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Yugoslavyada , üçlü pakta illi· 
ı red .için . yapılan hükümeJ 

rbesinden sonra Alman - Yu
/av münasebeilerinde başlayan 

'Jelli gerginlik bugün artık had 
rısini bulmuş demektir. 
Atinada çı an Katemrini ga· 

esi muhabirinin Yugoslavya ha
iye nazırı ile yap/ılı bir mı7/a
lı neşrelii . B. Ninçiç bu beya
lında şöyle d(;or : 
_ ·• Ben J endi hesablma lıarb 

lcilr..etini Yugos'avyadan uzak-

.. 

tırmaJ.. için elimden geleni yap- ~ k kullanılan son sistem batarya 
. Hülcümet Yugoslavyanın lıü· l Bir lngiliı harp gemisinde ta})arelere ·arşı 

mranlıfına temas eden bazı nok· Londra: 5 (a. a.) ----. bomba atıldı~ı, hiç 
- k e la bir yerden bildiril-arın tasrihi için muza erey - lngiliz kava ve glltererı 

· · · memiflir. yalnıt bu işti . Fakat vaziyetımı~ı sara· dahiıt meniyet ne-
tle tayine yarayacak olan bu zaretleri tebli~i : dlll ille•- sabah iakôçya fima-

Yı Jf P ..... li ıarkiainde bir yer -zakereler inkılaa ufradı · e· dü~man tayyaıeleri-
ne gayemiz mılli isliklalimizi nin dünkü faaliyeti le diğer bir yerde 

hah . h'I t mitralyöz sesİeri işidilmiştir, bir rumaktır . Bunu mevzuıı ı• azalmıı daha ziyade sa ı mııı •· 
l k :-4· ' t · t·ır kici yarelanmı• ve baz.ı evler ha-zakereler/e an atma w.ıyor - kalan üıerinde cereyan e mı§ · " " 

le. Şimdi hadiselerin inkilafını sara uğramıştır. 
lclemekJen başka bir şey !Jtlpll" 

ayız . 
Biz korkmuyoruz . Milletimiz 

zide diger tecaıüzlere uframıı-
. Efer döfüşmek lazım gelir.re 
iiıecetiz ..• 
Yugoslavya hariciye nazırının 
aon beyanatından anlaşılıyor 

, Alman - Yugoslav ihtilôfını 
zalcere ııe sulh yoliylc hallttt-

errin artık hemen hemen imkiinı 
lmam11tır:. 

Macar • Yuıo•lav huJodanun 
panmıuı, Yugo.slav hüku11Mtinin 
manyadaki tebaasına m~mle -
le dönmeleri ıçln elflir flermed, 
man ~ ltalyanların YugoMOfl
yı terki, Yugoılav .sefirinin A· 
rikadan yardım talebi , Yugoı
'!/flhırı sef erl>Hlilc ilanı gibi iJa-

etlcrde vaziyetin çok vahim bir 
ı/haya girmiı b•lunJugruıu fÖi• 

rmektedir . B. Hitlerin Yugo.r
Yanın ~n hareketiyle Mihwrin 

O/uzuna indirdif i darbeyi ve bu 
retle Almanyanın Balkanlarda 
0PGcaıı hareket pltinını alt üst 
imiş olmasını hazm ve affede
iyecefi ıuphesizdir. Alman kıta· 
rının şimdiye katlar Yugos/Clfl 
dudlar111a tecaviJzde gecikmiı 
rnalarını ıu ıebeblerl• uah ede
iri& : 

1- Alman ordusunun Yugoı
a Üzerinde yapılacak bir ha

•lcete henüz hazır bulunmamaıı · 
2 -B. HiJler tehdit yolu ile Yu

oslaııyanın geni dirijanlarını yo
girebi/eccfini ve bu suretle, 

f ı, yukarı kiJçiJk bir farkla 
ıelki kabineden koparmıı oldu
avantajları kabul ettirmeyi 

mmuı olma•ı. 
3 - Yugo.slaoya ile patlıya

Cak bir harbin Arnavutluklalci va• · 
iycfini büabütün berbat etme.rin

de,, ~kirıen ita/yanın Almanya 
tlzerirıde tazyikte bulunması· 

Fakat bugünkü vaziyet gösle· 
~Yor ki, bu sebeplerin hiç bi~isi 

1manyayı Yugos/avgaya tecavuz· 
derı alıkoyamıyacakJır. Yugo.rlav-
1/a, latilclal ve lıükümranlıfına ha
lel tJerecek hiç bir tavude bulun
mayı kabul etmemefe karar "er
ltıiJtir. Zaten kendisinden baıka 
6
ir lı7rlü hare/cet de beklenemez. 

Ak.; takdirde son hükumıt dar
besi Yugoılav' milletini aldatmak 

iirı ~apılmıı bir mizan.sende~ ""!• 
.a bır ıey olamaz. Böyle hır ıh

tı11aat; dilıilnmek bile kahraman 
>'uıoslav milletinin mi/it haysiye
tine karşı 6ir hakaret teşkil eder. 
la Filhakika, Yugo.slav milletinin 

Macar-Alman 
münasebetleri 
A•••• auerlerbdll 
Macar topratuada 
ıev~1at ıaau1et1 

Bclgrad: 5 ( a.a. ) - Burada 
müteveffa Macar Başvekili Kont 
Telckinin Macaristanın Almanya 
y!lnında felikcUi bir harbe ...süı.ük-

..Jenmtk lehlıkcaine maruz bulun
dutunu l'Ördüj'ü için intihar elliti 
zannedilmektedir. Budapeşteden 
alınan son haberler Yuroslav hü · 
kümt t darbesini müteakip Alman 
yanın Macarlardan Yugoslavyaya 
karşı mır. askeri yardım isteditini 
isbat etmektedir, 

Almanlar tavizat olarak Ma· 
carlara Yugoslavyanın Banal mın· 
bkHım vermeyi teklif etmişlerdir. 
Almanya teklifı reddcttiti tak~irde 
Macaristanı parçalamatı lehdıd el· 
miştir. Kont Teleki Macar askeri 
ricalinin mukavemeti imkansız ta
vır ve hareketlerini görünce büyük 
bir yese düşmüştür. Macar milleti 
ekseriyetinin harbe iştirak aley
hinde bulunduj'u muhakkaktır. 
Millet Telekinin intihanndan sonra 
gözlerini Horı iye çevirmif bulun
maktadır. Bu arada Alman lutalan 
Yugoslavya hududuna doğru Ma
cariı,tandan ieçmeğe devam et
mektedir. Dün halk Budapeşte ~o-
k ki dan uzun Alman naklıye a ann •.. 
kollarının grçişini scyretmıştır. 

Tiril· A••ıa ............ 
Berlin•: 5 ( A.A. ) -

Yarı re•mi bir menbadan 
bildiriliyor : 

Tiirlı • Alman mana· 
•ebet/eri laaltJunda ya· 
bancı 6D~•teciler tarafın· 

don ıorulpn nail.re Al· 
mafl Haricij• Msardln· 
Je tlfın aıafıtlalri ~ceoap 
rJeri/miıtir: Türlı • Alman 
manaebet/eri normaldir. 

Matalla llanaa .............. 
Londra: 5 (a.a.) - Akdeniz

deki son lngiliz - ltalyan muha· 
rebesine "Mataha burnu muhare· 
besi,, adı resmen verilmiştir. 

GIRIDE HOCUM 
Kahire: 5 (a. a.) - Giridde 

düıman tayyareleri Cuma günü 
Girid tayyare meydanına hücum 
etmiılerıede pek az zayiata se
bebiyet vermişlerdir. Telefat yok
tnr. Hava dafi ateıleri, bir tayya
reyi düşürmüşlerdir. Bütün bu 
hareketlerden tayyarelerimiz ıa
limen dönmüılerdir. 

MİLLİ KÜME 
MAÇLARI 

ISTANBUL VE IZMIRDEKI KARŞILAŞMALAR 

Ankara : 5 (Türksözü muhe· 
birmdcn) _ Milli köme maçları

nın ikinci haftası karşılaşmalanna 

11a çıktıktan .sonra Almanya ya 

h . bir maJtluhiytti kabul ıde· 
arp.sız lJ • il 

rek Balkanlar üzerindekı eme e-

rinden vazgeçecek ve yahut da 

h · bir suretle Yuıoslav her angı 

işini halledecektir. 
Anlaıma yolu ıle bu işin hal-

i . . ka"n kalmamış gibi oldufu-
ıne ım .. 

_ önümüzdeki günler ıçın-na gore. 

dün lstanbul ve lzmirde devam 
edilmiştir. lstanbulda Beşiktaş sa· 

hasında 8000 seyirci önünde ya· 
pılan lstanbul spor takımiyle An
kara şampiyonu rençler hirllti 
maçını, 5 ·- 2 ile lstanbul Spor 
ve Beşiktaş - Demir Spor maçı
nı 3 - 1 ile Beşiktaş kaz.anmıf· 

tır. 

lzmirde yapılan maçlarda da 
Harbiye Altın orduya 2 - O ve 
At~y - Maske spor 1 - O ra· 
ı(p gdmiılerdir. 

221 i&ll!fr 

ARNAVUTLUKTA 
HlR(llT İNKl$~fTA 
YENiDEN ESiR VE 
MALZEME ALINDI 

Atina: 5 (a. a.) - Yunan or
duları beş kumaııdanlı~ı tarafın· 
dan dün ııt~redilen 160 No. lu 
resmi khli~: muvaff uld} < tli mt v
:rji harele( t llt tıce~inde düşmanııı 

"uvvetle taHi,m t'<lileıı rnev1ilc•ri 
elimiz.c geçmiılir1 hıri zabit . ol
malc: üzere 70 dtlıı r 11 la tsır a
lınmıştır. Düıman çok miktarda 
harp malumesı tcı k~ri'.lmırti~. _ 

Emni} et flt"78tetrııın dunku 
resmi: tebü~i: düşman ta}} aı c•le-
1 i Orgastolt) i lıombardınıaıı t t · 
mişlerdir. Nufüsca 7.ayiat ve ha: 
sar yoktur. düımaıı tay ya relen 
korfuyu da bombardman etmiıle~ 
ve bir yelkenliye mitral} Ö7. ateıı 

açmıılardır. 
Atina: 5 (a. a.) - dün Atina

da saat 19 35 de alarm verilmiş 

ve saat ıo 10 da nihayetlenmiştir. 

A iman üslerine 
yeni · akınlar 

L1>ndra : 5 (A. A) - Hava 
nııaretinin tebliti : lngiliz avcı 
tayya elerinin dün Şimali Fransa 
ve Belçıka üz.erinde yaptığı teca
vüır devriye uçuıları esnasında 
meydanları ve yerde b~lunan tay
yarelrri mitralyoz ateşıne tutmuş· 

tur. Bir tayyaremiz bu harekat•an 
dönmemiıtir. 

Londra : 5 (a. a.) - Dün iİ· 
ce lııgiliz l ıyyareleri yeniden Brest 
limanındaki deniı hcdt'flcrini bom· 
bardıman drni4tir. 

dDda BaıvıldU ... ,.. ............. . 
Londrr. 5 (a.a.) - Holenda 

Başvekili Londrada bir ziyafette 
düımanla a~ımanın bir cinayet 
oldupnu soylcmiş, Yugoslavya 
hadiselerinden ibret alınmasını lli
ve etmiıtir. 

Afrikada 
son harekat 

ITAL YANLARDAN 3000 DEN 
FAZLA ESiR ALINDI 

Kahire: 5 (a.a.) - Ortaşark 
lnfiliz ~arargihının tebliği: Libyada 
ileri unsurlarımızın tahşidi devam 
etmektedir. Eritrede, Asmarada 
3000 den fazla esir sayılmıştır. Ha
rekitımıı muvatfakiyetle inkiıaf et
mektedir. Habeşistanda: Bütün 
mıntıkalarda ileri yürüyüşümüz 
memnuniyet verici bir tarzda de· 
vam ediyor. 

Kahire: 5 (a ıı.) - Düşı.1anın 
emniyetle muharebe verebileceği 
mizi kani bulunduğumuz noktaya 
kadar gelmesine müsaade edece
Aiı. Harekatın batı çölündeki inki 
şafını Grasyani ordusu ıeçen sene 
Scydibaraniye doğru ilerlediği 
zamanki vaziyete tamamen müşa-

( Gerisi ikinci sayfada) 

............. 
Amerika iç Ara 

Kadar Barbe llrecell 
Ncvyork : 5 ( A. A. ) - Me

bus Martin Diet Amerikanın üç 
aya kadar harbe gireceğim tah
min etmektedir. Bu hususla de
mitt;r ld : 

- lngiltere ve Amerika çetin 
bir savaştan sonra zaferi kaz.ana
caklardır. Bu zafer Almanyanın 
ve ltalyanın ayni zamanda lngil
terc ve Amerika tarafından isti- · 
luı sayesinde elde edilecektir. 

Grp Utcmedifi ve buna mani o/• 
lııak için yeni det1let adam/11rmın 
da memleketin mülf hükümranlı
lına halel vermiyecelc bazı taflis
lere roaı oldukları muhakkaktır. 
Fakat bunlar Almanyayı tatmin 
•decelc ıeyler delildir. Bilhaııa 
ltı.Qh;,,. lnıiliz kıtaları Yunanuto• 

tle Yugo.lClflya ile Almanya. ~ra· 
.rında harbin patlamaıına ıntızar 

ıdilel>illr. 

Maçlara yarında devam olu I 
nacaktır. • ........... . 

B. Ruı.vclt 

Rozveltin 
Beyanatı 

-
Yagollav talebi va 
1apılacall gemQer 

Vaşingtoa : 5 (A. A) - Roz
velt gazett'ciler toplantısında yap· 
tığı beyanatta Yugos'avyanın A
merilçadan bazı tip herp malı.eme
si istcdıği ve Amerikanın bu mal
zemeyi tedarike inık&n olup olma 
ckğını araştırdıAını bildirmiştir. 

Rozvelt dünkü 2ün Yugos· 
lavya elçisi ile ıörüşürken bu ta
lebin kendisine yapıldığını söyle
miıtir. 

Vqin~an : 5 (A. A.)- Roz 
velt dün matbuat konfer•naında 
beyanatta bulunarak kanunla aldı
tı 7.000.0 >0.000 dolarlık tahsisat· 
tan yarım milyarını 213 yeni tica· 
ret i'f:misi intası için ayırdıtını 

bildirmiştir. Reisicümhur me\cud 
askeri tcchiz.atın taaruz.a utrayan 
devletlere devredilebilmesi için de 
yarım bilyar tahsis etıitini bildir· 
miştir. 

İrakta bir 
blkGmet darbeli 
Bağdat : 5 (A. A.) - lrakta 

bir hükumt'l darbesi oldu Raşid 

Ali'nin iktidan ile aldıQı teeyyüd 
ediyor. Raşid Ali totaliterler taraf
tım bir şahsiyet olarak tanınmak· 
tadır. 

Adua dün 
Zaptedildi 

Kahire : 5 (A A ) - Şimali 
Habeşistanda kain Adııa dün, in· 
giliz ve imparatorluk kuvvetleri. 
Tarafından zaptedilmişt ir. 

).... 

muhafauUr "ol-Kadın - Siz 
malısınız. 

Erkek _ Neden anladınız? 
Kadın - Naftalin kokuyorunuıda 

• 

Yugo&lavya 
dayanacak 

Yugo•l•vya h•rlclye n•aın 
Nlnçıç-.n bey•n•tl 

Yagollav ordua 
llarbe ilam llalde ı 

MOHIM BiR iÇTiMA 
YOGOSI.;AV HOKOMET 

MERKEZiNiN NAKLi 

ALMAN • ITALYAN 
TAHLiYESi DEVAMDA 

Belgrad : 5 ( A. A. }- Mat
buatın bugün verdifi intibl, « ih
tiyatlı bir oikbinlik > kelimelerile 

tavsif e<lilcbilir.Ru nikbinlik kısmen 
Maçt:k'in h ü k ü m e t e ittirake 
lc:arar vermesinden , kısmen de 
Ber'lindcki Yugoslav muhabirle
rinin telgraflarında kullandıklan 
lisandan ıleri gelmektedir . Poli
tika g87.desinin Berlin muhabiri 
diyor ki vaz.i.> et kararaıı olmakta 
berdevamdır. Ayni gaıetenin Ro
madald muhabirine göre 1 Roma 
resmi mahfilleri daha sarih va
Zİ} et takınarak kendisine töylo 
demişlerdir: Bugün Romanın JMI· 
kanlardaki vaıiyetin vahimlctme• 
mesi arzusunda oldutunu aöylo· 
mele icabeder . Balkanlarıta {eni 
bir harb en az. mantıki, en aı ta. 
bii ve en aı müdafaa edilebttlr 
bir tarzıhal olur . Bunu~la . ~. 
her Yugoslav mat~ab -~ 
va:r.ih bir ihtilAf tehliVıli •evcad 
oldu~u kanaatindedir. 

Atina : 5 ( A. A. )- Katme
rini gueteai Betrred .huaull ... 
habirinin Yugoslav hariciye ••· 
z ırı ile yaptıfı bir mOIAkab -.. 
retmcktedir. Ninçiç demiftir ki : 

- < Ben kendi heMbıma harb 
felaketini Yugoslavyadan uıalraa. 
tırmak için elimden ıelcni yap
tım. Hükümct Yugoalavyannı hi
kümranlı~ına temas eden bm 
noktaların tasrihi için ·milı.akeNJ• 
girişti • Fakat vaziyetimiıi .,... 
halle tayine yarayacak alan bu 
müzakereler inkıtaa utradı . v .. 
gine gayemiz. milll istild&Jimiıi 
korumaktır. Bunu mevzuu babi9 
müzakerelerle anlatmak istiyor
dulc:. Şimdi hadiselerin inkitafını 
beklemekten b11ka bir ICY ya
pamayız. . Ninçiç beyanatını IU 
söıl~rle bitirmittir : Biı korkmu
yoruz. . Milletimiz mazide diger 
tecavüzlere uğramıttır . E~er dö
ğüımek lazım gelirse dö~ü1ece
ğiz. Herkes vaJ.ifemiıi yapacatı
rnızdan emin olmalıdır. 

Atina : 5 ( A. A. ) - Yugot
lav Hariciye naıırı Ninçiç Alman
Yugo lav matbuatının haksıı hü
cumlarından bahsederek Tamtu· 
varda v imanlara ve Dalmaçyada 
ltalyanlftra karşı yapıldığı söyle
nen fenalıldarın masaldan ibaret 
olduğu hakkında deliller ıo.te
rildiğini söylemif ve fÖyle demif
tir : Biz. hüsı.ü niyet sahibi insan
larız. Biz hldiaelerin inkiıafmı 
beklemekten batka bir teY yapa
mayız demiş, son olarak tunları 
ilive etmiıtir : 

_ < Milletimiı mazide bafka 
taarruz.lara da kartı durdu. Biı 
korkmayız. Eter çarpışmak IAıım 
gelirae çarpıfacağıı. > 

Katimerini ayni ıamanda Bel
gradda Türkiye ıefiı i il~ yaptıtı 
mülikatı da neşretmektcdlr. 

Belğrad: 5 (A. A.) - O.N.B. 
Kral ikinci Piyer tarafından imza
lanan bir kararnamede Yurosıev
yanın bütün müsallah kuvvetleri 
bir nisan 1941 taririnden itibaren 
harbe haz.ır bir vaziyete konul· 
mu§lur. 

Belgrad : 5 (A. A.) - D.N.B. : 
Yugoslav kabinesii bu ıece ıtat• 

(Griıi i"inci aayf adı) 
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SENESi 
Hilkatin iptidasındayız . ... 

* * • 
Mamutlardan mikroplara kadar 

irili uf aklı bütün canlı mahlükatın 
yaratılması işi teİnamlanmıştı. Şim
di onlara ömür dağıtılıyordu . Al
lah her nev'in ömrünü verirken 
kendilerine dünyadaki vazifeleri
ni de tebliğ' ediyordu . 

Ulahiyet divanının mazbata 
muharrirliğini Cebrail yapıyordu. 
Bir saat evvel ana baba günü gi
bi kaynaşan meydanda ancak 
dört beş nevi mahlukat kalmıştı . 
Ömrünü alanlar dünyaya salıve 
riliyordu. 

Azrail müsaade alarak yerin
den ayrılmış ve ortadan kaybol
muştu. ilk mahllılrnn dünyaya sa
lıverilmesi ile onun vazifesi baş

lamış buluııuyordu . 

Sahayı terkederlerken ö\.üzler
dcn birisi sohurdanıyo:-du : 

- Sen ö~üz .. Ben öküz .. A
nan öküz .. Baban öküz .... Ne olur
du :;anki, biz de insan oğ ulları 

gibi birbirimize ayrı ayrı isimler 
koyabilseydik? .. Şu atlarla itler 
kadar bile olamadık. Hiç değilse 
onlar insanlardan birer isim ala
bilecekler . .. 

Sıra eşeklere gelmişti. .. Huıu-
ı açıktılar. Kendilerine tebliğ edildi: 

- Sizin ömrünüz otuz sene 
olacak 1 

Sordular: 
,;. - Peki, dünyadaki vaı.ifemiz 

ne olacak ? 
Allah cevap verdi : 
- Dün) adald vazifen ölünce

ye kadar insıuılara yük taşımak 

olacak ... insanların arasında haka-
retin remzi olarak anılacaksın. Seni 
çok ağır hizmetlere koşanları, sana 
belki zulmedecek olanları da bu-
l macaktır. Fakat sen bunların 

hepsine tahammül edecek bir fıt
ratta yaratıldın. Sakın müteessir 
olma 1. Buna mukabil sana, insan
lara nasip kılmadığımız ruhi ve 
uzvi meziyetler ihsan ettik. insan
ların içinde öyle eşeklikler yapa
cak olanları bulunacaktır ki, se
ninkiler onlarınkinin yanında birer 
feraset nümunesi olabilecek ve 
bu meziyetlerinle bir çok ahval
de insanlığın fevkine çıkacaksın ... 

Eşek sızlandı : 
- Bu kadar ömür bana çok

tur yarabbi !.. Ben otuz sene bu 
kahra nasıl tahammül etııerim? . .. 

Allah acıdı : 

YAZAN 

SEllHATTiN SEPİCİ 
ömrü kafi gördük . . . 

İnsan sordu : 
- Vazifemi de öğrenebilir mı 

yim ·~ ... 
- Vazifen beşer neslini idame 

etmektir. Bu sayede yer ) ü1ünde 
büyük bir medeniyet kuracaksın . .. 
Sar.a akıl, idrak vererek m1ıhlil

katımın eşrefi yaptım . Bu müm
taziyetin nimetlerini takdir ede
bilecek seviyede yaratıldığından 

şüphen olmasın 1 Bununla bera
ber aranıza bir çok da iki flyaklı 

Eşşek kattım. Esasen onların h<'p
sini dört ayaklı halketseydim, bü
tün ömı ünü:ı Eşş c::klere hiı.metle 

geçecek, Palan , kuskun dikmek
ten usanacaktınız . insan mükev
venatın medarı iftiharı olacak . 
Lakin içinden öyle Eşşeklikler , 
öyle Ayılıklar , Jtıikler ve Cana
var gibi yırtıcılıklar yapanlar çı
kacak ki bu vasıfları taşıyan ne
vilere rahmet okutacak . Ser! 
her şeye rağmen lnsaniyeti ve 
medeniyeti payidar kılmağa ça
lışacaksın . Yalnız dikkat et : A
kıllılarla aklı kısaların ayırd edi
lebilmesi için bir kısmınızın sa
çını uzun yaptım . Onların aldı 

da , eteği de kısa olacaktır . 
insan itiraz elti : 
- Liltfettiginiz kırk senelik 

ömür bu mühim vazifeyi başar

mağa kifayet etmez kanaatinde
yiz . 

- Fakat artırma~a imkan 
yol, tevziat listesini kapadık .. 

Sonra Allahın aklına geldi : 
- Ha J •• eledi, Eşşekle May• 

mundan onar sene tasarruf etmiş
tik. O yit mi seneyi de size ilave 
edeyim • vasati ömrünüz altmış 

sene olsun ..... 

* * "' 
Aziz okuyucu 1 •• 

insan oğlunun kırkından sonra 
elli yaşına kadar olan hayatı , 
Eşşeğin ömründen tasarruf edilen 
on senedir . insanlar bu on sene 
içinde, kuı du~u ailenin geçimin! 
tanzim etmek ve evlad yetiştir

mekle Eşşeklerden fazla çalışır ve 
yorulurlar . 

Elliden altmışa kadar olan on 
senesi de Maymunlardan tasarruf 

TORKSôZO 

BiLGiLER -
Sivrisinekten 
Kor Km ayınız 

8 
ıı incecik hayvanlar da yazın 

başka bir belasıdır. Uuııların 

bataklıklarda, durgun sularda 
üreyip, sıtma mikrobunu taşıdıkla
rını herkes bilir. Fakat geceleri 
vızıltıları ile uykumuzu kaçırmaları 
bizi en fazla rahatsız eden tar f
landır. 

Sivrisineklerle başa çıkmak 

için evvela, bahçerıiı.de bir su bi
rikintisi, durgun sulu bir havuz 
falan varsa bunları kurutmalı veya 
suyun yüzünü tamamile kaplaya
cak şekilde gaz dökmel ıdir. 

Odanıza sivrisinek do'muş<:a 

ateşe koyaca ğınız bir kahve kaşığı 
krezolün dumaı ı bunları dışarı 
kııçırma~a kafıdır, Ondan sonra 
pencereleri kapar veya cibinlig-irıizi 
gerer, yatarsınız,: rahat rahat 
uyursunuz. 

Mlbadlllerln 
taslye~[kapona 

MALiYE YE:GELEN ~EMiR 

Maliye Vekaleti mübadil tas
fiye kupanları hakkında mühim 
bir karar vermiştir. Bundan bir 
kaç sene evvel mübadele ve tef
fiz işlerinin katı olarak tasfiyesi 
için bir kanun çıkarılmış ve mü
bedii tasfiye vesikalarına merbut 
kuponların malmüdürlükleri ve 
memurluklarınca kısmen mahsubu 
muıtmt'lesine· b;ı şlanmıştır. 

Yapılan bu kısmen mahsub 
muamelesine mukabil mal daire
lerince-: mubadillere mübeddel 
makhuzlar:verilmişti. Şimdi veri
len kararla bu makbuzlar teda-
vülden kaldırılarak bunların · yeri. 
ne Maliye V~kaletince hamiline 
muharrer yeni makbuzların veı it-
mesi muamelesine başlanacaktır. 

Defterdarlık ve malmüdürlükleri 
ne bu hususta emir gelmiştir. 
Emre nazaran ellerinde istihkam
larının mukabili bonoların kısmen 
mahsubuna mukabil kendilerine 
mübeddel makbuz verilmiş olan 
şahıslar bunları bulundukları mal 
dairesine tevdi edeceklerdir. Bun
lar mukabilinde kendilerine ha
hamiline muharrer yeni makbuz
lar verilecektir. 

Bunun için r.ıüracaatların şah

san ve ya resmi vekil tarafından 

yapılması lazımgelmektedir. 

edilen· ömür bakiyesidir. 
İlk soytarılığı : torununuza . ya

parsınız. Mini mini yavruyu avuç
larınıza oturtarak zıplatır: Hüttürü, 1 

Düttürü ... diyerek~ oynatır , dili
nizi çıkartır, gözünüzü büzer, su
ratınıza alelacayip şekiller vererek 
onu· güldürüp eğlendirme~e gay
ret edersiniz. Yahud da bunaya
rak elalemin soytarısı olursunuz. 

Btınun en fecii , muhakkak lıd, 
rdelikanlı rolü oynamağa kalkıpta 

kendinizden yirmi "otuz yaş daha 
taze olan genç kızlara. gülünç ol

maktır. 

Yugoslavya 
dayanacak 

(Birinci 'Sayfadan artan) 

lerce süren bir içtima aktetmiş
tir. Bir resmi beyat yapılması 
beklenmektedir. 

Nevyork : 5 ( A . A. ) - Ame
rika radvosuna göre, Yugoslav 

hükümetinin Belgradcian başka bir 
yere nakli Başvekil General Si
moviç 'e emredilmiştir. Bütün Yu
goslavyada askeri hazırlıklar ya
pılmaktadır. 

Zagrep : 5 ( A. A. ) - lralyan 
baş konsolosu ve memurları lal 
ya,{a gitmek üzre Zagrepten ay
rılmışlardır. Almanyanın Saray 
Aosna ve Splalo konsolos'arı da 
Almanya ya hareket etmiştir. 

Arnavutlukta Devriye ve 
topçu faallyetl oldu 

Atina: 5 (a . a.) - YudAn baş-
kumandanlığının 159 numaralı 

tebliğ: 

Devriye ve topçu faaliyeti ol-

muştur. Düşmandan esirler oto

matik silah ve havan topları alın- . 
mıştır . 

8t'Ş Yunan tayyaresi on ltal
yan tayyaresi ile karşılaşmış ve 
bunlardan ikisini düşürmüştür. 

MERSİNDE YERilEN 
KONf ERAHSlAR 

Mersin : 5 ( Türksözü muha. 
birinden ) - Dün şehrimizde 

muhtelif mevzular üzerinde üç 
konferans verilmiştir . Bu konfe
ranslardan birincisi şihrimiz Mem
leket Hastanesi dahilize mütehas
Msı Tahsin Soylu tarafından ilk-
bahar gaı.inosunda ve çok kala
balık bir halk kitlesi huzurunda 
verilmiştir. Kıymetli doktorumuzun 
Milli birtik mevzu üzerindeki bu 
konferansı derin bir alaka ile din-

lenmiş ve şiddetle alkışlanmıştır. 

ikinci ve üçüncü konferanslar 
Halkevimizde devair müdiranı ile 
güzide ve münevver bir lhalk kit
lesi huzurunda verilmiştir. Ankara 
Nünune hastanesi teşrihi :maran· 
zi mütehassısı Bayan Kamile Ay
günün "Çocuk düşürmenin tehli
keleri" mevzulu konferansı ve 
Yüksek Ziraat Enstitüsü profesör· 
!erinden Bay Süreyya Aygbnü 
"Hayvanlardan insanlar .geçen bu· 
la~ık hastalıkl t" mevzulu faydalı 

konferansı çok derin bir alaka ile 
takibedilmiştir. 

- Hadi sendf'n on senesini 
geri aldım dedi . 

Eşekler sevinç avazeleri çıka
rarak sahadan çekildiler. Onlar
dan sonra huzura maymunlar ge
tirildi. Allah : 

--ıl Ankara Radyo Gazetesi 1--
- Size de yirmi yaş ömür 

verdim, dedi. 
Sonra vazifelerini anlattı : 
- Siz dünyanın soytarısı ola· 

caksınız. Kiminizin suratına, ki
minizin kıçına bakanlar gülmeden 
geçemiyecekler ve sizin bütün 
vazifeniz başkalarını güldürmek
ten, eğlendirmekten ibaret olacak. 

1 • insanlar birbirlerini tahkir eder
lerken: 

- Maymun suratlı diye hitab 
edecekler amma , bundan zinhar 
müteessir olmayınız. Zira onların 
arasında .sizden daha Maymun 
suratlılar , Maymun ruhlular bu
lunacaktır . 

Maymunlar sızlandılar : 
- Dünyanın soytarısı olma

ğa yirmi sene nasıl tahammül 
edelim yailahi ? .. inayet buyu
run l . Ömrümüzün yanımı olsun 
geri alın 1 •• 

Allah bunlara da acıdı : 
- Şikayetinizi yerinde bul

duk. Ömrünüzün on sene.sini geri 
aldım, dedi ... 

Mahlühtın eşrefi olan insan , 
.en sona kalmıştı . 

Büyük hitab vaki oldu : 
- Sizin için vasatı kırk ıene 

Yugoş lavya meıeleleri 
Yugoslavya meselesi ön pUinı 

işgal etmekte bulunuyor . Maçek 
Simoviç kabinesine girmiş ve Sırp 
!arla işbirliği yapmak kararını 

ilan etmiştir. Nazırlar bugün ye
min etmişlerdir. 

Almanya - Macariatan 

Muhtelif hadiselerden anlaşı
lıyor ki Almanlar Macaristanı taz
yik etmektedir Ve nitekim bu 
tazyik neticesi Kont Celeki intihar 
etmiştir. Almanlar bütün hazırlık
larını yapmaktadır Almanlar Ma
car topraklarından geçerek hudud
larda tahşidat yapmaktadır. 

Yugoslavya - Almanya 

Gelen son haberlere röre, 
Yugo~lavya ile Almanya Arasında 
Siyasi münasebat. Hemen hemem 
kesilmek üzeredir. Bütün bunlara 
rağmen Almanya Yugoslavya ile 
harp etmek istemez: Çünkü Arna
vudluk meselesi halledilmemiştir. 

Harp olursa Arnavudluktaki 
ltalyan'ar, Yugoslavyanın yardımı 

ile denize dökülecektir. DiQ-er ta
raftan Balkanlarda harp çıkmasıda 

Almanya aleyhine netice verebilir. 

Matsuokanın şeyahati 

Japon hariciye nazırı Alman
yadan memleketine hareket et
miş bulunuyor . Nazır Tokyoya 
giderlcen Moskovaya uğrayacak
tır. Dün Hitler Matsuokayı kabul 
etmiştir . Bu şüphesiz ki son bir 
temas olmuştur. 

Son bir haber 

Gelen yeni bir habere göre , 
Yugoslavyanın bütün silahlı kuv
vetleri bir Nisan 1941 tariginden 
itibaren harbe hazır vaziyete kon
muştur. Bu emri Kral Piyer ver
miştir. 

Fran•a ve Romanya 
gıda maddeleri 

Vişi hükumeti iaşe maddeleri 
ile yakından meşguldur . Çünkü 
gıda maddeleri meselesi günün 
en mühim meselesidir. Keza Ro
manyada da vaziyet "aynidir. Bu
gün Romanya çok darlaşmış bir 
ekonomik çenbere girmiş bulu
nuyor . Romanya serbest döviz 
temin edememekten fena bir hale 
iİrmiştir . 

Afrika cephe4inde 
Afrikada harekat büyük inki

~aflar göstermektedir. lngiliz kuv
vetleri Avaş nehrine varmı~lar

dır. ltalyanların vaziyeti çok zor
laşmaktadır . Adisababada karı-

şıklık büsbütün artmıştır . ı 
Bingazi Alman ve ltalyan kuv

vetleri tarafından işgal edilmiş 1 
bulunuyor . Fakat geride lngiliz 
kuvvetleri yeni hazır !ıklar yap· 
maktadır. 

Be ikan harekah 
E~er Yugo.slav)loll müttefiklerle 

beraber harb edecek olnrsa , ge
rek Yugoslavya gerekse Mütte
fikler lehine mühim kazançlar o
lacaktır . 

Bu takdirde Tunada nakliyat 
duracaktır. Ve son gelen hnbar
lere göre, bu nakliyat durmuş\ur 
bile . 

Merkezi Almanyada 
Gelen haberlere göre, Alman

ya hükumet merkezini Viyanaya 
nakletmek üzeredir . Ve Alman 
haya kuvvetleri memleketin her. 
tarafı muhafaza için dağılmak 
mecburiyetinde kalmıştır . 

A frikada Adisebabarıın şarkiııde 
mataharra istasvonuJ ~ 

(Birinci sayfadan artan ) mitralyöz ateşine tu~ 
bihtir. ilerlemiş olan hafif kıtaatı Avaş nehri civarıedokı 
mızın halen düşmanın kuvvetli hü nakliye kolları da atd 
cumuna maruz bırakmak mecnu · lınmıştır. Dircduk ta}/ 
nane bir hareket olurdu. danı askerlerimiz tara 111 

Buna binaen kıtaalımız hazır- edildiği vakit 17 tay) art 
lann ış olan murahh:ı slaı a ttıhaş- olarak ve altı tayyare: 
şüt etmek için tam bir intizam edilmiş bir halde ele geıı 
dahilinde çekilmiş'erdir. Kahire: 5 (n. a .) --: . 

Kahire : S ( A. A )- Dri - lngiliz kuvvetleri teb!ığ•· 
danada ilerileyen cenub Afrika Biııgaziden şarka doğrıı 
kuvvetleri Adicrababaya takriben düşman kuvvetleri dll 
145 kilometre mesafede bulunan tur. Vaziyete hakiın bil 
Avaş nehrini geçmiştir . Eritrede: asmaracl•11 

Kahire : 5 ( A. A. )- Orta ketinıi1. devam etınekt 
Şark İngiliz hava kuvvetleri umu- kollarımıı.la ndan011111 

h·r 
mi karargahı tebliği: Lib.> anın bulunuyoruz bu şe 1 

garb sahnesinde Pt:rpembe ve bir İtalyan taburu bask 
Cuma günleri mühim faaliyetler !arak esir edilmiştir. •fi' 
olmuştur. Avustralya hava kuv- Almnn esırleriııin )ekli~ 8 
vetlerirıe mensub avcıların taar- e yakındır. Bir çok ıe 
ru7.i keşiflerinde üç meserşimit mi:ıe geçmiştir. t 
ve üç Yunkers tipinde tayyare Habeşistanda şidd~I 
düşürmüşler, ve diger bazı tay- rebedeıı sonra kuV\'e ıJI 
yareleri de ehemmiyetli hasara vaş nehri üz~~ir~de ted 
uğratmış1 ardır . Avusturalya tay- müdafaa mevkıını ıob 1 
yareleri hiç bir za) iat vermemiş- diğer bütün bölgeıer:tı:ed 
!erdir . kelimiz devam etırıe ., 

Trablusta : 3 - 4 Nisan ge- bi Afrika kuvvt;tterit11ı 1 ki 
cesi hava kuvvetlerimize mensup 1 bir liva kumandan b: g 
ağıra.bombardıman tayyarelerimiz 

1

, çok esir aldıkları :ıi1''// d 
Trablus üzerine bir akın yapmış- _______,,,, _J 

!ardır. Çıkarılan yangınlar kilo- .. : .............. ,,; metrelerce uzalı.tan görülmüş ve 

vaıi konağına yakın yer1erc.1e bir ı Hl metçi .Ar 
çok şiddetli infilaklar vukua gel- ı Z ~ 

ı .. aör' 
miştir . Ev iılerını • lf' 

Eritre ve Habeşistanda: gerek i .bir kadın hi:&f11e 9 

hava kuvvetlerimiz gerek cenubi ı yor. Matbaar:ııD 9! 
Afrika kuvvetlerine meıısup tay- l J 
yarelar. askerlerimize filen yap- ı caat etme erı ,r 9 

tıklan yardıma devam etmişlerdir :................ IO, 

BEDEN TERBİYESİ SEYHAN BÖlGESİ BAŞKAHl~!~ ii 
(AÇIK ATIŞ POLiGONU iNŞAATI ILJ\ 0 r not> 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Adana Açık Atı( Po ıb 13 
2 - Keşif bedeli: 8534 lira 23 Kuruştur. 

1 
ofl 14 

3 - Eksiltme: 18. Nisan. 1941 cuma günü saat taPbO 
Hükumet karşısında Beden terbiyesi Seyh~n e~ l8 
sında Bölge başkanlığı bürosunda teşkil edıleC 
nunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. • rrl~ 18, 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna bağlı müteferrı C\ 

da Nafia Müdürlüğünde görülebilir. ~ rıı 
a - Eksiltmeye girmek için 640 lira 10 kuruŞ1~11e 18 • 

teminat vermeleri ve bu işi yapabilecekleı1elt 19 
fia Müdürlüğündeu tasdikli evrak gösterf1'1 Jt • 

~~ M ~~19 
b - İsteklilerin teklif mektuplarını üçüncu ıtı3 ~ ın 1 

• oP v . 
saattan bir saat evveline kadar Komısy dır· 20 
na makbuz mukabilinde vermeleri lazııtı rfı ıou 20." 

c - Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zıı 
mu ile iyice kapatılmış olması lazımddır1 • eı 21. 

d - Postada olacak gecikmeler kabul e i ıtl • 

DEVLET OR~A; ~~ETMESİ POS REVİR lMİ~~
22

.ı 
Pos Ormanı keresteleri satJll~ ;;:i 

Devlet Orman İşletmesi Pos Reviri lmalatındııll ;le 23. 
zıh Dört parti Adana çeşidi Kereste açık arttırıtı3 

kanlmıştır. 
Bir Metre Küp JJliıı' 

Parti Nu. Adedi Metre Küpü Muhammen Bede: f Ur~ 
Lira Kuru~ 

1226 
476 
285 
2ı7 

132.149 
50.117 
30.839 
23.488 

30 ı ıı 
30 69 
30 ,ı/ 
30 /, 

ıl .. ,,u 
·g 

ihale Nisanın 14 ne tesadüf eden Pazarte5ı ,,~tıf 
de Revirin Adanadaki Merkez binasında yapı~e~jll 
tafsilat ve satış şartları Revir Merkezinden ve 9 Çevirge Müdürlüğünden öğrenilir. 5-

rteriıı 

MAARif MÜDÜRlOGONDEN: 
l - Adana müze bina

sında yapılacak tamirat keşif 
tutan 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 isteyenler bu işe ait 
keşif evrakiyle şartnamelerini 
görmek için Maarif Müdürlü· 
ğüne müracaat edebilirler. 

4 - ıstek 1 lc~,ı 
13 kuruş mu"3btl f 
vermeleri v_e ehlİYel 
yaptığına daır 3~ı 
almak üzere evr .~,f 

re Si 
riyle iki adet ~ 1el 

b
. ııc.ı 

raflarını ve ır d tt 
adet (8) bir ad1~0ıı 
luk tayyare pıt tıfeıi' 
rine bağlamıık-1

5 f 
ıı ı ~ 

maddede Y~, ete 
gün evvel vılsY ı 
lan lazımdır. 1 ı 

30-3-5-



SPOR · i ·. HAB 
iş talimatlna 

uyacak müessesat 

~OCUK ESİRGEME 
KURUMU f AAlİYETİ 
Kurum Neler Yaptı ? 

Sıhhi teşkilat meselesi 
Çocuk E~irgeme kurumunun 

427 Merkez ve kollarından gönde
rilen istatistik cedvellerine naznran 
1922 yılından 1940 } ılı sonuna 
kadar ıınuhtelif. yardımlar gören 
Çocuk istatistiği neşredilmiştir. 

Nazarı dersler 
Milli men ucat gençlik kulübü 

fam piyon takım futbolcuları kampa 
iştirak etmişler ve beden terbiye
si müdürü tarafından teftiş edil
miştir. Gençlere haftada iki gece 
na1.ari futbol dersi verilmiye baş
lanmıştır. 

Bagtlnktl maçlar 
Bölgemiz. şampiyonu Milli men

sucat takımı Türkiye birincilikleri
ık olmak üzere okullar 

kulüpleri muhteliti ile 
bir maç yapacaktır. 

deniz grapa 
müsabakaları 

Aldığımız. malümata göre Tür
kiye güreş birinciliği akderıiz 
arupu müsabakalarına dün Mersin
de başlanmıştır. 

6-4 -941 P AZ .\R 

9.00 Program, saat ayarı 
9.0 J AJANS haberleri 
9.18 Müzik : Hafif Parçalaı \Pi.) 
9.45/ 

lO.OO Ev kadını-Yemek listesi. 
13 30 

13 25/ 
14.30 

Program, Saft' ayım 

Müz.ik : H fü Şarkılar. 
AJANS haberleri 
Müzik : Türkü ~e Oyun 
Havala?ı. 

Müzik : Radyo Salon Or 
kestrası 
Program, ve Memleket 5ar • 
Ayarı. 

Müzik : Radyo Caz Orkest
ruı (lbrahim Özgür idare
sinde) 

Müzik : Kadınlar Fasıl He
yeti. 
Memleket Saat ayarı, ve 
AJANS Haberleri. 
Konuşma : Ziraat Takvimi. 

Müzik : Solist Okuyucular. 
Konuşma. 
Müzik : Halk Oyun ! lava 
lan, Şarkı ve Türküler. 
Mü1ik : Meşhur Operalar 
(Pi.) 

Memleket Saat ayan. A· 
JANS Haberleri; ve Ajans 
Spor Servisi. 

22
.'SO Müzik : Cazband (Pi') 

28.251 
23·30 Yarınki Program ve Ka-

Ondan f a1.la işçi kutlanan mü
es eseler iş talimatnamesi hüküm
lerine göre bu müesseselerde sıh
hi- teşkilat vücude getireceklerdir. 
Sıhhi teşkilat 17 mayıs tarihine 
kadar ha11rlanınış bulunacaktır. 

17 mayıstan ıınra bu teşkilatı 

) apmı) anlar hakkında kanuni ta
kibat yapllacaktır. 

Dünkü ihracat 

Aldı~ımı7 mulümata göre dün 
lstanbuldan yapılan ihracat yekfi. 
nu 380 bin lirndır. Bu meyanda 
Romanyaya yer fıstı~ı. lngil
tereye tiftik, Yunanh.tana balık, 
lakerda, l viçreye fındık, Mısıra 
cevi1 satılmışdır. 

Fındık aatıft 

Fındık ihracına devam edilmek· 
tcclir. Son günlerde İsviçreli alı
cılara AkçRkoca mahsülleriııden 

500 çuval fındık verilmiştir. 

• Evvelcecle ya2dığımı7. gibi, 
Akçakoca fındık mahsülü, ecnebi 
piyasalara yeni yeni sürülmiye 
başlanmıştır. Bu nııntalca mahsül-

leriııden bir parti de Türk - Al

man ticaret anlaşmasının fındık 
koııtenjanıııa nit liste dahilinde 
Almanlara satılmıştır. 

Diğer taraftan lsveçten de fın
dık üzerine talepler gelmektedir. 
Fakat huklımet, lsveçe lisans ver
mediğinden bu talepler karşılan

mamaktadır. 
---··---------
....:..~-------------------! 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATJ 
ClNSl En az E.n çok 

K. S. K. S 
---------1-.:.:.;...,;;.;._ı·~----
Koza 
Ma. Parlağı _-..;49;.:•.;:25;--ı--...50::-:'::-;;oo_ 
P. Temizi __:.47:...:.·~00=---ı--4_i00......:..., _ 
Kapımalı-
Y. Pamuğu 
Klevland ( -5~9,...,,5~0-11~59,50 
Susam '27 ,00 27 ,00 

K. Buğday!.-....!-----+---
Buğday To. 

,. Yerli 
Arpa- -5,55 5,55 
Yulaf- 6,375 1 6.375 

__. s / 4 / 1941 
Kambiyo ve Borsa 
İş Bankasından alınmıştır 

- ----
Rayişmark 

1 Fı arık(Fransız) 
ı- 5.24 Sterlin (İngiliz) 

' 

, _...:D~o.::l:..:.:ar:.::..,.;(A~m~cr-·i'k~a"")--ı= _13_2.2 

f ran1' (iıviçre) 

1 

Dahiliye Müteha .. ııı ! 
Kızılay Ulucarııi c3ddesi lstiklil { ikokulu kardşısınhda 
· 1 . d · t ğı muayenehane e er nan yazıhanesın e yenı aç ı 26 30 ~ 
hastalarını kabul eder. 12762 ~ 

. ~--...-..... ......... ,.._,.,._.__ .......... -------------::::--~--:-~ ""-'"'~ -
eınleket Hastanesi Bevliye müt~hasaısı 1 

1 

omu~n Saim Erkun 
d (b .ıı.b k m••ane ve crltelt 

ı n, erkek idrar yolları " re , ~ 
tena•fıl ha•talıklarını) ; 

Kızılay Caddesinde, lstlklll Okulu karfı•ındakl l 

t d vire bafladı. 
muayenehanesinde e 8 T ı f • tas 12778 

22
_ 30 c e on . 

Ceybanda Trende 
yakalanan kaçakçı 

Ceyhan: (Türk özü muhabirin
den) - Mer inin Bahçe mahalle
sinden olup Hataya kaçak kumaş 
almak Ü7.ere gittiti ve dünkü 
17 ,30 treni ile lskeııderundan 
döndüğü ıabıtaya haber verilen 
Ali Bedevi oğlu Mahmud bedavi 
Ôıbelen, Tren Ce) hana gel<iiğin
dc zabıtaca istasyonda yakalana
rak polis noktasında üzeri aran
dığında çamaşırların altında ve 
vücuduna :sıkı sıkıya liarılı oldu~u 
halde ye<ii sekiz parça ipekli ka
çak kumaş bulunmuştur. Keza 
beraberinde getirdiği ve içinde 
Portakalla sabun bulunan ağızları 
kapalı iki kamış sepet içinde de 
5·6 parça ki ceman -13- parçada 
-52- metre kaçak ipekli kumaş 
yakalanmıştır. Kaçakçı Mahmud 
Bedavi, kaçak eşyalarla birlikte 
adliyeye tesıim ve tevkif edilmiş 
tir. - M. SE.LÇUK 

Ekmek 12 kuru' a 
inebiliyor mur 

Konya: 5 (Türksfü.ü muhabi
rinden) - Dünden itibaren ek
mek fiyatı yirmi para daha indi
rilere\: 12 kuruşa satılmağa baş

lanmıştır. Yeni ekmek tipi için 
tecrübeler yapılmaktadır. 

Buna göre, yirmi yıl zarfında Ku· 
romun koruduğu çocuk sayısı 
3 460 990 rakamını bulmuştur. 
Ayrıda 2,334, 168 çocuğa çocuk 
südü verilmiştir. I.eVa7.ım ve para 
yardımı göre.n çocuklara 1.135,82'l 

dir. 
Yine Çocuk Eı;irgeme Kurumu 

2 Do~umcvi, 30 Çocuk dispanseri 
4 Diş muayenehanesi, 1 1 Süt dan1-

lası, 8 Sıcak banyo, 4 Yüzme ha· 
vuzu, 30 Çocuk yuvası, 2 Ana 

mektebi, l Çocuk bakıcı mektebi, 
5 Pansiyon, 72 Talebe sofrası, 18 
Çocıık kütüphanesi, 12 Si nama, 
53 Ço uk bahçesi, 16 Kreş (~ün: 
düı. bakıınevi) 2 Çocuk rnuzesı 

meydana getirmiştir. 

Kurumun neşre ti iği kitaplarda 
3 604 000 i bulmuştur. Kurumun 
940 ;ılı sonuna kıtdcır merkez ve 
kollar sayısı 700, azft mikdarı da 
39780 dir. 

940 yılı içinde de tam 704,390 

çocuk koruıımu~tur. 

23 Nisan 
Halk saltanatının kuruldu~u 

gündür. Bunun için Çocuk Bay
ramı ve bunu tııkibeden Çocuk 
Haftasında Çocuk saltanatı tes'id 
edilir 

0 00000000 0 00 000 00000000000 0 
o o 
g Sadi Tek § 

o 
g Halide Pişkin g 
ğ TiYATROSU g 
g HALKEViNDE g 
g Son temsil g 
g Bagln glndlı ıaat 15 de g 
g OTELLO g 
o o 
O 1 Baslangıç ve 4 Ptrde O 

o AYNABOZ BADiSi g 
O Büyük Mahkeme Perdesi O"' 

g BU GECE .~~ne g 
O AD ANADA iLK' DEFA~ O 
O YENi BiR KAHKAHA ESERi O 

~ · Bu Hesapta Yoktu 1 ·g 
o 1 o 
0 Büyük vodvil 3 Perd~ o 
o Son geceDID namarab yerleri o 
o o 
o Öyleden itibaren satılmaktadır O · 
000000 000 00000 00 0000 0 00000 0 

SEYHAN NAf IA MOD0Rl0~0NDEN : 
1 - A dana A bidin Paşa cadde.sinde Maliye Tahsil şu

beii ittihaz edilmiş olan eski Türkkuşu binası tamirat ve ta<li
Iat iti keşif tutan olan ( 3000 ) lira ile açı\ eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 12 /4 / 941 Tarihine müsadif Cumarteai 
iÜnÜ saat 11 de Nafia dairH inde yapılacaktır. 

3 - lstiyenler bu işe ait keşifname ve şartnamelerini 
görmek için nafia müdürlütüne müracaat edebilirler. 

4 - lsteklilerin ( 225 ) lira muvakkat tf!!minat vermeleri 

ve ikinci maddede yazılı günden 3 gün evvel bu gibi işleri 
yaptı~ına dair evrakı müsbitelerilc iki vesika fotoğraflarını ve 

bir adet 38 kuruşluk, bir adet 8 kuruşluk tamga ve bir adet 

de bir kuruşJtık tayyare pulunu dilek~elerine bağlamak suretile 
vill yete müracaatları lizimdır. 12830 '.l7-30-3-6 

1 ................. ........ 1 
i ASRi SiNEMA i 
• • 
: SUVARll B u AKŞAM SUVARE 1 
: 8.30 8.30 1 
1 Komşu Mısırın Kudrew Yıldızı : 

1 FAlM RÜŞTÜ 1 
•• 1 nun ibdakerdesi • • • TÜRKÇE S zf,, sözlü, ARAPÇA farkılı • • • ! ISaadet Yuvasıl i 
:. Binlerce Sayın mü,terilerinin göz yaıları ·ı 

içinde devam ediyor. 

•. Şehvani heveslerini tatmin için genç kızları iafal •. 
• etmek istiycnlere karşı iffet ve ismetini • 
•• mudaf aa etmeği bilen bir genç kızın 

1 mücadelesi 

• ı· l AA YETEN , Sergüzeşt filimlerinin en heyecanlı • 
• , ve meraklısı olan • • • ! Beyaz Süvari 1 
: Aşk, heyecan ve serırüzeşt fılmi : 

• • • 
: Bugün gündüz matinede iki film birden : 

İ SUOET YUVASI - BEYAZ SOVARI i 
• • • • e 1 l Nisan cuma günü akşamı e 
1 iSTAHBUL ~EHİR TİYATROSU (DAROlBEOAYİ) 1 
: Bi RiNCi TEMSiL 1 
İ Kiralık Odalar 1 . ......................... . 

ilan 
SEYHAN VllAYETI DAiMi ENCOMEHINOf N: 

1 - Adana Reşatbey mahallesinde on dershaneli ilk okul 
binası ikmali inşaatı keşif tutarı olan (25000) lira üzerinden 
kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28/41941 tarihine müsadif Pazartesi günü q

at 15 de vilayet daimi encümeninde yapılacağından kapalı zarf
lar en geç bu saatten bir saat evveline kadar saat 14 de bu 
encümen reisliiine verilmiş olacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname vı şartnamelerini gör
mek için Nufia müdürlüğlnc muracaat etiebilirler. 

4 - isteklilerin ( 1875) lira muvakkat teminat vermeleri ve 
ehliyet vesikası almak üzere bu miktar iş yaptıklarına dair bon
servisleriyle iki adet vesika fotograflarını. bir adet (38) , bir 
adet (8) Kuruşluk damA-a ve bir adette bir kuruşluk Tayyare 
pulunu yukarıda 2 ci maddede yazılı günden 3 gün evvel di
lekcelerine bağlanmak suretiyle vilayete muracaatlan lazımdır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların hf zarfı mühür 
mumu ile iyice kapatılacaktır. Postt1da olacak gecikmeler "-abul 
edilmez. 6-10- !4-18 12870 

""""""""""""""~"""""""""""1 ı . . i 8 Nisan 941 Sab Otlnl Ak•••• J 
i Halkevi Salonunda · i 
ı ı f A DANA iLK OKULLARI KORUMA 1 
ı BIRL/CI MENFA ATiNE ı 
ı ı 

i Sadi Tek-Halide 1 
ı ı 

! Pişkin Tiyatrosu 1 
ı ı 
ı Taralıadan blylk ve lavllallde ı 
f mısamere verUecelltlr i 
ı Ha•ılôh kimae•iz e1e y okaul yavrulara verilecelı olan ı 
f bu fevkalade mü•amereyi Sayın lıalltımıza.,. i 
ı kaf ırmamalarını tav•iye eJaiz., j 
L"""""""""""" ... """"""""" .... 



Sayfa 4 

Muharr m Hilmi Remo 

+ .l 6itlin ~-,• caJ. N•. 11!1 T• flfTaf ' Rerrio · Adana 1 i . r.ı.r.n : 110 t i 12755 ı 

•+o+~+o>~~'°"°''°"°'~·~~~~i , 
FEMiL 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizlikle
rinde t österdikleı i a
li.kasrdık, mühim ra
hatsızlık ve hastalık-

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

manlarında bu gibi .hastalı! lardan korunması içiR~yalnız 
(FEMJL } kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, ttratik, bir kolay
lıktır. (FEMıL) in hususiBAGLARI da vardır. 

ECZANElEROEN VE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARINOAN ARAYINIZ 

Cenup Mıntakası deposu : Bahri Diril Ticarethaneai L Yaicamü civarı No. 7:..1 

fMTiMö~J~~ 

f 1 (ABDEST BOZAN! DEDiGiMiZ ~ERİTlER 

lf I Bunlannluzunluklan, dört metreden on:metreye kadar 
1 olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke-

l f ser, kannda~ai'nlar, sancılar yapar. Zayıf. kansız, derman-

ı sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara y ol açar. Tedavi ile vü-
1 cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. / 

ıı . 
ı. 
ıı 
I' 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

TİMOFÜJ 

1 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul· 
(lamı tar:ııbazılıdır. Her Eczanedelbulunur Sıhhat Vekil• 

nin müaaad .. ini haizdir. 12761 

TORKSOZO 

TORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarih i : 1888 

Sermayesi : 100.000.()()() Türk Lirası 

Şube ve aj~ns adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenler«t 28.800 lira ikramiye veriyor 

Zira:ıı:Bankasında. kuınba..alı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekil· cek )<ur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır . 

4 Adet 1000 Liralık 4000 l.irıı 
4 

" 
;,c-0 • 2000 .. 

4 :l50 1000 " "· .. 
40 

" 100 
" 4000 

" ıoo 
" 50 .. 5; 00 

" l'lü 40 . " " 4800 
" 160 

" 'lO 
" 3200 

" 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar 9ir sene i9inee 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takelirale yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

iŞ BANKASI 
KOÇOK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
ikramiye Pliını 

KE~lDELKR : 

4 Şuhııt, 2 ı\'\ayıo;, 1 Ağııııto~, 3 l kınc• t. ş• İn 

• tari.blcı inde .' ·np lır. 

i94l tKR MIYELERı . 
1 A,lt·t :WOO Lirnlık - 2 000 Lira 

s lO()O .. - 3.000 " 
2 ,. 7:>0 

" - l.500 
" 

4 .->Ull - 2.000 ., 
8 . 250 

il - 2.000 .. 
:i5 

" 
:oo - a.soo 

" 
80 .. ;:;o .. - 4 .000 

" 
ııoo 20 ., - 6.0CJO ,, 

" 

Türkiye iş Bankasına par.ı yatırmakla yallnız para birikti 

olmer., aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 
Kuralar senede 4 defa. 11 - Eyli.il. 11 lirincikinun. 

11 Mart ve 1 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. ____________ . ____________ , 
MÜTEHA!SJS 

1 • • • ı • • • • • 

T 

Dr. Ekrem Balta 
HlSTALARINI HER GON MUSTAf l Rlf 
ECZAHANESİ OSTONOEKİ MUAYENEHANESi 

llBUl EDER 
--- - - -------------.:--= 

Abon e ve İ l an l,Tt.İR.~8 (1 
Şa r tl a rı ..... c»a•• c..ıın - ... · 

Seneli~ 1200 Kr. Sahip ve Başınoh~ 
Altı aylığı 600 ,, FERiD CELAL B 
Üç aylıQ'ı 300 .. MLid 

Aybk ta ;;b..>nf' edilir. Unıumi Neşriyat O 
- MACiD aOÇL 

ilanlar için idareye ôZO 
mUracı11tt •tmelldl,. Rnıl dı ~ı yer: TÜRKS 

0 R K S ô z o 
GAZETE veMATBAASI 

Gazetesi OIUYUCULARIHA, DÜNYANIN ~ER TlR~flNDA 
BULAN HAOISElERI GUNü G~NUNE VERiR. 

• 

T . . k . . . . M t b KİT AP, MECMUA ~EK, Bil ET, lf İŞ, PLAN H 
ur sozu a ası BILOMUM MATBU İSLERİNİ TÜRIİYEOE 

. MATBAlllRl R[IABET EDER DERECEDE T 

cnot kosmo: --;> -
•' 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözll 
Mücellithanesinde Yapılır . 

• • • .............................................. 
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