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(iDARE YERi 

ADANA - Abidin 

Pa~a Caddesi 

Telefon : 315 

Sayısı her yerde 5 kuru, 

Başvekilimizin 
onavanı kabuli 

Yukarıdaki "resmimiz Ruzvelt mümessili Donovan ı ( ortada siyah paltolu 
Ankarada göstermektedir: Foto A. A. 

Ankara : 3 (A.A.) - Başvekil Doktor Refik Saydam bu 
gün saat onbirde Başvekalette Amerika büyük Elçisi ile birlik
te Albay Donavan ' ı kabul etmiştir. 

Ankara : 3 ( A. A. ) - Albay Donavan Amerika büyük 
elçisi ile birlikte bugün Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ve 
umumi katip Numan Menemenci oğlunu da ziyaret etmiştir. 

SPOR 
Kır Koşuları 
ve lik maçları 

Kofulara 17 4 atlet İftirak ett. Sekiz takım arasında da 
fOk heyeccmlı futbol maçları yapJdı 

.. Kır koşularmtn dördüncü ve son haftası da Pazar günü kü
çukler ve büyükler arasında muvaffakıyetle yapılmıştır. Genel 
Direktörlük Koşusu adı verilen bu koşu, küçükler arasında 3500 
büyükler arasında da 7000 metre üzerine tertip edilmiş. 174 at
let iştirak etmiştir~ 

Küçükler arasındaki koşuda 

birinciliği 13.59 dakikada Milli 
Mensucat Gençlik külübünden 
Hüseyin Yücel, ikinciliği 13,60 
dakikada Muallim mektebinden 

Mekmet Orhon, üçüncülüğü 14, 18 
dakikada Muallim mektebinden 
Kemal Er. ğlu almıştır. 

Büyükler arasındaki koşunun 

Afrikada 

İTAlYAHlARIN DERNE 
DIŞINOA MUKAVEMETİ 

lnglllz bembardıman Uçu•u 

AGORDA T ve BERANTO 
lNGlLlZLERIN ELiNDE 

Kahire : 3 ( A. A. ) - lngiliz 
hava kuvvetleri tebliği : Tayya
relerimiz taarruz, keşif ve bom
bardıman uçuilarına devam etmiş
lerdir. Avlonya limanına şiddetli 
dafi bataryalarının· ateşi arasında 
muvaffakiyetle neticelenen bir 
hücum yapılmıştır. Malta üzerinde 
iki düşman tayyareii tahrip olun
muştur. ltalyan şarki Afrikasında 
nakliye vasıtaları tahaşşütlerine, 
tayyare meydanlarına hücum eden 
tayyarelerimiz buralarda büyük 
hasara sebep olmuşlardır. Tayya
relerimi:zin hepsi üslerine dön
müşlerdir. 

Kahire : 3 ( A. A. ) - Royte
rin Demedeki muhabiri, Derneden 
tart edilen ltalyanların şehrin 
birkaç kilometre garbindeki dağ
larda lngiliz kıtalarına karşı mu
annidane bir mukavemet göster
diklerini, lngiliz kuvvetlerinin ise 
bu mıntakada halen hava kuvvet
lerinin de yardımı ile keşif hare-

( Geris;i üçüncü ysafada ) 

birincisi Birinci orta okuldan 24.40 
da Osman Özen, ikinci Milli 
Mensucat gençlik kulübünden 25.31 
de Yusuf Çakar ve uçuncü de 
Muallim mektebinden 25,33 de 
Hasan Ereceklerdir. 

* * 
Lik maçları~a da pazar günü 

stadda devam enilerek sekiz ta
kım arasında karşılaşmalar olmuş 
tur. İlk maç Seyhan ve Toros 
gençlik kulübleri takımları arasında 
cereyan etmiş ve bu maçı 2 _ 1 
Seyhan takımı kazanmıştır. Bunu 
takibeden diğer maçlarda ise De
mirspor takımı Malatya Mensucat 
takımını 3 - 1, ldmanyurdu takı
mı Liseyi 6 - 2 ve Muallim mek
tebi takımı da Ziraat Lisesi takı
mını 2-1 yenmiştir. 

Muallim Mektebi takımının Zi
raat Lisesi takımını 2-1 gibi çok 
zayıf bir faikıyelle yenmiş olması, 

şampiyonluğa namzed olan bu 
kuvvetli takımın enerjisinin hayli 
azalmış olduğunu göstermektedir. 
Mamafih henüz hangi takımın şam
piyon olabileceği malum olmadı
ğından ümitler suya düşmüş de
ğildir. Zira Milli Mensucat takımı 
·nın daha 4, Muallim Mektebinin 3 
ve idman Yurdunun da 5 maçı 
vardır. Vaziyet Milli Mensucat ve 
ldman Yurdu takımları lehine irıki-
şaf etmekle beraber hangi takımı · 
mızın başa geçeceği kestirilemez. ............. 

ALMAN ÜSLERiNiN 
BOMBARDIMANI 

londra: 3 {a.a.) - lngiliz 
hava kuvveilerine mensub uf ak 

' bir teşekkül dün şa/ aklan biraz 
evvel Bulogne ve Ostand doklarına 
hücum etmişlerdir. Tayyarelerimi
zin hepsi iislerine dönmüştür. 

............. 

• u Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yll - Sayı : 4944 

/' .......... ._. ............... ~·~· .... ·---·~ 

! Bükreşte ı 
i suikast i 
! SOKAKTA ÜÇ i 
ı ZABIT ÖLDÜRÜLDÜ ! 
• • 
; SUİKAST f AİLLERİ i 

TEK VERGİ USULÜ 
İHDAS EDİLECEK 

• • 

j HENÜZ BULUNAMADI i 
• • t BU kreş : 3 ( A. A.) - i 

Bu hususta bir kanun projesi hazırlanıyor 
i Üniversite önUnde, biri i 
i yarbay olmak Uzer• uç i 
i Romen subayı meçhul • 
t eller tarafından öldUrUI ! 
t mUştur. Suikast falllerl ! 

Ankara :' 3 ( Türksöz.ü muhabirinden)

lyi bir kaynaktan aldığım malumata göre, 
vergi 1kanunlarının tatbikatından alınan 

Vergilerin muntazaman tah&ili icin tek 

vergi ut1ulü daha pratik bulunm~ktadır. 
Tetkikat neticeainde bu hususta bir kanun • 

•
. henUz meydana çıkarı- ! 
. lamamı•tlr. • 
• T ' 
_ .............. - ................. .-. ...... ~·~· ~ 

neticeler, vergilerden bazılarının tamamen 
tahsil:edilmediğini gÖ•termif tir. 

projesi h"zırlanacakhr. Önümüz.deki hafta
lar içinde proje çıkmış olacaktır. 

AMER}KADA 

YARDIM lAYiHASININ 
MÜZAKERESİ BAŞLAOI 

-.. --~--
Pro)enln hafta sonundan ev
vel tesvlp edllecejl aanıllyor 

Umumi Mecliste 
dünkü çalışma 

Nevyork : 3 ( A. A.) - Da
hili} e nazırı Harold lçez, İngilte
reye yapılan tayyare yardımı hak
kında bir nutuk söylemiştir. Ame
rikanın mukadderatı ayrılmaz bir 
şekilde lngilterenin mukadderatına 
bağlıdır. Nazi tehlikesinin dalga
larını durdurmağı mümkün kıla

bilecek yardım, kanun projesidir. 

Men'i israfat kanununun tatbiki 
·için bir talimatname hazırlanıyor 

-------·-------
Vaşington : 3 ( A. A. ) -Ruz

veltin layihası hakkındaki müza
kerelere bugün mümessiller mec
lisinde başlanacaktır. Hariciye 
nazırları meclisi kanun layihasını 
gelecek hafta sonundan evvel tas
vip edeceği kanaatını söylemiş

tir. 

ESKi POSTAHANE BINASI KUTÜPHANE OLACAK 

Hitlerin sözleri 
ve muavinleri 
Alman Hava Kuvvetleri 
Müf ettif inin Bir Nutku 

Londra : 3 [ A.A. ]- SeJahi
yettar menbalardan öğrenildiğine 
göre, Hillerin mesai arkadaşları 
kendisinin son nutkundaki şiddeti 
tahfif için gayret sarf ediyorlar. 

Alman hava kuvvetleri umumi 
Müfettişi General Millh Radyoda 
bir nutuk söyliyerek, Almanları 
fazla nikbinleğe kapılmamaya da
vet etmiş ve lngiltereye karşı 
mücadelenin kolay olmayacağını 
ilave etmiştir. General lngiliz Tay
yarelerinin Almanyaya ani hasar
lar yapmasına intizar etmek lazım 
geleceğini kayıt etmiş ve lngiliz 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

METAKSASA 

Umumi meclis 
dün de B. Faik: Üs
tünün reisliğinde top
lanmış ve ruzname
de mevcud madde
ler üzerinde müza
kerelerde bulunarak 
kaı::arlar verm.iştJr. 

Dün müzakere 
edilen meseleler ara-

sında meni israfat 
kanununun tatbiki 
hakkında daimi en
cümenin mütaleasm.ı 

havi tezle.ere de bu
lunmakta idi. Mem-

leketin iktisadi ve 
sosyal bünyesini ya
kından ala kadar e

den bu mevzu üze
rinde yapılan konuş 

malardan sonra ka-

nunun tatbikini ko
laylaştırmak üzre bir 
talimatname hazır
lanmasına karar ve
rildi. Bu talimatna
menin hazırlanması 

için de muhtelit bir 
encümen kuruldu. 
( Gerisiilc.im:i sayfada 

MERSiYE 
Behtret Kemal Çağlar 

Yüzünde Çizgiler sapan izleri 2ibi idi . Kır saçlarında ve poi 
~ıyıklarında ilahlarııı şüphe ve şehvet verici güzelliği değil, babacan 
ınsanların munisliği, olgunluğu ve temizliği vardı .. 
.. Kays~riden, beş, on yaşlarımdan, babamın yakın dostları olan bir 
ıkı hırıstıyan Türk hatıramda yaşar. Ben Metaksast Ankarada ilk gör
düğüm zaman; o baba dostlarımdan birile kar~ılaşmış gibi oldum .. 
. . o ha.lktan bir adamdı. Halkın adamı idi . Onlara gökten inmiş 

gıbı değıl, kendi içlerinden çıkmış gibi bakıyordu . . Her hali ile hal
kın mümessili idi ... 

.. Elleri göğsünde kavuşturulmuş; Ankarapalasın önünde, Atatürk'e 
go~ yaşı dökerken yüzünün=bu toprak adamı asaletini büsbütün keşf
ettım · O bol göz yaşları, çizgi çizgi yüzünde yeni ı>ürülmüş bozktr 
topraklarına yağan bereketli yağmurlara benziyordu . 

Met~ksasın ruhunda, ltalyan sefirini gece yarısı kapısından ko2'mak 
celadetı, l' yağmurdan sonra Ankarada yeşermeye başlamıştı sanı
rım .. 

Bugünkü Yunan tarihi Leonidasla başlayıp Metaksasla bitiyor. 
~etak~asa, milletleı in ve hudutların hiç bir zaman ayırmadığı, 

genı.ş ve ı.nsant halk m~f~umu ~e kahramanlık fikri namına acıyorum. 
Ve onu bır vatandaş gıbı kendıme yakın görüyorum . 

Türkten:oıan herkes, biraz lcahraman; her kahraman biraz bizden 
sayılır. • 

Kütüphane yapılacak olan eski 

postahane binası 

YUNAN KUVVETİ VE 
MEVZİİ MUVAf f AKİY[TlER 

Atina: 3 (a.a.) - Dün akşam 
neşredilen Yunan resmi tebliği: 

Mes'ul neticeler veren mevzii ha
rekat cereyan etmiştir. Bir kaç 
esir aldık. Yunan emniyet nezare
tinin de dün akşamki tebliğine gö 
re, memleket dahilinde sükün hü
küm sürmüştür. 

ALMAN TAYYARE 
KUVVETi 40000 TAHMİN 

OLUNUYOR 

Londra ; 3 (a. a.) Sunday ti
mes gazetesi yazızor: 

Almanların hava kuvvetlerine 
ait verilen rakkamlar mübalağalı
dır. Tahminlere göre Almanla~ııi 
elinde şimdi 40 bin tayyare ·var
dır. Bunların ancak 18 binini harp 
için kullanmaktadır. 4500 ü Bom
bardıman tayyaresidir. 

Almanya geriye kalan tayya
relerini, Polonyada, ltalyada bu
undurmaktadır. 

-= HADiSELERiN raçvozu == 

ALMANYAHIH TAARRUZU 
AN KA"A Almanya lngil-
RA o Y O tereye karşı gi-

GAZ ET ESi rişeceği taarruz 

a.nlaşı.lıyor. ki Vişi hükumetine yap
tıpı sıyasi taarruzla başlamıştır. 
Bu tarruzun hedefi lngiltereye 
karş.ı Alman - Fransız iş birliğini 
temm etmektir . . 

Amerikanın yardımı kuvvet 
m u v a 7. e n e s i n i İngiltere \e
h.ine_ çevirmektedir. ltalyanın Af
zıka ve Arnavutluk cephelerindeki 
muvaff akıyelsizlikleri ise mihverin 
temelini sarsmış bulunmaktadır. 
. ~~len harpten sonra Almanya 
ıle ıyı ?e?inmek politikasın1 takip 
etmek ıslıyor. Almanya ise hedef
lerine varmak için' Fransayı alet 
olarak kullanmak istiyor. 

Almanlar Lavalın kabineye alın
masında halen ısrar göstermekte
dir. Bu meselede bilhassa Abetin 
miıhim rolü vardır. Peteıı L-avalı 
kı:ı:b!neye almak istememektedir. Ve 
butun tazyiklere mukavemet gös-
termektedir. Pariste Abelin baş
kanlığı altında bir Fransız, Façist 
partisi kurulmuştur. Bu Parti Al
man - Frans1z iş birliğinin tahak
kukunu_ iste~ckte: ve programının 
esasını.teşkıl etmektedir. 

Amiral Darlan yanında Lava! 
~lduğu ~ıalde bugün Vişiye gelmiş
tır. Am!.ral. Darlan radyoda bir 
nutuk soylıyerek. Frans11. donan-
masını ancak Fransız imperatorlu
ğunun müdafaasında kullanılaca
ğını söylemiştir ki, bu sÖ1. mü
himdir. 

Öyle sanılıyor ki e~er Peten 
Alm~n ta1.yiklerine boyun eymez
se Hıller, Fra11sanın her larafinı 
i ş ğ a 1 e d e c e k ve Laval re

isliğinde bir Fransız hükumeti ku
racaktır. Fakat Hitler bunu yapa
bilecek mi? Bu pek tahmin edil
miyor. 

v a,ington' daki tralııma 
RU7.velt projesi bu üç gün için

de mümessiller meclisinden geçe
cektır. Projenin kanun halini al
ması için tekrar ayan meclisinden 
de geçmesi laLımdır. 

Vilki bugünlerde Amerikava 
dönüyor. Vilkinin Londradan a·v
deti bilhassa vardım projesinin 
tasdiki ile alakadardır. Şu muhak-
kak ki Vilki Londraya vaki se
yahatini lngiltereyc olan sempati
sini anlatmak için ypamışlır . 

Japonyanın arzuları 
Japonya yeni nizama girmek 

meselesinden dolayı Felemenk 
Hindistanın protestosunu reddet
miştir. Japonya Felemenk hindi:,
tanına büyük ehemmiyet vermek
te ve burasını yeni nizama sok
mak istemektedir. Japonya Fele
menk hindistanının muhakkak su
rette kendisile işbirliği yapmasını 
arzu ediyor. Felemenk hindista
nında mühim miktarda pirinç, çay 
kahve, kauçuk yetişmekte ve ka
lay da çıkmaktadır. Anlaşılıyorki 
Japonlar burasını istimqara başla
mak niyetindedir. 



..... 

YAZAN 

P. P. 
Madam Lupesku 

Madam Lupesku Sevil'e 132 
bavul ve sandıkla muvasalat et
mişti. Yanında dört tane de kö
peği bulunuyordu. Filhakika bu çif · 
tin büyük bir servet sahib ol
dukları ötedenberi söylenm( kte
dir. Eski Kral Karol'un Romarıya
nın en zengin adamı olduğunu her 
kes bilmektedir. Mika altın maılen

leri ona aittir. Transilvanyadaki harp 
sanayiinde büyük hisseleri v •• rdı 
Fakat bugün bütün bunları kay
betmiştir. Yalnız ecnebi bankala· 
rındaki parası mahfuz kalmıştır: 
Ameı ikada 800 bin dolar nakit pa 
rası bulunduğ"u iddia olunuyor. Fil
hakika Kraliçe Mari'nin muazzam 
servetinin Londrada bulundu~u söy
leniyor. 

** 
BuiÜn artık Kral Karolün Ro 

mDnyayı hangi şartlar içinde terk 
ettiği malum bulunmaktadır. 

Madam Lupesku Kral Karol'a 
Basarabya'yı Sovyet Rusyaya, 
Dobruca'nın Bulgaristana terki fa 
kat Macaristana karşı mukave
meti tavsiye etmiş ve kral da 
bunları kararlaştırmıştı. Kral en 
kötü ihtimali de göz önünde tut
mak suretiyle rical ederek petrol 
kuyularını tahrib edecek zaman 
bulabileceğini zannediyordu. Bol· 
ki de Rumen milletinin hissiyatına 

en çok dokunan Transilvanya me
selesinde mukavemeti milletini 
kendı etrafına toplamak için bir 
vasıta yapabileceğini ummuştu. 
Fakat bu ümit bir haylı güç ta· 
hakkuk edebilirdi. Çünkü Deınir
muhafızların eski şefi Kodrea:ıu'. 

nun ölümünden bilhassa Madam 
I.ııpeaku mes'ul tutulduğu için müt · 
hiş bir kin elraf ını sarmaka idi. 
Bunun içindir ki Kral Karo! bir 
taraftan hararetle mukavemet p'an· 
!arını hazırlarken di~er taraftan da 
sadık adamı Urderianu ile firar 
planlarını haıırlamıştı. 

Dük dö Vindsor'dan aldığı 
Luzea Ferul adındaki yatı Kösten· 
cede daima ist'm üzerinde bulun 
durultJyordu. Fakat bu yolun dai
ma emin ve dost ellerde ka!acağı 

şüpheli bulunduğundan diğer bir 
proje daha yapılmıştı. Tayyare ile 
fırar .. Mart ayından itibaren Ro
nıanyanın en maruf iki pilotu hiç 
bir suretle Bükreşi terk etmemek 
emrini almıştı. Bu pilotlar kısa bir 
müddet için de olsa Bükreştc-n 

ayrılırken hususi bir müsaade al 
ınıya ve gittıkleri yeri bildirmeie 
mecbur tutulmuşlardı. 

Madam Lupesku Kralın sara
yından uzak bir mahalde Filipesku 
parkında küçük bir Villada otu 
ruyordu. Burada huzur ve kon
forun her türlü şartları temin edil
mişti. Villanın basit ve alayişsiz 

çerçevesi içinde hakiki hazineler 
saklı bulunuyordu. 

Villanın emniyeti için her türlü 
tedbir alınmıştı . Uzun zamandanberi 
Madam Lupesku için Madam Lo
rentz adına bir pasaport hazırlan · 

mışlı. Villa gizli bir telefon hattı 
ile saraya bağlanmıştı Fakcıt, Kı

ratın firarı hiç bir suretle daha ev
velce tesbit edilen planlara göre vu
ku bulmadı. Niçin bu planlar tatbik 
edilmedi ? Bu henüz meçhuldür. 
Yalnız muhakkak olan bir şey var-

TÜRK SÖZÜ 

Kral KarOI Rom.an
yayı nası 1 ter ketti i . HAB 

--
Karni şimdi sevilde mahpus gibi 

yaşamaktadır 
s ı Deıııiı ınıılı ,,f17laı Kr.ılı ve Ma 
dam Lııpt·sku') ıı kaçırdık1 aıın ı an 
dola} ı k.ıt' ı yeıı t sı· lli hıılamaıııa k 

tadır. 

Buglin anla~ıld ı gı na ve k~ı di 
siııirı ek bir mülakatta söylediğine 
göre Gt:ııeral Ar toı csh:u Kı alın 

ve Madam Lupcsku'ııuıı baş111a bir 
şey gelmesine ra71 olmamıştır. 

NE R EYE GiTMELi? 

Mamafi az kalsın Generalın 

korktuğu şey olacaktı. 

Yugoslavya hududunda çok 
geç haber almakla beraber Demir 
muhafızlar tertibat almış ve Kra· 
lın tren ini bekliyorlardı. Tren is
tasyona girerek yavaşladığı zaman 
birdenbire vagonların pencereleri 
bir taş yağmuruna tutuldu. iki üç 
kurşun da camları delerek geç
mişti. Kral Karol bir koltuğun ar 
kasına sak'anmıştı 

Fakat Madam Lupesku büyük 
bir cesaretle pencereden başını dı· 
şan çıkararak mütecavizleri gör· 
mek istem şti. Urderianu seri bir 
hareketle Madam Lupesku'yu ar 
kaya çekmiş ve kendisi pencere
den dışarıyı tetkike başlamıştı. 

Tren derhal hareket etmiş ve bu 
suretle Kral ve karısının hayatı 

kurtarılmıştır. Bütün seyahat esna
sında Kral bir tarafa çekilerek 
derin nevmiöi içinde, ağzından bir 
kelime çıkmadan günü geçirmiş, 
fak at Madam Lupesku ile Uderia
nu hiç bir şey olmamış gib~ daha 
evvlce başladıkları mevzu üzerfode 
konuşmalarına devam etmişlerdir. 

Kral Karol henüz nereye gi 
deceğini bilmiyord". Madam Lu 
pc-sku Londra üzı rinde ıı.r~r edi· 
yordu. Nihayd Brezilya'ya gitme· 
ğe ka ar verildi. 

Lugano'ya varıldığı zaman bir 
ihtiyat zabiti Uderianuyu görme~e 
gelmiş ve kendisinin krala sadık 
olduğunu, bu şeh rde demir mu
hafızların Krala ve Madam LupPS· 
ku'ya bir suikast 'hazırladıldrnnı, 
derhal şehri terketmelerini , aksi 
taktırde Kralın mutlaka öldü ülece· 
ğini söylemiştir. 

Uderianu bu sözlere inanmak· 
ta terPddüt etmiş, meseleden ev
vela M-ıdam Lupesku'yu haberdar 
etmiş, ve sonra da Krala anlatıl

mıştır. Bu son haber Krdh büs
lıütün müteesir etmiş ve derin bir 
teessüre düşürmüştür. Lugano'dan 
derhal hareket edilmiştir. Tiren 
Borselooa geld ~i zaman Kral ve 
maiyeti yollarına d~vamdan me· 
nedilmiştir. Çünkü lspanyol hükıi 
meti bunu arzu etmemektedir. Fa· 
kat yarım sa t sonra yollarına de· 
vam müsarıdesi verilmiştir . Yalnız 

k• al ve maiyeti Sevil' de ikamt:l 
mecburiyetinded:r. 

Kral Karo! bu şc-hrin en ÖÜ) ük 
oteli olan Palas otde yerleşmiş

tir. Uderianu ve Kralın maiyetine 
şehirde serbestce dolaşmak mü 
saadesi verilmiştir. Fakat kraldan 
hiç bir yere çıkmaması ve kendi· 
sini göstermemesi rica edilmiştir. 

Yemeğini bile otelin umumi salo-

nııntla Y"}'cn . eını ide, da ı rcsine ka· 
par . ıııış bir lı . .!de yaşan ıak· 

t .ıdrr. 

Kral B. Ruzvelte 
müracaat ediyor 

Uzun it rrddütlerdcn sorr 
Karni Aıııt rika Cumhur reisı B. 
l~ ıızvclte bir n ektup göndermiştir. 
Eski kral bu mektubunda Cumhur 
reisinden Amerikada ikamet et
mek istemiştiı-.. 

Mektubun meali Vaşingtona 
Amerika sefiri tarafından telgrafla 
bildirilmiş ve Amerika Hariciye 
nazırı B. Hull şahsan muvafakat 
cevabı vermi~tir. Amerikan sefiri 
Kralın ve Madam Lupesku'nun bir 
an evvel hareketini temin için 
müracaatlarını tekrar etmektedir. 

24 SAATTEN f AZlA 
Okutan öOretmenıer 
cezalandırllacaklar 

Resmi ortaokul ve lise öğret
menlerinden hususi okullarda ila
ve der.., alanlar, esasen ödevli ol
dukları resmi okullarla munzam 
öğretmenlik deruhte ettikleri okul
lardaki derslerinin haftalık sayısı

nın, 2517 numaralı kanuna tevfi. 
kan 24 ü geçmemesi lazımgelirken 
bazı öğretmenlerin hususi okullar
da, bu azami haddi geçirecek şe
kilde fazla ders deruhte ettikleri 
görülmektedir. Kanunun sarihliği

ne uymıyan bu hali kat'i surette 
önlemek üzere aşa~ıdaki hususlar 
gözönünde buldudurulacaktır. 

1 - Resmi ortaokul ve lise 
öğretmenlcrinrlen hiç. biri, huı;uSf 

mekteplerde deruhte edecekleri 
derslerle birlikte haftalık ders sa
~ılan yekunu haftada 24 ü geçe
cek şekilde bir ö~retmenliğe inha 
edilmiyecektir. Bu durumda olan·· 
lar ııe vekil olarak işe başlattırı

lacaklar ne de fahriyen çalışacak
lardır. 

2 - ilk tayin edildikleri za
man, resmi ortaokul ve liselerle 
hu;usi okullardaki derslerinin haf
talık sayısı 24 ü geçmiyen öğret
menlerden, okullarda kendisine 
fazla rlers verilmesi dolayısile bu 
miktarı geçenler, hususi okullar
daki derslerden azami haddi aşan 
kısmını, herhangi bir tebligi bek
lemeden derhal bırakmalıdırlar: 

3 - Hususi okul müdürleri 
kendi okullarında ilave dersi olan 
resmi ortaokul ve lise öğtetmen

lerinin her iki okuldaki dersleri
nin haftalık sayısının 24 ü geçme
mesi hususundaki kanun hüküm
lerine riayetsizlikten birinci dere
cede mesuldürler. Söıü geçen mü
dürler, öğretmenlerin kendi okul
larındaki llave eerslerinin haftalık 
sayılarını aynı öğretmenlerin men
sup oldukları resmi ortaokul ve 
lise direktörlüklerine bildirecek
lerdir. Resmi ortaokul ve lise mü
dü rlcri de, hususi okullarda ilave 
ders deruhte eden öğretmenlerin, 

Halkevinde 
verilen Konser 

Halkevi oıkestrnsı grn-;ltrinin 
Halh·vimiz salonunda verdikleri 
koı1.'>er büyük bir muvaffakiyet 
kazanarak gen~~ elemanlar takdir· 
le alkışlanmıştır. Ba) aıı Samime 
ve Hilmi Tiimcr'in fıİ) ano ve 
Bekir Sönmez, Eıı'>cr A\as Sadık 
Avcı 'ııırı kemal' ~olol;rı 'zevkle 
dinlennıişlir . 

Gümrükler ve 
İthalat ·eşyaları 

Her hangi bir gümrük idare
sinde koıılrol ve ihraç muamtlesi 
ikmal edıl"n ve ecnebi memleket
lere sevkedilmek üzere ihraç be
yanııaıne!>iyle diğer bir gümrüğe 
gönderilen malların, ikinci güm· 
rükte de kontrol muamelesi yapıl · 

makta idi. Ticaret Vekaleti ikinci 
kontrolün ihracatı sekteye uğrattı· 
ğını görmüş, ilk kontroldan sonra 
malın ihrac na müsaade edilmesini 
muvafık görmüştür. 

Köylerin g•z ihtiyacı 
Adanaya bağlı köylere verile· 

c•k gaz için köylü tarafından mü 
racaat edilmekte ise de köylere 
verilecek gaı.ın henüz vagonlardan 
boşaltılmadığı cevabı verilmiştir. 

Bl~AKU İKİ KAVGA 
Bekir oğlu şevket ve İsmail 

oğlu Hüseyin Çeliktepe adında 

iki kişi arasında kıskançlık yüzün
den çıkan kavgada Şevket bıça
gını çekerek Hüseyin Çeliktepeyi 
vurmak istemişse demuvaffak ola-
mamış, Hüseyin çeliktepe kendi

ni karuyarak Şevketin elinden bı
ç~ını almağa uğraşırken hafif su
rette yaralanmıştır. Haklarında 
kanunt muamele yapılmaktadır. 

Hasan oğlu Şaban ve Yasin 
oğlu Ali Çolak adında diğer iki 
kişi arasındaki kavgada da Şaban, 
Ali çolağı bıçakla yaralamıştır. 
suçlular tutulmuştur. 

Mersin Belediye R eisi 
A nkaradan döndü 

Mersin: 3 (Türksözü muhabirin 
elen) Bip mücldc.ttenbt>ri Ankarada 
bulunan Bdediye reisimiz B. Milat 
Toroğlu ve istanbulda bulunan 
C . H. Partisi Vilayet idare heye· 
ti reisi B. Rıza Bozkurt dünkü 
ekspresle şehrimize gelmişlerdir. 

her iki okuldaki derslerinin haf
talık sayıları yekunun 24 ü geçip 
geçmediğini hususi okul müdürle
rine cevap olarak yazacaklardır. 
Bu ögretmenlerin gerek resmi, ge
rek hususi okullardaki derslerin 
mikdannda vukubulacak değişik

likler, değişiklig'İn vukubulduğu 
okul müdürlerinden derhal diğer 
okul müdürlerine bildirilecektir. 

4 - Resmi ve hususi okullar
daki derslerin haftalık ... ayıları 
yekunu 24 ü geçen öğretmenler
den bu durumlarını sakladıkları 

anlaşılanların hususi okullardaki 
ödevlerint~ lamam.!n son verile
cektir. 

DUVDUKLARIMIZ 

Balıkçı balığı -Müstemleke ve anavatan · 
Dünyanın en a-arip balığı "Balıkçı" adı verilen 

balıktır. Bu balığın küçük balıkları avlamak için 
tam techizatı vardır. Başının üstünden bir oltaya 
benziyen bir kuyruk sarkmaktadır. Bunun ucunda 
ışık wren üç sarı göz ve olta iğnesine benıiyen 

üç kanca vardır. ''Balıkçı" bu oltası vasıtasiyle ba· 
lıklcırı kendine çekmekte ve kolayca yakalayıp yut 
maktadır. 

• 
Bua-ün Alman işgali altında bulunan devletler· 

den Hollandanın işgal edilmemiş olan müstemleke 
arazisi ana vatandan tam altmış defa büyüktür. 

Belçika Kongosu ise öz Belçikadan seksen de· 

fa büyüktür. 

Fransız müstemlekelerinin de ana vatandan yir· 

mi defa büyük olduğu hesap edil miştir. lngiliz top· 
rakları ise (Dominyon ve müstemlekeler dahil ol · 
mak şartiyle) Büyük Britanyadan yüz kırk defa bü
yüktür. 

Bölgemizde yapıl 
zirai mücadele 
~ ............... ..........-.. 

ilk olıtul talebeleri bir 
müsarr.ere veriyor 

Bu akfam Asri S ine · 
ma sahnesinde ilk o kul· 
lar t aleb e h imaye h ey
eti tarafm dan bUy Uk b ir 
müsamer e v erllec ektlr . 
BUyUk dikkatler ve emek 
l erle tertip edilen b u 
müsamereye Ha lk evl 
bandosu d a l f tlrlk et
mektedir. Hasdltlyle ilk 
okullardak i fakir ve h l · 
mayeye m Uhta ç yavru· 
tara elblse,kundura k ltab 
ve sai re a llnacak , olan 
bu mUeamerenln a l l k a 
ve takdlrle karfılanaca
Oı Umld edllmek tedl r. 

HARİCİYEDE TAYİN 
VE TERfİLER 

Ankara : 3 (Hususi) - Ko
penhag elçi l iği üçüncü katipliğine 

Hanburg başkorısolosluğu kançla
rı Necmettin, Hamburg muavin 
konsolosluğuna Lahay elçiliği ikin· 
ci katibi Rıza dereceleriyle tayin 
edilmişlerdir. 

Beşinci dereceye terfi edenler: 
Berlin büyük elçiliii müsteşari 

Nurettin. 

Altıncı dereceye terfi edenler: 

Sofya elçiliği başkatibi Ekrem. 
Roma büyük elçiligi başkatibi Nu
rettin, Üsküp konsolosu Saffet, 
Anver~ konsolosu Fethi. 

Yedinci dereceye terfi edenler: 
Merkezden Sazi, Bülend Uşak

lı~il. Reşat Rifat, Cemil, Settar, 
Şakir, Muharrem, Nurettin, Rıfkı, 
Tevfık, Cemal. 

Sekizinci dereceye teı fi eden· 
ler: 

Boenos Ayres elçiliği ikir ci 
katibi idris, Budap · şte elçiliği i 
kinci katıbi Pertev, Atina elçiliği 

ikinci katibi lsmail Uşaklığil, mer 
kezden Abdullah Ömer. 

Dokuzuncu dereceye terfi e 
denler: 

Merkezden S lih, Arif, Cemil, 
Fevzi, Ihsan Tahran uçuncü kati 
bi Semih, Stokholm üçüncü kati· 
tibi Şinasi. 

Orta tedrisatın teftiıi 

Maarif vekillig i Başmüfettişi 

Bay Hilmi Yolaç ve Müfettiş Bay 
Muhittin Akclik dün Gazianteb'den 
şehrimize gelecek teftişlere başla
mışlardır. 

Okuma odası faaliyeti 

Kanunu Sani ayı içinde Halke
vi Okuma odasında 1130 kişi ki : 
tab ve 4650 kişi de gazele ve mec
mua okumuştur. 
K u lüpler ana talimatı d Un 

bölgey e geldl 

Gençlik kulüb ve grupları ile 
idman ve spor kulüblerinin ne 
suretle kurulanacaldarına dair mer
kez yüksek istişare hey'etince ka
bul edilmiş olan muvakkat esaslar 
kaldırılmış ve ana talimatnamele
rin ih1.ar edilerek mer'iyet mev
kiine girmiş olduğu haber alın

mıştır. 

Y[Oİ KİŞİ ARASINDA 

ÇIKAN KANU KAVGA 
Pazar günü şehrimizde yedi 

kişi arasında çıkan kanlı bir kav
gada Kasım Çetiler, Sabri, Cemil, 
Ali Girro, Haco ve Zeyno sopa 
tarla Mehmet lıikörücü'yü döverek 
muhtelif yerlerinden de bıçakla

mışlardır. Suçlular yakalanarak 
adliyeye sevkedılmi~, yaralı tedavi 
altına alınmıştır. 

Vılayel i nıi7. dah iliııde 
bölgelerde çok sıkı bir 
dom uz nıücadelt si yarıl 
d uğu nıal uınd ıı r Dün ıı 

dürlüğqndrn öğren dığimİ 
bıı i ~e daha buyuk bir c h 
ve ı i lıniş \'e yakında tertill 
erk siirck a vına bütüıı 

avcıl ;ı rı cJ.ıvct edılnı 'ştır. 

ile Karaldşın Adnlı ınınt 
yapılncak olan brı siirek 
Topçu alayıııdan bir kısı 
ve h zı subaylarımız ıle 

terbiyt·si Adana bölgesi 
ııırı da iştırakleıi is'enmi 
biiyiik avda 1000 den ~ 
muz öldür iilcbilece~i ümit 
tedir. 

Haber aldı~ımıza g-ö 
zan kazasında yapılan bir 
avında 68 domuz öldürül 

Saraç oğlu hasan kar 
adında bir esrarkeş 60 sa 
esrarla ve Mehmet oğlu 

ile Hurşid oglu Ali Hünerli 
de diğer iki esrarkeş de 
ile esrar içerlerken yaka 
adliyeye verilmişdir. 

Niıanlanma 

Hususi Muhasebe tahsi 
C. H. Parti i Aliclede o~ 
Bay Kemal Yavuzel 
Fatma Çete 'ııiıı nişanları 

rasimle yapılmıştır. Gençle 
detler dileriz. 

Pazar g Unk U h lklYJ 

Pazar iÜnkü nushamı 
kan "ilk yalan,. adlı hika 
sütunların tanzimi sırası 
yanlışlık olmuştur. ikinci 
onbeşinci satırından itibarel 
cü sütun ortasına kadar 
mın yazının baş tarafına 

lazımdır. Bu yanlışlığı ö~İİ 
yerek tashih ederiz. 

BiR DÜZELTM6 

iki şubat tarihli iazel 
Şehir meclisi müzakerele ' 
haberde kanunlar encümen' 
Macit Güçlü'nün de seçildi 
zılmış:ır. Halbuki bu ell 
yeniden seçilenler arasınd• 
Mustafa Rif at Gülek vardır 
tiriz. 

umumi mecli 
dünkü çalış 

Bayan Leman Sepici , 
Dincer, Traje Yüre~ir, 

tor Ali Naim, Nev1.ad 
Fey:1.i Oldaç, Mehmecl 1( 

Süleyman Uğuz, Nuri J( 

mükşe~kil bu komisyon 

çalışmalarına başlıyarak bLI 
devresinde istenilen tali 
meyi hazırlıyacaktır. 

Bundan başka vilayet 
Maarif Müdürlüğünün R-.J 
oğlu Kütüphanesinin met~ 
halde bulunduğu Müze de 
dan kaldırılarak halkın is 
sine arıolunmak üzere 
Muhasebeye ait ve şimdi b" 
renin işğal ettiği binanın 
ki salona nakil edilmesi h 
tezkeresi okundu. Memleket 
nına büyük bir hizmet ota 
iskgi meclis derhal tasviP 
rek binadın parasız olarak 
haneye verilmesine tefriş"' 
ihtiyaçlarına sarf olunınak 
de bir miktar tahsisat ayrı 
karar verdi. 

Şubat ayından sonra 
hanenin nakline başlanacak 
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Hill[RİN SÖZÜ V[ 
MUAVİNlERi 

Birinciden artan 

Tayyarecileri için : 

c Daha 1918 senesinde lngiliz 
ta_Yyarecileri Almanlardan sonra 
dunyanın en i) i tayvarecileri . c1· 
lng!l!zleı muharip bir kovim~i;: 
lngılız mukavemetini kırmanın 
Poloııyanın, Belçikanın , Fransanı~ 
mukavemetlerini kırmaktan farklı 
ve güç oldugunu biliyoruz . ., 

İLAN 

ADANA ASK[Rİ SATINALMA 
KOMİSYONUNDAN 

Tahminen Be~er kilosu (20) 
kuruştan 30 ton bulgur çuval
larile birlikte pazarlıkla alına
caktır. Muhammem bedeli 6000 
liradır. Muvakkate teminatı 

450 liradır. Pazarlığı 5-2-941 
çarşamba günü saat 11 ded· 

Londrc.do ya ~· sö dürme ıeş~ilôtı bir bombo.dımon soc.!ir.de 

lsteklilerin belli gün ve saat;~ 
A~ana Askeri satın elma ko
mısyonuna müracaatları 

NGil TEREYE DÜNKÜ AKINlAR 1 
Londra: 3 (a. a.) şark, cenu

bu şarki sahilleri üstünde uçan 
düşman tayyareleri bazı akınlar 
yapmıştır. Angle ve Kent'de bom
balar atılmıştır. J-Iasar vardır. 
Kent'de bir mikdar ölü vardır. Bir 
Alman tayyaresi Essen sahilinde 

<lüşürü1müştür. 

CEPHE HAKKINDA 

ROYTER MÜNEKKİDİ VAZİ
YETİ ANlATIYOR 

Londra : 3 [A.A.] - Royterin 
askeri münekkidi Agarbasm zap
tını ve Habeşistanın müteaddit 
cephelerinde elde edilen terak
kileri lngiliz askeri kudretinin ve 
İtalyan askeri liyakatsizliğinin birer 
delili olarak kayıt ettikten sonra 
İngiliz ilerleyişi için seçilen yolun 
do~u Afrikasmda ki ltalyan 
müstemlekelerinin en mühim nok
tası olan Musavya lımanına ulaş
tıran en kısa yol olrluğunu zikr 
ediyor. Muharrir Musavvanın 

zaptının Habeşislanrlaki ltalyan
ların maneviyatı üzerine, müthiş 
bir darbe olaca\;ını ve bu limanın 
İŞğl?lİ ile ltal):trnların Akdeniz 
muvasalasınm kesiJeceği gibi ln
gili1. donanmasınında muanam 
bir kıymeti haiz bir üs e-lde ede-
1..·egini söyliyor. Eritrenin muhtelif 
mıntakalarıncla ric'at yolları teh
like.ve düşen İtalyanlara karşı ya
pılan harekatın, lngili1lerin pek 
yakında Asmaraya hücum edecek
lerini gösterdiğini söyliyen mu
harrir, Asmaradan Musavva üze-
rin.e kolaylıkla inilebilaceğini kayıt 
edıyor. Rovter muharriri Eritrede, 

' Habeşistanda ve İtalyan Somali
sine, } apılmakla olaJ1 üç İngiliz 
hareketinin Adisabab'a etrafındaki 
İtalyan mukavemetini, iaşe kay
naklarından mahrum, tecrübe edil -
miş bir vaziyete düşürebileceğini 
ve bütün Habeşistanda isyan mev
cut o\dugunu kayıt ederek diyor 
ki : • Bu isyan planı il inalı bir 
ııurette hazırlanmış ve Habeşlilere 

1 
bütün techiıatın verilmiş olduğunu 
kayıt dmek icap eder. ltalyan
ların teşebbüsleri hakikaten nev
midanedir. 

lNGİLiZ ORDUSUNDA 

AMERİKAN DOKTORLARI 

Lonclra: 3 (a. a.) - İngiliz or
<lusunda vazife alan Amerikalı 

~lo1'torlar yola çık mışlardır. 

B~nlar yaralılara bakmak için gö
nullü olarak gelmişlerdir . Ameri-

'~ ~ah doktorlar, lngillerecle, Ame-
Jıkan - ' f . unı armalarını giyeceklerdir, 

Afrikada 
( Birinci sayfadan artan ) 

k.etlerile meşgul olduklarını bildi
rıyor. 

Kahire : 3 ( A. A. ) - İngiliz 
umumi karargahının tebligi : 

Libyada, Den enin garbinde 
kuvvellerimizin tahaşşüdü devam 
etmektedir. 

E.ritrede Agordat şehri z.abt 
edilmiştir. İngiliz ve Hint kıtalan 
bu h.arekatta düşmana ağır zayiat 
verdırmişlerdir. 

Habeşistanıla, Habeş vatanper-
verleri İngiliz kıtaları ile çok iyi 
iş birligi yapmaktarlır. Ricat eden 
İtalyanlar müstakil kıtalarımız ta
rafından şiddetle takip edilmek
tedir. 

Ka~ire: 3 - (a. a.) - lngiliz 
umumı karargahı tebliği: Libyada 
Demeden ileri hareketin devamı 
iç.~n hazırlıklar yapılıyor. Eritrede 
du~man Borento şehrini tabliye 
ettı. Bu şehir işgal edildi. Şimal
de mot?rlü ~ıtaalımız Keren'e doğ-
r~ .. çekılen ı.talyan kuvvetlerini ge
n ıtmektedır. Habeşislanda son
b~lrnr'a doıtru çekilmekte olan 
duşmanı takibediyoruz ltalyanlar 
malzeme ve ihtiyat maddelerini 
terk ve tahrip ediyor. 

ÇOCUK ESİRGEME 
KURUMU F AALiYETİ 
Çocuk Esirgeme Kurumu Ada

na Merkezinin yemekhanesinde 
hergün kimsesiz fakir 350 ilk okul 
lalebesine 1 1 1941 larihine 
kadar 5,448 kap ) emek, 200 la-
l ebeye ayakkabı ve 320 talebeye
de 982 metre elbiselik kumaş ve
rilmek surdile yardımda bulun
muştur. 

12677 

iLAN 
Adana İflas me
murluğundan: 

19171940 tarih ve 31 numa
rolu Adana Asliye Birinci Hu
kuk mahkemesinden iflaslarine 
karar verilen Adanada borsa 
civarında alati züraiye ticaretiy
le müteşşeğil iken terki ticaret 
etmiş olan Antuan Brazzafolli 
ve R. Barabiç hakkındaki bu 
iflas kararı gine Asliye Birinci 
Hukuk Hakimliğinin 22111941 
tarih ve 41/2 sayılı kararlariy
le kaldmlmış olduğu ilan olu
nur. 1-4- 12670 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

CİNSİ 

---·-- -
KiLO FIATI 

~az 
K. S. 

E.n çok 
K. S. 

Koza 12,'25 
Ma. Parlağı 49,50 S3 --
Ma. Temizi 47,50 - 48,50 
Kapımah - - -

-y~ Pamuğu --- 40 

Klevlancl I 60 ~-
Susam -- -- - 'jj3f) 

K. Bugciay 5 
Buğday To. 1_4.~ 

ZAYİ ASKERLİK TESKERESi . 

,. Yerli 1-----1 
Arpa-- 5,00 5.425 
Yulaf -- 6,'25 

3 1 / 1941 
Kambiyo ve Borsa 

lş Bankasından almmıştıe 
lıret 

318 doğumlu olup Adana Jan
darma alayından aldıgım askeri 
terhis tezkeremi kazaen zayi cy-
lediğimden ıayiindan yenisini ala
cağımdan eskisinin bir hükmü ol
madığı ilan olunur. 

Göksun kazasına ba~lı kmaz 
köyünclen Mahmut oğlu Osman 

12675 Meçik 

Rayişmark _ ____ -- -

Frank (Fransız)--
' Sterlin (ingiTiz) - - - 5 - 2 , 

Dolar (Amerika)-- l32 2ö 
Frank (İsviçre) - - - -

~ DOKTOR ~~~~~ 

Mazhar Cemil Esen 
SİNİR HASTAllKlARI MÜTEHASSISI 

R e,adbey mahallesi Savatlı Bay Halil evi 

1-30 

4-2-941 Salı 

8.00 Program, saat ayarı 

8.01 AJANS haberleri 

8.18 Müzik : Harır program 

8 .45/ 

. 9.00 Ev kadını - Yemek 
13.'20/14.00Müzik: Kraşık Proğram. 

13.30 Program, Saa ayMı 

13.33 Müzik : Türkçe plaklar 

13.50 AJANS · haberlt:ri 

14.05 Müzik : Türkçe plaklar 

18.00 Program, saat ayarı 
18 03 Müzik : Dans Müı.i~i 
18.30 Konuşma (Çıftçinin Saııli) 
18.45 Müzik Ç ftçinin Saati 
19.00 Mizık : Bestı kar Simaları 

19.30 Saat ayan, AJANS 
19.45 Müzik: Radyo Fasıl Heyeti 

20.15 RADYO GAZE.TE.SI 
20.45 Müzik: Radyo Küme He· 

yeti 
21.30 Konuşma ( 'ukuk) 
21 .4.5 Müzik : Radyo Salon '>r-

kestrası 

22.30 Saat ayarı. AJANS 
22.45 Radyo Sal1.m Or ke),lrası 

22.50 Müzik : Cazband 
2'3.25/ 
2330 Yarınki Program ve Ka· 

panış - BU AKŞAM 

Nöbetçi Ecz ahane 

AlİNASİBİ (CZAHAN(Sİ 
Yağ Cami Yananda 

ASRi SiNEMADA 
SUVARE 8 8.30 - u A K s A M MATiNE 

. . . 2.30 

iKiNC i HA f TA B A ~LADI 

Büyük Türk 
Şairi 

• 

. . _ _ F uzulinirİ 1 

~4.l ~~ ölmez 
-«<•~W eseri. .. 

LEYLA· I LE MECNUN 
İHTİFALİ 

Bi~l~:ce S~yın. müşterilerinin göz yaşları içinde 
go:u!memış bır muvaffakiyetle devam ediyor. 

BEYANI iTiZAR• Bu Ak,ama m':hsus ol~ak üzere (ilk 
~ • mektepler) musameresı olduğundan 

(LEYLA i LE MECNUN) filmi yarın matineden 
itibaren devam edecektir. 

DİKKAT: Yaran Akfam ve oblr Akfam iç in gayet 

mahdut Loca kalmıştır. ls tlc el ediniz. 
T el•f o n . • . . . • . 250 

Y~rddaş !. 
Çocuk insanların çiçeğidir. Se· 

viniı okşayınız fakat öpmeyiniz 

Hava kurumuna aza ol 
Çocuk Esirgeme Kurmu 

Genel Merkezi 

Y J L D · J Z Möble Evi ve Atelyesi 

ABİDİHPAŞA 1CAOD[SİNO 
VAKlf LAR APARTIMANI 

AlTINDA 

• 
YILDIZ'I 

ZiYAR[T [DİNİZ 

ZARiF EV EŞYASI 

MUTEDİl fİYATlAR 
Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler Koltuk 

sandalya, tabure, büro takınılan , maruken takıml:r 

ZEVKİNiZ[ UYGUN HER TÜRlÜ MODEl 

Y 1LD1 Z Ate fy esinde 
ısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Y apıhr 

TAŞRADAN SİPARİŞ KABUL EDİLİR 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Altında "YlLDlZ,, Moble E.vi 

12546 

1 

1 
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1 1 • T .. k .. .. M tb KiTAP, .M[CMUA ÇEK, Bll[T, AflŞ, PlAN HARiTA, • 

1 ur sozu a ası BilOMUM MATBAA iSURiHi TÜRKİYEDE MEVCUT : 
İ MATBAAlARA REKlBH EDER DERECEDE TABEDER İ 
• • • 
i = •• TlUıırk~©dğlUJ CöD'lt ko~mo : • • 1 - : 
1 Sag" lam, Temiz, Zarif Cilt ( Tür ksözü ) : • • 
İ · Mücellithanesinde Yapılır. ! 
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Radyo Satmak Çok 

kolaydır 

Asıl mesele satılan radyola
rın servisini temin etmektir 

Radyo alırken, size en iyi radyoyu satıyorum 

diyen kimseden değil, size en iyi servisi 
temin ediyorum diyen müesseseden· alınız. 

En iyi radyo ile en iyi 
servisi ber~ber bulacağınız 

müessese şudur 
MUHARREM HİLMi REMO 

ABIDINPA~A CADDESi NO : 112 TElGRAf : REMO - ADANA - TEl[fON : 11 O 

. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ·~· .. .. . 

i LAN 

S[YHAN O[f T[ROARU
GINDAN : 

1 - _ Hazineye:aitJKarataş 

Dalyanının balık avlamak hakkı 

ile yüzde 12 saydiye resminin 

15 Şubat 941 tarihinden iti

baren üç senelik icar ve ilti
zamı kapalı zarfla artırmaya 
konmuştur. 

1 
2 - Senelik icar ve ilti

zam bedeli muhammeni on bin 
lira ve üç seneliği ise otuz bin 
liradır. 

3 - Artırma Şubatın 14 
ncü cuma ""günü] saat 16 da 

Seyhan Defterdarlığında mü
teşekkil Komisyonda yapıla

caktir. 

4 - Muvakkat teminat 
miktarı muhammen bedelinin 

yüzde yedi buçuğunu teşkil 

eden 2250, liradır. 

5 - Talip olanların tek

lif mektuplariyle teminat mek

tuplarını artırma: ve eksiltme ve 

ihalat kanununun 32 - 35 nci 

maddeleri hükümlerine tevfi

kan arbrma günü olan 14 Şu
bat 941 cuma günü saat on 
beşte Komisyonda:bulundurul

malan ve şartnameyi görmek 
istiyenleriıı Adana Milli Emlak 
Dairesine müracaatları ilan o
luuur. 12665 30- 4- 10- 14 

Dr. Muzaffer lokman 
Dahiliye_ Milt•ha .. ı•ı 

HASTALARINI HER GON MAYENEHANESİNO[ 
KABUL EDER 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A Rif AT 
ECZAHANESİ OSTÜHDEKİ MUAYENEHANESİNDE 

KABUl EDER 
0 #0 t* 0 ' 'O •• O* 00 •• 00 'O °O e+ •• 00 00 O* 0· '0 Ot e+ •• 00 O * 0 0 • 

4 ŞubatJ 

DERHAL J<ESER . 

HER [CZAHANEOE BUlUNUR 

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

. 

TÜRKİYE CUMHURİYET: 

Ziraat Bankası 
Kurulu• ta r ih i) 1888 

S erm•yesi : 100.000.000 Tiı.rk Lir••ı 

Şube ve ajanı; adedi : 265 

Zirai ve füıari her nevi banka -muameleler 

Para biriktirenlere: 28.800 _lira ikramiy';! veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarı uf hesapla,; 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekikcek kur'a 

aşağıdaki plana göre ikramiye· dağıtıla~ktır . 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 
500 2000 

" 
4 

" 
250 

" 
1000 .. 

40 
" 

100 
" 

4000 .. 
100 

" 
50 

" 
5000 .. 

120 .. 40 .. 4800 
" 160 " 

20 
" 

3200 .. 
DiKKAT :· Hesaplarındaki paralar bir sene:içi 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 1 - Eylut 1 Birincikt 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

iŞ BANKASI 
KO~OK TASARRUf HESABlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞlDELEH : 

4 Şubat, 2 Moyı~, 1 Ağustos , 3 lkineitı-şrio 

tarihlerinde yapılır . 

1941 1KRAMIYELERt 
\ Atlet 2000 Liralık - 2.000 Lira 

s " 
1000 

" - 3.000 •• 
2 

" 
750 " - l .500 

" 4 il 500 
" - 2.000 

" 
8 25fi " - 2.000 

" .. 
35 100 .. - 3.500 

" " 80 .. 50 
" - 4.000 

300 .. 20 .. - 6.000 

/ 

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yallnız para biri1' 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursuoıı• 

A b on e ve İl a n 
Şartları - GClNllUl~-

Scneli~i 1200 Kr. - Sahip ve Başmuh' 
Altı aylığ-ı 600 " FERiD C ELAL O 
Üç aylığı 300 ,. 

Aylık ta abone edilir. 

h l nla r için idareye 
mUracaat etmelldlr. 


