
-----İııiıııliıı------~--._. ___________ ____ 
ÇARŞAMBA 

9 
NiSAN 

1941 

iDARE YERi 
ADANA • Abldın 

Poıo Coddeıl 

Telelon : 315 

S•yıaı her yerde 5 kuruf G Ü ND ELi K Si YAS i GA Z ETE 

•• v Sahip ve Baftnuharriri 

FERiD OELAL G0VEN 

Kuruluş Tarihi: l J<lnunusani 1924 

Onyedlncl yll - Sarı : 4999 

PARTi GRUPUNDA HARiCiYE ~il 
VEKiLiMiZ iZAHAT VERDiLER K~ük i~Ş;;f1 

Son günlerin siyasi ve 
gözden 

askeri 
geçirdi vaziyetini Grup 

Aıker aneıerlne 
yapılan yardımın 
kaauıaımaıı 

Ankara : 8 ( Türksfüü muha
biri bildiri) or ) - Cümhuri) et 
Halk Parti i Meclıs Grupu Umu
mi He) eti bugün aat oıı be.şte 

Buy Ha an Sa\.:arıııı Rd:.liğinde 
topl1snmıştır . Kür ü e gelen Ha
r il'i) c Vt"kilimiı Şükrü Saracoğlu 

soıı günlerde inkişaf eden siva i 
ve a keti hadi at haUonrla iz.ahat 
verrniş, Umumi Heyet bu beya
natı ta vib eylemiştir . Bundan 
suıır o a ker uildcrine yapılan 

arciımuı l.aııunlaştırılma ı hak
kındaki talt'lı ün~ı ine bu 
tetkılı ı'İıı bır lwmı~)Oll 
nııştir. 

lDIS~B\Bl SARAYIMA 
IMGIUZ BAYRAAl ~EKİLDİ 

~0b•ıi 1 • k 1 on dolıl lıolyon orduları bo, u• 
fYlondoı ı vıı fıolyo lı.rolının ylgenl D"c 

O'Aoıl• 

$ehrı ltalyan Poliıi 
te• lime Etti 

Na.} robi : 8 (a.a)-Adisababa
~ın teslimi ltalyan polisleri tara
ııı~arı YBJ>ılmıştır. Haile selasi--

Yerı ın sa " • • d' 1 . rayı uı.erınrle şım ı ıı-

l•lıı. ba ra ı .ııallanmaktadır. 

alkan vaziyeti 
karşısında 

Türkiyenin 
durumu 

~~ZRJ SUV ARIN ve BERLIN 
COSONON MUTAlAASI 

Uh B~rlin : 8 (a.a .) - Bir hususi 

1 
abı~ bildiriyor: Alman hariciye 

k~tctı özcüsü Ankaranın çok 
ur~ 0 1dutunu beyan etmiştir. 

k 2aıetelcrinin fikirleri muhalıf 
~ la beraber ekserisi tatmin 

ip 
1 mahiyettedir. Bir suvalc ce

Ortt olarak sözcü demiştir ki: 
- Alman fikir teatisi -esna-

8 Balkanlardaki vaıi yet ksnş
ti lakdırdc Türkiycnin takibcdc· 

hattı hareketin bahis mev:ıu 
P L?lrnadıtanı bilm;yorum. 

'Yon: 8 (a.a ) - Gayri mu· 
p Avrupa milletlerinin \' atiyeti 
~Ctr iıi üçüncü H)frda) 

MoOlup ltolyon donanmasına mensup oCır cuıiilomlor seyir hol ~de 

Ankara : 8 (Rad~ o gazetesin 
CJcn) Matal>a nıuharcbeaıı adı \'e 
rilcn deniz çarpışnınsındnn sonrn 

Akdeni'l hakımiyelinin arlık teına
miyle lngilizler eline gı-çtiğı göıü · 

ltaly A Kralı 

münferid bir 

Sulh iStiyor 
Net,gork : 8 ( A. A.) - Ga

:zetelerln Romadan aldıkları habe
re göre ltalga Kralı Vı'/.:.ior Enıa
nuel mün/ eril Sullı yapmak i le
me/..tedir. Fırsat dıişerse papa bir 
/ıalyan mütarekesine derlıal mıi
zaherel etlecektir. Eski ortlu ku
mandanları da böyle bir mıilareke
gi imzalamata lıazırdırlar. 

Fa çisi sat cenalıı mulıa/ aza
karlarıda bunu kabul ediyor fcikat 
A lmanya "Hayır., diyor. 

Çünki ,Almanlar ita/yanın 
kontrohinü ele almışlardır. l'e 
Almanların Trablus Garbe ilıtiyaç
ları uardır. Almanlar iyi biliyor· 
ki. kencJiler ine bırakıldıRı takdir
de Trablıııtaki ltalyanlar lngilte
reye müracaat ederek ita/yaya 
nakillerini istiycceklcrdir. 

Akd e n t ztle 
arbk llAklmlyet 

İagWzlerde 

lüyor. Bu gün lıalyan donanması 

büyük bir zaafa duşmuş bulun· 
maktadır. Çünki ltalyan donan· 
masının son dört ay içındeki ıayi· 
alı pek büyktür. 

Portsait - Amerika 
hattı artık işliyor 

BEB VAPURDA TCBK MALLAPI 
İÇİN KAFİ YEB AYRILMAKTA 

Ankara: 8 (Türk özü muhabi
rinden) - l kcndcrij ede ticaret 
ataşelcğimizden bildirdiğine göre 
Amerika ile Port ait ara ında 
muntazam vapur eferlerinin işle
meğe başladığı, i teyen tacirlerin 
bu "o ıtadan i tifade edebilecek
leri anlaşılmaktadır. Vapur. acen
telerinin, Türk ihracat ve ithalat 
tacirleri için, her vapurda ınuo) • 
yen bir ) er aldıklarıda bildiril
mektedir. Bu ) er, tamamen Türk 
mallnrııın tah ı edilecektir. Ta-
cirler, navlun ve igorto primleri 
üzerinde bir anlaşma.} a varıldığı 

takcliı de derhal fnoli.> ete geçecek
lerdir. Bu arada, akreditif açıldı

ğı holde bir türlü ipariş edilemi
) eıı demirlerin ı ınorlanıp getıı İl· 
me i için de bir formül buluna
cağı ümıdi hn ıl olmuştur. MaiCım 

oldu~u Ülere Amerikan demir 

BİR MACAR GAZETESİNİN 
GÖZÜYLE BALKAN VAZİYETİ 

Budnpeşte : 8 (a.a)- Oklu 
haçın naşiı i efkarı olan Es) uta
ak gazete i )8:t'l)Or: müzahe

ret i1 lrnlmış olen Yuğo lav) anın 
mihver ve Mncaristaıı elde edil

(Gerisi üçiincü a) fada) 

8118) ii firmaları ile demir ithal 
birliği ara ındn cereyan eden mü
zakereler, ırf teslim te ellüm 
muamelesi ) üz.ünd n bir anlaşma
) a \ nrnmamıştır Bu vapur sefer· 
teri, emniyetle lı.:arşılandığı taktir
de ithalitcıların, Amerıkan tek· 
liflerini kabul ederek Amerika 
te limi iparişlerde bulunma ı 
muhtcrno.1dir. 

------~-----~--~- : ........................ .. 

fUf'IO ınhınde bir k6prv ve Budop•t•• 

i lngWz • Macar i 
i mlnaıebatı lıellldl J 

Ankara : 8 ( Rady o i 
6a:ıeteainden ) • lnrili:ı ı 
Macar •iya•İ münaHbatı ı 
keai/mif bulunuyor. Çün· ı 
kü alman a•kerleri Ma· ı 
cari dandan 6•fİrmİffİr. l 
E•aaen kont te/eki bu· ı 

nun ıfın 6/müıtür .,. ı f İn•llter•nİn •İya•i mil· ı 
ı naıebahnı lıeam• Hbebi ı 
ı de budur. i 
ı ...................... .... 

tacil ediliyor 
Blylk bir çivi labrlkaıı k111'11J01'81 

balkanlarda 
ALMANLAR BÜYÜK MUKl

VEMET GÖRÜYOR 
NEVRAKOF ClVARINDA 

saraıobl kaleılnde 
Almanlar biçildi 

Almanlarla ........ .. ...... 
ı 1.000.000 YuOcııluv 800.000 ı 
ı Yunanlı .>00 GOO lng lıı ı ........ .. ...... 

Çarpışıyor 
Atina : 8 { A. A. ) Re mi 

özcü şu be) nnattn bulunmuştur: 

Almanlar Makedon a muhıırebe
lerimle paraşütçü ve b yaıınaıne· 
lcr kullanınışlardır.f Alman tona· 
releri,.Trnk) a ve Makedonya şe
hırlerinc Almanlann_ Yunan mıl
letine karşı hissıj atını ıf a<le eden 
ve Almanların Yunan millctıni 
harbin dehşetinden esirgemd: ıs
tccliL: lerini bildiren be} aıınnnıe
lcr de atmışlardır . 

Alman fırkaları, ordumu1 başka 
bir mutoarrıı.ı L:arşılumaL:ta iken 
biz.i arkadan hançerlemiş ve mo
dern makineli harbin bütün va
sıtalarıııı kullanmış olmnlarma rağ
men kendilerine bir geçit temin 
edememişlerdir. Alman hududun
dal.:i u kerlerimiı. her türlü itıt

yişin ü tünde bir manevi at ü -
tünlüğü gö termektcdirler. Yunan 
a kcrini ürcL:li mitral öz ateşini 

karşılamış, il erile.} en tankları tah
rib etmiş ve mukabil hücumlar 
.} apmıştır. Yunan ha-.: a da fi ba
tar.} aları altı Alman ta) yare ini 
tahrib etmiş , buna mukabil hiç 
bir ıa) iata uğramamıştır . 

Atina : 8 ( A. A. ) - Seki1. 
Mart abahı neşredilen Yunan 
re mi tebliği: Cenubi Sır bi tanda 
muharebe eden Yugo lav ordu u 
tazyik altında geri çekilmekte , 
hududumuzda kahraman orclumu
ı.un ol cenahını açık bırakmak
tadır. Buna rağmen ordumuz tn
sa\•vur edilcmiyecck derecede ) ük
seL: şahst fedakarlıkla çarpışmak
ta, ccdadım111n topraklarını karış 
karış müdafaa etmektedir. 

Kahire : 8 ( A. A. ) - Re -
men bildirildiğine göı c , Sof.} a
dali Almnn tahşidatı ve Uslurumn 

(Geri i üçüncü 8) fada) 

Ankara : 8 (Türk öıil muha
ibtinden) - Türkiye demir ve çe
lik f abrikalarımn balundutu Kara
bük le yeni f abril..:alar yükselmete 
başlamış ve iktisat Vekaleti diter 
yeni fabrikaların inşasına kanr 
vermiş bulunmaktadır. 

ikinci beş yıllık proıramda 
iken inşaalın tecil cdılmcaine ka· 
rar verılcn asid süUür ıf ve süper· 
pcrf osfat fabrikaları şimdi Karar 
verilen asid sülfürik ve südır. Şim· 
di ~ıra bu iki f abrikamn anbarla
ıının inşasını i'elmiıtir. Sür'atle 
ilerliyen bu inşaat en kısa bir ıa• 
manda ıkmal olunacaktır. 

OiQ'er taraftan iktisat Vekile· 
ıi Karabüktc bu fabıikalar zümre• 
si yanında hir de çivi f abrikuı in· 
şasına karar veımiştir. Bu yeni 

fabrikanın, inşaatı da hemen yapı
lacak ve tedarik edilmiJ olan tea 
galılar derhal kurulacaktır. Bu su
retle Türkiye demir ve çelık f ah-o 

riknl.m haddehaneleri yanında bir 
de çivi fabrikası kurulmuş olacak.· 
lır. 

Sümer Bank mütahU11ün ye· 
ni fabrikamn i"f8alı haıırbklan 

ile ıaqfUI o:maktadwlar. 

ARNA VUTLVKTA 

İŞKODRA'da 
İŞGAL EDiLDi 

holyonlorın Arnavutlu6o tayin eHl6ı l:ıePtıcl 
Bo, kumandan 

Ankara : 8 [Radyo ıaıC"tcsın
den )-Yutoslav hvvetleri Arna
vutluktaki qko·irayı iıgal ctmıf· 
!erdir. 

SEMPLON 
EKSPRESi 

Balkanlarda baslayan harp 
dolayisiyle yol değiştirecek 

İstanbul : 8 [Türk özü muha· 
birinden ]-Haber alındı~ ına göre, 

üç aündeıı beri Balkanlarda baı
lıyan harp dolayiı1ile Semplon 

ckspreai yolunu detiıtirccektir. 
Bu ckıpreı bundan böyle Al· 
manya, Macariıtın, Romanya ve 
Bulaariıtan yollyle TGrldyeye,.. 
lebileıcektir' 



Sayfa 2 
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Ç o cu k lu k 
v e Mekt ep 

Dünyanın her medeni köşe

sinde çocuklar muayyen belli başlı 
bir yaşa geldimi mektebe gitme
leri fevkalade lüzumlu ve yeı inde 
bir ihtiyacın tanzimi de
mektir. Hele ailede tek olan ço
cuklar için mektep hepsinde oldu
ğundan ziyade, büyük istifadeler 
\ermektedir. Bir bina dahilinde 
aynı cins sıralar üzerinde hemen 
aynı çağlardaki arkadaşlarile bir· 
lıkte, aynı hukuka malık olarak 
onlarla temas etmesi dolayısile 

hasıl olan bu içtimai birleşmenin 

kendi üzerinde bırakacağı tesir
lerle olgunlaşmak iki şekilde hissi 
rabıtalan kazanmak ve hayata kar· 
şı olan görüşlerini ve düşünüşleri· 
ni daha darinleşlirmck nol< tasından 
çocuk için pek kıymetli kazanç 
olur. 

YAZAN 

OH. [Kff[M BAlTACI 
sılıverir . Sonra bu ıneı;ele her 
hangi bir ailenin diger aile ço
cukları üzerine haksı:t. tefevvuk 
iddiasını da verir ki bu biraz da 
basiretsizlik olur . Çocuk madem 

ki ha} at için yetişıyor ve büyüyor; 
o halde çocuğun daha küçükken 
her türlü in,anlarl1:1 temas ederek 
yavaş yavaş olgunlaşması lazım 
clı r. 

Esa. en muhtelif tabakalara 
mensub çocuklar arasında böyle 
yabancılık gösterilmesi , hem gu
rur ve hem çocukta hast'd his
leri uyandırır . Ve hem hususi 
mc:kleblerde dediğimiz esbaptan 
<lolavı hayat görüşü mahdud kı
lar ki bu haller terbiye bakımın
dan hiç muvafık değildir; Ayrıca 
resmi mekteblerin program ve 
malzeme ve Çt'Şidli hoc&larla da-
ha zengin olması da i~e ayı ıca 
tercih vasfını kazandırır. 

Bu mesele aile reislerini, ma
arif mensublarını ve mıinevver
Jeri alakadar ettiği kadar içtimai 
bakımdan da hekimleri çok ilgi
lendirmt>si itibari} le tasriha tara
fımızdan değer bir rne eledir . 
Zira evvelce ıle başka ma'..ale
lerle ya1dığımı1. gibi h~kimler 
çoçuk hastalığı !.:adar çocu~un 
terbiyesiyle de Plakadardırlar. Ço-
cukların sıhhati ve bakımı, daima 
fenni ve realitelere alıştırıcı 
bir terbiye sisteminin tatbikına 
ba~lıdır . iyi terbiye eililmiyen 
çocuklann sıhhati de normal te. 
laHi edilemeı .. Çocukların terbi
yesi, her türlü sıhhi ve içtimai 
realitelere uygunlaştırılması su
reli} le tatbik edilir . Bundan do-
layı her çağına ( Yeni doğmuş 
bebeklik ctevri , oyun , mekteb 
devri, sahavet ... gibi muhtelif 
~~fha~ara ) ~ö~e çocuğu ayrı ayrı 
ıtına ıle yetıştırmek heııı sıhhi ve 
hem de içtimai bakımdan esas
dır şarttır . 

Belediye ve 
bazlnelere 
ald emlik 

Devlet müssesatına ve ha 
ziııeye ait emlakin satışı hakkında 
yeni bir kanun layıhası hazırlan-
mıştır. ' 

Ôğrendiğimiıe göre bu kanun 
projesiyle istihdaf edilen gaye 
bugün gerek doğrudan doğruya 
hazinenin elinde bulunan gerek e 
husu!li idarelerle belediyelere ait 
olup doğrudan doğruyu umumi 

• menfaatlere faydası olınıyan bi
nalar ve arsaların halka satılması 
ve bu suretle birçok vatandaşla
rın emlak ve arazi sahibi edilme
sidir. Yalnız bu işte vı.ıtanclaşlara 
azami sühuletin gösterilmesi için 
bu gayri menkullerin bedelleri 
geniş taksitlerle ödenecek hale 
getiıilecektir. Satışlar Ernliik Ban-
kası delaletiyle v~ ipotek uretiy-
le vapılacaktır. • 

TORKSôZO 9 nisan 

iKTiSADi BAHiSLER 

Ticari vaziyet 
oldukça barbretll · i . ·. HA s· ·. RL 
B 

u hafta. ithal<it bakımından 
da ıengin bir haftayılı . Çok
tan heri Tuna yolunıl,ı ve 

Balkan demir yollarında katan 
mallar toplu olarak gelmiştir. Bu 
arada Almanyadan gelen ithalat 
eşyası da 3700 ton kadar hü.> ük 
bir yekün teşkil etmekteoir. Bu 
eş}·a ctemir malzeme, lokomotif 
parçaları, fabrika abamı, yedek 
aıat, kimyevi maddelerden iba
rettir. 

lsviçreden de bir çok mallar 
beklenmt>kteydi, fakat bütün ga
zetelerdt', bir lsviçre telgrafında 
Yugoslavyanın lsviçre mallarının 
sevkine müsscJe etmediği hildiıil

mekteydi. Bu hususta şehrimiı 
iktisadi mahafilinde malümat 
mevcut rleğilctir. Evvelki gün ls
viçreye Yugoslavya tariki} le deri 
ve fındık gönderilmiştir. 

Son haftaların ithalat eşyası 
arasında teneke, kahve, otomobil 
lastiği, pamuk ve yün ipliği gibi 
maddeleri kaydetmek la11mdır. 

Kahve miktarı azdı, fakat teneke 
piyasanın en mühim ihtiyacını te
min etmiştir. 

ihracata gelince, bu haftada 
en ıiyade tütün ve pamuk satıl

mıştır. Tütünün müşterileı i. Al· 
manya, Danimarka, Mısırdır. Yu
goslavyaya pamuk, lngilteı eye 
yapılan tiftik satışları da ihracat 
piyasasini tatmin ededcek mahi· 
yetteycli. Bundan başka Almanya
ya pamuk kırpıntısı, paçavra ela 
ihraç edilmiştir. Almanyac!un, pa
muk kırpıntısından başka deri 
kırpıntısı da istenilmektedir. Çek
yadan da kuru erik, elma kurusu, 
pe til, pekme:ı gibi maddeler ta. 
lep ~dilmektedit. Evvelki gün 
çekyaya bu maddeler arasında, 
bir parti knru elma atılmıştır, 
Romanyadancla keçiboynuw ta
lepleri artmaktadır. Hir kaç giiıı 

evvel 6000 liralık hir keçiboynu
zu parti i Roman) il} a evl.:eılil
miştir. 

Finlandi) adan kepek, Alman
yadan pamuk küsbe i, Hollanda
d1:111 nebati yag küsbt•.si, keten to
humu talepleri de artıyor. Taze 
balık ihracatı da A'maoyaya ka
dar teşmil edilmiştir. Şimdiye ka
dar Alman firmalarının torik, pa
lamut balığı satın aldığı vaki de
~ilclir. 

Deri ihracatına gelince, her 
taraftan kuw ve keçi derilerine 
olan talepler artmaktadır. Harp
tt-n evvel bu nevi deriler mahdut 
miktarda Almanyaya . atılırdı . 
Şimdi her taraftan istek vardır. 
Bilhas:;a lsveçten, Finlandiyadan .. 

Avrupa memleketlerinin bu 
gibi mallara talip olma. ındaki se
bepleri izah etmek güç değildir. 
Bahri ablokalar yüzünden, bir kı
sım Avrupa memleketlerinin A
merikadan A:.yadan, hasılı deniL 
aşirı yerlerden ham madde teda
rik etmesine imkan kalma~ıştır. 
Bu yüzden ham maddelerimize 
taleb artmıştır. Bir çok malların 
ihracı menedilmemiş, yahut lisa
nsa tı:ıdi iutulmamış ol:.nydı, ihra· 
cat şimdikine nishetle hir kaç 

misli olacaktı. Fakat bu derece-

-
Güreş Birincilikleri 
cumartesi başhyor 

FEDERASYON REiSi VE lST ANBUL GÜREŞ 
TAKiMi DÜN ŞEHRiMiZE MUVASALAT ETTİ 

Genel DlrektörBn bugBn gelmesi muhtemel 
Şehrimiıde yapılacak olan 

Türkiye Birincilik miisabakalarına 
iştirak edecek lstanbul Bölgesi 
ğüreş takımı dün şehrimize gel
miştir. 

Güteş Federa!ıyonu reisi Bay 
Tayyar Yalaz da, dünkü Toros 
ekspresiyle Ankaradan Adanaya 
gelmiş bulunuyor. 

12 ve 13 nisan tarihlerinde 
şehrimizde yapılacak Tüı kiye Ser· 
best Güreş Birinciliklerine aşağı

da isimleri yaıılı bölgeler lam la· 
kımlarile iştirak edeceklerdir. 

Birinciliklerin fevkalade bir 
inliıaın içinde geçmesi ve halkı

mızın tam istirahati için Bölgemiz 
azami çalı~malarına devam et
mektedir. 

Bir buçuk aydanberi hararet
le çalışan güreş takımım11a bu 
büyük imtihanda göğsümüzü ka· 
bartacak dereceler ve candan ınu
vaffakiyetler dileriz. 

GRUPLAR: 

A) Ankara : (Merkezi Anka
ra) Çankırı, Ankara lıöltelerin· 

den; 
B) Ege : (Merkezi Aydın) fz. 

mir, Denizli, Aydın bölgelerinden; 
C) Bursa : (Merkezi Bur sa) 

Eskişehir, Bursa, Balıkesir bölge· 
terinden; 

O) Kayseri : (Meı ke'-i Kayse
ri) Siva , Çorum, Kayseri bölge· 
!erinden; 1 

E) Samsun : (Merkezı Sam
sun) Trabıon, Samsun bölgelerir.· 
den 

F) Kocaeli : (Merkezi lzmit) 
lımit, Bolu bölgelerinden; 

G) lçel : (Merkezi Mersin) 
Mersin, Hatay, Burdur, Konya 
bölgelerinden; 

H) lstanbul : Müstakil olarak; 
l) Seyhan Grupu : Müstakil 

olarak iştirak edeceklerdir. 
Samsun, Kayseri güreş takım· 

larıcla dün akşam şehrimize gel
mişlerdir . 

Adana Ticaret Lise
sine kavuştu 

Memnuniyetle haber aldığımı· 
za göre, şehrimiz Ticaret Mektebi 
Liseye kalbedilmiştir. 

Uzun zamandanberi şehrimiz 
ticaret ı;ahasına bilgili elemanlar 
veren bu okulun lise derecesine 
çıkmasından sonra daha güzel 
randıman vereceği muhakkaktır. 

Ticaret Lisemiz bugünlerde 
de yeni hinasına taşınacaktır. 

de mal satınaga !Ütüm yoktur. 
Çünkü her şeyden evvel, milli 
ilıti} acını1L1 düşüıımek lawndıı. 

MİMAR SİNANIN 
:-=-: 353 ÜNCÜ ::=.: 

YILDÖNÖMÖ-
BugUn bUyUk dah i m i 

mar Slnanm ölUmUnUn 
353 Uncu ylldönUmUdUr. 
Bu münasebetle bu ge· 
ce saat 20,45 de Anka· 
ra radyos unda sınana 

dair konuf malar yapı · 

lacakllr. 

VaU Osmanlyede 
O maniye : 8 ( TürksÖ7.Ü mu

habirinden ) - Valimiz B. Faik 
Üıolün yanlarında Kültür Direk
törü, Defterdar, ve Nafia Müdürü 
olduğu halde bugün Osmaııiyeye 

gelmiştir . Orta mektebi tdtiş 

eden B. Faik Üstün öğretmen ve 
talebelerle hasbihal etmişlerdir . 
Öğleye doğru Halkevinde biraı. 
istirahat ettikten sonra otomo
bille Hnıuııiye} e doğru .) ola çık· 
mışlaı dıı . 

Yeni bir tren 
Seferi ihdasedildi 

Ankaradan haber verildiğine 
göre, 1 Mayıstan itibaren Ankara 
- lstanbul arasında yeni bir tren 
seferi ihdas olunacaktır. 

Tren her gün Ankaradan sa · 
at 15, f stanbuldan da saat 17 de 
hareket edecektir. 

Halkevinde konferans 
Evvelce 16-4 941 tarihinde 

Halkevinde konferans verileceği. 
ni yazdıgımız vübek ıiraat ens
titüsü doçentlerinden Neci > Ok-
bay konferansını 12-4-941 t ı ıhin

cle vereceği Genel Sekreterliğin 
işarından anlaşılmıştır. 

Hlak :ı paraaız ain ,,ma 
Partimi1. Genel Sekreterliği 

tarafından gönderilen ve halka 
meccanen gö -terileceğini ya1.dı. 

ğımız filimler yarın akşamdan 

itibaren Halkevinden dağılacak 
giriş kartlaı ile halkımıza gö teri
ler.ektir. 

Çocuk bayramı 
Bayramda yavrularınınn bay· 

ramlıklnrını hazırlarken Milletin 
yardım ve Şt'fkatıle ynşayan ço· 
cuklarıcla sevindirmek için çocuk 
Esirgeme Kurumunu ) ardıınları
ııızla kuvvetlendiriııiı .. 

T ARSUST A BiR 
KATIL YAKALANDI 

Talebelerin 
son vaziye 

Maarif Vekaletinin 
erkence tPlil yapılması 
aldığı karar üı.erine şehri 
tedri atında hummalı bir f 
başlamıştır . Bir çok öğrt 
talebeleri on "kanaate kal 
başlamıştır . 

Kız ve erkek lisesi ile 
ve İkinci Orta okullarda 
mt"nler son dersten onrl 
malta talebenin vaz.İ) eti 
da istişarelerde bulurtlll 
lar . Evvelki gün ve d~ 
lisc:;i ögretmenleri yenıdell' 
!anmışlardır. 

Bazı derslerden notltl' 
olan talebeler , önümİİ1 ..JI. 

hafta içinde kırık notltr"" 
ıeltm,.k için çalışmaktadı 

Mersinde P refll ~ 
G 0k'" - ı ,._,. 

rı ın guze 

Me-rsin: 8 (Türksözii 
rinden) - 1 tanbuldaP 
gitmek üz~re şehrimııdt 
gündür vapur bekliyen 
Piyer dö Gril.:, güzel ) 
rimiıi halkımıı.ın parııt 
görerek pek be'•enmişlt 

5 ·ı 
Bir hatıra olmak il 

ile kendi i için birer 
arı.u ettiklerini bildirdi 

alınan altın .> fü.ülder 
rumu haşkaııı Ba} an ı 
gaçay tarafından kell 
rilıniştir. 

Pos or 
kerest 

Bu bilhassa şehirlerde fakir 
aile çoçukları için daha fazla uy
gıın bir şeydir. Hem mekteplere 
devamla aile yükii aıalıyor, hem 
de kendi fakir seviyeleri içinde 
çocuğun görgüsüzlüğü ortadan 
kalkar, tekamül yoluna girmış 

olur. Lakin ba11 zen~in aile ço· 
cuklan, hele çocuk aile içinde bır 
ise bunlar kendıkendilerine bir 
çok mahzurlar görerek resmi mek 
teplere göndermekten çekinerek 
hususi tahsile vermek veya evde 
okutmak isterler. Kendilerine de 
sorarsanız derlerki, çocuğumuz bu 
gibi umumi yerlerde bir çok bula
şıcı ha talıkları mektepteki ço · 
cuklar dan alarak bulaşır ve hasta 
olur diye korkarlar, Bır kere mek
tep çağı hastalıkları malum: Kızıl, 
kızamık, su çiçeği, difteri ... gibi 
hastalıklar o memlekette mevcut 
ise ve salgın halde ise nerede ol
sa buna yakalanabilir. Mademki 
ailenin içtimai hayal itıbarile zi· 
yaretleri vardır; ohalde buna ne· 
kadar takyi etse bulaşmaması bir 
şans olur. Eğer salgın yodsa buna 
kar~ı çare ve tedbirleri her aile 
hekiminin göstereceği ve önleye· 
ccğ'i işlerdir. Bahu:.us artık zama
nımızda tıbbın ilerlemesi bu gibi 
bulaşık hastalıklardan çocuğu ko· 
ruyacak ve zamanında tedbırler ve 
aşılar vardıı. Binaenaleyh bnnlar 
Çi~ itiraz ve korku varid dt"ğil
dir. Esasen sıhhati yerinde olan 
çocuklar için de bu çekingenlik 
doğru değildir. Bir de çocuk sı

nıfında veya mektepteki diğer fe
na terbiye görmüş çocuklardan 
disiplin ve terbiye harici tesirler 
görür ve çocuk bozulur derler. 
Hu da bugünkü mektep disiplini· 
nin çocuğu yeni sistemler, prog· 
ramlar dahilınde .-ealıteye alıştırma 
hususundaki titiz itinaları kar~ısın· 
dıı mümkün görülemez. Buhususki 
çocuğun aile ocağında iyi terbiye 
edilmiş ve kendi yaşına göre ha
yali realitelere atıştırılmış ise onun 
terbiyesini daima mektep içi ve 
dışıeda kontrol edip aynı aıle ter
bıyesini devam ettirmek pek müm 
kündür. Zaten bu kontrol husu· 
sunda resmi mektepıerimiz ebe
veynin her zaman yardımcısı ve 

"ideal koruyucusudurlar. Belki ınek 
tepde adedce çok toplu olan ta· 
lebelerie ayrı ayrı her çocuğu ile 
müfassalan uğraşmak zamansı:r.lığı 

olabilir. Lakin bunu aile reislerinin 
hususi ve itinalı kon,rolları pek 
ala işi telafi ve ikmal edebilir. 

--1 ~nkara Radyo Gazetesi ONÜÇ YıL EVVEL 
iŞLENEN CiNAYET 

Tar:.u.-;: 8 (Türksöıü muhabi
rinden) - Bundan on üç sene 
evvel Çıplak mahallesinden Kara 
Hasan oğlu Ahdoyu bıçak la Öl· 
dürüp Suriyeye firar eden yeııi 

Ömerli mahallerinden Mehrned 
Hanefi oğlu Yasin Kartumun giz.
tice kazamıza geldiğini tesbit e· 
den Komııer muavını Hikmet 
Pekyavuz aldığı tertibat netice
si beraberinde bekçi Zakir ile 
birlikte katili yakalamağa muvaf. 
fak olmuşlardır. Katil evrakı il~ 

birlikte mahkemeye verilmiştir. 

Böyle çeşidli aile yavrularının 
bir arada başkasına vereceği ve 
birbirlerine yapacağı tesir hususi 
vaıiyetlerden ddlıa ü tün ve daha 
faydalıdır. Bu tarzda çekingenlik 
gösteren ailelerin kendi .> uvaları 
içinde hayatın bütün te:r.ahüra
tından bigane , mahdud göı üşle 

büyütülen çocukların bir gün, ha
.> at safahatının icabı her hangi 
bir hakikatle karşılaşacağı zaman 
ruhi ve maddi hezimet duyması 

daha çok mümkündür . Çünkü o 
mekteb çağında alışma ve ken · 
dini ha} ata alıştırma f ıı sa tından 
mahrum kalmıştır, Birdenbire sar-

Balkan vaziyeti 

Balkanlarda va1.iyet artık po
litika saha ından çıkmış , askeı i 
ahaya intikal etmiştir . Siı artık 
diplomatların değil silahındır. Al 

man kaynaklarının verdiği mntlı

mata göre, Almanya artık bütün 

Avrupa kıtasını keneli nüfuzu al
tında telalki ediyor . Berline gö 

re, lngiltere ile birlik olun her 
Avrupa devleti Avrupaya ihanet 

ediyor. Ve Almanyadan ayni mu
ameleyi görecektir . '(ani bugün 

Almanya bütün bir Avrupa kıta
sı namına söz söylemektedir . 

Matsuokanın sey ahati 

Japon lıariciye na.mı B. Mat
suoka Mo kovadadır . Matsuuka-

nın bu seyahatinin Sovyet • Ja
pon anlaşması için Berlinin ta-

vassutunu temin etmek gayesinde 
olduğu anlaşıldı. Matsuokö nasıl 

Bertin ve Romayı mü aid şartlar 
içinde ıiyaret etmemişse , Mos-

kova ziyaretinin de böyle olduğu 
ı.öylenebilir . 

Moskovada endiıe 

Bu gün Moskovada bir endişe 
vardır. Çünki Alman askeri sev· 

kiyatı Moskovaya sorularak yapıl· 
ınamıştır. Bunun için Sovyetler 
şimdi Yugoslavyadaki Simoviç 
hükumetine aıami manevi yardımı 
yapı.ıaktadır. 

Jaaonya - Rusya 
Matsuaka bu iÜn, japonyada 

işi olmadığından, istenildiği kadar 

Moskovada kalabileceğini söyle
miştir. 

Anlaşılıyor ki Japonya mihver· 
den artık bir şey beklememekte 

ve Sovyetlerle bir anlaşma yap· 
mak arzusundadır. 

Şu muhakkak ki Matsuoka Mos· 
kovadan eli boş dönmek isteme· 
mektedir. 

Balkan cephesinde 

Yugoslav ordusunun hudut
larda ciddi muharebeyi kabul et· 

mediğine göre, bu kuvvetler Var· 
dar vadisinde harbi kabul edecektir. 

Yujloslavlar Arnavutluk hudu-

dunun 30 kkilemetre içerisindeki 
lşkodra şehri ni işg'al etmişlerdir. 

Anne Kanii• yaratttığı 
çocuğunu, sütile beslemeli, 
Yüregi/e sevip bakmalı! 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

ACI &lff 

Adanamıı. diifl t" 
1 

ğunu daha ka} be\' 
büyük küçük he' / 
sevilen J 01ııil ~" 

. • lıBı :.abah göılerını 1 
tır. Karadayı rneJ11~ 
bir muhit ı.az~:ıe 
göre memleket ı,. t~ 
karışmış ve feragııctt' 

1 cJ111; 
daş olarak: ça 1"' d 

Karadayı ço" 1.ıil 
sever, hoş oh bet ~ 
di. Ölümü 01eınl~ 8 
sa onu tanıyanlBdıf 
bir teessür U) 

8~ dı 
Allahton rnhflle c 
kederlerine de 
ederiz • 
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Dögoı kavvetıerlaln 
Balkan cephesine 
gitmesi muhtemel 

Londra : 8 ( \. A.) - Mlis· 
takil Fransı:t. <ljansının bilbirdiğine 
göre, Hür Frarısııların şefi gene
ral Dögol lskenderiyedc biı müla
kat esnasında demiştirki: 

- "Balkanlar haı bine Hür 
Fransızlarında iştiı ak edeceği ü
ınidinderim oraya gitınekliğim pek 
muhtemeldir. Balkanlarda Alman 
a-ayretinin biiyük ve rnüdhiş ola· 
cağını zannediyorum. Fakat mu
kavemeti tercih etmiş olan Balkan 
milletlerinin pişm n olmayacakta· 
n kanaatini muhafaza ediyorum ... 

Alman üslerine 
dflnkfl akınlar 

Londra: 8 (a. a) ·- lngiliz 
tayyareleri hugiin Emden ve Bre
mcne şiddetli hücumlar yııparak 
bir çok yangın ve tahribata sebe· 
biy~t verdirmi~ler.:Jir. 

IRAK TAKI AHAR~i 
REŞiD ALI BiR 

HÜK0MET KURDU 

tıa1'1 . Ankara : 8 ( Radyo gaı.ete-
ıdt~ ıııırlen ı- Irak Kral naibi Bas

tıarıP raya gitmiştir . Reşid Ali kabi
dırl• neyi teşkil dmiştir . Yeni kahine 

Jô taınarııen askerlerden müteşek -
s lilıiir . Kral naihi evinin Raşid 
jtl~ Ali kuvvetleri tar~fırıdan sarıldı
• ııı ~111.ı _ve "bunun için Basraya git
u V tı~ ını SO) lemişlir • 
rı Alman - lınlraıı rad.> oları Irak-
de hı ki hu clarhei ·hükumetin lngi

lıılerc karşı olduğunu ,.,ö .. ·lemişse 
~ <l R . . 1 l e aşıcl Ali bunun tamamen 

rı11' dalı· ı- ı · ' d 1 1 m ınesde olduğunu be\ an 
ştef re lmiştir . . 

:::e 1 n g 1 1 t e r e y e 
rıii~1 Hflcumıar 
r ~·, l ............... 
ıe~ı .onıtra : 8 1 a.a J-Dün Alman 

,dile tayyareleri, İı.kor,·pının şimal nıın-
ak · " asını ve diğer haıı kısımlara 
lUrumı dr ) npmış v~ bir kısmı 

1.2(1;~ ara sebı·hiyet vermişlerdir. 
f' eıı ve yaralaııaıılar vardır. 

ıeıı-alk~n vaziyeti 
karşısında 

TORKİY[NİN DURUMU 
,.. (Birinci sayfadan artan ) 
0ı2d~n geçiren gazetesi başma· 
8 esınde Türkiyenin vaıiyetini de 

l;İ 07.den geçirerek diyr ki: 
8
ttil' . -" Türkiye bugünkü ihtiyatlı 

e ,ıV ~zıyetinden ayrılacak mı? Herşey 
3 _hrı klıcarisıaeın hattı hareketine ve 

şc.ı· ıa e • ı t . tı ıarekatın seyrine bağlıdır. 

0 
crıç vadisinde bir inişin Türk 

ıB ' 1211 ları • d' ıe e d" _ nı azamı derecede en ışe-
1İ) e ~ uşurece~i aşikardır. Zira Me· 
l ,.er' 4ç hÇanak.kaleye giden masadır. 

1ı:e ~ du arebeler şimdilik Kruna ko· 
~P Oıund . 

rB r(' a cereyan etmektedır. fır· 
119 .f ~ındır fakat patlamamıştır. 

ktre, B. ,. 
~·;:~10JR0MACAR GAZ[TESl.NIN . 
j~tell 1 l Yl[ BAlKAN VAZiYETi 
811d• • (Hirint•i sn) fadan artan) 

llesı k 1 r. o ay avantajlardan vaı.-
tçıni .. t 1· 

e~et ~ l ver, ır. Bu suretle Yuğ'o · 
erıllt"' ~~~~ııd?ki kardeşleı imiıin 22 se
rnii~'~ ıt şıkfiyetlerini 5usturmuş, ta-
ıeıııv ili Ve elell toprak istckleriniıi 

0 
i~ eıı nı et~iş lbuluııu}oruz. Şimdi 

8
1i}el ıtı \ vt1} et Halkan milletlerinin 

e < ~ ıl olmak için kafi derece
./ ltktıe~~n olmadıklarını göster

(..- ısın ı ır. 1-Ialcıı Balkanların ka· 
. n" t 11 Avusturya-Macaristan ro· 

0 
ı) 1,P lu Mııcaristıın deruhte etmiş 

tti · tlU)or. Bu vaıiyet biıe ha-
fe~Af: ~~i~c d~lıil<le yeni vazifeler 

ı18<"' e ~tmış olu}or. Evvel emir-
" t• va11fc · · · · tıs) 11 lr . ·. m11.1 takdır ıle harp 
ıote~ llu e~ını artıran milli birliğin 

.,,1; 411 n~ı. Yolunu bulmakla mükellef 
~etlııe itr •mscter için kati saat gel

ıŞ ~;c ır. 

gst .;;--.~--------ştıC 

ıo~~ıa ~öbetçl eczane 

:.::ı~ Ali NASİBi ECZANESi ,, "t 
8~1rtıı •6 camii yanmda 

·ı 

TORKSôZO 

\'adisindeki Alman motörlü ıuık
li) c kolları şiddetle boınbnrdıman 

edilmiştir. 

Zürih : 8 (a.a) - Nusy nel 
Saytung'un Bertin rnıılı.ıhiı i ytl'llyor: 
Alınan matUuıılı. Alman ordusu· 
nun cenubi şarkideki işinin kolay 
olnııyacağmı tebarü1 ettirmektedir. 
Alman radyosunda arazinin ne ka-
dar çetin olduğunu takdir yle· 
mekledir. 

Atina: 8 {a.a) - Yunanlılar 
lngiliılerinde yardımı ile harbin 
ilk safhasında Makedonyayı istila 
etmekte olnn Almanlara çok ağır 
zayiat verdirmişlerdir. 

Bern : 8 (a.a) - lsviçre ajan
sının Londradan öğrnndığine güre, 
son 24 saat içinde Belgraddan 
Loııdr.ıııın resmi mahfıllerine pt'k 
az. malumat gelmiştir. KeyFiyet 
Yuğosla\' hükıimetinin Belgraddan 
ayrilması ile izah edılebilir. lngiliz 
elçisi ile arkadaştan Yuğoslav hii· 
klımetini giıtıği yerde takip ede
ceklerdir. 

Kahire : 8 {a.a) -Resnıi tebliğ: 

lngiliı tayyareleri Alman askeri 
ıahşidatını bombardıman ederek 
bir çok hasarlar yapmıştır. I 

Balkanlarda 
Almanlar büyük 

mukavemet görüyor 
(Hirinl~i SU} fadan artnıı) 

yan etmesi icabeden muharebeler 
lıakkıııda henüz lıaherler mevcut 
değilse de kuvvetlerimizin harekatı 
mükemmeldir. 

Sof ya : 8 {cı .a) - Blı gün neş
redılen resmi tebliğ : Yedi Nisan 
gecesi tayyare dari bataryaları 
Sof yaya hücum eden yabancı tay 
yarelcre ateş açmışlardır. Şehir 
üzerine yangın ve infilak bombası 
atılmıştır. Bu t.ıyyarelcrden dördü 
diişürülıııiiştiir. Ôlü ve yaı ah olduğu 
aı lıişılnıaktadır. 

Beılin : 8 (a.a) - Bir hususi 
muhabir bildiriyor : Siyasi mahfillc 
halihazırdaki tııarru1. hareketinin 
yalnız Balkanlardaki İngiliz kıtafi. 
tına mütcvcccıh olmayıp ayni ıa · 

manda Helgrad hiikiıınt tinin ıeczi

yesıne de nıatur olduğunu kayde· 
diyorlar. lngiltt:re ile birlik olan 
her Avrupa memleketi Avrupa 
davasına ihanet l'tmekledir. Ve 
Almanya tarahndaıı nyni mu:ııne · 
leyi görrccktir. 

Bu akında, demiryolları , depo · 
lar, molörlü vasıtalar berhava edil· 
miş yangınl.ır çıkarılmı1llır. Mütea· 
kiben t yyareleıiıni1. Struma'da pike Atiııa: 8 lU. n .) - Yunıııı or-
hücumlarında bulurımuşlardıı. Bii · duları aaş kumandanlığı tcbligi: 
yük hasarlar olmuştur. l'ayyarele· Bugün Almanlar bü) ük kuvvetler-
rimizin hepsi üslerine dönmü1lerdir. k ve a; ni şiddet ve ı · ruı la u)ıtu-

Londra : 8 (oı .a) - Royler roma \'aılisinılc ve nevrnkuf sırt-
ajansırın Yunanistandııki lngiliz \arıncla hücuma de\•nnı ctınişler-
kuvvelleri nezdinde bulunan mu · dir. Mukavemet eden küçük Yu-
habiri lıildiı iyor : • nan kuvvetleri bahis mcv1uu olan 

Bir çoğu doğrudan doğruya bölgelt"rde ha mını bir !.:ere daha 
Libya harp sahnesinden gelmekte tut mı) n muvaffak olmamışlardır. 
olan imparatorluk ve Bıitanya ı uetur~ıma \'H<li indeki kaleler so
kuvyelleri bu giin memleketin her 

1

1 ııuııa k:ıdar mukavemet ettikten 

1 

tararında yerleşiyorlar. ~oııra tahı ip oluıımnş ve <lüşmÜ$· 
Yunanislanın şimalinde cere- tür. Hava kuvvdlerimiı ve ağır 

topçunun şidcl tli Loınbarclmnnı 

ile birlikte tanklart.ı hiı çok defa 
üıerlerine hücum edilen cliisel 
ve koçya kalt•leı i bütün lıikum

ları püskürt miişlcrdir . 

Nevrakuf hizasında ıliişııı an 
bü} ük hir ga} retten sonra sarsıı

bi kale ine giı meğt• muvaffak ol
mhştıır. Fakat -.er altmclaki pa· 
sajlarda bir ı:nrpışına.> ı müteakip 
kateve girehilmiş olan Almanlar 
biçiİmiş ve kale eliınlıde kalmış
tır. Düşman Lcose kale ine karşı 
tanklarla yaptı~ı diger bir ga) rd 
boşa çıkmış ve bir çok düşman 

tankı tahrip edilmiştir . A~nı mın
takada ııevrakof un şimalindt• bir 
köpruyü tahrip emri alan hir su
bay, düşman tanklarının köpıü
den gt'çmesini beklemiş ve hilii
here köprÜ't Ü ve laııklaı berhava 
etmiştır. 

Arnavutluk l'eplıesinrle: kuv
vetli düşman me\: ıilerini işgal et
tik. 50:J e ir ve bir çok ınalıeme 
aldık . 

Nevyork : 8 (A. A.) - Bal· 
kanlardaki Amerikalı muhabirleıin 

verdıkleri malumata göre: Abluka· 
nın cenubu şarkiı;indeki harekatta 
bnlunan orduların mevcudu şöyle
dir. 

150,000 kiş'lik bir Alınan or
dusu Hulgaristandan Y ugos\.av ya
ya hücum elınektedır. 

300,000 kişilik bir Almaz. or-
dusu da şimalden hücum etmek
tedir. 

Muhtelif cchlıelerde Almanlara 
karşı koyan kuvvetler 1,000,000 

Yugoslav, 800 bini Yunanlı ve 
ı 00-300 bini İngiliz. olmak ihere 
2,000,000 raddesindedir. 

Atina: t< (a. a.) - Trakyada 
Yunan hatları arkasına inen ı 120 
Alman paraşütçüsünün 70 i esir 
olmuş, 20 si öldürülmüş diğerler 

ise kaçabilmiştir. 

G. Antep inhisarlar başmüdürlüğünden: 
1 - 31 Maddeden ibaret şartnamesi mucibi G. Antep inhisarlar Başmüdürlüğü. Müskü

rat fabrikası ve ikinci maddede isimleri yazılı inhisar idareleri ve mahaller arasın<la gelt•cek 
ve gidecek emval ve eşyanın nakliye işi 614 94 l tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksilt-

meye konulmuştur. 
2 - Eksiltme aşağı<la gösteril<liği üzere iki cihetten yapılacaktır. 

Narlı Antep Antep Narh ) 
Narlı Kilis Kilis Narlı ) 

Nariı Nizip Nizip Narh ) 
Narlı Birecik . Birecik - Narlı ) 
Antep Kilis Kilis Antep ) 
Antep Maraş Maraş Antep ) 

F.Paşa - Antep Antep F. Paşa ) 
Kilis Kilis ~ F. Pa ·a ) 
Nizip Nizip F. Paşa } 

Narlı istasyonu 
cihdil • 

• 

Birecik . Birecik F. Paşa ) F evzipaşa İstasyo-
Antep - Kilis Kilis Antep ) ııu cilıetile 

3 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Bu iki c-ihet üzerinden verilt•cek teklif 
mektupların<laıı hangisinin fiyatı muvafık görülür ise ihale o cihetten yapılacaklır. 

4 _ E.ksiltııw 21 4 941 tarihine tesadüf eclt•n Pazarksi günü saat 15 de G. Arı!t•p Jnlıisar
lar Ba~miidtirlüğliııde müte~ekkil konıisyoıı huzuruıı<la yapılacaktır. 

5 _ Nakli taahhüt edilecek eşyanın cin.si: Mamul tiitüıı. Tuz. ispirto ve ispirtolu i\·kilcr, 
kuru Ozüın. nı.ı<leıı kiiıniirü. b.trul ve .ıv m.1lzt·ıııı·si ve huııl.trdan ha kıt iıılıis.ır.ı ait s.ıir ı·nı· 

val ve e~ya 
Bunların ıııuhaın men ııı ikJ;tr tutar lı delleri : 

Narlı istasyonu Cihetile Mikdarı 5.548000 Kilo I3t>Jt-li 39930 Liradır 

F. Paşa .. 4.839000 ., 45118 ,, 
6 _ Muvakk. t temiıı.ıl mikdarı N.ırlı yolu için 2994 lira 75 kuruş. F evzipaşa yolu için 

3383 lira 85 kuruştur. 
istekliler teklif ınektuplannı ve teminat makbuzlarını ve kanuni ikametgah ve ticaret sicil

line.le kayıtlı olduklarına dair vesikalarmı 2490 numaralı kanunun 32 33 inci mad<lelerin<leki 
tarifat <lairesiııde ihale giinii saat oıı beşe ka<lur _komisyona vermiş buluııacaklaı dır. 

7 _ Şartnameler bu ilaııın yapıl<lığ1 muhal !ııhisar iJarelerindeıı bedelsiz olarak alıııaLi-

1. 9-12-15 12891 
ır. 

HAlKEYİ RUSUGiNOEN: 
(SİNEMA) 

Genel Sekreterli!{imiı tarafın
dan hatkımıı.a gösterilmek üzt;~e 
gönderilen filimler lO 4 941 tnrı· 
hinden itibaren ııkşamlnrı saat 

20•30 da gö terilmeğ~ başlana· 

cnktır. 
Giı iş iı.;iıı tıalkevi büro undan 

serbest giriş kii~ ıtlarııı111 temini 

taıımdır . 
9~10 1~892 

-------

DOKTOR ~j 
Yalçm Musaf a Ozel (Zakir) 

Dahiliye Mütehasaısı 

DİKKAT: ~ 
~ Pazar gDnlerı (saat 9·12 ) ye kadar ~ 
~ muayene parasızdır. 28-30 ~ 

~ 

Sayfa 3 

••••••••••••••••••••••••••• • ! ASRi SiNEMA • • • . : 
• SUVARE Bu AKŞAM SUVARF. • 1 8.3? 8.30 1 
1 iki akşam, bir gününüz kaldı • 
• Mısır Filmcilik Aleminin Güzide F A T M A : 
: Sanatkarı, Sehhar Bakı~lı Dilber R ÜŞ T Ü'DÜD : 

• TÜRKÇE Saz/,, sözlü, ARAPÇA farkılı • • • . :·················· .. ·· .. ········: . 
! İ SAADET i i i ........... İ YUV ASİ .. İ İ . .............................. . 
• Ailr. .ıım•alaı ırır lıir kurcl gibi kemiren .. içtimai ııczrcıları m·~ler- • 
• le1Jen mıilıim lıİI 11ııt•1 1zu .. AşJ.m aşk.la nuirnclelesi /ıer/.:es fıı· • 

• rafmcltıTı merakla scyreclilen şahesf!r • 

: İlAV[TEN • St•rgiizeşt filıııleriniıı rakipsiz kahranınııı : 
• • TOM T/YLER·in yarattığı • 

! Beyaz Süvari İ 
• • • Aşk, heyecan ve sergüzeşt fılını • 

• • • • • • Bugün gündüz matinede iki fılın birden • • • I SAADET YUVASI - BEYAZ SÜVARİ I 
: DİKKAT: 1 • • ı 1 İSTAN8Ul ~EHİR TİYATROSU (OARÜlBEDAYiJ : 
1 Yalnız (5) Temsil İçin : 
1 1 l Nisan cuma günü akşamı : 
• BiRiNCi TEMSiL • 

: Kiralık Odalar 1 • • •••••••••• . .............. . 
BORSA 
Pamuk - Hububat 

CiNSi 

Koıa 
Ma. Paılnğı 

P. Temizi 
Kapı malı 

Y~ Pamuğu 
Klevlarıcl C 
Susam 
K:- Buğday 
Buğday To. 

- - Yerli ,. 

KiLO FIATI 
----~~ 

En az En çok 
K. S. j K. S 

49,25 1 50,00 
47,00 - 4i00, 
52,00 52,00 

Arpa --5,SS 5,55 
6.375 Yulaf-- 6,375 

s 4 / 1941 
Kambiyo ve Borsa 
iş Bankasından ulııımıştır 

Rayişmnrk 
Frank (Fraıısıl) 

Sterlin (ingifö) 
Dolar (Amerika) 
Fran1'(iıviçre) 

ı········ .. •····· .. ······ı ı ı 

f Satılık Buz f 
f Dolabı f • i Kt-lvinator marka, çok f 
ı az kullaııılıııı:;ı bir buz do- ı 
ı labı acele !>atılıktır, Salın ı f almak istiyeııleriıı Eski ha- ı 
ı m~m. m~halles~_ııde dökmeci ı 
ı Mukrımıııc muracautları. ı 
t t -5 G. A. : 
ı ı .......................... 
: ........................ : 
i Hizmetçi Aranıyor i 
ı Ev i'lerini görebilecek ı i bir kadın hizmet~i ara- i 
ı yor. Matbaamıza müı·a· ı 
ı caat etmeleri ı 

ı : ........................ : 

O[Vl(J ORMAN i~llTMlSİ POS RlVİR AMiRliGiNO[N: 
Pos Ormanı keresteleri satılıyor: 

Devlet Orman l~letmesi . Pos Reviri lmalaltnJan aşağıda ya
zılı Dört paı ti Adana çe~idl Kereste açık arttırma il~ s.llışa çı
karılmıştır. 

Parti Nu. Adedi 1\1 lre Küpii 
Bir Metre Küp 

Muhammen Be<lelı Teminat mikdarı 
Lira Kunıı; Lira Kuru,. 

-ı 1226 132.149 30 297 53 
ll 476 50.117 30 112 97 
lll 285 30.839 30 69 43 
ıv 2t7 23.488 30 52 68 

İhale Nisanın 14 ne tcsadiif eden Pazartesi günü saat 14 
de Revirin Adnııadaki Merkez binasında yapılacaktır, Fazla 
tafsilat Vt' satış şaı'\ları Revir Merkt"Zinde ve Mersin Orman 
Çevirge Mü<lürlüğüııJen öğrenilir. 5-9 12879 

Abone ve 1 l a n 
Şartları 

Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 ,, 
Üç aylığı 300 ,, 

Aylık tn abone edilir. -
lıanıar için idareye 
müracaat atmelldlr. 

' C.lNlCUI. CAZln - ADAl4' ,. • 
Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD GÜÇLÜ 

Basıldığı yer: TÜRKSÔZÜ Matbaası 



Sayfa 4 TORKSOZO 

:~H-o+H+O+HıOo+HtıH<OoıOo'°"°"°"°''°'= 

1 !Tazeveyükseki ı TORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 

- 1 
Aziz yurd topraklarımızm mahsulatını memleket yavrui' 

nna en mükemmel bir tarzda gıda kaynağına çevirell 

9 • 

i randımanlı i 
i ANOT ! 
9 • 

!bataryalarımız! 
9 • 

! gelmiştir al- J 
i makta a~ele J 
-0- d . . • : e ınız i 
~ ~ : . i 1 Muharrem Hilmi Remo 1 .i 
-0-i Abidin paşa cad. No. 112 Telgraf' Remo - Adana i 

- Telefon: 110 + 
1Qt 12755 . • 

=~~~~+o-~··~·~~·~·~~~~~~~~~ı 
# ' FEMiL 
Bayanların sıhhi arkadaşı 

Birçok bayanların 
sıhhi. aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık. m ühinı ra
hatsızlık ve hastalık

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

manlarında bu gibi '.hastalıklardan korunması için yalnız I 
(FEMıL) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik. bir kolay
lıktır. (FEMJL) in hususiBAGLARI da vardır. 

ECZANElERDEH VE TUHAf İYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARINDAN ARAYINIZ 

Cenup Mıntakası deposu : Bahri Diril Ticarethane•i L Yaicamii civarı No. 7~ 

TİMOFÜJ 

't :ı- 1 1 ....... 

- 1 - 1 - • - - - ~ - - ~ - - ~ ~ ~ 

. Kuruluf tarihi : t888 

Sermaye•i : 100.000.000 Türk Lira11 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat:Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 d.efa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet ıooo Liralık 4000 Lira 
4 .. 500 • 2000 " 
4 

" 
250 

" 
1000 

" 40 
" 

100 
" 

4000 il 

100 
" 

50 
" 

5(00 
" 

120 .. 40 .. 4800 " 160 .. 20 .. 3200 " 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

ÇAPA MARKA 
ve onunla beslenen bir yavru ... 

BEN 19' 
_ MAMA 

Yavrularınızı mutlak ÇAPA MARKA müstahza~atı 
besleyiniz. En müşkülpesendleri dahi yegane tat.ınıfl 

Kuralar senede 4 defa. 11 - Eylül. 11 Birincikanun, 
1 J Mart ve 11 Haziran: tarihlerinde çekilecektir. 

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

ve bu uğura hayatını vakfeden bir Türk eseridı~· 
bilgile yetiştirilen her varlığın verim kudreti ~ıs dt#_ 
daima yüksek netice verir. işte bu sebepledir kı 1' 
runuzun her bünyeye gör~ ölçülü vesayasını alın' 
mal etmeyiniz. lsrarla : 

ÇAPA MARKA 
Mlstabzaratını lıteyıaıı 

HER YERDE VARDIR .J -----------s!'1 • 

- · B ı· .. t h'"' , Memleket Hastane~ı ev ıye mu e 

~ DR.DPERATOR Saim Erk") 
( Kadın erkek idrar yolları (böbrek, meıarıe tJI ( , 
• tena•ül hastalıklarını) ·'""' 
[ ~' : Kızılay Caddesinde, lstlklll Okulu kar•• d 
~ muayenehanesinde tedaviye b•••• ' : ttf 

1

1 12778 24-30 TelefOJI • 

D:RHAL l<ESER.. . (_ . . . -;} 

1-.-.-.-.-.~........................................... 6 

i ÜRKSôZO • T 
• • • • • • • • • • 

GAZETE veMATBAASI 

! Tüksözü G · OKUYUCULARIHA, OOHYAHIH HER TARlflNDA-
azetesı BULAH HADiSELERi GUNU GONOHE VERİR. • • • • • 9 • • • • • • • • • • • 9 • • • • • • • ~ • • •• • • • • • 

.. k .. .. M .tb KiTAP, MECMUA ÇEK. BilET, Afi~. PLiM ~ 
_T=u=r =s=o=z=u~=a====a::::!:s=ı BiLOMUM MATBAA i~URİNİ TORKİYEOE ~ 
= MATBAALARA R[KABH EDER O[ft[C[O[ TP' 

TlUıırk~©~lUı <CüOt ko~mo ;. 
- ov 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksöıa) 
Mücellithanesinde Yapılır~ 

• ••••••••• 


