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B 
Hitler, ki/ahında söyledil.;/1riy:e 
ııı yakınlarile olan konuımala· 

1, ında umumi harpte imparator· 

lul.. politikasının yaptıtı halalardan 
ders almış ue bu tecrübelerden is· 
tifade e.deceRe benziyordu. Fakat. 
kentlisi de, hu yeni cihan harbinde 
çok müdhiş t1e Almanya için f at al 
olacak iki hesap lıatası işledi. Bi· 
rincisi: Bir taraftan lngiltereyi 
uzak şarktcı meşgul e/ml'k ttt~ di· 
Rer fora/tan Anıeri/.:ul/I lngiıtıreye 
IJarclımdan menetmek için Berlin· 
Roma miht•eritıi uzak şarka kadar 
uz.alarak japonya ile ı1çlü paktın• 
akı etmesi. 

Bu itti/ak yapılır yapılmaz mih· 
T•er ortaklarının hayat sahası adı· 
nı ır.ıttrdiklui genişleme ve ga} ıl
ma mıntakaları da ilan edilmiıti. 
Bu plana nazaran Asya Japonya· 
nın hissdine düşüyordu. Uzak 
şarkta büyük menfaatleri olan v• 
z.alen Aurupada cereyan edın mü· 
cadel•yi büyük bir dikit.at ve ha· 
yati bir alcika ile takibeden Ame· 
rika büsbütün si11irltndi. Vı ken· 
disini tehlikede görtrek emniyetini 
lngilterenin z.aferine ballamakta 
acele elli. 

Demokrasilere tıe T otalit1r 
devletlerle harp edecek milletlere 
yardım kanunu hu düfr'inunin lıa· 
rareti içinde sür'atle olgunlaştı ve 
meydana gelt!i. 

Bugün, Amerikan kaıcuının 
kapısı afzıua kadar mütte/üder 
/ıesabına açılmıı, namül•nahi men· 
halara sahih olan Amerikan en· 
düıtrisi lngiltere ve millttfiklerine 
lıer lilrlli lıarp uasıtaıı imal •I· 

rnek ve mamuldhnı sel ıiW hru· 
P<l9a. Atgaga (Çin'e) altıtwudc üze
re harıl harıl işleyor. 

Amerikanın giln ıeçtilcçe yar· 
tlmıırı bu ,e/cl(y/e ek lcalUIOI elmi· 
yeçefi ve lnıilter~ ilı onun silôh 
rırlcadaşı milletlere fiili .11arJımda 
bulunmak üure harM ıirecef i de 
anlaıılıyor. 

Amerilcadan, hu hadiıenln vu· 
kuuna işaret eder sHltr iıitmefe 
baılGdılc. Amerikanın üç aya lco· 
dar mutlaka harbe ıirecefini. za· 
/erin lngiliz ue Amerikan ordu· 
larının Almanya 'fJe ita/yayı ls
tilôıiyle lcazanılacaf ını söyleyen 
s•bJhiyeıli Amerikan şahMycJlıri 
meydaaa çıktı. 

B. Hitler'in ilç/er paktı adı 
ile yapııaı hesnp lıata•ı lnıiltereye 
Amerikayı hiç olmazsa, zamanın· 
dan çok evvel kazandırdı. Bu lca· 
.ıancın •vvelci lnıiliz mukO'fJemeti· 
ni ne geniı mikyasta arlıracajını 
ve sonra da çok gecilcmiyecek olan 
lngilJz zaferini ne lcadar kolay· 
laştıracafını görecef iı. 

B. Hitler' in ikinci 6ilgiik ha· 
tası ise Romanya ve BuJıariıton· 
dok; mutıaffakiyetlerini örnek. 
alarak Yugoılav mületinin haldı 
rulıı!Jesini anlamak hususunda düı· 
tlifı7 hatadır. 

B. Niller, huzur ve haqaJla· 
rırıı hürriyetlerine /eda etmekten 
çekinen milleJleri Jcorlcu ve teh
ditle, kolayca avlamafa alıımı,tı. 
Yugoslavyayı da böylece afına dü
ıürecefini sanmııtı. Bu işi de yap· 
tıklan sonra, bir mihver ortafına 
lcarıı durmak ceıaretinde bulunan 
>'unaniıtanı tepelemek ve bütün 
cerıub Avrupasına hakim o/UfJtr· 
mele ço/c lcol•y olacaktı. Bu, Al
'tnanya için çok ucuz ve tersiz bir 
kazançtı. 

Fakat. #imdiye kadar evJe 
.'laptıf ı her pazarlıf ı çarıı/a uydu· 
rcan B. Hiıler hiç um111tullfı '1C 

alıımadılı bir şeyle karpla.ştı. Yu· 
fos/av mületi esaJiri bir kahra· 
man celôdetiyle hu Avrupa gul ga· 
banisinin karıınna dikildi. Bu lıa· 
dise B. Hitler'i ~ çolc çelcindifi 
bir vaziyf':t/e lcarıı lcarııya kogdu. 
Cünlcü "· BalJcanları harbtıiz. fe· 
dalcarlılr.au bir ıelcillle i•lila _,.. 
tinde idi, 

Belgı ada bir kuş bakışı 
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BOIUALANDI 
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Büyük Millet 
Meclisinde 

Bir kısım mabkllmlar 
Dlger bazı IAylbalar da 

alledlllyor. 
llabal edlldl 

An kam : 7 ( A. A. )- Bü) ük 
Millet Meclisi bugün toplanarak. 
Beledi) e kanununun l 5 ınçi mad-
d<'siniıı lt•fsirine ııid mn:ıhata) ı 
lns-.:ih etmiş • \e hııva tarırruzln
rıııa !.;arşı koı ıııınıa kcınuııuııun 
10 uncu mndclc·sıııiıı tnclıline ve 
bu kanunu \ eıııdt•ıı bazı hüküm
ler iUi\e ine aid kııııuıı hl) ihnsı 
ile ) t"dck ub11) ve .ıskt: ri me
murlar kanuııunmı ınurıdrlel 3 ün
cü mnddcsiııe iki fıkra ilavesint" 
nid layiha) ı müstacelen mü:ıa-

(Gerisi üçüncü ay fada) 

ı
~-

Moıkova Clvanaul 
manevralar yapddl 

Moakova : 7 (A.A.) -
Moakova civarındaki 215 
••hlr ve kllyde hava 

! 
tehllkeslne karfı bUyUk 
••kerl m:.idafea manev
raları yapılmıftır. 

~ ........ 

istanbul güreşçileri 
bugün şehrimizde 

Serbeat güreı Türkiye birincililc.lerinin AclanaJa. ya• 
pilaca ğını eaJvelce ya.zmıftık. Bu mÜ•abalralara İftiralı e
deceklerden 1.tanbul takımı bugün ıehrimize gelecrlrtir. 1'i· 
ğer bölgeler takımları da bu hafta içinde Adanacla toplan• 
mı' olacaklardır. - Diğer apor baberlerimiz ÜfÜncü •ahile
mizdedir. ı •oMBALANDı Yunanı·sıana 1 ı ROMANYA YA AKIN ı 

ARNAVUTLUGA HÜCUM ı .---

h Ü c u m e tt i :~::..~.'!. E :oEM~L~::.~ i p 1 y A N G o 81R HABERE GÖRE 
YUGOSLAV HÜKUMETi 

BELCHIADI TERKEDIYOR 
!. ...... ~ ... 

Londra : 7 { A. A. ) - Bu ge
ce afetldui r-umi tebliğ ntşre· 
dilmiıtir : Uzun ıamandanberi Bal
kanlar üzerine çöken Alman teh 
di<ii Bulgaristan• Alman kıtaları
nın girme4ipe müncer olduktan . 
sonra Kraiiyct hükümeti alikadar 
dominyonların nükümctleri ile 
tam bir istişareden onrı Yunanis 

BU VAZlYET KARŞISINDA -
iagWı, Yagollaw, 
81 .. •il• w wtler.I 
ltlrletl' •üaltD 
lllo•- g8(dller 

ARNAVUTLUKTA ELENLERE 
YUGOSLAVLAR YARDIMDA 

Muallimler, ta~·ili 
ger/erinde geçirecek 

vulın~ ORTA TEDRiSATA MOHIM BiR T iMiMi 
Moıllova'd• llalllm ' 

ll••••t 
Moaluwa • B•lfl'aJ p a6hna 

Jair PrauJanın mütaleaıı 

Maaıif Vekilliği Orta tedrisat 
müdürlerine gönderditi bir ta· 
mimle öğretmenlerin, imtıhanların 
devamı müddetince ve imtihanlar· 
dan sonra da emir veriliıwiye ka· 
dar vazifeleri başından aynlmama· 
!arını bildirmiştir. 

Sov) et dış siya eti prensipler ine 
uyğun oldu~u lıakkmda ı!lrar et
ctmektedir. 

MATIDIBA 
llOSBOVADA 

KASABASI l'GAL ETTi i . .. .......... ~ 
tana kahraman muttefıkımız.in. 
topraklarını müdafaa eden asker-• 
&eri ile bir safta yer almak üz.ere J *" ' • 8 

pritanya. ~u•treAya we Yeni '/A-
(Grısi akincı aayfada) • .. 

• Moslwva : 7 ( A. A.) - Prav
da ra

0

ıete11i, Sov.>et Yugoslav 
doııtluk v~ ademi tecavüz peklın· 
dan bahıederek di_>or ki : Bu 
pakt iki millet arasındaki dostlu
~un } alnız bir tezahürü ol~rak 
değil ayni umanda do genışle
mesinc mani olmak, sulhu muha
faza etmek için iki hükumetin 
duydu~u endişenin de bi~ ifadesi
dir . .> Gazete pıtktın ımzasının 

M-kove : 7 ( A. A. ) - .~sı!

Bugün Alman.11anın korktutu 
baıına gelmiı, geniş bir Balkan 
cephe•i kurulmuştur. Karıısına çı· 
k•n lc.Uf!Oıtler Alman genelkur
mayını haylı endiıeye dı1şürecek 
bir malıi_yettedir. Alman ordusu· 
nım hu Jefa karşısına çıkan ue 
bir istiklcil harbi yaplıf ına tama· 
mile emin olan milletlerin J:.ah
ramonlıfı ,~ cerıfôvırliJi, lngiliz 
ordusunun füi ve Amerikanın 
geniş yardımı hesaba katılacak 
olursa Alman.yanın çok çetin bir 
mücadeleye düşmıiı olduf u an· 

1 laıılır. 

1 

Geçen cilaan mulıartbesi Yu· 
goalat1!JOda ba,lamqfı. Bu cihan 
!ıMbinin de aksine olarak Yuıos· 
lnyaJa büec.,i alcla ıelmigıcık 
bir ıeg JelildV. 

Metsuoke bugUn Moskov~· 
Y• gelmlf ve Molotott. te
rnaelar• beflemıfttr. 

Yulr.orıdakl resim lıgcıl r.dılcn Adısc • 
babadan lılı l.öıeyı, Aıoğıdol..1 lotoğ· 
raı.o Hobeı cengôvıırlorlnı, bir (sı ugul 

huı;urnu taliminde göılcrmı:ktcdır. 

MWI Piyangonun dtalll 
llasının •••aralarul 

Adisababa 
sukut etti 

Musavva da . 
düşmek üzere 

DEBPE MARKOS ALINDI 

Kahire: 7 (a.a ) Buraya 
gelen haberlere görr, hur Fransız 
kuvvcllerinin kcşıf kollan Mosav 
vaya 13 kilometre mesafede bir 
noJ<taya gelmişlerdir. 

Not: Pazar akşamı Londra kay 
naklarına atfen Anadolu ajansının 

(Ceriai ilçflncQ aayf ada ) 

20,000 Lire llU•n•nlar 
31043 51290 102996 221999 

227323 20664 279740 287324 

15000 Lire kazananlar 

24812 36629 18352 12097S 
130530 145517 15000 244588 

200 Lire 

34796 48337 
109515 134866 
204867 275790 

k•zenanl•r 

85265 10'l619 
109143 163078 

tOOO Lira Kazananlar 
8704 14864 21358 22401 

26815 26832 33364 3S770 
35973 37345 41763 47547 
49033 60960 64159 66600 
66942 69996 72184 75234 
76004 77712 81882 90053 
92547 95921 96739 99523 
99811 100256 108732 l 11563 

113462 116290 116997 119512 
120958 121430 121499 12242.S 
122935 144167 144725 148958 
159161 162653 163023 170404 
173992 174729 175495 177140 
188132 190895 191392 19"90S 
205249 212947 218226 219045 
223819 224737 228529 229429 
229942 230827 234387 234986 
239777 242002 246297 247231 
247295 248587 25899 266340 
466940 280109 27~1111 271617 
274371 275251 275632 281697 
282644 286500 29480~ 297852 
297898 298381 

Son dört rakamı 1265, 1849; 
5978, 9558 olan numaralar 500 er, 
son dört rakamı 2369, 2942, s~ 
6815, 7102 olan numaralar 500 er, 
son ilç rakamı 954 olan numara. 
lar 200 er, son üç rakamı 836 
olan numaralar 50 fer. son iki 
ragamı 93 olan numaralar 10 ar 
ve son birer rakamı bir veya ye-
di olan biletlcı de dörder lira 
kaıanmışlardır . 

Avaıtraıya••• .... 
kanlara ıar••• 
Sidney : 7 ( A. A. ) - Avuat. 

ralyanın hariciye nazırı fU beya. 
rıatta bulundu : 

- Çörçilin vadi mucibince 
Yugo~lavya ve Yunaniıtana bl-
tün kaynaklarımızla dardım -. 
cetiı. 
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KIZ SAN'AT 
ENSTiTOSO 

Bu güzel müessesenin çallşma 
ve yeni bazı teşebbüsleri 

----~ - - ·----

. 2~ Şubatta Hallcevimh.in tertip 
ettıkı Baloda dikkate değer en 
mühim cihet bayanlarımmn giyi
nişleri olmuştur. Muhaklı:ak li:i ba
lolarda, suvarelerde-, çaylarda a_;_ 
le toplantılarında hatta tiyatrolar
da en çok göze ç.arpan şeylerden 
biri de bayanlarımızın ogünkü gi
yinişi, tuvaleti, lcürk veya manto-• 
sudıu. Şair Va~ıf Enderuni: 

gül endam bir al şala 
bürünsün, yürüsün, 

Ucu, gönlüm gibi ardınca 
sürünsün, yürüsün.,. 

Dememiş midir? Bunu çok iyi 
bilen bayanlarımız en ince zevk
lerle giyinerek, o, gül endamları
nı temaşaya vauderlerken genç
likten ve hayattan nasiblerini ala
mamış bir çok zavallı hemcinsle
rimin gönüllerini arkadaşlarından 
sürüyilp çekerler. 

Tiyatrolarda, karıılılclı localar
dan birbirlerine kostümlerini, kürk 
VC) a mantolarını göstererek caka 
yapanları da gördüğümüz. vakidir. 

Adanada bu kadar zarif giyi
nen bayanlarımızın bu tuvaletleri
ni, rop, elbise ve mantolarını 

hangi terzi, hangi tecrübeli müte
hassıs eller hazırlıyor? Bunun, 
Kız San 'at Enstitüsü mütedavil 
sermaye dikiş sipariş )ltôlyesi ta
rafından hazırlaııdığını duyduğum 
zaman - ne yalan söyliyeyim . bir
den bire inanamadım. 

Kız San 'at Enstitüsünün şeh
rimizde giyim, lrnşanım ve içtima
i yaşayış üzerinde çok müessir 
roller oynadığı şüphesizdir. 

Kısa bir z.aman içinde Adana
da bayanlarımız ve genç kızları
mız arasınria geniş ölçüde teka
mül ve zevk yaratan, istidatlara 
hlıblar döken, genç kabiliyetlere 
inlcişaf ve terakki kapıları açan 
Adana Kız San 'at Enstitüsü bu 
gün bir de mütedavil sermay~ si
pariş atölyesi açmış bulunmakta
dır. Medhini ve muvaffakiyetleri
ni bol bol işiıtiğim bu reklamsıı. 
ten.ihaneyi bir kere olsun gezme
yi arz.u ettim. Herşeyi biı.zat gö
z.ümle iÖrerek inanmak istiyordum. 

Matbaadan çıktım, Yeni otelin 
önünde otobüse bindim, Enstitü
ye ğidiyorum. Otobüste orta yaş
ta bir bayan, biletçi.} e: 

- Kız Enğstütüsünde dur oğ
luml.. 

Diyor. Kız. Enğstütüsü .. Bu da 
ne demek? .. Bizim bildiğimiz, A
dana da Kız San'at Eııstütüsü 
vardır. Kız Enğstütüsüde ne olu
yor? 

Kırklık diğer bir bayan: 
- Enüstüde ineceğfoı evladım. 
içimden gülüyorum. Enü~ü .. 
Temizce giyinmiş bir genç o-

tobüsün Enstitünün önünde dur
masını tenbih ediyor. 

- Enistitüde durmayı unut
mayın. 

Bu gence daha çok gülüyo
rum. Enistitü. Nihayet Enstitüye 
geliyoruz.. Otobüs dururken bilet
çi bağırıyor: 

. - Enstül.. 
İsmini doğru dürüst konuşana 

rastlamadığım otobüstcm inerek 
enstitünün merdivenlerinden çıkı. 
rorum. Müesacıenin kıymetli di-

rektörü Ali Yaver Baya7.ıd kendi
ne has nezaketi ve güler yü1le 
beni harşıladı. Niçin geldiğimi 
kendisine anlattığım vakit mem 
nuniyetini gizliyemedi . 

Beni , mütedavil sermaye dikiş 
sipariş atölyesi şefi ile tanıştırı

yor: Münevver Alpceylan. Anka
ra lsmetpaşa Kı1. San 'at Enstitü
.:ı.ü mütedavil sermaye slpariş a-

.... tölyesi şefi madam Plizerin ya
nında uzun müddet staj görerek 
ona muavinlik yapmış olan Mü
nevver Alpceylan, bütün zevkle
hakim ol<tuğu atölyesinde bizi 
gezdirerek izahat veriyo: 

- Görüyorsunuz ki, atölyem
de Enstitünün son sınıf talebele
riyle akşam kısmından mezun ta
lebeler çalışmaktadır. Tek gaye
miz, Enstitüden mezun olan kız
larımızı ihtisas sahibi yapmak, 
onları muhitierinde bir atölyeyi 
idara edebilecek kabiliyete yük
seltmektir. 

Münevver Alpceylan'ın bu 
sözlerinden de anlaşılıyor ki, atöl
yenin, bir ticarethpne zihniyeti 
taşımadığı aşikar. Kabul edilen 
her sipariş üzerinde etütler ya
parak en müşkülpesent zevk .sa . 
hiplerini dahi tatmin etmek, a:r.a
mi gayret ve dikkatler sarfedcrck 
sipariş vert nleri memnun bırak
mak, atölyenin yegane gayesidir. 

Talebelerin ellerindeki rop, 
manto, tayyörleri zevkle seyre 
dalmışım. Ben bunları bü}•ük bir 
hayranlık ve takdirle seyrederken 
Münevver Alpceylan: 

- Mütedavil sermaye biraz 
geç geldiği halde iki ay gibi kısa 
bir 7..aman içinde yüze yakın muh
telif rob, eldise, manto ve tuva
let meydana getirdik. Halkevi 
balosunda bayanlarım11.ın üzerin 
de gördüğünüz en calibi dikkat 
kıyafetler atölyemiz.den, talebele
rimizin ellerinden çıkmıştır, diyor 
ve izahatına clevam ediyor: 

- Siparişlerin günü gününe 
verilmesi bizce bir prensip olarak 
kabul edilmiştir. Gözlerinizle şa
hit olduğunuz gibi, her şeyi tale
belerimi1. yapmaktadır. Ben onla
ra sadece nezaret ediyorum. Bu 
suretle kıılarımııı ideal birer ev 
ve hayat kadını yapmak fikı ini 
güclüyoru1 .. 

- siparişleri ne şeldlde kabul 
ediyorsunu1? Bilhassa moda hak
kında müşterilerinize malumat ve
rebiliyormusunuz ? Sonr8, renk 
ve tipler de pek mühim olsa ie
rek. 

- Müşteri bi1.e yalnız. kumaş 
getiıir. Di~er iplik, ibrişim, Ame
rikan tela vesair müteferrik mal
zemeler atölaemiz tarafından te
min edilir. Daha sonı a sipariş ıa
hiplerine atölyemiz moda hakkın
da da etraflı malumat vermekle 
beraber renk ve tiblere göre han
gi renk ve cins kumaşların imti
zaç edebileceği hususu anlatılır. 

Tahmin edilmiş olmakla mem
nunum. içimdeki büyük hayran
lık ve takdir hisleriyle bu reklam
sız terzihanenin kıymetli şefi mü
nevver Alpceylan'ı tebrik ediyo
rum. 

Biraz da Eustitütü direldörüy • 

TORKSôZO 

Yugoslavya 
BadaUarı Ve Muka

vemet Unıarıarı 
Yugoslavya, di- [y AZAN] 1 

ğer bazı milletlerin p p t 

yaptığı gibi, kendi- • • ! 
sini bir koyun mutavaatiyle Al
manyanın pençesine terketmek 
i temedi . Girişeceği mücadele ne 
kadar çetin, karşısına çıkan düş

mım ne kadar zorlu olursa olsun 
istiklal ve şerefini silahla müdafa
aya karar verdi. Ve iki günden
bcri Almanya ile Yugoslavva ara
sında harp patlamış bulunuyor. 
Bu harbin nt>ticesi ne olacak ? 
Bu hususta şimdiden hiç bir ş~y 

söylemeğe imkan yoktur. Yalnız 
şunu söylemek mümkündür ki : 
Yugoslavya Almanyanın kolaylık-

landa kıtalarından mürekkep bir 
oniu göndermiştir. Bir müddetten
beri Yunanistand8 harekAtta bu
lunan Britanya askeri hava kuv
ve-tıeri büyük bir mikyuta tak-
viye edilmiştir. 

Sof ya : 7 ( A. A. ) - Bulgar 
ajar.sından : Almanya ;ıe Yugos· 
lavya arasında askeri harekata iş-

la yutahileceği bir lokma değil
dir. Yugoslavya ve Yunanistanın 

yanı başında mühim İngiliz kuv
vetlerinin de bulundu~u he~aba 
katılırsa Almanyanın Balkanlarda 
giriştiği bu mücadeleyi iyi bir ne· 
ticeye sevketmek hususundaki 
şansı hayli azalmıştır. 

tirak etmememekte ve Bulgaris
tan hükumeti bu vaziyetin Bel
grad hükumeti tarafından Hfi 
derecede takdir edileceğini ümid 
etmekte iken Yugoslav hava kuv
vetleri Bulgar arazisine karşı ta
arruzda buiunmuşlardır. Bu taar
ruL Alman askeri hedeflerine kar
şı değil açık şehirlere ve sulhu 
seven Bulgar arazisine kaı şı .\ a
pılmıştır. Bu münasebetle Bulgar 
hava . kuvvetleri kumandanlığı dün 
akşam aşağıdaki tebliği neşret-

. mıstir : - < Yugoslav bombardı
man tayyareleri bugün açık birer 

. Bu hususta aşağı, yukarı bir 
fil.:ir edinebilmek için Yugoslav
yanın coğrafi ve askeri vaziyeti
ne, harp potansiyeline bir gÖ7. 
atmak faydalı olur : 

Filhakika, Yugoslavya strajik 
bakımrian çok avantajlı bir vazi
yette değildir. 

Birçok milletlerle çevrili ol
duğu için müdafaa edeceği hu
dudlar çok geniştir . 

İtalya ile kısa bir hududu var- 1 

dır: 200 kilometre. Avusturya hu
dudu biraz daha uzun fakat dağ- 1 
lıktır. Macaristan la olan huduclu 
daha uz.undur : 500 kilometre. 

· Romanya ile 450 kilometre 
Bulgaristanla 600 > 

Yunanislanla 300 > 
Arnavudlukla 550 .> 

Olmak üzere mecmuan 3000 
kilometrelik bir hududu vardır . 
Fakat Yugoslavya bu kadar uıun 
bir hududu muhafazadan iciı. de
ğildir. Evvela kuvvetli ve iyi teç· 
hiz edilmiş mükemmel bir ordusu 
vardır. Sırp askerinin cesareti , 
cengaverliği Avrupada bir darbi
mesel haline gelmiftir. Geçen bi,. 
yük harpte daha kiÇi}k , dMa 
ıayif olduğu halde Sırp oı du.
nun ayni düşmanlar karşısında 
mücadeleye devamda gösterdiği 

inad ve kahramanlık henüı. ha
tırlardadır. 

Yugoılavyanın hazerde on se
kiz fırkası vardır. Fakat , her bi
risi vasatı [ 60000 ) kişiden mü
rekkep olan 37 sınıfı silah altına 

çağırabilir . Bu mikdarclan rahat 
rahat 1,500,0QO kişilik bir orduyu 
cephelerde döt\iştürebilir. 

Bundan başlc.& Yugoslav top-

şehir olan Sofya ve Köıtendil'e 
karşı taarruzda bulunmuşlardır. 
Çok büyük bir irtifadan yapılan 
lıu taarruzlar şehrin ortasına ve 
askeri olmayan hedeflere, Sof ya
da ise şehrin garp varuşlarına 
teveccüh edilmiştir. Bir çok kadın 
ve çocuk ölmüştür. Hasarların 
derhal tamirine başlanmıştır. 

Sofya : 7 ( A. A. ) - Bulgar 
ajansından : Yugoslav tayyareleri 
tarafından Bulgaristan ar;ık şehir

lerinin bombaıdıman edilmesi ü
zerine Bulgar hükğmeti Bulgar 
elçiliğine talimat göndererek sivil 
ahaliye yapılan bu harekete karşı 
protestoda bulunmasını bildir-
miştir. · 

Bükreş : 7 ( A. A. ) - Raclor 
ajansından : Romanya hükumeti
nin Yugoslavya toprAklarında 
haklarını müdafaaya mecbur ol-
duğu bir çok tebaası ve ırkdaşı 
mevcut olmasına rağmen Roman
yayı Yugoslavyaya karşı yapılan 
muhasemata hiç bir suretle iştirak 
ettirmemiş olmasına rağmen Yu
goslav kara ve hava kuvvetleri 
altı Nisan tarihinde Dorsava, A-
rat ve Tamşuvar şehirlerini bom
bardıman etmiştir. Bazı hasar -
lar husule gelmiştir . Roman • 
ya hükumeti Yugoslavya hüku-
metini şiddetle protesto etmiş
tir. • 

Atina : i ) A. A. )- Britan
ya askerleri dün akşam Atina 
sokaklarında omuzlarda taşınmış 

şevk ve he>·ecan içinde bulunan 
kalabalık bir halk kütlesi sokak-

raklarının mühim bir kısmı mü
dafa~yı çok kolaylaştıracak bir 
şekilde arızalıdır. lngiliz hava ve 
kara _kuvvetlerinin fili , Amerika· 
nın esleha ve malzeme yardımı , 
Yunan ordusunun işbirliği gibi 
çok mühim unsurları da hesaba 
katmak lazımdır ki , bu takdirde 
Yugoslavyanın Alman ordusunun 
karşısına çok çetin bir düşman 
olarak dikildiği meydana çıkar . 

Balkanlarda 
100 kilometre

lik bir cephe 
açıldı . 

lan doldurmuştur. Gündü1. bütün 
gün halk iş;iler, asker ve genç
ler başlarında müzika olduğu hal
de İngiliz , Yugoslav Türk Ame
rikan bayrakİariyle donatılmış o
lan ana caddede geçit yapmış· 

lardır . 
Atina : 7 ( A. A. ) - Atina 

ajansından: Hududdan gelen ha
berler yeni taarruzu da nihai za
ferden emin olarak karşılayan 

Yunan ordusunun < Yaşasın mil
let; , < Yaşasın Kral > , c Ya. 
şasın ordu :> , < Allah bizimle 
beraberdir ;) avazeleriyle yürü
mekte olduğunu bildiriyor . Seta
nikte büyük vatanperverlik teza-

hürleri vukubulmaktadır. Halk ln
giliz ve Yugoslav Konsolosluk
ları önünde heyecanlı lt'zahürat 
yapmışlardır . Bütün Makedonya 
ve Trakya halkı arasında bü) ük 

şevk ve heyecan vardır. 

Atina : 7 ( A. A. ) - Şark 

cephesinde Yunan ileri kuvvet
lerinin her tarafta sıkı urette 
yerlerinde dayandığı bildirilmekte
dir. 

Vişi : 7 ( A. A. )- Ofi : Al. 
man kıtalarının Bulgar - Y~nan 
ve Alman - Yugoslav hüdudlarını 
geçmesi üzerine Ege deniıinden 

- Adriyati~in cenubuna kadar ya
pılan lOO kilometreden fazla yeni 
bir kara harb cephesi teşeÜül 
etmiştir. Macar ve Romen ordu
larının işe karışması ancak Al· 
manya ile ltalyanın talebi üzerine 
vaki olabilir . Halen başlıca üç 
harekat bölgesi mevcucl görün
mektedir : 

1- Türk - Yunan - Bular hu-
• 

dudlarından Meriç nehrinin sağ 
kıyısı üzerinden Tunada Vidin 
civarlarına kadar bütün Bulgar • 
Yunan ve Bulgar - Yugoslav hu
dudları boyunca olan cephe . 

2- Adri~atikte Fiyume ha
valisinden başlıyarak deniz bo
yunca Yugoslavya • Alman hu
duduna kadar olan cephe. 

3- Arnavudluk cephesi . 
Roma : 7 ( A. A. )- Alman 

ve lngiliı kuvvetleri arasında te
mas dün Struma vadisinde vukua 
gelmiştir . 

Bertin : i ( A. A. )- Alman 
hava kuvvetleri öğleden ıonra 

Belgrad üzerine ikinci bir hücum 
yapmıştır. Müteaddid teşekküller 

yeniden Ş t'hrin a kerf 
) ette tesisatını bomba 
miştir . 

Nev)•ork : 7 ( A. A·) 
rikaıı rad) ıı una göre. 
hükumeti Belgradı terke 
Yugoslav kuvvetlerine 
nubundali müdafaa . 
aldırtmaya karar verll1 
öğrenildiğine gört", Y~ t 
va kuvvetleri Macarı5 

Romanyadn bir çok strat 
talara hücumlar yapınıf 

Atine : 7 ( A. A. ) .; 
avcıları dün Yunan · Bil 
dudunda Rotcr boğaıı :.. 
da beş Alman tay) ar. 
mü~lerdir. lngilizlerin hiÇ 
yolctur. ,,,... 

Atina : 7 ( A. A. ) 
·ı basın nezaretinden bı 

göre, Yunan kıtal arı } ı• 
saat tutunacakları taht11 
cek yerlerde iki gün 
lar dır. Euı can baş~a o~ 
ha fail.. i..ı.Httlere ~aıl 
tam olarak muhafaı~. e\ 
Almanların hücum ıçırı 
tikleri muau.am kuvve 
müthiş bir ateşle kart•~ 

Budapeşte : 7 ( A· 
Yugoslav bombardıınarı 
sabah Seget şehrini boıtl 
etmiştir. 

Sofı.a : 7 ( A. A. ) - " 
goslav radyosu, Yugosl• 
kuvvetlerini Arnavut!~!:• 
hazırlığı olarak Yugo• 
vutluk hududunda attl 

bildirmektedir. ) .,,,. 
Atina : 7 ( A. A ... 

hava kuvvetleri tebli~• ~ 
Bulgar hududunda RUır;i 
zında devriye gezen f-fk 
tayyarelerimizden ııf~ 
dün Meserşimit 109 tı~ 
yük bir teşekkülle 1ı;ar., 
TeşP.kkülümüı. beş d 
tayyaresi düşürmüş, ıf 
çoklarını hasara uğrat~ 

. disi hiç zayiat verıner11 

B. EDENi 
TEMASL-

Londra : 7 (A· A·~ 
Bclgraddaki logiliz ~ y 
mas tesis etmiştir. f.lçt çt~ 
yadaki ıvaıiyetten ve ' 
ılan olunmasına· raA"rrıerı 
rın Bclgrada yaptı~., 
bombardımandan in~:., 

·.ııt ... 
tini haberdar etrrıı., 

şimdilik neşriçin serbest . ---
Koni Telekinifl C f.-
Budapeşte : 7 ( A· 

Kont Telekinin ct'rıaıe 
bugün yaplldı . 

le konuşuyoruz: 
- Birinci sınıfa· gelen talebe

yi son sınıfa "8dar tutmak, iıti
datlıları inkişaf ettirerek onları 
gayelere hükmettirmek Enstitünün 

------1 Ankara Radyo Gazetesi ~ 
başlıca düşüncesidir, diyor. Me
sela, bu sene birinci sınıf mevcu-

du elli talebedir. Bu, normal bir 

sınıf mevcudu sayılabilir. Fakat 
asıl mes'ele bu mevcudu: son sı · 

nıfa kadar çıkarmak, tutmaktır. 
Bu seneki mevcud, Enstitüde 

olsun akşam kısmında olsun, ge
çen seneki mevcuddan 137 tale
be fazladır. Bu alaka ve talebe 

artışı ise bize muvaffak old~u
muzua müjdeleriyle beraber ma

nevi bir zek veriyor. 

Teşekkür ederek ayrıldım. Ka
pıya yaklaşırken Münevver Alp
ceylan'ın bana seslendiğini duya
rak duruyorum: 

- Gelecek sene bu atölyeye 
ek bir de şapkacılık atölyesi aça· 
cakız. Mamafi elyem hariçten şap
ka siparişi de almaktayız. 

Enstitümüzde gelecek sene 
bir de şapkacılık... atölyesi açılma· 
sın dan ben şunu anlıyorum: . Ba
yanlarımızı ve genç kızlarımızı 

Kapişon salAınından, Façist külih
larına benzeyen acayib ve gülünç 
şapkalar giymetkcn onlan halls 
etmek. 

Mihverin hareketi 

Mihver devletleri Balkanlardaki 
yeni harbi açarken u1un notalarla 
neşretti. Bunu dünya efkarı umu
miyesi. Mihver milletleri nazarın

da Bcrlin hükumetinin tebriye 
hareketi şeklinde kabul ediyor . • 

Bugün Yunanistana İngiliz kuv
vetleri çıkarıldığı artık tahakkuk 
etmiş bulunuyor. 

Rulgar hükumeti Almanlara 
topraklarından geçit verirkr.n, bu
nun Balkanlarda sulhu temin ga
yesiyle olduğunu söylemişti . Fa. 
kat bugün bu iddia ne •dereceye 
kadar doğrudur ? 

Bulgarlar Sırp tayyarelerinin 
Köstendil şehrini bombardıman 
etmesinden şikayet etmektedir . 

Sovyet vaziyeti 

lzvestiya gazetesi üçlü pakt 
aleyhinde neşriyat yapmaktadır . 
Bu gaz.ete paktın milyonlarca in
sanı harbe sürüklediğini bilhassa 
kaydetmektedir. 

Bu vaziyet gösteriyor ki , Al
man - Sovyet münasebetleri yeni 
bir istihaleye girmek üzeredir . 

Dün ıece Sovyet radyosu 
Sofyanın yanında Bulgarca nef-

riya ta başlamıştır . Bu tamami} le 
bir propaganda neşrlyatıdır . 

Matauoka Moako vada 
Japon hariciye nazırı Bay Mat

suoka Moskovaya varmış ve Ka

remlinde kabul edilmiştir . Sov
yet gazeteleri , üçlü paktın Ja
ponyayı felAkete sürüklediğini ima 
etmektedir . 

Arnavudluk - Yugoalavya 

Yugoslav kuvvetleri Şimal böl
gesinden Arnavudluğa•girmiş bu-

lunuyor. Şimdiye kac1ar ltalyan 
mühim ihtiyaçlarını Vugoslavya
dan temin etmekte idi. Bugünden 

itibaren artık İtalya bu: imkin· 
lardan mahrum kalmıştır. Muhak-

kak ki yeni taarruz hareketleri 
Mihver için çok zararlı olacaktır. 

Elen c ephes inde 

Almanların yaptığı ilci tank ta
arruzu Yunanlıların1 mukavemeti 

ile tardedilmiştir. Bir çok tanklar 
tahrib edilmiş , Almanlar büyük 
zayiat vermiştir . Gümülcincnin 

Almanlar tarafından işgali bildi
rilmektedir. Bu haber henüz. teey
yüd etmiş deQ'ildir. 

tı•t 
Metaksas müdaf sa f 

Şl henüı. Almanlar tar~I 
taarruz. vald otmuş dd 
haHak ki Yunan ceP 
kDnlı:muharebeler ~il y'iJ. 
kua ğelecektir .:şirndı tıi' 
liyemiy~ceğimiı diger ki 
faa hatti daha vardır ; 

hattı arkasındaki bu tı~ 
vetlidir • Ve kahr9f11 ,., 

kuvvetlerinin bu hat!• 
. . - 1 ebilır. 

etmıyeceğı soy en 

"' Elen • Yugo•I•,, 

herek•
11 

' 
- tere~ 

Yugoslavlar muş • 
nanlılarla ArnavuıllU~ ~ 
arruz.a geçmiş bulurırn;--_o 

. . tıif"' \1 
hareketin çok serı. 111bjlil' 
tereceği tahmin edıle. bl' 
radald ltalyan kuvve~~ır· 
tamamen mahvoıaca ~ 

Alrlkada il• _,.J 
·ıJJ .... 1 

Bütün tahminler tıı~ 
sabaha işini lngitizler ~ 
bitireli • Bugün A~ist 
Müttefikler elindedıt·1 d

. t 
kos da z.aptedil ı · 
dün bin esir atınd ı · 



SPOR 
Beden Terbiyesinin 
yeni yı l teşebbüsleri 

ORTA l[ORİSATTA 
KANAAT NOTlARI 

16 ııisan sabahından itibaren 
Orta mekteplerde der si erin kesile
ceğini bir kaç gün evvel bildir· 
miştik. Haber nldığıını7.a göre, 
şehrimiz orta okul ve liselerinde 
derslere nihayet verilrni~. ve ka· 
naat notlarını hazırlamak için im· 
tihanlara haşlanılıınştır. 

Seyhan tlzerlnde Bir Kayıkhane Kur uluyor· 

J 

Şehrimiz stadında Pıızar günü 
· maç yapılmıştır. Bunlardan bi
i Milli Mensuçat Gençlik kulübü 
Adana gençlık kulüb eri grnç 
ımları &rasında olmuş ve bu 
mRçı Milli mensucat 8 - O ka· 

nmıştır. 

ikinci maç d t Mılli Mensucat 
Seyhan gençlik kulübleri nra
incı takımları arasında olmuş ve 

- 2 Milli Mensucat takımı lehi· 
neticel~nmiştir. 

ÜREŞ FEDERASYONU 
1S/ ADANA YA GELiYOR 

Bçderı T nbiyesi Genel Di ek
lüğü Güreş Federasyonu Reisi 
Y Tayyar Ynlaz l»ıgün Toros 
sprcsiyle Ankaradan şehrimize 

ecck \.e Türkiye Serbest Gü· 
--·- Birincilıkle rini idare edecektir. 

YÜK Mill(T MfClİSİNDf 
tBiriııci rsayfadan artan) 

re ve kubul etmiştir . Meclis 
ınamesiııde bu luııan '27 Kanuıı 

Vel 939 tarihinde ve mütenkib 
nlerde vukubulaıı ıelıelede fev
'6de hizmı tl~ri görülen ba1.1 
hkumlarm ccıalarının affı hak· 
~a~i kanuna ek layihanın rla 

rıncı mü1.al.:cresiııi yapmış ve 
.rşamba günü toplanmak ü1ert' 
ırnaa nihayet vermiıtir . 

MSABABA SOKUN [lTİ 
. \Birinci sayfadan artan) 

dı~ı bir hatıcrde de Adısaba· 
nın ınüttefık kuvvetler eline 
titi bıldirilmişti. 
l<ahıre : 7 l A. A. ) - Lıbya· 
: Büyük Alman . ltalyan kuv
~cr~nın devamli tazyiki karşı 

8 ıleri kıtalarımııın seçilmiş 
emrnü mıntalı.alarına doğru ric· 

1 
devam etmektedir. Duhra 

ttor şehri elimiz.dedir. 

8-4-941 SALI 
.oo 
.03 
.18 

Program, saat ayarı 
AJANS haberlerı 
Muzik : Halı! Parçalaı ~Pi.) 

Ev kadını-Ycıntk listesi. 

. 45/ 

.O() 

.3o 
,33 
.so 
. 05 

Program, Saaı ayarı 
Müzik : Türkçe Plaklar 
AJANS habt:rlen 
Muzik : Tuıkçe Plaklar. 

.201 f>ıogramının devamı. 
4.0o ~ üzik : Karışık Pragıaın 

(Pi.) 
Program, ve Memleket saı ' 
Ayarı. 
Muz.ık : Cazband (Pi·) 
Konaşma ( Çıftçinin Saal) 
Müıik : Çiftçinin Saati -
Köy Sazı 
Muz.ık : Meşhur Tanko \'C 

Caz Orkestraları (Pi.) 
Memleket .Saat ayarı, ve 
AJAN~ Haberleıi. 
Konuşma : Ziraat 'J'akvimi. 
Müıık : Fasıl Heyeti. 
Radyo gazetesi. 
Müzik : Radyo Salon Or 
kestrası 
Konuşma. 

Beden Terbiye i,.Se) han Böl
ge i ) eni bütçe ile bir çok işlere 
teşebbü edecektir. Ce.> hnn spor 
:.ahası i timlı'ik edilecek Adnnadn 
.tiribün için 18000 lira arfoluna-
caktır. Şehrimi.ı~e kapalı bir_iim· 
na tik alonu ıçın 32:>00, ) uıme 
havuzuna fenni tesisat için 2000 
lira, açık atış poligonu için 15000 
Toro !arda bir ka) ak evi için 
2000, tenis, rnle) bol, ba ket bol, 
hentbol ahalnrı için 2000, Se) • 
han nehri üzerinde bir krı) ıkhnne 
için 3250 lira, güreş ringi için 
1000 lira, tesisler tamir ve işlet
me i için 6800 lira tah isat kon
muştur. 

Dtınkl ihracat 
Dün lstanbuldan 900 bin lıra

lık ihracat yapılmıştır. Bu arada 
Almanynya yarım milyo~ liralıkl?ıı 
faıla tütün, ıngiltereye tıf lık, Is\ ıç 
reye kemik satilmiştır. 

Ceyhanda Çeltik 
te tkikatı 

Ce.> han : 7 (A A ) - Çeltık 
mütchassı ı B Harun onuk Cey
han Çeltik sahalarında tetkikatta 
bulunduktan sonra buradan ayrıl· 

mıştır. 

Mevltdl Şerif 
Merhum Salih Bosrıanm 

ruhuna ithaf edilmek üzere 
kendi camiinde bugün ak;;am 
namazmdan sonra mevliidü 
şerif okunacağından kendisini 
sevenleri ı teşriflerini rica ede-
r1111. 

Ailesi 
MÜŞERREF 

-------: ........................ : 
ı ı 
ı Satıhk Buz i 
ı • 
i Dolabı i 
i Kelviııalor marka, çok i 
ı az kullarıılmış bir buz do- ı 

\ ı labı acele satı.lıkt~r .. Satın J 
ı almak istiyenlerın Eskı ha· • 
ı marn mahallesinde dökmeci i f Mükrimine müracaatları. ı 
: 1-5 G. A. ı 

:. ...................... .! .. ...................... : 
ı ı 
ı Hizmetçi Aranıyor ı 
i EıJ if/erini göreb.ilecek 1 

1 ı bir kadın hfametp ara· • 
ı " • 

1 yor. Matbaamıza mura· ı 
ı I . • ı caat etme erı • 

ı ı ........................ ı 

BORSA 

CiNSi 

""Koza 
Ma. Parlağı 
P. Teıniıi 
-Kapımalı_ 

Y. Pamuğu 
Klevland 1 --Susam 

- Hububat 
KiLO FlATI 

ı::n az En çok 
K. S. K. S_ 

49,25 
-47,00 

52,00 

50,00 

59,50 
27,00 

K. Buğday!.' -L----::----

Klasik Türk Müziği Koro· 
su. Şef : Me&ud Cemil 
Memıeket Saat ayarı. A
JAN!) Haberlerı; ve Ajans 
lıraat, l:.sham Tahviliı Kam· 

45 bıyo Nukut Borsası (Fyat). 
:2St Müzik : Cazband (Pi.) 

Buğda) To. 
1 
___ _ 

-vcrli 
,. - - --S,55- 5,55 
Arpa~ 5 Yulaf 6,375 6.37 

·3o Yarınki Proanm ve Ka· 

-
Nöbetçi Eczahane 

., fUAT ECZAHAIESİ 
•nı Poatahane y"anın'd• 

7 4 1941 
Ka mblyo ve Borsa 
l$ Bankasından alınmıştır 

1 ;.24 
132.2 

İlkokullarda dtln 
dersler başladı 
Bir haftadanbcri dinlenme ta

tili yapmış olan ilkokullar, dünden 
itıbar<'n tedrısala başlamışlardır. 

Memurların Sin Tahaidi 
Projesi 

Ankar.ıdan bildirildiğine göre, 
Dahiliye Vekaleti, nıcnıurlann sin 
tahdıdıne dair bir proje hazırla· 
mıştır. Bu projeye göre, dahıliye 
müdürleri lıangı dert cedc olurlarsa 
olsunlar 55, mülki, müfcttişlerile 
kaymakam ve emniyet müdürleri 
bunların maş derecesinden bir 
derece yüksek olanlar 58,. daha 
yukarı derecelerle mülkiye müfot· 
tişleri 60 yaşında sin tahdidine 
tabi tutulacaklardır. 

ili n 

Hatay Ticaret 
mfldlrllll · 

Hatay mıntskası Ticaret mü· 
dürlüğüne lstanbul mıntaka Tica
ret müdürlüğünden Cevdet Ev~cn 
tayin edilmiştir. lzmi~ ~ı~t~ka 
Ticaret miidürlüğü muşavırlığıne 
de yine lsıanbuldan Hayreltin Şük· 
rü Şenoz.rn verilmiştir. 

lstanbul tiftik ve yapağı ihra
cat birligi umumi katip vckılliğine, 
mıntaka ticaret müdürlüğü me· 
murlanndan Sait Törekon tayin 
edilmiştir. 

incirlik Köyündt! 
Y( pılan Mac; 

Tu• M SATIN ALMA KOMl'S- incirlik . köyü~e "gi,dc~- Demir 

1 

Spor gençlık kutubu B "la"kı~ı 

YONUNOAN
' incirlik köyü gençlık kulub~ ~le 
, ,yaptıiJ maçı 2 - O ~aybetm'.ş~ır. 

Tahminen Beher Kilosu 55 Maç çok samimi bır hava ıçın· 
de ieçm,iş ve köylü tarafından 

kuruştan 1000 Kilo kesme Şe· zevkli taı...ibedilmi§tir. Daha ıyı 
ker ile 5000 kilo Toz Şeker 

1 
oyun çıkaran incirlik köyü gene·. 

pazarlıkla alınacaktır- Pazarlı· lcri haklı olarak bir galibiyet ka· 
ğı 9/4 941 günü saat 16 dadır. zanmışlardır. Tebrik ederiz. 
Teminatları 41 lira 25 kuruş Demir Spor genlik kulübü 
ile 197 liradır. isteklilerin Bel- köyle temiz. bir intiba bıraka~ak 
li gün ve saatta Adana Aske- ayrılmışlardır. Maçı Demir Spor 
ri Satın Alına Komisyonuna Umumi kJptanı Bay Kenan idare 
m ürıacaatları 12887 etmiştir. 

ı .... t+ ................................ ~ ........ , 

J iLK OKULLAR atMAYI KURUMU J 
~ MBNl'AATINE J 
i Halkevi Salonunda 1 
ı ı 
ı s Nisan 941 Salı glal a1ı,amı ıaat 21 de ı 
ı ı 

i E. SADi TEK i 
iHALiDE fiŞKiNj 
i TİYATROSU i 
i iştıraklle f 
i Büyük Müsamerel 
ı ı 

ıı Türk sahneııinin en irıce, en zarif bir t 
kahkaha eıeri olan: ı 

ı ı 

i FATOŞ ı 
ı ı 
ı Biiyük vodvil 3 perde: 2 buçuk saat kahkaha ı 
ı ı 
ı Aynca: ı 
ı ı 

i Artistler Revüsü i 
ı ı 
ı Eski ıJe yeni tanınm•ı artiıtlerin muhtelif ı 
; ESERLERDE TAKLiTLER/ ı 
i I AVDETTE ŞEHRİN HER TARAFlNA •OTOBÜS i 
; ı SF.FERl TEMİN E.DlLMIŞTlR ': 

~ ...................... ~ .......................... : 
~~ ........ -----_,..,.._""'-J'._____ 

MÜTDIA !!IS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER 60N MUSTAf A Rlf AT 

ECZAHANESI OSTOMDEKI MUAYENEHANESiNDE 
KABUL EDER 

1···ASRi.SiN.EMA··1 
• • • SUVARE BU AKŞAM SUVARE 

8.30 : 8.30 
1 Kom,a Mısırın Kudretli Yıldızı 

I F ATMA RÜŞTÜ 
• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

nün ibdakerdesi 

TÜRKÇE S :ızlı, sözlü, A R APÇA ıarltılı 

ISaadet Yuvasıl 
Binlerce Sayın müıteri/erinin gö:ı ya,ları 

içinde devam ediyor . 

Şehvani hevC"slerini tatmin için genç kızları iğfal 
etmek istiyenlere karşı iffet ve ismetini 

mudafaa etmeği bilen bir genç kızın 
mücadelesi 

l.lA" VETEN , Sergüzeşt fil imlerinin en heyecanlı 
• ve meraklısı olan 

Beyaz Süvari 
Aşk, heyecan ve seri'İİzeşt fılrni 

• 
1 l Nisan cuma günil akşamı 

1 iSTANBUl ~EHİR TİYATROSU IOAROlBEDAYiJ i BiRi NCi TEMSiL 

• Kirahk Odalar : ......................... . 
~--------------------------------------------------------=- --

ilan 
Of VlET ORMAN iŞlETMESi POS REViR AMIRUruNOEN: 
940 seneıi imalatından AşaA-ıda yazılı kerHteler açık arttır

ma ile satışa çıkarılmıştır. 

Parti N Hacmi Muhammen Kıymeti Teminatı 
No- M3. D3. Lira Kuruş Lira Kuruş 

ı 808 408 20 18 1223 53 
il 571 474 ., ,. 864 93 
llI ı 104 457 ,. 1671 60 
iV 255 557 

" " 386 78 
v 385 312 ,, 583 17 
vı 396 132 ,, ,, 600 45 
Vll 573 794 ,, 

" 868 44 
Vlll 560 63 ı 

" " 848 s ı 
1 x ~49 601 .. 831 82 
x 417 761 ., ,, 632 28 

U. Yekun 5623 727 
ihale. 18 Nisan 194 l Cuma günü saat 14 de Adanadaki 

Revir Merkez binasında yapılacaktır • 

Partilerin ihtiva ettikleri çeşitleri gösterir listeleriyle saıı 
mukavele projeleri Ankarada Orman Umum Müdürlüğünde. 
lstanbul, Adana, Mersin Oı ınan Çevirg~ Müdürlükleriyle Ada
nadaki Revir Merkezinde bulunmaktadır. 

isteklilerin Ticaret Vesikalarını ve teminatlannı hamil ol
~kları halde sözü geçen tarihde öğleden önce hazır bulunma· 
ları ve revire müracaatları. 8-12 1286 

8[0[N Tf RBİY[Sİ SEYHAN BÖlGESi BASKANLl~INDAN: 
(AÇIK ATIŞ POLİGONU INŞAATI ILANI) 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Adana Açık Atıf Poliıonu inıaatı. 
2 - Keşif bedeli: 8534 lira 23 Kuruştur. 
3 - Eksiltme: 18. Nisan. 1941 cuma günü saat tam on yedi'de 

Hükumet karşısmda Beden terbiyesi Şeyh~n bölıeıi ~ina· 
sında Bölge başkanlığı bürosunda teşkıl edılecek komııyo-
nunda kapalı zarf usuliyle yapılacakt~.r. • 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna bağlı muteferrt evrak A dana'· 
da Nafia Müdürlüiünde görülebilir. 

· a - Eksiltmeye girmek için 640 lira 10 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve bu i~i yapabileceklerine dair Na
fia Müdürlüğündeu tasdikli evrak göıtermeleri lbım· 
dır. 

b - isteklilerin teklif mektuplannı üçüncü maddede yanla 
saattan bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığı· 
na makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. 

c - Posta ile gönderilecek tekliflerin dlf zarfı mühür mu
mu ile iyice kapatılmış olmuı lazımdır . 

d - Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
2-5-8 
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JTazeveyükseki ı 
t- d ı : · i ran ım ı ı 

i AT L ! + . ~ + ~ 

ibatary lar ızi 
+ + J gelmişti 1- ! 
ı makta cele i 

ediniz i 
l ı Muharrer:n Hilmi Remo ı I 
ı Abidin pafa cad. No. 112 Telgraf : Remo - A dana ı 

i
+ - Telefon: 110 ı 

12755 + 
e+o+++Ot+~++++++++++~+~++ı 

, ..................... 5miiml&l ... İlllll ...... , 

FEMil 
Bayanların sıhhi arkadaşı 

Birçok bayanların 

sıhhi. aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık, mühim ra· 
hatsızlık ve hastalık
hıra yol açmıştır . işte 

TORKSOZO 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu, tarıhl : 18 88 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraıı:Bankac;ında kumb:ıralı ve ihbarsı:ı ta~arnıf hesaplarına en 
az 50 lira~ı bulunanlara senede 4 defa çekil• cek kur'a ile 

aşağ'ıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır . 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 .. 5(1() 2000 .. 
4 

" 
250 .. 1000 

40 .. 100 4000 
" 100 .. 50 5100 
" 120 

" 40 
" 

4800 
" 160 

" 20 3200 
" 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar l>ir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 11 - EylıiJ, 11 Biriııcikanun, 
11 Matt ve 1 J Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

-----------------------' 

8 ~ 

ı'°''°''°''°''°''°''°''°''°''°"°''°"°''°''°''°''°''°''°'~ 
+ 
+ En nefis salebi + + En halis ve sıh-
+ + hi baharatı yal-

ı nız ÇAP A 
ı MARKA 
İ müstahzaratın -
i da bulursunu:t. 

+ + 
ı Beşiktaş Çapa-

+ marka 
+ + 
ı Kuruluş tarihi: 

ı 1915 

+ 

] 

ı+++++++++++++++-o-+++~ biı 
H 
m 
R 

Memleket Has tanesi Bevliye müte~# tı 

~ ÔR.DPERATöR Saim ErkV v: 
• t~ o 
• Kadın, erkek idrar yolları ( bôbrek , m esatl ) a 

tenasül hastalıklarını) ,1 kıı 

' Kızılay Caddesinde, l stlk l 1 Okulu kar••::. tel 
muayenehanes inde tedaviy e baf18 1 •nı 

12778 23- 30 reıel011 -

---~-0.IH 
Abone ve ita n ,TÜRK~ 

Ş ar t 1 a rı "" coaa. c.Ul" -

Sencli~i 1 1200 Kr. Sahip ve Bnşlflll6G' 
Altı aylığı 600 .. FERiD ~ '.°'" . • 

Üç aylı~ 300 .. • 81 ~ 
Aylık la abone edılır. Umumi Neşrı)' ııı;&. 

- MACiD ou 

1 
hanlar için ida r e ye ~S 

bundan dolayı, her sa· 
yııı bayan, adet za· 

manlannda bu gibi .hastalıklcudan korunması için yalnız 
( FEMIL } kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik. bir kolay
lıktır. (FEMJL) in hususiBAGLARI da vardır. 

o:RHAL l<ESER. ,- mUracaal e tmalldlr. BaMldııt.' yero ~ 

:····· .. ••••• ................................. ..;I' 
1 • 

I{ 
1 
1 
1 
l 
I~ 
1 

ECZANElERDEH VE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARIHOAN ARAYINIZ 

• • • • • • Cenup Mmtakası deposu : Bahri Diril Ticarethane•İ • L Y aicamii civarı No. 7 !..I : 
• • 

T (J R K ·S ô z o 
lllQ 

GAZETEveMATBAASI 

azetesı BULAN HADISElERI GUNU GÜNÜNE VERİR. ııı;, 
!ABDEST BOZAN) DEDIGIMiZ $ERITlER 1 ! . B 

~ --~::;==============·==============----Bun 1 an n · uzunluklan, dört metreden on metreye kadar >> • 
olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke- 1 + ' 
ser, karuıd~:akr~lar: sancılar yapar. Zayıf. kansız, derman- >J : dl 
sız bırakır. l'elılıkelı hastalıklara yol açar. Tedavi ile vü- l> e KiTAP, MECMUA ~EK, HİlET, Afi~, PlA~ p~ 
cutt•ıı atılmazsa, insanı ölüme kadar götüıür. 1 : . _T=ü=rk=s=Ö=· z=ü=M=-===:a. =tb=a=S==I BiLOMUM MATBAA iSlEhiHi TÜRKiYEOE ~;ıı 

Tİ M O F Ü J 1 : = MATBAAlARA REKABET EDER DERECEDE l, 
1 : 
• • + 

rtıuh 

rı 2lı 

hı 
l'Otk • • • • • • 

TlUıırk~©>~lUı CüO'lt kn~mo ~ :~~i 
- effe' l'Grıt 

1 • • 
. •' ı:·:d: 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksöı" ::~~ 
J~ Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul

~ lanı~ tarzı;yazılıdır. Her Eczaned•, bulunur Sıhhat Vekile-
~ nin mÜ5aS:dH ini haizdir. 12761 

1 • • 
Mücellithanesinde Yapılır. heop 

: .............................................. . 


