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Bugün 
iki 

Koordinasyon heyeti 
karar neşredecek 

MEMLEKETiN 
iHTiY AÇLARI 

Hükii.met müstahsilin tütünlerini satın 1.700.000 kilo 
idhalat eşyası 

kadar 
geldi alıyor-Taksi şoförleri vaziyeti 

lstanbul : 4 (Türksözü muha
birinden) - Alnınn bandıralı Ar
tarya ve Dolos vapurlariyle lbrail 
limanından 1 700.000 ton itha· 
ıaı C'Şyası gctiıılerek muamelesine 
b&şlanmıştır. Gelen mallar arasın 
da çini sıhhiye eşyası, gazete ki\ 
ğıdı, ~igara kağırlı, amhaJAj \e 
yazı kağıtları, boya ve ı.:c7:alar, 

kimya maddeleri, asiller, ateş tuğ
laıı, kanaviçe, kağı lı juıten yapıl
mış çuval, loko motif aksamı, te· 
keılckleri, kazan ve yedek parça· 
ları, çclık çuhuk ar, petrol ve su 
boruları, demirdrn muhtelif eşya 

ve parçalar, elektromotör ve ıık 
samı, pil bobinleri, a lfit ve ede· 
vat, sellü\ JZ, göz cihazları, loko 
motif frenleı i, demirdeıı mamul 
külliyetli miktarda inşaat malze
mesi, çubuk demir ve sııç mamu· 
lat. anilin boyaları, fabrika ve ima· 
lathane inşaatına mahsus bir çok 
demirden mamul eşya ve parça
lar vardır. 

Ankara: 4 (Radyo gazetesin
den) - Koordina:.yon heyetinin 
} arın (bugün) iki karar nrşrecle
celtir. Bunlardan biri i çiftçiden 
do~rudaıı doğru} a tütün mubaya
ası<lır . Bu iş için hükümet bir 
milyon munzam ıahsisnt koymuş 
tur. 

Bu harekntc de yegane gaye 
mü tahsili lwrunıa1dır . Diğer kor
dinesyon kararı <la silah altına 
alınıpta bilahare terhis edilen 

Jaksi şöförlerine ı:;eyrüsef er müsa
adesi verilt:ceR i yolundaki "81 ar
dır. 

Yugoslavyada 
dünki harekat 

• 
BAY MAÇEK 

BIBVATLABIN 
BITABITTI 

ITALYANLARIN TAHLiYESi 

• 
lngiliz kuv· 

tJ et le rinin 

Elen top • 

ratrnda tah· 

şidi haber· 

/eri ielmek

tedir . Res· 

mimiz, in· 
giliz moto· 

rize kuo • 
"-'etlerinin 
Sel tin ikte 

karıılanrıını 

göstermek • 

tedir • 

• 
Boston: 4 (a. a.): - Bostan 

Radyosunun btldirdiğine göre, ln
gilterenin Mısır ordusune _ mens~p 
motörlü kuvvetler ve muteaddıd 
piyade tümenleri Selani~e çıka
caktır. Bu kuvvetler Yunan · Yu
goslav hududu istikametinde iler· 
!emektedir. lngiliz kuvvetlerinin 
mevcudu 73,000 kiıi tahmin e<li
liyor. jonanit ekspres bu haberi 
tamamlayarak Yunan yugoılav 
hududunda son haftalardr tahşid 
olunan lngiliı ordusunun 130-200 
bin oldu~unu bildirmektedir. 

··---· . ·---·· 
t SELANİÖE GİBEN 
i YENİ KUVVETLER . 
• . 
! YUNANISTANA GELEN IN-

1 GlLlZ KUVVF.TlNlN 200,000 
! KlŞl OLDUCiU T AHMlN ! 
! EDiLiYOR ! !.............. . ................ . 

. BclgraC! : 4 ( A. A.) .- Avala 
aıan11 bildiriyor : Aşatıdalci teb
liQ-i n,ıre ınel.unuı : Hah hazır 
vaıiyctin icap ettirdi~i tedbirler 
c~mlesinden olarak Yugoslav hü
kumeti, Yugoslavya harbe girdiği 
taltdirde Belgrad, Zaıırep ve Lub· 
Yatanın müdafaa edilmemesine ve 
açılc ıohir olarak ilin edilmesine 
karar vermiştir. Yugoslav hükü· 
metinin sarfettiği sulhperverane 
hareketler temenni edilen netice· 
lerin istihsalini temin edemez de 
harp hali vuku bulursa, Yugoslav
ya hükümeti bu kararını muharip 
ve alAkadar devletlere mutad va
sıtalarla bildirecektir. 

------------------------
M ebuslarımızın 
konferansları 

Hf Yf CAN TEZAHORlERi DEVAMEDIYOR 

Berlin : 4 ( A. A. )- Bir hu· 
•ust ~muhabir bildiriyor : lngiliı 
ve Amerikalıların müdahalesine 
müsamaha ve Balkanlardaki Yu
ıoılav diplomatlarının Balkanlarda 
ve Amerikada Alman aleyhtarı 
f~~liyelleri dolayısiyle Alman ha· 
~ıcıyc nezaretinin Yugoılav hü
n u~cti?e hrşı duydu~u iQ'birar 
etıccııınde vaıiyet Perıembe gü-

• ~~ ıaat 14 de çok vahim bir ıe· 
\ 11 almıştır . Berlin üçlü pakta 

ecavijz edildiRi kanaatindedir · 

Mindere edilen 
11111ver geadlerı 

Berlin: 4 (a.a.) - Paris resmi 
tebliğde deniliyor ki : Berlin siyasi 
mahfillerinde beyan olunduğuna 
göre Amerikan limanlarında bulu-

n Alman ve ltalyan vapurlannı 
na . 1 k 
sabutaj hareketlerine manı o ma 

Ankara : 4 (A. A.) - Mem· 
leketin her tarafından alınan ma
himat, Yurda dağılan Büyük Mil· 
Jet meclisi azalarının verdiği kon· 
feransların Türk Milleti üzerinde 
büyük tesirler icra ve heyacanlı 
tezahurata vesile verdigi yolunda· 
dır. 

Afrikada 
ingWzler Blngulyl 

tallllye ettiler 
BU T AHLlYFNlN SEBEBi 

hi Dün. a~tem hafif bir y~tıı~~ 
•acdılmııtir. Alman haricıyesının 

Yeni talimat aldıtı anlatılmakta
dır 

aksadile el konulduğu hakkında 
~aşingtonun ileri sürdü~ iddialar 
tamamile manası1.dır. Bır vapurun 
kaptanı veya sahibi bışka vapur· 
ları veya limanı hasara _uğra~~a: 
mak şörtıyle vapur yine ıstedığını 

yapabilir, Hususile bu kap~an ge- Kahire: 4 (a. a.) - İngiliz u-
ml.si düşman tarafından musadere 

d ) mumi karargAhınclan 1 emirlerinde 
(Gerisi ikinci sayfa a l 

(Cenai ikinci aayf ada) bir çok tank bulunan mühim tal-
---~:::::_:~~::'.='.:.--_:_-::-::::-:-:;-'.;---:------- ' yan ve Alman kuvvetlerinin ileri 

Bu••yu••k Mı•[/et 1 kareketi karşısında harp edece· 
~ımiı sahayı kendimiz intihap 
etmek hususunda Sidibaranide o 

l 
• • d kabar muvaff akiyetle tatbik etti· 

Mec ısın e himiz harekete imtisalen zaif çete 
müfrcıelerimiz çekilmiı ve muay

___ Bazı ıayı11aıar mlzallere edildi . 
-, Ankara: 4 (Türksöıü muhabı-

• -I . d ) Büyük millet meclisi 
t:J•lıi•I•l@!• ~1~~~ Refet Ctniteı'in reislilind~ 

- toplanmıştır. umumt heyet cemı 
Be1-rad rHmi tebliit ve mesçidl~re dair kanun liyıha· 

. Bu aabah aaat 10 da Maçekle · ı devlet devlet demir yolları 
::~. naııra Kııonoviç yemin etmiı- :;urları tekaüt sandı~ı lftyıha· J 

dır. Ôğleden sonr toplanacak .sını tetkik ve müzakere etmiştir. 1 
tıaıırlar heyetinde hükümetin be- B" ük millet mecliı:;i bundan son- ' 

bYannaınesi hazırlanacak ve bu uy rt · - -
c ra ı. ·ı toplantııını paıa eıı guııu 
Yanname bu akpm nefreluna· .. 

Ctktır. yapacaktır. 

yen noktalara sevkedilmlıtir. Bu 
çekilme hareketi yapılırken Bin· 
gaıi şetlri tahliye cdilm,iştir. 

Londra : 4 ( A. A. )- Deyli 
Ekspre~ gazetesi şunları yazıyor : 
General Veyvl lngiliz milletinin 
o derece itimadını kazanmıştır 
ki Binguzinin tahliyesi İngilizleri 
fazla telaşa düşürmemiştir . Fil
hakika Bingaıinin istirdadı askert 
olmaktan ziyade ıiyast bir mu
vaffakıyet teşkil etmektedir . Bu
gün alınacak diger tertibatı bu
lunduQ'u şüphesizdir • Vcyvelin 

(Griıi ikinci 11yf ada) 

Yeni Macar 
1 

Başvekili 
taytn edildi 

Kablaede delltllrlllr 

oım1acak••• 

NEŞREDIEEN RESMİ TEBLIC 

Budapeşte: 4 (a.a ) - Hükü
met neşreltiği bir tebliğde Başvc· 
kil Kont Telekinln feci ölümüne 
gerek Macar milletinin gerek ha
riçteki dostlarının pek ziyade mü· 
teessir olduğunu bildirmektedir. 
Sabahleyin erkenden Başvekilin 
kalp sektesinden öldüğü şayi ol
muştur. Fakat bilahare Başvekilin 
intihar etmiş olduQ'u öa-rcnil· 
miştir. 

Londra: 4 ( a.a. ) - Royter 
ajansının diplomatik muharriri ya· 
zıyor: Macar Başvekili Kont Tele
ki üçlü paktın birinci Macar kur· 
hanıdır. Kont Teleki müşkil ve 
bedbaht vazifesine devam edemi
yeceği için intihar etmiştir. Bu va
ziyet Yugoslavya ile münasebetle· 
rini kesmesi için Macaristan üze· 
rine Almanların yaptığı lazyikin 
neticesidir. Almanya Yugoslavyaya 
yapa~a~ı hücuma başlamak için 
kullanmak istemiştir. 

idaresinde celadet ve idrak 
l Gerisi ikinci sayfada) 

Bu mallar Alınanyadan ieti · 

rilmiştir. 

Japon Hariciye 
nazırı Berlinde 

llatsaolıa bagln 
Mosklva yola De 
Tokyoya gidiyor 
Bcrlin 4 (a. a.) Öğleden 

sonra Berline gelmiştir. Burada 
bir buçuk gün kalacak, yarın ak
şam moskovu yalu ile Tokyo) a 
gidecektir. 

Berlinde pek muhtcme olarak 
) 'eni görüşmelerde bulunacaktır. 
Matsuoka bngün öğleden sonra 
Hitler tarafından kabul edilmiıtir. 
görüımede Ribentropta haı.ır bu
lunmuştur. 

Arnavudluk 
harakatı 

Atine: 4 (a. n.) - biri subay 
olmak üıe: e bir çok esir aldık. 
otomatik aahalaı la kavam topu 
iğtimam ettik. 

Atina: 4 (a. a.) - Umumi 
emniyet nezaretinin tebliği: 

Düşmaıı tayyareleri gaı bi ma
keclonyacln torlnlnrda çnlışaıı köy
lülere bir kaç defa mitral} Öl. ate
şi açmışları:;a da hiç bir netice 
elde edememişlerdir. 

Dil-Tarih 
Toplan tısı 
Dil , Tarih adamlarımız 
bugün bir içtima yapıyor 

Anlıar :: 4 ( Türk•6z.ü muhabirinden ) - Türk Tarih Ku· 
rumu bef Ni•anda Dil Tarih Fa'1ülte•inde bir toplanh ya· 
pacaktır. Memleketteki bütün tarih r>e dilcilerimiz.in İftirôk 
edecefi bu İftimaın pelt hararetli ol11cafı tahmin edilmekte· 
Jir. Bu toplanhda lıonu,ulacalı mevz.u " ilimlerin arasında 
tarihin yeri ,, dir Dil Tarih Kurumu bütün hazırlıklarını I 
hitirmiıtir , 

.......................... 
ı A • ı 
ı ALMAN uSLERINE i 
tBCYtlK BOCUMLAB! 
ı ı 
ı Londra : 4 ( A. A. ) - i 
ı Kuvvetll bombardıman 

ı tefekkUIUmUz Şerburg ı 
ı ve Oeneltenal dUfman ı 
ı kruvazörlerlnln demlrll ı 
ı bulunduOu Bre•t deniz ı 
ı U•aUne yeniden hUcum i 
ı etmı,ıerdlr. Hedefin Uz•· 
ı rlndekl •I• ve kealf bu· 
ı lutlar neflcelerln görUl-
ı meslnl gUçleftlrmlftlr • i 
ı Fakat bUyUk ç a p t a k ı 

ı bombalarm havuz k•· 
ı narına dUftUIU ve liman
ı da bir çok yangm çık- ı 
ı tıjı görUlmUflUr. Roter- ı 
ı damdaki petrol depol•· ı 
ı rma ve Oaaten havuzla- ı 
ı rına daha kUçUk mlk· i 
ı yasta hücumlar Y•Pll· 
ı mı,ıır • Bu hareklttlln ı 
ı dört tayyaremlz dönme- ı 
ı mlftlr • ı 

:. .................. ......! 

Alman kuvvett 
Yugoslavyaya 
Saldırmak üzre 

BULGAR ORDULARIDA 
..... lllllİlll ................... . 

BERABER ÇARPIŞACAKMIŞ 

Lonra : 4 (A. A.) - Taymi
sin diplomatik muharririne göre, 
Almanlar Bulgaristanı süratlc hü
cum üssü harbine ietirmektedirlcr. 
Alınen fırJ...aları Yua-oslav hududu 
boyunca tahaşşüd etmiş bulun· 
maktadırlar. ve pek yakın olaca· 
~ını tahmin ettikleri hücumlarda 
Bulgarları da yanlarına alacakla· 
rını hesap eylemcktedirler. 

Amerika De 
Meksika paktı 
Va~ington: 4 (a. a.) Senatoya 

gönderdiki bir mesajda reiti cum
kur Rozvelt birleşik Amerika ve 
meksika tayyare meycianlarını 
müşterek kullanılması hakkında 
meksika hükümetiyle imza edilen 
anlaşmanın tastiklni istemittir. 
Rozvelte göre, anlaşma garp ya· 
rı küresinin müdafaası birleıilt 
AmeriL:a ile meksika araıında vo 
filf işbirliğini teıkilitlandırmalt 
gayesine matüftur. 

Badape,te lladlaata 
ve lnglltere 

Londra: 4 (a. a.) - Taymiı 
gazetesinin diplomatik muhabiri 
yaz.ıyor: Kont Tcleklı:inin ölümü 
Almanların ağına düşen her na
mu lu adamın hissettiği manevi 
ıstırapları bir kere daha göıter
mektedir. Muhakkak ki, Belgrad 
hükumet darbesinin karşısında 

kalan Almanya planlarına daha 
faal bir tarr.da Macariıtandan da
ha bfi.> ük taleplerde bulunmak 
mecbhriyetincle kalmııtır. Namuı· 
kir bir vatanperver olan bu ta· 
lcplcri kabul ctmemittir, 



KRAL VE 
KRALİÇE 

Bukingham Sarayına 
düş e n B o m b a 1 a r 

Milleti Olbibi 
Tabdldabna 

Yiyecek ve İçeceK 
Tabi HükO.mdarlar 

Bugün, Buldngham saray ı ha 
va bombardımanlarından ald ığı 

müteaddit yaralar taş ı maktad ır. 

Kral ve Krali ;enin hata ika met 
etmekte oldukları bu saraya şim
diye kadar sekiz bomba isa bet 
etmiştir . Sarayın Pissini, ki lisesi, 
bahçedeki bi r çok aileler tama
mile harap, Kra l ve Kraliçenin 
hususi apartmanlarının bütün cam
ları parça parç a olmuştu r. 

Bir gün bu bombalardan hiri
si Kralla, Kraliçenin çalışmakta 
oldukları y e rin çok y akinine isa 
bet etmişti. 

Harp birçok resmi meşgalele
rinden kurtarm ış ise de maip•tin
dekilerin söy lediklerine göre im
paratorluğun her hangi bir L.ı c.! ı . 

nının işinden daha çok ve aiır 

vaıjfeler yüklemiştir. Sabahleyin 
ço~ erken kalkan Kraliçe gecenin 
hayli ilerlemiı saatlerine kadar 
uyanık kalmaktadır. 

Kraliçe, öğleden evvel dışarı 
çıkmadığı günlerde zamanını ça
lışma odasında postasının bir kıs
mını okumak ve bunla ra cevap 
vermekle geçirir. 

ô.~le yemegi biter bitmez. 
hastahaııelerf', imdat posta l arına 
elhasılı diğer kadınların harp hiz
metini gördükleri ) erlere günde
lik ziyaretini yapar. 

Ne alert işaretleri , hatta ne 
de bombardımanlar Kraliçeyi bu 
ziyaretlerinden alıkoyamaz. Nazi 
tayyareleri Londranın üzerine 
bomba yağdırdığı anlarda Kraliçe 
sokakta yaya Ve)'B otomobili ile 
[ alert veya bombardıman esna
sında Kraliçenin otomobili sokak
ta dulaşmağa mezundur ] bir ta
rafa gittiği birçok ·defalar görül-
111ü~tür. 

Kraliçe bütün bu 7.iyaretleri, 
yalnız yapar. Çünkü, bu müddet 
zarfında Kral da ya bir kışlayı, 

ya bir askeri limanı, yahut bir 
tayyare meydanını ı. iyaretle 

meşguldür. 

** 
Hükümdarların sabahleyin kal

kar kalkmaz yaptıkları ilk iş ha
va bombardımanları hakkındaki 
raporları süratle gözden geçir
mektir. Raporları gördükten son
ra derhal en çok müteessir olan 
mahalleye koşarlar. Söylendiğine 
göre, ilk büyük hava taarruzu 
olduğu vakıt henüz şafak sökme
diQ"i halde Kral ve Kraliçe harap 
olan mahallelerde bulunuyordu . 
Hükümdarları yanlarında gören 
halk olülerini, felaketlerini unu
tarak onları alkışlamış ve : 

Bir bon ba rdmondon ! OM l.j oosora uğraya .ı 

mohollı: re giden l ngi l ız Kra l ve Krolıçesi 
Posif korunmo e kıç.lerine men: up 

a ske rl erle konuşuyor. 

türlü fe lake tt• seve seve katlana
bilirim > demişti. 

Hükümdarların hayatı: 

Harp hükümdarların aile ha
yatını altüst etti . Sevgili çocuk
larından ayrı lmış olan Kral ve 
Kraliçe tıpkı, tebaalarından en 
basit bir insan gibi, taşrada vu
ku bulan bir bombardımandan son
ra heyecan ve endişe ile gelecek 
haberleri beklerdi. 

Harpten evvel Kral kardeşle
rinden nadiren ayrılırdı . Şimdi 
onları ayda bir kere bile göre
memektedir . Çünkü , her birisi 
c ephenin bir tMafında hizmet gör· 
mektedir. Kral ve Kraliçe büyük 
bir mul:abbet ve hürmetle bağlı 

bulundukları a na Krali çede taş
rada ikamet etmektedir . Kraliçe 
bütün meşguliyetleri arasında ço
cuklarına bir kaç satır yazmak 
için vakıt bulmağa çalışır . Diger 
taraftan Prenses E.lizabet de ana 
ve babasına her gün bir mektub 
gönderir. 

Ru ayrılık Kraliçenin en bü-
yük tasalarından biridir . Fakat , 
çocuklarını Londraya getirtmeğ'i 

düşünmemektedir. Çünkü , halkın 
da ayni şeyi yapacağından kork
maktadır . 

Bulcingham sarayında bugün 
artık hiç bir kabul resmi, ziyafet, 
süvare falan verilmemektedir. Sa
raya kabul adilen nadir insanlar
dan birisi Başvekil B. Çörçildir 
ki ancak haftada bir gün hüküm
darları ziyaret eder . Bundan baş
ka bazan dn Nazırların ziyareti 
vardır . 

Sarayın müstahdemini sefer
berlik dolayısiyle çok azalmıştır. 
Hatta Kraliçenin hususi katibi 
bile vatan vazifesini görmek üze-

DUYDUKLARIMIZ 

Yeni Yılln 
• 

ipekli Çorabı 

A 
merikadan ilk gelen Nilon ço · 
raplar Avrupada satılığa çıka

rılma~a başlanmıştır. 

Nilon nedir? 
Kömürden, sudan ve havadan 

yapılan sun'i iptk. 

DONKO İHRACI 
l ... taı .bl! I : 4 (TüıksÖi Ü mulı a· 

bi rinden) - Düıı liına ıı larımızduıı 
ihraç edilmek üzere menşe şaha
detnamsi verilen malların kıymeti 
360 bin lirayı bulmuştur. lsviçre· 
ye fındık ve afyon, Danımarkaya 
tütün, Almanyaya tütün, Ameri
kaya av deiileri, Romanya ve 
yunanıstana balık, Yuıoslavyaya 
kepek, Slovakyaya koyun derisi, 
Mısıra tütün gönderilmiştir. Bugüne kadar san'at tabii ipe

ğin yerini tamamen tutabilecek 
bir şey yapmamıştı · Kırk seneden
beri ipek böceğile rakabet yap 
mağa uğraşan fen bu hususta bir 
çok tecrübelerine rağmen Aciz 
kalmıştı. 

ı Mersin tltretmenıerl 
Ankarada 

Medeniyet, ilk defa olarak 
çamdan sun'i ipek yapmayı dü 
şündü . Çam ipek kırk sene evvel 
Ş ka!{O sergisinde teşhir olundu. 
Ameıikalılar bu serginin kapanma
sından sonra ispanya Kraliçesine 
çam ipekten yapılmış bir rop he
diye elliler. 1937 Paris sergisinde 
Savasson fabrikasında teşhir olun
du, fakat gt'rek pamuktan, gerekse 
sefa rı t ve neb t çamlarından ve 
çamdan yapılan ~un'i ipek, ipek 
böceğini lahtı .... dan indiremt mişti. 
Tabii ipek daha güzel, daha da· 
yanıklı daha alastıki idi. 

Fakat Amerikalıların yaptıkla
rı ve A vrupnya könderdikleri Ni
lon çoraplar tabii ipek kadar gü· 
zel, tabit ipek kadar dayanıkla ve 
onun kadar alastiki görünüyor. 

re orduya iltihak etmiştir. 

Hükümdar !arın yemekleri hiç 
bir zaman üç kapı geçmemekte
dir. Şurasını da ıöylemek lhım

d~ı ki , İng.iliz Kral ve ~rali~esinint 
yıyeceklerı de tıpkı basıt bır ln-
giliz ailesi gibi tahdide tabidir . 
Kralın gıda hakkı ise ordusunda- r 
ki her hangi bir neferinkinden da
ha azdır. 

Ankara: 4 (Tür'ksözü muhabi
rinden) - 1 Nisandan 7 Nisana 
kadar olan tatilden bilistifade hü
kümet merkezini görmek ve ziya
ret etmek üzre mersin ökretmen-

lerinden 28 kişilik bir hfile c·ün 
şehrimize gelmiştir. Kafilenin ba
şında Mersin maarif müdürü ve 
iki müfettiş bulunmaktadır. 

Dün sabah şehrimize vasıl o-
lan muallimleri Maarif vekilimiz 
B. Hasan - Ali Yücel makamında 
kabul etmiş, kendileriyle görüş-
müştür. Ôğ'retmenler şehrimizde 
kalacakları müddet zarfında An
karamızı gezeceklerdir. 

Mersin muallimleri gurupu dün 
ıaat 15 te büyüle Millet meclisine 
giderek heyeti umumiye toplantı
sında hazır bulunmuşlardır. 

23 Nisan Çocuk Bay
ramı ve Baltası 
Yavrularınızın bayramlıklarını 

hazırlarken milletin yardım ve 
şefkatine muhtaç çocukları da 
sevindirmek için Çocuk Esirgeme 
Kurumunu yardımlarınızla kuvvet
lendiriniı. 

Çocuksuz aile yuvası, suyu 
çekilmiş değirmene benzer. Yar
dıma muhtaç çocukları sevelim 
ve yaşatalım. - Çocuk Esirie-
me Kurumu 

Afrikada 
Kra !içenin diger bir enditesi 

de Kral gündelik çıkışlarıdır. Kra
lın bu ziyaretleri, daha evvelden 1 (Birinci -;ayf adan artan ) 
hazırlanmış hiç bir plana tabi ol- . . 
madıl\'ı için Kraliçe d ._ 1 elındekı kuvvetlerle azamı fay-

5 e "oca an \ d t . . . k 11 vatan hizmetinde bulunan bütün ayı emın ıçın u anacağı mu· 
diger kadınlar gibi kocasının han- ~ hakkaktır . lmpara~orluk. kıtalar~ 
gi saatta eve dö "'. · b·ı ağır da olsa ellerındekı yerlerı 

nece5 ını ı mez. __ 1 1 b.1. ç· lc-
Nihayet birleşip dt akşam gonu rızas yle ve!e ı '.rler .. ~n u 

yemeklerini yedikten sonra, Kral General Veyv~ boyle ıstemıştır . 

Ve Kral.ıçe k k k Gazete Mıhver tarafından ya-
arşı arşıya geçre . . 

0 günkü ziyaretlerinden ve inti- pılan bu hareketın Ve.yvelın Trab-
balarından bahsederler ve harb lusta ne kadar askerı bulundu-

. "'unu mümkün mertebe medhe 
vazıyetini mutalea ederek gecenin 5 

geç vaktına kadar ohırurlar . yakın bir tarzda ö~renmekten 
Kraliçe boş kaldığı zamanlarda ibaret olacağını çünkü bu cekhe-

mütemadiyen İngiliz askerleri için hede ne kadar az kuvvet bulu-
yün çorab, eldiven ve kazak ör- nursa diger sahalar da o kadar 
mekle vakıt geçirir. Kraliçe sulh çok kuvvet var demektir . 

· Yugoslavyada 
(Birinci sayfadan artan) 

Kont Telekinin ölümünden 
bahseden bitaraf mahfiller bu zi
yaın umumi vaziyet üzerinde akis
ler yapacağını tahmin ediyorlar . 

Belgrad : 4 ( A. A . ) - İtal
yan elçisi mandalı Alman - Yu
goslav ihtilafının barış }'Oliyle 
halli için nevmidane gayretler 
sarfetmiştir . Mandelli dün hari
ciye nazırı Ninçiç'i iki defa ziya
ret etmiştir. 

Belgrad : 4 (A. A) - PugJn 
Yugoslav basını Alman gazrll k
rinin ve Radyolarının uydurma id
dalarına icabeden cevabı vermek
tedır. 

Politika gazetesi başmakale· 
sinde bu yalan ve •ftira ile dolu 
haberlerin iayri meşı fı veya gizli. 
Pvstalardan deiil, bizzat Alman 
devleti •in tanıdığı ve kontrol etti· 
ği mahhllerden çıkarıldığını leha
rüz ettirmektedir. 

Belgrad : 4 (A. A) - Maçek 
dün bir beyanname neşrederek 
bütün 11 ırvatlardan kendisine mu· 
zaheret edilmeıini istemiştir. Ma
çek beyannamesinde general Si
moviç ile işbirliği yapmak niyetin
de olduğunu söylryerek demiştir
ki: Meseleyi uzun boylu düşün
dükten ve tetkik ettikd~n sonra 
son anda sulhu koruyabilmek için 
Yuroslav hükômeıine iştirak kara
nnı verdim. Hükumete iştirakim 

üzerine Hırvatların müktesep hak· 
lan temin edilmiş değil aynı za
manda artmıı olacaktır. 

Belgrad : 4 (A. A.) - Prens 
Poldan boş kalan Yua-oslavya Or 
dulan Umumi ~lüfettişli~ine Balo· 
viç tayin edilmiştir. 

Belirad : 4 (A. A.) - Avala
Ajansı bildiriyor: Filip ltalyan baş 
konsolosu Andeı i, refakatında 

muavini olduiu halde Valiyi zi
yaret etmiş ve Filipte bulunan 
ltalyanlar tahliye 'edilirken halkın 

ve resmi makamların gösterdiği 

dürüst ve nazik hareketten dolayı 
hararetli te,ekkürlerini bildirmiştir. 
Baş konsolos. Bu mıntakada ltal-
yan tebaasına fena muamele edil· 

diğ'i hakkında bazı yabancı Rad 
yolar tarafında nverilen uydurma 
haberlerden dolayı teessürünü be
yan elmiş ve bu haberlerin ltal
yanlar ve bilhassa baş konsolos
luk memuı ları tararından işb e
dilmediA"ini resmen beyan etmiş

tir. 

zamanında olduğu gibi bugün de 
bizzat kendisinin tesiı ettiği veya 
himayesine almış oldu~u hayır 
cemiyetleriyle de meşgul olmayı 

ihmal etmemektedir . Krala ge
lince, ciaima olduğu gibi, ekseriya 
anonim olarak bu cemiyetlere sık 
sık teberrülerde bulunmaktadır. 

MOSAOERE EOİl[N 6[MİlER MAARif M000Rl060NO[N: 

Elhasıl İngiliz Kral ve Krali· 
çesi bugün milletlerinin giriştık
leri muazzam mücadelenin her 
sahasında daima ön safta yer al
mışlardır . 

Bunun içindir ki , lngiliz. mil
letinin daima kendilerile beraber 
ve yan yana yaşayan hükümdar
larına karşı olan bağlılıkları ha
kiki bir kült'tür. 

( Birinci sayfadan artan ) 
edileceğini hissederse bu gemiyi 
kullanılmaz hale koymak onun 
hakkıdır. 

B°aş müddeiumumi ]aksinin 
beyanatı Amerikalıların kendilerini 
hukuku düvel kaidelerile kat'iyen 
bağlı görmediklerini anlatıyor. 

Ve yine bunun içindir ki , bu
günkü Diktatörlerin adı ve sanı 
çoktan unutuldu~u zaman [ God 
Save The Kina ] marşı bütün ln
giliz semasını çınlatma~a devam 
edecektir • 

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 Çarşambagü 
nü saat 10 da Maarif müdür
lüğünde teşekkül edecek ko
misyonda yapılacaktır. 

3 - İsteyenler bu işe ait 
keşif evrakiyle şartnamelerini 
görmek için Maarif Müdürlü
ğüne müracaat edebilirler. 

- Yaşayın cesur Kral ve Kra
liçemiz. E.ğer bütün 'memleketler· 
de sizin gibi hükümdarlar olsay
dı dünya nihayet mesud yaşamak 
imkanına kavuşurdu .. Diye bağır
mışlardır . 

Bir gün, çok şiddetli bir bom
bardıman Londrayı temellerinin 
üzerinde sarsıyordu. Bir polis ka
rakolunun sığna~ında bulunan 
kırka yakın insan birdenbire bu
londuldarı ye-rin kapısının açıldı
gıın ve Kralla Kraliçenin içeri 
iirdiklerini gördüler. Hükümdar
lar güler bir yüzle içerdekilerini 
selamladılar. Halkın sevincine pa
yan yoktu. Hükümdarlara çay 
ikram ettiler. Ve Kralla Kraliçe 
alert bitinceye kadar oradakilerle 
samimi bir hasbihale daldılar. 

--1 Ankara Radyo Gazetesi ·lı--
4 - ısteklilerin (59) lira 

13 kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve bu gibi işleri 
yapbğma dair ehliyet vesikası 
almak üzere evrakı müsbitele· 
riyle iki adet vesikalık fotog
raflannı ve bir adet (38), bir 

Başka bir defa da bulunduk
ları yerin yakınındaki, henüz bit
memiş bir sığnağa girdiler. Sığ'

nakta bulunan ihtiyar ve hemen 
hemen kör bir adam Kraliçeyi 
fark eder etmez, ellerini yu
karıya doğru kaldırarak : 

- < Allah seni saklasın J Şim
di seni &ördükten sonra artık h'er 

Bir Amerikan gazetesine gö
re, Almanya, Alman tebaasına 

yapılan ağır muamelelerden do
layı Yugoslavyaclan terhis ve üç
lü pakta bağlılık ve ayni zaman, 
Yugoslav ordusunun terhis:ni is
temektedir. 

Yugoslav hükumeti ise bu is
tekler karşısında, bütün hazırlık

larını tamamlamış ve gelecek te
cavüze mukabele etmeğe amade 
hale gelmiştir. 

Afriha ıraziyeti 

Bugün gelen haberlere göre, 
İngiliz kuvvetleri daha müsait bir 
sahada harp kabul etmek üzre 
Bingaziyi tahliye ettikleri anlaşıl
maktadır. Hatırlardadır ki son za
manlarda Alman kuvvetleri de 

Afrikadaki harekata iştirake baı
lamışlardır. Almanların Bingazi 
üzerine ) aptığı hareketten gene
ral Veyvel'in endişe ettiğine hiç 
de ihtimal vermiyoruz. 

Şimal faaliyeti 

lngilizler Bresti tekrar bom
bardıman etmişlerdir. Buna sebep 
burada Almanların iki büyükçe 

harp gemisinin bulunmasıdır. Brest 
limanında bir çok yangınlar çık 

mıştır. Roterdam ve Ostandda de-

polara şiddetli hücumlar yapılmış, 
infilaklar olmuştur. 

Romanycı • Almanya 
Romanya - Almanya arasın

daki nakliyatın bugün çok a-üç 
bir hale geldiii alınan haberler· 

den anlaşılıyor. Almanya şimdi 

oldukça mühim bir petrol sıkın
tısı içindedir. 

Almanya • Macariıtan 

Macar Başvekili Kont Teleki· 
nin intiharına dair alınan haber· 
lerc göre, Almanya Balkanlarda 
yapacağı harekAt için, Macaris
tanı üs olarak kullanmak maksa
dile tazyik edildikini ve halbuki 
Macaristanın Yuıoslavya ile ge

çenlerde bir ebedi dostluk 
paktı imzalamış bulunmasından 

Macaristanın, gerek Yugoslavya 
gerekle diğer balkan harek!tı için 

üs olarak kullanılmasına razı ol
madığı ve bunun başlıca intihar 
sebeplerinden olduğu anlaşılmş
tır. 

' adet (8) bir aded te ( 1) kuru~· 
luk tayyare pulunu dilekçele
rine bağlamak suretiyle ikinci 
maddede yazılı günden üç 
gün evvel vilayete müracaat
lan lazımdır. 

30-3-5-12 12846 

N6betçi Eczahane 

TOROS ECZIHANESİ 
Yeni Cami Yanın'da 

YENİ MAC.AR B~.~nı 
TAYIN [01UP 

(Birinci sayfadan 
sahibi bulunan Teleki istek 
rine yapılan Alman tazyiki 
disi için çok ağır olduğ'll11d 
müştür. Almanlara aıet 
çok Macar politikacısı bU 
tır. Fakat Amiral Horti ete 
davasına bağlı seciye sa 
şahsiyettir. 

Budapeşte: 4 ( a.a. ) 
Naibi Amiral Horti harici>" 
Bardosi'yi Başvekil tayiıı 
Ş imdılik kabinede hiç bir 
lik yapılmıyacağı zannedİo 

8.00 
8.03 
8.18 
8.45/ 
9.00 

1310 
13.33 
13.50 
H03 

15.30 

18.00 

18.03 

18. o 
19.00 

19.15 
19.30 

19.45 
10 50 
20.15 
'21.45 
·2 ı.ıs 
'21.30 

22.50 
23.25/ 
23.30 Yarınki 

oanıs 

CiNSi 
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-- SPOR _. r ,_ HAB ...... RLER~ -
OKSU NİÇİN 
MALEDİYORUZ? Or.ta tedrisat 

muallimleri içtimanı 

Okullara diaiplin 

talimatnamesi 
Vekalet tnrafındnrı ha1ırlanan 

disiplin talimatnamesi , lise ve 
orta mektep talebe~iııin saçlarının 

kısa kesilmesini icnp ctmekterlir. 
Talimatname hükümlerine aykırı 
olarak saçlannı uzun bırakanlar 
hakkında badema kati olarak 
hüküm tatbik edilecektir. 

Hayatınııda , kim bilir , ıiz de 
garib tesadüflere şahitsinizdir. 
buçuk sene evvel Diyarbakır· 

Adanaya ilk ucf a geldi2im 
Türlcsöıü sahifelerinde lstan

ıllu bir boksörün kendisine ra· 
P aradığını okuduğum zamım, 

nclerce bılfiil emele verdiğim 
fi uzun zamandanberi de hasre-

i çekmekte olduğum bu astı 
a'ıll M>run heyecanını ilk hamlede 

anada tekrar tatma~a muvaf. 
~ k olaca~ımı umarak bu tesa
. '.~Jfc bilseniz. ne kadar sevinmiş· 
JYlll • 

.... 1' Bu tatlı hülya içinde tam iki 
IY ln geçti. Hiç bir taraftan ses 

1 
• sada çıkmadı~ını görünce hay

bıı' !tler içinde, o zaman henüz te
rüf etmedi~im şimdiki Beden 

erbiyt-si Müdürümüze bizzat mü
l<:aat ederek , gazetelerle Ada

J' lda kendisine rakip arayan Is
, r.buııu boksörle karşıla$acak . ki~-

ı olmadığı takdirde bu vaı.ıfeyı 
}tı ime almağa hazır olduğ'umu 

ıı"hdırdim. Fakat ne yazıl< ki lı:en-
,laine bir rakip bulamıyaca~ını 

~leden bu gencin üıüntü için 
e Adanadan uz.aklaştığını öğren

' k Ve antrenör Alaeddin ile bir· 
ltimizin yüıüne bakarak bölge 

~asından ayrıldık. 
Aradım bu kadar uz.un hir 

•m Jeçtikten sonra bu hikayeyi 
l e anlatmaktaki maksadımın ne 
du~unu bana sormakta halc
ıınız . 

Henüı 33 yaşında oldu~um 
'ide Anadolda tam 31 vilayeti 
t 7mek ve görebilmek mazhari
ct" •ne kavuşmuş bahtiyarlar ara-
ındayım. Bütün bu dolaştı~ım 
erlerin hemen ekserisinde, ben· 
c d. unyanın en mükemmel ve 

,~ ııdeli bir sporu olan boksa karşı, 
t veya çok, gördüğüm alakaya 
ıelc sevinmiştim. Filhakika bir 
~a.lık lımir rinklerincle gözüme 
oır gibi olan bir gencin MillJ 
~ensucat kulübümüzün gençlerine 
ıolcs hocalığı yaptı~ını işittim ve 

\•tta bu gençlerin geçen sene 
lrl s· . 

ıt . •nema salonlannda tertıp 
lıkleri maçların hakemliğini de 
•ptım . Fakat neden ~aklayalım: 

)U b" . 
ııı k&fi derecede tatmin et· 

Cdi. 

. Boks bactan sona kadar çe· Jn b· _ "' 
ır mucadele içinde geçen ve 

~rnamen cesarete istinıd eden 

r.n mükemmel ve hatla Beden 
erb" · ıyesı Kanunlanna göre de 

lhecbu • . y· k rı olan bır spordur. ıne 
bıli 5

• • Adana gençliğinin fıtri ka· 

1 1Yetıne her bakımdan en uygun 
.. ~en Ve ihmali cidden günah ve 
L. at tatbiki yurd mudaf aasında 
.. sana h d bü _ ayret verecek derece e 
S Yuk roller oynayan kıymetli bir 
t?~rdur. Ve bu Spor ıannedildi· 
d 

1 
adar da korkunç ve hele hiç 

c tc~lıkcli deAildir. 
~c boks tarihi şimdiye 

Maarif Vekaletimizin aldığı bir 
kararla bu yıl okulların bir bu
çuk ay evvel tatil )'apacak\arını 
dünkü sayımızda bildirmiştik. Bu 
vaıiyet üz.erine dün şehrimiz.de 
mevcud bütün Orta tedrisat okul
larında öğretmenler bir toplantı 
yaparak yeni karar karşısında ta
lebelerin vaziyeti ve ders mese
leleri üzerinde görüşmelerde bu-
lunmuş\ardır . 

ADANA BİRİNCİ İCR~ ME
MERlUGUNOAN : 

Trakt6r ve k6ten 
satış llAnı 

Bir borçdan dolayı haciz 
edilen ve merkeze nakli mas-
raflı bulunan bir adet DOÇ 
marka çift sürme traktör ma· 
kinesi büyük kapulu köyünde 
aleni nüzayede suretiyle satıla-

cakdır. ... 
Dellaliye ve nakliye müşte· 

riye ait olup satış 16 4 941 
tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat 15-16 aras~nda .. ve 
tahmin edilen kıymctı yuzde 

yetmiş beşini bulmazsa i~in:i 
artırma 26 4 94 l cumartrsı gu
nü ayni saatte yapılacaktır. 
Tafsil at almak isteyenlerin bi· 
rinci icranın 940 t 193 numara· 
sına müracaatları ve satın al

mak istiyenlerin de muayyen 

günde mahallinde bulunanları 
ilin olunur. 12882 

kadar yalnız bir tek racia kaydet· 
miştir. Tarihi büyük bi~ hu_susi~e~ 
arzeylediği için bu gunku gıbı 
hatırımdadır. 

lzmirin işgalinden üç gün son
ra idi; 18 Mayıs 335 pazar günü 
lı.tanbulda, Taksim btadyomunda 
Ermeni Pakrat ile Amerikalı Havz 
araıındaki maç, l'akratın tok k~· 
rınla ringe çıkmasından dolayı .u: 
çüncü ravuntta mides!ne yedı~ı 
hazmı güç bir kroşe ıle yerlere 

"ld" ve bir daha da kalkmadı . 
ıerı ı . 
0 günden, bu güne bir kaç vıla-
yetimiz<le a) nı hızla devam ed:n 
bok!I faaliyetine ra~~en çok !u~ 
ı. - böyle bir f eltiketın tekerruru 
ıı;Ur b - 1 
işitilmedi ve bu facia da oy ece 
unutulup ı-.apandı Fakat yurdda 
en fazla rağbet bulduğu bahane
ıi) le bütün gelir men balarını uğ
runa harcadığımız fut~ol acaba 
b- ·lemi dir? Bunun facıa kurban· 
la~~ olan Beşiktaşlı Adil, Al~a):lı 
F h . Altınordulu Rahımın e mı ve . 

1 mal olan tekmelerın can arına _ 
korkunç hayallerini he~uz. ~af ız.a
larımııdan ıilmedik. Bu gun bıle 
aramızda dolaşan kolu çatlak, ka
faaı patlak, bacağı kırık canlı şa-
hitler az mıdır'? . 

Adana, bu gün küçük bır gay-
ret w: az bir masrafla v~ çok kı: 
sa bir müddet içinde hır Sabrı 
Mahir. Küçük Kema!, .Kemal Be-
~f ve bir Melih yetıştırecelc kud· 

got ve kabiliyette iken boksu e-
re a· ? ba neden ihmal c ıyoru2. 
ca BOKSÖR 

SEYHAN DEfTERDARllGINDAN : 
l balık avlamak hıkkile O/o 12 

ltyd· - Haıineyc ait Karataş daly~n~nı~ "fbaren 3 senelik icu ve 
itti ıyc resminin 20 Mart 941 tarıhinden 1 1 

tamı kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. · ıo 000 on bin lira 
2 s b d r muhammen• 1 lu - enelik icar ve iltizam e e ı • 

p 3 scneliQ-i 30,000 otuz bin liradır. p t • ünü saat 
3 . üsadif azar esı ıı 

15 d - Artırma 7 Nisan 94 l tarihı~e m a 
8 

ılacıktır. 
e Defterdarlıkta müteşekkil komısyond Y p b delinin yüzde yedi 

b 4 - Muvakkat t~minat miktarı muhammen e 

Uçu~u olan 2250 liradır. . t . ktııplannı ar 
5 ı · ı temına me tır - Talip olanların teklif mektup arı e 

35 
nci maddeleri muci· 

bi:a ve eksiltme ve ihalat kanununun 32 -: - ü saat on be,de 
llo c~ 7 nisan 94 l tarihine müsadif pazart~sı gkun. ·n de Adana Mlllf 

lt\ıı" . . t eyi aorme ıçı 
1 .ıOna tevdı etmelerı ve ,ar nam • 1 20-:25-30-5 
lk kıleminc müracaatları il&n olunur. 128 l 

Deıdzbank davası 
İstanbul : 4 (Türksöı.ü muha

birinden) - Aksu vapuruna ait 
bir avnryn meselesinden dolayı 
vazifeyi suiistimal ve ihmal suç
larından haklarında tahkikat ya
pılan eski Deni2. Bank müdürü 
Yusuf Ziya, muavini Hamdi E
min, avukat l mail lsa, muhase
be memurlarından Nejat ve Atıf-
la eski deniz ticaret müdürü Mü
fit Necdet ve avukat Suat Şakir 
hakkındaki tahkikat bitti. Bun
lardan Müfit Necdetle Suat Şakir 
hakkında menimuhnkemt, di~er
leri hakkında lüzumu muhakem(' 
karari verilerek dosya sekizinci 
asliye ceza mahkemesine verildi . 

DÜRÜCÜK İHTİYAR 
HEYETİK'DEN: 

Bürücükteki köye ait dükan, 
Furun ve kahveler icare verile
ceğinden icare tutmak istiyenlerin 
ihale günü olan 19·4-1941 günü
ne tesadüf eden Cumartesi günü 
saat 15 de hükümet civarındaki 
avukat Halil Dural'ın ) azıhane
sindt! bulunmaları olAn olunur. 

1- 5 12850 

iktisat -ekilinin 

yeni seyaahati 
lstanbul: 4 (Türksözü muha

birinden) - iktisat Vekili Hüsnü 
Çakır dün Ankaradan ş_el~rimi~e 
gelmiştir. Hüsnü Cakır butun gun 
evinde İ:itirnhat etmiş ve Vekalete 
mensup dairelere u~ramıştır. 

Oıom 
Büyük çiftçilerimizden Musta· 

fa o~lu Timur Allmak dfin saat 
dokuzda kalb sektesinden ölmuş 
tür. Muhitte büyük bir ı;evgi ka· 
zanmış olan B. Tirnıırin cenazesi 
törenle kaldırılmıştır. . 

Ôlüye tanrıdan rahmet dıler, 
ailesi efradına baş snklığında 
bulunuyoruz . 

~ 

~ zayi diploma 
936 sen~sinde, hariçten imti· 

hana girmek suretile Akşehir Or
ta .Okulundan aldığım diplomamı 
kaybettim. Yenisini alaca~ım?an 
es\tisinin hükmü olmadığını ıUin 

ederim. h 11 Akşehirde Yıldırım ma a e-
sinde Kemal oğlu 

lRF AN TANRlKULU 

OOOOODOODDOODDOOOGDDODDOOOD o 

g Sad i Tek g 
g Halide Pişk.in g 
g · '· :T: I Y Al R O S U g 
g BU GECE ij~~~ ~c g 

g HALKEViNDE g 
o o 
O Umami i.telı üzaine tekrarlanan 

0 

~ 1 SAÇLARJNDAN UTAN 1 ~ 
O Meşhur vodvil ~ perde O o o 
o Yarın akşam 0 
O · A danada ilk defa O 

g BU HESAPTA BİÇ YOKTU g 
o -O YENi VODViL 3 PERDE g 
o 
ooooooooooooooooqoooooooooo 

iŞ BANKASI 
KO~OK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
IJ.rtımiy• Pldnı 

KEŞlOELER: 

4 Şubat, l Mayıs, 1 A&ıııtos, 3 • .ı.incitr,rio 

tarihlerinde yapılır. 

19 .. 1 i K R AMiY ELERi 
ı Adet 2000 Liralık. 2.000 Lira 
s 

" 
lOOO ti 3.000 ti 

2 ti 760 ti 1.600 il 

• ,, 500 " 2.000 it 

• il 260 ,, 2.000 il 

H 
" 

100 " 
1.500 il 

IO 
" 

&O " •.ooo 
" 300 il 20 ,, e.ooo 
" 

Tlirkiya ı, Bankaana P,&rll yatırmakla yallnız. para birikUrmiı 

olmaz, aynı zamanda talihiniıi de denemiş olursunuz, 

Sayfa 3 

.......................... • i A i SiNEMA 
• • 1 SUVARE 8 u AKŞAM SUVARE 

• 8.30 8.30 • 
1 Komşu Mısırın ·Kudretli Yıldızı 1 
1 FATM RÜŞTÜ 1 
• • • mm ibdakerdesi • • • • TÜRKÇE Saz.lı, sözlü, ARAPÇA ıarkılı • • • 1 f Saadet Yuvası 1 i 
• • • Binlerce Sayın mü,terilerinin göz ya,ları • 
• i'iinde devam ediyor. • 

• Şehvani hcv~slerini tatmin için genç kızları i~-fıl • 
: e tmek istiyenlere karşı iffet ve ismetini : 
• mudafaa etmeği bilen bir genç kızın • 
• mücadelesi e 
• ı·ıA"V[J[N , Sergüzeşt filimlerinin en heyecanlı • 
• , ve meraklısı olan • • • 1 Beyaz Süvari : • • 
: Aşk, heyecan ve serjüzeşt filmi : 

• • • 
: Bugün gilndUz matin~de iki film birden : 

I SAAO[T YUVASI - BEYAZ SÜVARi 1 • • • • • • 1 11 Nisan cuma günü akşamı : 

• iSTANBUl ~[HİR TİYATROSU [OARÜlB[OAYI) • • y • 
e BiRiNCi TEMSiL : 

1 Kiralık Odalar : ........................... 
ilan 

8[0EN TERBİYES İ S[YHAN BÖlGESİ BA~KANUSINDAN: 
(AÇIK ATIŞ POLİGONU İNŞAA Ti ILANI) 

- Eksiltmeye konulan iş: Adana Açık Atış Poligonu İnfaatı. 
2 - Keşif bedeli: 8534 lira 23 Kuruştur. 
3 - Eksiltme: 18. Nisan. 1941 cuma günü saat tam on ycdi'de 

Hükumet karşısında Beden terbiyesi Seyhan bölııeıi bina
sında Bölge başkanlığı bürosunda teşkil edilecek komisyo
nunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna bağlı müteferrl evrak Adana'· 
da Nafia Miidürlüğünde görülebilir. 

a - Eksiltmeye girmek için 640 lira 1 O kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve bu i~i yapabileceklerine dair Na .. 
fia Müdürlüğündeu tasdikli evrak göstermeleri llzım· 
dır. 

Q - isteklilerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı 
saattan bir .!laat evveline kadar Komisyon Bı~kanlıkt
na makbuz mukabilinde vermctleri lazımdır. 

c - Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfı mühür mu
mu ile iyice kapatılmış olınaıı lazımdır. 

d - Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
2 - 5-8 

DEVl[T ORMAN İ~lETMESİ POS REV İR AMiRli~iNO[" : 
Pos Ormanı keresteleri satıbyor: 

Devlet Orman işletmesi Pos Reviri imalatından aıaktda ya
zılı Dört parti Adana çeşidi Kereste açık arttırma ile satışa çı

karılmıştır. 

Bir Metre Küp 
Parti Nu. Adedi Metre Küpü Muhammen Bedelı Teminat mikdın 

1 
il 

ili 
iV 

1226 
476 
~85 

217 

132.149 
50.117 
30.839 
23.488 

Lira Kuruş Lira Kuruş 

297 
112 
69 
52 

3'4 
76 
39 
85 

ihale Nisanın 14 ne tesadüf e<lcn Pazartesi günü saat 14 
de Revirin Adanadnki Merkez binasında yapılacaktır. Fazla 
tafsil at ve satış şartları Revir Merkezinden ve Mersin Orman 
Çevirge Müdürlüğünden öğrenilir. S-9 12 879 



Sayfa 4 

··~~064CMM~..at0•+t+~+ot+H++Gtı 
ı • 
ı• R d l Şahı ı• a yo arın 
• • • • • • 

T 

Her modelde ve her 
keseye elverişli yeni 
gelen radyolarımızı 

görmeden başka 
makioa almayınız 

j Muharrem Hilmi Remo 

• • • ı 
ı 
i • ı 
ı 

i 
Remo ·Adana 1 

• ~ 12H5 ı 

i+to~~+o+~+o+.0-0-~~~~~~~~i 

I 6iJin P•f• C•"· Ne. 112 r~tgraf: 

• T•l•fon: IIO 

,-~--------------liS.m-----------, 
FEMiL· 

Bayanların- sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizlikle
rinde ıösterdikleri a
lakasızlık, mühim ra
hatsızlık ve hastalık

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

manlarında bu gibi haslalık1ardan korunması için 'yalnız 
(FEMıL l kullanmalıdır. Rahat. sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMJL) İn hususiBAGLARJ da vardır. 

[CZAN[l[RO[N V[ TUH Af İYL ITRİYAT 
MAGAZAlARINDAH ARAYINIZ 

Cenup Mıntakası deposu Bahri Diril Ticarethaneai 

L-----------•Y•a•ic•a•m•Ü civarı No. 1!..I 

rMMMM;r;o~ 

1 !ABDEST BOZAHJ DEDİ~İMİZ $ERİTlER ~ 
I~ 

1 
1 
1 

Bunların uzunlukları. dört metreden on· metreye kadar 
olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke
ser, karında ağnlar. sancılar yapar. Zayıf. kansız, derman
sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedavi ile vu
cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

TİMQFÜJ 

UZUNLUGU 4-10 METREYE. KADAA 
<?.t.u~(ABOEST BOZAH) DENİLEN ~EA.İTLfRİ 
OLOUP)Jp VUCUDTAN °'SARI ATAN 
TAM TESİRLİ BİR MÜSTAklAROIR. 

S. ve / . M v~,ı;.,51,.1.,.,,, 8/78 N• /11 ... • 
24- 4 - • -t(I iPrillı rvAs<Thm lf~ı•tlıl' 

- RE Ç E ra İLE s ATıt.ıft. _ 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul
lanış t~rzıtyazılıdır. Her Eczanedoibulunur Sıhhat Vekile-
nin müıaadesini haizdir. 12761 

TORKSOIO 

iLAN 

ADANA TİCARET YE SANA
Yİ ODASINDAN : 

~······· .. ••••••• .......... 
• Eşsiz bir muvaf Jakiget. 
1 Muhtelif veya ~ 

1 
toplu aile gezintile· \ ///" 

Sicillli ticarette 81 numa

rada fevkalide sınıfta mukayyet 
1 

Adana Elektrik Türk Anonim 

rinde, 4ehirde, köy- f 
de, daQ'da, bayırda ~ 

velhasıl her yerde ~ 1f .)'· 
• ve en gayri mOsait "' 

Şirketinin 28-3-1941 tari

hinde alelade Umumi Heyet 

toplantısı zabtının musaddak 

bir sureti Odamıza tevdi edil

miş ve dosyasına k.onulmuş 

olmakla işbu toplantıya ait za

bıt hülasası Ticaret Kanunu

nun ahkamına tevfikan tescil 

ve ilan olunur. 

1 
şartlar altında (içe- ~~~ 
risinde hariçten hiç 

• bir madde il!ve et-

Adana Elektrik Türk Anonim 
Şirketinin 18 Mart 1941 tari· 
hinde şirket merkezinde a

diyen toplanan umumi 
heyet zabıtnamesi hülôsasıdır. 

meyi düşünmeksizin) 
en acele ve en dar 
zamanınızda nefis ve 
lezzetli: 

CAPA 
! marka 
• 1 !u~~~~~!~. 
• komprime ve 
• pürelerini 

1
• Be~ on dakika 

zarfında hanrlı~ abi 
lirsiniz. Bir kompri
me evsaf ve yüksek 

• bir kalitesi itibariy-
le bir günlük kalori 
saıfiyalımıın karşılı· 

ğıdır. Her yerde 
bulursunuz. 

Hükumet Komiserinin hu

zurile yapılan toplantıda, 1940 
hesap yılı bilanço ve karuza

rar hesabı, mürakip ve idare 

meclisi raporları okunarak 

tasvip olunmuş ve idare heye· 

ti ibra edilerek 1941 yılı için 

ayni heyet ve mürakip yeniden 

seçilmiştir. 1288 1 Hefilctaı ÇAPAM ARKA 

1 
1 

TORKIYE· CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 TÜTk liTaaı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziruı:Banka~ında kumb1ralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilrcek kur'a ile 

aşı.ğıdaki plana göre ikramiye dağıtılacakhr. 

4 ' Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 2000 " 
4 

" 
250 " 1000 .. 

40 
" 

100 " 4000 " 
ıoo " 

50 " 
5(00 

" 
120 

" 
40 " 4800 

" 160 
" 20 " 3200 

" 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar ltir sene itince 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktıtı tak.tirae yiizae 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylftl, 11 Birincikinun, 
11 Mart ve 11 Haziran)arihlerinde çekilecektir. 

ı""""""""""" .... """""" .... """"i 
1 Mühim ilin i 
ı ı 
ı ı 
ı 1 - Ellerinde (1000) kilodan fazla koza veya çiğitli ile ı 
ı (500) kilodan fazla çırçırlanmıı veya balya halinde pamuk bulu- ı 
ı nan müstahsil, tacir veya ıayri tacir, hakiki ve hükmf bilumum ı 
ı şahıslar ile iplik ve menıucat fabrikalan, Milli Korunma kanunu- ı 
ı nun 31 inci maddesinin son fıkrası hüKmüne müsteniden 3-1- ı 
ı 1941 tarihli Resmi Gazetıde neşredilmif bulunan bu babdaki ı 
ı kararname ahkamına tevfikan mevcud pamuklınrıı bir beyanna- ı 
ı me ile 3-4-941 tarihini takip eden yedi a-ün zarfında Banka· ı 
ı mıza bildirmete mecburdurlar. i f 2 - Meıklır kardmamenin 7 nci maddesi mucihince be- ı 
ı yannameler, 3-4-941 tarihindeki pamuk mevcuduna ait malU ı 

ı matı ihtiva edecektir. ı 

ı 3 - Ellerinde ( Mal sahibi - Mürtehin - Emanetçi - i i Yedi emin ) gibi hanri sıfatla olursa ol.sun pamuk bulunanlar ı 
beyanname vermek mecburiyetindedirler Beyannamelerde her ı i şahsa ait pamuk miktarı cinı itibarile ayrı ayn rösterilccektir. ı 

ı Seyhan, lçel, lımir, Mani.sa, Denizli, Aydın vilayetleri ve lstan· ı 
ı bul şehri haricinde pamuğ'u bulunup da ıehrimizde ikamet eden- ı 
ı ler de beyanname vermekle mükelleftirler. ı 

ı 4 - Matl:>u beyannamelerin bankamızdan talep edilmeıi ı 
ı ve fazla tafsilat almak istiyenlerin de Bankamıza müracaatlan ı 
ı ilan olunur. 12880 • ı 
ı T. C. Ziraat Banlca•ı ı 
ı Adan .. Şube•i ı 

ı""""""""""""""~"~""""""""ı 

DOKTOR 

Yalçm Musafa Ozel 
Dahiliye Mütehassısı 

l 
Kızılay Ulucaı.ıi r:ıddesi İstiklal likokulu k 

Eski inan yazıhanesinde yeni açtığı muayenehaP 
gün hastalarını kabul eder. 12762 

f Memleket Hastanesi Bevliye müteh 

~ on. oPrnuon Saim Erk 
• 
( 
4 

l Kadın, erkek idrar yolları (böbrek, meıane ~ 
tena•ül haıtalıklarını) 

~ Kızılay Caddesinde, lsllkUlıl Okulu kar•••' 
( muayenehanesinde tedaviye ba•ı•d•· 
l 12778 22-30 Telefon : 

~~-~ 

Dr. Ekrem Balt 
HASTALARINI HER 60N MUSTlfA 
ECZAHANESİ OSTONOEKİ MUAYENE HAN 

KlBUl EDER 

-
-----------------~------------~ Abone ve ilan 

Şartları 
Seneliği 1200 Kr. 
Alb aylıtı 600 ,. 
Üç aylıtı 300 ,, 

Aybk ta abone edilir. -hanlar için idareye 
mllra-at etmellıllr. 

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


