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Elçisine Yapılan Suikasd Tahkikatı -·~-~ İngilterenin Sofya 

~- ~!L~E~ ElçininE~şy~a~s~ın~a~S~o~fy~a~~arında 
MECLiSiNDE Bombalı Bavullar Karıştırılmış 

~ 
MÜRAKİP RAPORlARI TETKiK EDİlDI MECUS 

CUMA GÜNÜ TOPlANACAK 

~ Perapalastaki infilakta üç kişi öldü yırmi iki kişi yaralandı 
ürluözü muhabirinden) - Büyük Millet 

Ankara: 12 (T . • ita ın Rei•lilinJe toplanmı,-
Mcclisi bü6iın Şemıettın Gun~ y 1 tetk ik etmİf 

. • e müraJııp rapor arını tır. Heyetı umumıy I M r · · Cuma ıü-

ı 
ve kararlar almıftır. Büyük Mil et ec ı•ımız .h 

- - b -nkü calıfmalarına nı ayet ver-n u toplanmak uzere uıu 

miftir. • .... J 
"'"""---......... ...--.-....-.....-...-...-..-..,.......-..,.......---.,,,_.,~ 

Bulgaristan yoluyla 
ihracat durdu 

Amcrik~ yardım kanunu 
çılttıktan ıonra 

Müı-n:r1KLERE. YARDIM PRO

<''l~AMININ TATBJ~J İÇİN 

RUZYEl T YEDİ 
DOLARllK KREDİ 

Mil YAR 
iSTEDi 

Vaşington : l'l ( a . a. ) -
Müme s'tıe"r Meclisi yıır<lım lft. 
ııunu projesini A.> aııııı tuclillerivle 
benıber 71 r~) e karşı 317 :reyle 
ta~vib ctmiflır. Ruzvdt clGn • • 
şanı projeyi imzaladı . 

Vaş~gtoıı : 12 ( a. a. ) -
Ruzvdt L:ongredcıı lııgilterr) c ) n~
<l&m progranuıun tatbilı:i için ye<lı 
milyar dolarlı!.; lredi açılmaımıı 
istiyeccktir . 

Va~ington : 12 ( a . a. )- ~es
rni mahfillerin mutaleasına gore. 

tGerisi üçüncü sayfada ) 

btttnbul: 12 (Türhöı~ n~uha
birindenı - Dün 300 bııı lıralık 
ıhracat vesikası verilmiştir. Fakat 
bu i hıocat malları dört beş gün 

cwel .nıpılan satışlaı a aılt ir. Mb_ır. 
lsviçrc, Filistin, Çd:.> n, Yuııanh
tan, Amerika ve Almanyaya 

muht~lif mallar gı~ı<lcnlnıiştir . 

Üç güp,drn bcı i ihıacat -taınaınt:n 

durmuş gibi teliU:i edilebilir. bu
nun sebebi Bulgaristana ve Rul
garistanın Varna yolu ile lievle
dilecr.L: mallar iç in sigorta !.um-

panyehmnııı bu va1iyeti l.:arşısın

dM Alman .i -'ttt.da bulunan 

} erlert" srvkedilmck için A lman 
ıiİgor\* kumpan •alarmın faaliyete 

geçmek üzere vaıiycti tetkik e.t
mcUe oldu~unu söylenmcı.tedır. 

Almanların mümeslıiiıi olan .Yansen 

\ağlı tohumlarımıı.a noksan fiyat 

~erdiğtıırlt"n lÜ<.'C'&rlar bu mallara 
f aıla fi~·at v11rc11 l'lviçrc.>e gön-

1 der"!eyi tt>rrilı dmel..:tcdirler. 

ÜAHili iSTiKRAZ 
iÇiN TEDKiKAT 

MALiYE VEKİLiMiZ iZAHAT VERi YOR 

Ankara : 12 ( A. A . ) - Dün 
gece ~ant 21,35 de lstanbulcla 
Perapalas otelinde vaki olan infi
lal haU.ıııda yapılan tahkikat ne
ticesinde meydana çıkan hakikat 
şudur : lngilterenin Sof ya elçisi 
ile mai) diııi hnmil husu i trenin 
hareketinden evvel Sofya istasyo. 
nunda ef aret erkanının eşya ı 

Rı a ına karıştırılan iki çantadan 
birisi elçinin mi 'nfır l.:alrlığı Pe-

rapalıı oleline götürülmüştür. 
Hen·tin otele muvasalatındaıı bi
raı. ~onra da infilak etmiştir. ikin
ci çanta ) iııe sefart"t memur tarın
dan btriııin ,.şyn:ıı ile beraber l'İ· 
var otellerden birine gitmiştir . lıı -

Yugoslavya 
kararını veriyor 
Yugosla vyaya Ulllmatom 

verlldll l h aberler l 
t ek zip edlllyo r 

Belgrarl· 12 (a.a.) -

ajaıı . ı hildiriyo r: Alman . e~çi~iı in 
y 11goslav hükümetine hır ultıma
tom ventifi +ıa1kiond•1Cı hib~rt@. 
kat'i ôlarak tekY.İp rdilmeklcdir . . 

Bclgrad: 12 (a.a) Ass?cı 
aled Press'in bildirditinc gore; 
Prens Pol kıaliyet meclisini lop· 
lantıya ça~ırmıştır. Bu toplantıya 
bütün devlet ve askeıi adamlar 
çağrılacaktır. Konuşmada ~ihvere 
iltihak kararı mevzuu balııs ola· 

caktır. 

Belirad: 1 '2 (a.a.) - Ava:a 
ajansından: Alman elçisinin dun 
sabah Yugoslav hariciye nazırına 
bir ültimatom verdiğine dair ec 
nebi kaynaklan çıkan haberler ve 
keza Yugösla,•ya ile Alman~~ 
a;asındaki dostluk münasebetl~r~nı 
yanlış bir şekilde göstcrmeyı ıs · 

tihdaf eden di~er haberler baştan 
başa uydurmadır ve fena mak· 
sallarla m~ydana çıkarılmaktadır. 

ıkarmak Uzer• yaptllı 
HUkQmetln bir dahlll l•tlkra: ~eki mal1 ylldan evvel Matzuolta berlin yolunna 

t•tklkler ilerlemektedir. ÖnDm z l•nma•ın• l'!allfalm•k· 1. 

t n tamam ..,. Tok '- et: 12 ıa . a.) Muttuoı..ıt bu l•tlkraz• alt teferru• 1 k Maliye Veklltmlz 1•· " ' 
tadır. BUtçe mUzakerelerl y•pılır en ktlr Berlinc lıarc·lcl dmiştir. 
tlkraz hakkında Mecll•e lz.~a~h~a:t~v:.:•:.:r'...:•:c:•=~-· ------------

Ankara Radyo Gazetesi 
Bulgar rad)OıfU O. N. B. den 

nldıgı bir haber Ü7.erint: lstan-

buıua Per~palastaki infılaJ. haL:
lında < P~rapalas altında bir ce· 

hcnncm malı:inesi patladı :1 diyor. 

"' . '* Gelen haberler dof'ru iac, Yu-

i<>slPvyanın bir kaç güne kadar 

üçtü palta gireceği anlaşılıyor · 

Yugo lav Başvclı:ili de bir it.aç 

~ünc:'kadar Bcrline ıidcccl.:tir · 

• • • 
Almanyanın Yunaniııtanı şiJ-

PEIAPALASJAKİ İNF ilAK 
VE BUlGAR RADYOSU 

Yup•lavya buwiınlnJc üçlü 
palrta wiriyormu, 

YUGOSLAV BAŞVEKiLi 
BERLINE GiDiYORMUŞ 

dır. Fakat Vişi hfil.:iiınr.li şimdi) e 
L:adıtr lngilkreyc hiç 1>i' müra 
caatta hulunmanııştır . 

• .. "' 
Amerikanın müttefiklere ) ar-

dım için harcamak istediği para 
şimdiye hdar g<lrülmemiş rakam 
hır ifade etmektedir . Amerikanın 
lııgiltcrc·ye ilk hamlede yapa~ağı 
yardım 36,000,000,000 Türk lıra 
sını bulacaktır . 

• 
ALMANY ANIN YUNANIS- Son gelen h:b:rıer, Arnavucl-
T A NA T AZYIKI ARTMAK- ıuL:ta Elen uferleriııin arttığım 

TA iMiŞ gö~krmektedir. ltııl} anların bütün 
- taarıu1.lun piisküıtülmiiftür . 

FRA.NSA.NIN I AŞE 'bf,lt'ıı on malCımnt , ltnlynıı 
V AZ/YET/ ordu unda İıtfc güçlü~üııü nııln -

tıyoı • 
YENi ZAFERLER • "' AFRiKA DA 

tedir . 

detıc ta:ır) ik etmekte olduğu an· 

laşılı~ oı . Bu tazyik, ltalya ile Yu

ııurıi tan arasında bir mütareke 

a"di gaye i yolundadır. Almanya 

ba:ırı Üsler istcmektcdir.Buıılardarı • 

başlıcası Seliioilr. şehridir . Yuna- • • · · f 

• • • 
Habr.şistaııda lnğili1. l.:uvvetlerı 

. Fran.auın iaşe vazi.> etmı tı-

BAY R[NO[L BUCÜN AHKARAYA HAREK[T EDİYOR 
------. -------

<lüıı saat 21 d e lstanbulu muva
salat etmişlt•rclir. Rencl ·l Bulgar 
memurlarınm keııdısirıe karşı ga
yet naz.ik clnvrnııdıklnrıııı ve Kral 
Borisiıı Bulgar hududuna kadar keneli 
hu u i , agonunu İngiliz. elçisine tah

INGl L/Z ELÇiSiNiN TÜRK MATBUA TINA BEY ANA Ti ·is etmiş otduguııu ilave etıniştiı . 

filii.ki nıütenkip efaret memuru 

çanta içinde h~luııuı! . radyo ?ıt · 
taryası ıanııedılcn cısımd?n şup
ht>lenert>k sefaret vn:sıtası) k po
lisi haberdar dnıe i üzerine ya
pılan ldkikat neticesinde buııuıı 
da irıfilal. edici bir cisim oldugu
ııu mütelrns~ıslarıııa ~ nptırılfııı mu-

8) eıwden anlnşılıııış .ve ci im ın 

rar ıı b ir hale konulmuştur. Tah
kikata deva m o lunu) o r . Üç olü, 
) irmi ıki ,> a ra lı vardır. 

lstanhul : 11 ( A . A. ı - lıı
gilteı enin Sof) n t'lçisi Rencle.ı, 
ıtilesi \t' elçilik t•rk .ını ile 70 kı

şiı\en ınüı ekkep lngiliz lc:baa ı 

• 

Rcııdel Jııgiliz menfaatlerinin Sof
y ndn Amerika elçisi taraf ıııclnn 
mu haf a7.a ed i leceğini ve Amerıka 
dçisiııin kendileri) le beraber Bul-

\ 
gar hududuna knclar geldiğini ila
ve etmiştir. Rende! lstaııbuldn iki 

1 

gün lrnlacnltır . Buııdnn sonra lıü
akumdinden nlnl'n~ ı talimata iıı • 

1 

tiıar dm ek Ü7.<'ı e Anlara.' a gi
decektir. 

AVAM KAMARASINOA 

Çörçil bir 
nutuk verdi 

lNGILTERENIN AMERiKA YA 
TEŞEKKÜRÜ 

Londra : 12 (o. a .) - Çöıçil 
Avam Kamarasında şiddetle alkış · 
lanan bir nutvk-vermiş, ve Yardım 
Kanununun kabulünden dolayı 
Amerikaya l>üylık leşr.kküılcrini 
izhnr el nıiş, minneldarlıkl:ıı :ırz 
etmiştir. 

lngllıılerla c6ır bom.bordımon layyorleri 

YENİ ELEN 
AKINLARI 

Son hücumda 450 kadar 
eıir alındı 

Atina : 1'2 ( n. a. ) - 136 nu
maralı Yunan re mi tebliği : Düş

man çoL: şidddlı hücumlarına de· 
vam dmiş fakat bütün reşehbü • 
teri büyük ı&) iat \erdirilerek kı 
rılmıştır. Bir mukabil hücum ne
tice inde iki yüksek rütbeli subay 
olmak ü:t.crc 450 e:.ir aldık. Tay
yarelerimiı. muharebe nhasındak 

askeri hedefleri muvaffakiyetle 
bombardıman etmiştir. Yunan em
niyt•t nezareti de tebliğinde, düş
man tavyarclt"riniıı Litsori) e ve:: 
garbi M~ırada bir kii) e bombalar 
attıklarını f aknt teldat ve hasar 
olmadığını bildiriyor . 

Atina : i 2 ( a . a . )- Merkeıi 
Arnavudluk ccplıesiııde brş giiıı 
süren Yunan taarruzundan onrtt 
Yunanlılar 3000 e ir almışlardır . 
Yunan Ö7.<'Ü ü , ltalyan taarru1.
larının :rnyiat verdirilerek pü kür
tüldüğüııü, daglnrın ve uç u r~ın
ların ltal) an ölü ve } ııralılanyle 
dolu oldugunu öy lem iş ve şun
ları ilave etmiştir :· 

- < Cehlıcnin merke;oi kısmın
da 1200 metre ) üksekli~ inde ba11 
tepeler rnptedilmiştir . 

, ... -- ..... --··---··-.. , 
: ORTA ŞARKA YENi : 
t KUVVETLER GELDi t 

* * ı Londra : 12 ( A. A . ) - * 
t lnglltereden bafk a bir f 
$ ••hada harb etmek üzre $ 
$ ayrllan Avustra lya ve t 
$ Yeni Zelland• kıtalaranın : 
: yolda hiç bir •rızaya $ 
$ ugram adan Orta Şarka t 

Alman sanayi 
merkezlerine 

bir akın 
R E N'IN iKi SAHiLi ŞID· 

DEJLE BOMBALANDI 

Londra: 12 (n.ıt .) - Hava ne· 
(Gerisi üçüncü S8) fodn) 

HİTlER BUGONKİ 
VAZİY[TTE KAlAMAZ 
Nevyork : tı (a. a.) - Ncv

york Pu t yazıyor: 

Hiller lngillcreyi hnrp hııı ici 
etmek kararını vermiştir Hltlcrin 
bugünkü gibi bir va7.iyelte knlma
sına imkan yoktur. Hitler Avıııpa· 
da ıaplettiği yeılerde vaziyeıı dü
zeltmek istiyeceklir. 

Eğer Hıtler bu sene lngiltere· 
yi istila edemezse işgal altındaki 
yerlerdeki milletletin Almaııl.ırıı 
karşı sabotaj artacaktır. 

Orti idare komutanı dokuz 
gazeteyi kapattı 

SEB[P, P[RAPAlASTAKi İNfilAK HADİS(Sİ 
TAHKİKATINI İ$KAl [OİCİ NE$RİYAT YAPMAUIR 

f stanbul: 12 (Türksözü muha
birinden) - Perapalastaki infilak 
hadisesi ialı/..i/..cıiını iş/.. ıil edici neş· 
riyal yaplıklunndwı dokuz gazele 
örfi idare komutwıl1Aı11111 cnıri/e 
kapatılmıştır. >'eni.mbalı, Vatan , 
llakik<ıt ue Halk gazeteleri ıiçer 
gıin kapalı kalacaktır. Vakit, Ta11 
Son posla, Tastıiri Ef kör .ııe Demok
rat Politika gazeielerf de ikişer 
gün çıkamıgacaklardır. 

••••••••••••• ROMANY ADA PILEl31SIT 
SONU 

Bükref : 12 ( a. a . ) 
Romanyadalti p i/ebisit so -
nun'da 2,960,290 kifİ A nto· 
nesk o lehinde rey llermif , 
2996 k1fide aleyhte rey ver

O'--t·' ·l·l·)$«·1 
ALMANLAR URAL 

MINTAKASINDA 
FABRiKALAR KUROYOR 

Loııdra : 12 ( a. a. ) - Mos
kovacla ısrarla Ö) lendi ine a<ire, 
) akındn Alınanlnı Uı al nııııtulca
ııl(IO a keri fabrikrılar L.uı ma} a 

başla) acaktır . 

?- Alınmı)n, ermay<" ınÜ · 
lıt• rıdis, lcclıhat vert'ceJ., Sovı, d
lcr iptichıi ııırıdclcleri hnw lıt) a
cnktır . 

Dügobür m~vkiiııi ııtpt dmi.şler· 
dir. Rı itaııva kuwetleri merkr.ı.e 

d~ru ilerilrmektc devam edi,> or. ıııstaıı ise ıafere kadar harbe de· ı t tkike haııı· 
ııilteıc İ)İ ni) c:t c c 

Vruıı dmek azmini iıhar etmek~--~----------------------------------------------------------------------

$ vardıkları blldlrllmekte 1 
t dlr. 

! ....... --··---·- --·· ' 

2- Hnrb ;onınınıııdıt İ stihsalin 
üzde yiı ıni beşı Sovyctleı in n ln

t•aktı r. v~ harb onu folu ikalar 
S<.>v.) etlerin olac~ltc, 

mİffİr • 

••••••••••••• 



PiYASADA VAZIYET 

Satışlar 
Gevşek 

lstanbul: 12 (Türksözü muha
birinden) - Dün piyasalar gev 
şek olarak açılmıştır. Satışa çıka

rılan bütün zahire ve hububat fi 
yatlarında cinslerine göre l · 2 
kuruş düşüklük görülmüştür. Pi
yasamızde külliyetli mikdarda 
mevcut olan nohutların satışı an· 
cak 9 - 10,5 kuruş arasında dur
muştur. ihracına lisans verilen 300 
ton nohut için yapılan salışHır 

bilmek üzeredir. Ceyhan, Adana 
ve Mersin arpalarının zayıf kalite
leri 6,30 - 7,10 kuruştan dökme 
olarak satılmaktadır. 

iç sarfiyat için fazla mikdard ıı.ı 
ve kılosu çuvallı olarak 8,22 ku
ruştan ve dökme olarak 7,10 ku
ruştan satışlar olmuştur, Keten ve 
susam tohumları satışları gevşek 

ve: fiyatları 30 kuruştur. Balmumu 
fiyatları da 150 kuruşa düşmüştür· 
Anason ihracatı için 33 kuruştan 
verilmiştir. Yalnız keten ve kendir 
lıfleri geçen haftaya nazaran J • 2 
kuruş artmıştır. Bakır üzerinde de 
satışlar artmıştır. Kalaylı bakırla 

rın kil<>su 50 ve kırmızı bakırla

rın kilosu 80 kuruştan satılmak

tadır. 

Anadoluda av derisi piyasası 
açılmış ise de yalnız lavşan deri
lerine biraz talep olmuştur. Hiç 
görülmemiş bir fiyat olarak tav
şan derisinin adedine l 2 kuruştan 
fazla fiyat veren yoktur. 

MEMLEKETTEKi • SAGIR 
VE DiLSiZLER 

lstanbul : l '2 ( rürk<iözü mu
habirinden) - lstanbul sağır, dil
sız ve körler cemiyetinin fevkala
de kongresi dün öğleden sonra 
Eminönü Halkevi salonlarında yet-~ 
pılmıştır. Kongrede uzun ve gü
rültülü (!) münakaşalar olmuşsa da 
dinleyicilerin _bu münakaşalardan 

bir şey anlamasına imkan el ver
memiştir. 

Bilahere verilen iz<Jhata göre 
dünkü toplantıda heyeti umumiye
ye lzmir dilsizler cemiyeti ile bir
leşmek mevzuu etrafında fikir te
ati'iinde bulunmuştur. lstanbuldaki 
cemiyet mensubunun 700, lzmir· 
dekinin ise 39 olması dolayısiyle 

birleşmeğe imkan görülememiştir. 

lstanbul dilsizler cemiyeti, müs
temiren çalışmasına devam ede
cektir. 

Gelecek hafta Ankaraya gide
cek olan dilsizler orkestrasının ve
receği konserlerden elde edilecek 
hasılat ile gelecek ders yılında 

dilsiz ve sağır çocukları için leyli 
ve nehari bir mektep açılmasına 

karar veı ilmiştir. içtimai yardım 
bütçrsin de 500 lira zam yapıla

caktır. Ayrıca kimsesiz körlere 
haftada 50 kuruş harçlık ve birer 
paket sigara verilecektir. idare 
heyeti azasının bazılarına ücret, 
bazılarına da maaş olarak aylık 

verilmesi hususu da, dün alınan 

kararlar arasındadır. 

antakyada iki park 
yapılacak 

Antakya: (Husu&i) - Belediye 
şehir halkının büyük bir ihtiyacı
ııı karşılamak için çok güzel bir 
karar almış ve Köprübasında bir 
park vücude getirmeğe karar ver-

• mişlir. 

Müze ile polis karakolu ara
sında ve vakıflar idaresine ait 
olan arsa belediyece vakıflardan 

istimlak edilecek ve burada mun
tazam bir park vücude getirile
cektir. 
amerlkeya 150 ton antep 

fıatılı ••tbk 

Antep, ( Hususi ) - Ziraat 
bankasından geçen sene çiftçiden 
satın aldığı fıstıklardan 150 ton 
kavlak fıstık üçüncü parti olarak 
Amerikaya satılmış ve sevkiyata 
baılanmıştır. 

N6betçi Eczahane~ 

HAlK [CZANESI 
Taraua kapuaund• 

TÜRKSÔZÜ 

HEKiMLiK NOKTASINDAN 

Çocuk terbiyesi 
YAZAN 

DR. EKREM BAl TACI 

Malumdur ki: aile ocağında, 

ilk doğuşundan itibaren iyi ter 
biye edilmiyen çocukların sıhhhi 

vaziyetlerinde çok defa mühim 
arızalar görülmektedir. Bütün dün
yaca maJUm olduğu üzere her 
türlü terbiye hatalarının, çocuk
larda bir çok ruhi v~ maddi has
talıklara sebebiyet verdiği bir ha
kikattir. Bunun için çocuk teda
visi kadar, hekiminizin çocuk ter
biyesi ile de meşgul olmaları ve 
bunların esaslarını araştırmaları 

yerinde bir hareket olmuştur. 
Ruhi olsun, maddi olsun bu 

gibi marazi hallerin meydana gel
mesinde evvel emirde çocuğun 
doğuşunda kazandığı istidatların 

ve sonra realitelere karşı alıştırıl

ma prensiplerindeki terbiyenin 
tesiri oldugu anlaşılmıştır. Haki
katen istidat insanların hayatına 

her zaman - hakim olmakta<lır; la
kin bunun üzerinde işlenecek ter~ 
biye metodlarının, doğması muh
temel fena istidatların üzerinde 
bir silindir tesiri yaparak. iyi ol
mıyan temayülleri hafifletir veya 
kaldırır ve lüzumlu istidatları kuv
vetlendirir. Onun için terbiyenin 
her şeyde olduğu gibi istidat üze
rinde ele büyük tadilci tesiri var
dır. 

Terbiye evvela aile ocaı{ından 
başladığına nazaran ailede terbi
) e, tabii olan bir terbiyedir. Bu 
sebepledir ki bilhassa ilk yaşlar

daki çocuk için en ıyı terbiye 
şd.ilclir. Bilhassa çok çocuklu 
ailelerde terbiye, çocuğun müstak
bel içtimai hayatı içinde çok gü
zel bir zemin hazırlar. 

Çocukların ana ve babasına 

karşı büyük temayülleri ve cazi
belt-ri vardır. Bunun neticesi ana 
ve baba çocuklar için ilk ve ta
bii bir nümune, bir misal ve bir 
otorite olmuş olur. Çocuk bütün 
hareketlerini , hayatın maddi ve 
manevi tekamülünü buna uydur
maga ve onları nümune yapmağa 
çalışıyor. Ana ve baba ela kendi
lerini taklide çalışan çocuklarına 

birer terbiye nümunesi olmaga 
çalışmalıdır. Bunlar ebeveyn ile 
çocuk arasında muhabbet hisle
riyle doğar ve kuvvetlenir. İşte 
bunlara dayanarak çocuklara ver
dikleri iyi bir terbiye ile çocuğun 
da karşılıklı sevgi ve hürmetini 
kazanmış olurlar. Bu sevgi ve hür
met karşılıklı itimad hislerine da
yanıyor. Ne yalnız çocuktan ve 
ne de yalnız ana ve babadan bek
lenmez. Her ikisi de " ayııi his ve 
ayni heyecanla birbirine özlü bir 
itimadla bağlı olarak karşılıklı 

emniyet ile mümkün olabilir. Bu 
emniyet ve itimadı sarsmak, ço
cuk üzerinde fena neticeler do
ğurur. Mesela çocukların içten 
gt'len bu sarsılma:r. sevgi ve hür· 
mc:tlerini soğuklukla karşılar veya 
nefret uyandıracak bir vaıiyet 

gfüterirlerse çocuklar ailede baş
ka dayanacak ve güvenecek bi
rini ararlar; eger kardeşleri var
sa yalnıı onlara güvenmeg-e baş

lar; yoksa ve başka da bü} ük bu
lunmazsa doğrudan doğruya hiz
metçinin kucağına atılır. 

Aile reislik ödevlerini iyi bi
len ve yavrularının da istikballe
rini düşünen ana ve babalar, ço
cuklarını hayatın her safhasında 

muvaffak kılmak için onların her 
türlü hareketlerini kontrol ve mü
rakaba ederek nezaret altında 
huluncluracak; zayıf cihetlerini 
yardım ederek tamir edecek ve 
çocuklarda her hususta kendile
rine itimad uyandıracaktır. 

Onların her hangi bir 1 ıztıra

bına çare bulacaklar ve bu hu
susta çoculda büyük bir emniyet 
hasıl edecekler ve yalnız teker
rürüne meydan vermemeğ'e ça· 
lışacaklar. Yani ebeveyn , evlad
larının gitgide sevgi ve hürmete 
layık hakiki birer dostları olduı?u 
hissini ve itimadını kuvvetlendi
recek. Bu suretle çocuk da bun
lara karşı daha şuurlu bir tarzda 
muhabbet ve hürmet ve netice
sinde de itaat hasıl olacaktır. Ve 
kuvvetlenecektir . Zaten çocuk
larda kendi arzusiyle itaat tema
yülleri vardır . işte bu muhtelif 
temayüllerden ebeve_ynin iyi bir 
şekilde istifade ve bunların teka
mülüne çalışmaları lazımdır. Bun· 
ları yapabilmek için de ana ve 
babanın kendi şahsiyetlerine ha
kim olması ve her hususta çocuga, 
hem fikir ve hem his gözükmesi 
lazımdır. Ancak bu suretle çocuk
lar daha emniyetle ve daha seve 
seve bunları taklide çalışıyorlar . 
Ve gösterilecek terbiye usullerine 
ve realitelere alışma lıususurıdal..i 

gayretlerine çabuk ve kendiliğin
den uymuş olurlar . 

Dünya milletlerinin terbiye 
sahasında, çocukları için daima 
kendilerinin içinde bulunduğu ca
mianın haiz oldugu anlama kai
delerinden istifade etmektedirler. 
Her ne olursa olsun hepsinde 
müşterek kaicle daima insani mu
habbet ve birbirlerine yardım ve 
kimseye zarar vermeden meıısub 
okluğu cemiyetin tekamülün; ve 
inkişafına faziletkar bir karakkrle 
çalışma esasları üzerinde teharfü. 
eder . 

Bu esasların aynen ana ve 
babada let'elli etmesi ve çocuga 
bu şekilde bir nümune göstermesi 
lazımdır ki muvaffakıyet elde ede
bilsin . Bu hususta ebeveyn ara
sında etnniyetsizlik varsa çocuğa 
zarar verir . Çocukların terbiye
sinde yardımcı olarak ceza ve 
mükafat da vardır . Bu yerinde 
tatbik ediliyorsa çocuk da müka
fatla cezanm ayrı ayrı yerleri za
manla ııyırdedilmiş olur ki o cia 
hareketlerini buna uydura uydura 
znmanla fikren ve ahlakan teka
müle doğru yürümüş olur. 

Çoçuğ'un terbiyesiyle ailede 
müteaddid kimseler alakadar ise, 
hepsinin de dikkat ve itina et
mesi la7.ım bir nokta, ana ve ba
basına karşı çocuR-uıı itimadını 
sarsmamak için terbiye metodunu 
tatbik ve ya gizlice kontrol et
meleri lazımdır . 

Muayyen yaşa geldi mi ve me
sela 4 - 5 yaşlarında , çocukları 
cliger aile çocuklariyle temas ettirip 
müstakbel sosyal hayat içinde 
lüzumlu bir hazırlık olan ve te
mamen aile terbiyesinin yardım

cısı demek olan çocuk bahçelerine 
götürmek çok faydalı ve ehemmi
yetli bir keyfiyettir . Bu suretle 
temasa geldiği kendi yaşlarındaki 
diger çocukların k e n <l i üze
rinde bırakacağı tesir ve aksül
ameller, çocuğun kendi kendini 
terbiye bakımından fevkalade e
hemmiyetlidir . Bununla beraber 
sıhhi bakımdan da bahçeler ço-
culdar için ayrı bir hayat kay -
na~ıdır . 

ŞEHİR TİYATROSU 
ADAMAYA GElİYOR 

lstanbul Şehir Tiyatrosunun 
bir kaç temsil vermek üzere •O 

Nisanda şehrimize geleceği mem
nuniyetle haber alınmıştır. 

HALKEVININ BALOSU 

Halkevimiz tarafından Halke· 
vi Sosyal Yardım Şubesi menfa
atına büyük bir Balo verilecektir. 
29 Martta Halkevi salonlarında 

verilecek olan bu Balo için büyük 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

Eğitmen Kursu icin 
t 

talebe kaydı bafladı 

Geçe ı senelerde olduğu gibi 
bu sene de vilayetimiz dahilinde 
Eğitmen kursu açılmasına karar 
verilmiş ve kursa talebe kaydına 
başlanmıştır. 

Kurs, Haruniye - Düziçi köy 
Enstitüsünde açılacaktır. 7 Ay de · 
vam edecek olan kurs sonunda 
kurslan mezun olacak eğitmenle

rimiz ile Adana, Karaisalı ve Ka
dirli köylerinde 35 E~itmenli okul 
açılacaktır. 

Bir katil dün 
mahkum oldu 

Karaisalı kazac;ının Çarhpare · 
köyünden Mehmet Ôı:eni yarala· 
mak ve kardeşi Osman Ôzeni öl
di.irmt>kten suçlu ayni köyden Ö
mer Ateş o~lu Hüsf'yin Ateş ve 
Sefer Aşık haklarında ağırceza 
mahkemesinde devam edilen du
ruşma nihayellenmiş, Hüseyin A
trşin 4 sene 8 gün müdde ile ağır 
hapsine, Sefer Aşıkın da beraetine 
karar ver ilmiştir. 

Adana'dan Askerlerimize 
gönderilen hediyeler 

Adana Kızılayı tarafından Kah 
raman Askerlerimiz. için kışlık he
diye toplanmasına 1~- 11 - 940 
tarihinde başlanmış 15-2-941 ta
rihine kadar yardımcı komite ta
rafından 28981 lira toplanmak su 
retiyle 37608 pamuklu imal ettiril· 
miş ve Kızılay merkezi anbarıoa, 
10000 adet pamuklu Milli mensu
cat fabrikası sahibleri t..rafından 
2792. pamukluki ceman elli bin 
dört yüz pamuklu hırka' 1607 çift 
yün, 480 iplık çorap, 141 çift yün 
eldi\'en. 352 fanile, 89 kazak, 152 
gömlek, 160 don, 10 havlu, 4 yün 
atkı toplanarak böylece 52595 par 
çaya baliğ olan kışlık hediye top 
lanmış ve icabeden nıakamata tes
lim edilmiş ve makbuzu alınmıştır. 

Arnavutluja giden aakerlere 
yazlık elblseler verllmlf 

Lonclra: 12 [ A. A.J - Şimali 
ita/yadan gelen bitaraf bir yolcu
nım anlattığına göre, Tr~ııesle lıas
talıaneleri soğukla lıasla olan ve 
yaralanan askerlerle dolmuşlur. 
idaresizlik ııüzı1nden, levazım da
iresi, Arnavutluğa git/en askerlere 
lıattıisliva elbiseleri vermiş. Bu 
ince elbiselerle askerlerin çoğu 
hasta olmuştur. 

16 Yafına gelenler 
Okullardan çıkarılacak 

16 Yaşına gelmiş ilk mekdep 
ralebelerinin bu sene nihayetinde 
sınıflarında isler muvaffak olsun, 
ister olmasın yaş haddi dolayısile 
ellerine bir vesika tıerilerek mek
leplerile alô.kaları kesilecektir. , 

D U V D UK-L A R 1 M 1 Z 

Altı milyon Fransız Kanadada yaşıyor 
Son seneler zarfında Fransadaki doğum nisbeti 

mütemadiyen azalıyordu. Hatta doğanlar ölenlerin 
yerini tutmamağa başlamıştı. Bu } üzden Fransanın 
nüfusu her sene bir miktar eksiliyordu. Halbuki 
Fransız kaclınları esıwı itibarile çok çocuk clo~urur. 
Fransada dogunıun azalması muhtelif amillerin 
neticesidir. 

Fransızlarda nüfusun çogalmasının en iyi misali 
Kanacladaki Fransızlardır. Bir zamanlar Fransadan 
Kanadaya 80 bin kişi hicret etmişti. Şimdi bunla
rın mikdarı 6 milyonu bulmuştur. Paristen sonra 
en çok Fransızca konuşulan şehir Kanada'da Mon
treal şehridir. Bu şehrin nufusu 1.200.000 dir. Bun
ların hepsi eski Frıuısıı. muhacirlerinin ahf adıdır. 

-RL 
Halkevinde komi 
intihapları başla 
....................... 

· ORTA TEDRİSAT 
SÖMESTR TATili 
Şehrimizdeki ~Orta 

mekteplerle llseler ve 
meslek mekteplerl 21 
mart cuma gUnUnden 
itibaren 27 mart per
fembe gUnUne kadar 
sömestr tatlll yapacak
lardır. 

HAlK KUNOURASI 
fslanbul: 12 (Tiirksiizıi Mıı

lıabirinclen) - Fiyat mıirakabe 
komisyonu clıin toplanmış ise ele 
miisbet olarak hiçbir maclcle üze
rinde bir karar vermemiştir. Yal
nız Ticaret odasının (Halk lwn
durasr) olarak bir tip ayrrlmasına 

ı•e Be.1Jkoz fabrikasının çtkcırilığı 
böyle bir tipin f iyailarınırı yı1ksek 

bıılunclızluna dair mütalaası ıize 

rine bazı görüşmeler !Japılmzştır. 
Oda, lıarpten evtıelki r•aziycle 

nazrun Beykoz kımdızralarmın 61 O 
ve 760 kuruştan salılmalarınz pa
halı bulmaktadır. Ayakkabıcılar 

cem~IJCIİnİn lıalk kundurası tipi ola
rak lıazırlamakta olduJt nümıınenin 
perşembege kadar yetiştirilmesi ce
miyete bilclirilmişlir. Bir kundura 
müessesesinin ele 730 kıırıış fr.yat
la .11apılabileceğirıi ileri siirdıitı1 
kunduralar dahi pahalı görıllmek
ledir. 

Yedi Yafmdan küçUk ço· 
cuklar Ekalllyet mekteple· 

rlne almacak 

Yalnız ekalliyet mekteplerinin 
ilk kmmlcırına !Jedi yaşından /.:ıi

çük ve altı yaşında bulunanlardan 
bünyeleri .rntlam ı•e bir hastalıkla 
malıil olmıyunların /.:abulılne karar 
verilmiştir. 

OKUllAROA CEZAlAR 
Okullardaki disiplin kurulu ta

rafından verilen ve malıiyetleri i
tibarile Maarif Vekillı'ğince tasliki 
icap eden kararlar hakkında disip
lin talimalnamelerinin 9 uncu macl
clesinin detiştirilmesi T<flim terbi
ye Heyetince uygun görülmı1ştı1r. 

Maddenin yeni şeklirıe göre 
tasclikname ile uzaklaştırılma, ili
şik kesilmesi rıe kovma cezaları 

vekilliğin tasdiki ile kati şeklini a
lacak, bununla beraber mıilıim 

•ııakalarcla mektep idaresi kararın 
tasdikine kadar sııçlıı talebenin 
okula devamını men etmek mesu
li!Jelini ı1zerine alabilecektir. 

Vekillikçe tasdik edilmiyen 
cezalar iizerincle disiplin kıırulıı 

israrda bulunursa mesele 1ıe/.:illik 

müdürler encıimeni tarafından 

kati karara ba~lanarak •vekillik 
nıa/..:amrnm lası•ibine arzolunacak
tır. 

Gümrüklerde bulunan 
sahibsiz kahveler 

Is tan bul: 12 (Türksözü muha
birinden) - Gümrüklerde halen 
2200 kilo sahipsiz kahve vardır. 

Sahipsiz malın gümrük idaresince 
satlığa çıkarıldığı mal[ımdur. Güm
rükler başmüdürlüğü, bu kahvele 
rin de müzayedeye çıkarılmasına 

karar vermiştir. Lakin ticaret ve
kaleti, elde mevcut bir kararna 
meye tevfikan bu sahipsiz kahve
lere el koymak salahiyetini ileri 
sürerek müzayedenin yapılmama
sını istemiştir. 

Bugiinlerde yapılmasına karar 
verilen müzayededen vaz~eçilmiş

tir. Bu malların, tknret vekilleti 
tarafından idlıal edileceği anl11şıl 

nıaktadır. 

!arına dün başlanmış \'e 
leye aza intihabı yapı111111._.., 

Edebiyat ve Tarih komit 
pılan iııtihab neticesiode 
Zir cirkırarı, Cenab Mu 
1anoğlu, Rasim Göknel. 
hir Muter ve Vasıf Can 
mi~leıdiı. Güzel San'aııar 
sine de Samime Ekner, 
Adil Ü kii, Hakkı Tar, N• 
yaşar intihap edilıniştir· 
ŞuJ esi ko . ııitesi intihabı 
bir çok gençlerin int hab' 
leri ile yapı'mış ve koınil 
Sayar, Necmi Şenel, 
Ünal, Veli Allınay, 
Örgen srçılıni~tir. Dığer 
!erin intıhabı da bug'ün 'i 
tır. 

Kö,ker Dervi, 
seneye mahlı .. 

Kendisi le dost 01111 
reddettiğ i için genel 
patrona Emine} i ölc:ür111e .. 
büsten suçlu ve polisi d 
:-ahıknl ı Sugedigi ınah 
Abdulgaııi aglu 337 cJoğU 
ker 'Derviş Gülfil hakk1 

ceza mahkemesinde ) 11 

ruşma sona ermiş \e 
on sent' bir a~ altı güıı 
:.iııe knrar verilmiştir. 

lstanbul Oniverslt,,a, 
ahnacak m• 

lstaııbul K11. ve Erkek 
~ilesi Müellifliğinin niiı1l 
ları için senar bir iş.1 
ihti) acı olduguııdan 1 

şeraiti c)ğreııınek üıere 

Galata lzmirlioğlu hail. 1 Üııiver ite) eseri müellıf 
ral'aat edebilirler. 

Maarif 
F.kı eJll 

IRAN ŞEHINŞA 
DOCUM YILDÔ1' 

lstanhul : ı ı (Tür 
habirinden) - lran şe 
doğıım yıldöniimüne teS 
Martın on beşinci Cuın• 
şehrimizdeki lran kO 
binası ıı da bir kabul restııl 
cakhr. 

lthelltçılar lstall 
Ankaradan dii" 

lstarıbul : 12 (Tür~ 
habiriodeıı) - Başvekilı 
rüşmek üzere AnkaraY8 

1 
dilen itha fil tiiccarla~ 

1 ıni~lerdir. Yalnız hirlıdk; 
kfıtibi Salih henüz 
Ba~vckılimız ithalatçılar~ 
tin ithalatı arttırmak içrll 
far göstereceğini ve ıa 
drler için kendilerinin d: 
yade f aaliycl gö~terere 
aı tlırılınasına çalışmaları 
etmişlerdir. 

iSTANBUl'DI 
SUT, YOGU~ 

Fiyat tesplted1 

lstmıbul: 12 (1'iırks0 
birinden) Ticaret vekaıe 
tişleriııdeıı iki zat ıniill~ 
.} oğurt vt• yag meseıes' 
memur edilmişlerdi, 

Müfettişler, bu gıdll 
rinin köylerden clüL:ka11' 
kadar geçird ıkleri safh 
kademedeki mali.} et ve 
belle rini tetkik ve tesbl 
dir. Rapor, ticaret vek 

·1 . b ~ . e fi rı mış, unun uzerın ıJ 
kahc büro ·una ıaprr. 
koyd ugu tahkikat dah 
.} oğurt "e ) ağ fi.> atıarıfl 
bildiı iimiştiı . 

Bur a mıntıkasındıı 
kilosu 16 kuruşken. 

8tı 
60 kuruşa kadar s 
Silivri ve siııaııköy ) . 
toptnn 18 kuruştur. fıY 
knbe kom is) onu bu 
naık ko}acaktu. 
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YÜK ES ERLER 

Sovyetler 
sarayı 

Sovyetler sarayı, Moskovanın 
öbe~indt", 100 bin metre ınurab
aı bir arsa iizerine yapılacaktır 
c ı.lünyanın en muaz1am binası 
acaktır. 

Bina, çelik ve betondan ya· 
lacak, yüksekliği 416 metre ola-

te k ve üzerinde Leninin 100 me-t· 
i1' irtıfada büyük bir heykeli bulu· 
~caktır. Binanın ağırlığı 2.000.000 

n tahmin ediliyor. 
Sarayda, 40,000 kişi istiap e

cek binlerce ~alon bulunacaktır. 
rta yerde yapılacak büyük sal~n 

fiteatre şeklinde olacak, ~O bın 
Şİ istiap edecektir. Büyük içti· 
alar fenni korıgreleı bu salonda 
planacaktır. Salonun kutru l 56 
ctre ıı . urabbaıoda ve yü1. metre 
tiraında olacaktır. Sahnesinde 20 
n aktör bulunabilecektir. lstenil

•t ~i zaman temaşa salonuna tah-

jı edılebilecekıir. Sarayın küç~~ 
lonu 30 "metre olup f,000 kışı 

r caktır. 

'j Binanın üzerindeki Lenin hey· 
ti hakkında bır fıkir vermek için 
nu söylemek kfıfidir : Heykelin 
şı 14 metre yüksekliğindedır. 

2' elinin şahadet µar1T1ağı 5 
ctre uzunluğunda, gögsünün ge· 
liği de 3'! metredir. 

Bundan başka sarayın salon· 
nda, du varlJrıııda 10 - 14 
lre yüksekliğıııde 700 heyke-1, 
grup bulunacaktır. 

Bu muazzam saı ayda seri a
nsörlcr, sabit merdivenler, van· 
tör tesisatı 90LO numaralı bir 
ktrik santıalı, bir lelsi1. televi1.-
n istasyonu, rcısat evi bulu~a· 
tır. Söylenecek nutuklar anıd: 
lıs.ına çevr lecektir. Muhtelıf 

lonlarn. od.ılarJ 5000 saat ko· 
lacaktır. Sam} ın dış ve iç clıı

r laıı, Rusy.ıda çıkan en kıymet· 
ını• r ıneı le ktı p fanacaktır. 

ERlKA Y ARDJM KA NU
NU ÇlKTIKTA N SONRA 

<Birinci a) fadan artım) 
moha ilerin Amerikn Aynnında 
andıkları ıafer , Hitlerin Bııt

ıılarda kazandığı ıaferden kat 
t mühimdir. lnfiralçılar müste • 
bütün Vaşington, kanunun i • 

daf ettiği gayelerin sür'atle. -:e 
es ir hir tnrzdcı tahakkuku ıçııı 

Yecaııla yardım tnraftarlar~_ıın 
hak etmiştir. Amerika t•miu~· 
sinin verimi Lıütüıı clün) a vcrı-
niıı ) üzde e-lli ini teşkil etmek
ir. Bütün bu verim lngiltere 
rnüttefiklcı inin emrine verile

~" Ve mab.enıe sevki) atı derhal 
il ılacaktır . 

MAN S ANI.. YI MERKEZLE 
RiNE BiR A KIN 

(Birinci n) fadan nrtan) 

reti, lr giliz bonıhardman tııyya
triniıı sınat bir merkez ve 
11 nııntıkasırıırı hnyati bir de· 
f} olu telaki noktası olan Ko· 
vaya yaptıkları hiicumda, bura
i köpriiye ve derniryollarına 

isabetler vaki olduğunu ve 
rıgınlar çıktığını bildirınc:ktedir. 
n'ın iki sahıl boyunca fabrika 
dcrniryo'u depolarında yangın · 
ve inlilaklcr görülmüştür. Bir 
•lız tcınaresi dönüşte bir Al· 

11 t. yYarcsini tahrip ctıniştir. -- -------:::--
ilan 

[l[OİY[ RİYASETİNDEK: 
Mliııhal bulunan elli lira 

lıklı bir zabıta memurluğu 
20131941 Perşembe günü 

t on yedide imtihan yapı
aktır. isteklilerin evrakı müs
leriyle birlikte muracaatları 
olunur. 12798 ---

AT YARISlARI 
Adana Ath Spor K ulU· 
ildına 30 - 3 - 941 ve 

- 4 - 941 Pazar gUnlerl 1 
~arıfları yapılacaktlr. 
1 ~784 3 - t5 

BERlİNOEN ATİNAYA 
TEK lif l[R ŞAYİ ASI 

Atina : 12 ( a. a . )- Alman
ynııııı Atinn elçisi tarafın~lan .B~ş: 
vekile ba71 teklifler tevrlı edılclığı 

haberleri saliihi) ctlı mahfillerde 
tehib edilmektedi r. Yunanistana 
hiç bir teklif ) apılmamıştır. 

Londra : 12 ( n. a . ) - Al
manlilr Yunani tandan mutalebat
larını arttırmışlardır. Bazı haber
lere göre Almanlar Seliiniği isti
) orlar. ltal) an isteklerine Alman
ya razı olmamışt.ır .. B~.nrı ~tal\ a
da memnuniye:tsı:r~ık gosterılmek
tcdir . 

ltalyada bulunan lngiliz 
harp esirleri 

Londra: 12 (a .n.) - lıalyada 
hulıınan fngiliz harp esirlerine ivi 
muamele yapıldığı anlaşılmıştır. 

Asker dolu bir ita/y an 
gemisi batırıldı 

1.ondra: 12 (n . n.) - Bahri) e 
Nelardi bildiı İ) or: Akôeniıde Bir 
fngili:r Dcııirnltı ı ask~r dolu bir 
ltalynn nakli) e gemisin~ batırmış · 

tır. Gemi icil)U sınıfıııclrııı %47 
tuııluktur. 

in glllzlerln yeni bir 

dUf Ur me rekoru 

Lonra: 12 tn . a.) - lngiliz 
müdafaa ı alı gecesi ek iz dü.~
man ta)) an•si d iişüı mek surcth le 
bir rekor l..ırmıştır. 

SATIUK TARlA, BAG. YAYlA 

YURDU. 
1 - Abdi oğlunda iyi bir 

mevkide 150 dönüm tarla var. 
2 - Yı'anlı nıeznısınd:ı Kur! 

tepesı şosası üzerinde 15 döı ün~ 

bağ ve meyve ağaçları Bağ evı 

ve müştemilatı. 
3 - Bürücekte Yoğurlçu yur

dunda müftü yurdu yolu üzeıirıde 

parsellt·re ayrılmış haritası muci· 
hince menba suları evleriyle gerek 
ayrı ayrı gerek toptnn satılıktır. 

Alınak btiycrıler sılılıııt vekıilctin· 

de doktor A. Remzi güvence mij 
racaatları . 12771 6 - 15 

13.3.1941 PERŞEMBE 

8.00 

8.03 
8.18 
8 3U 
8 35 
8.45/ 
9 00 

1'..l.30 

l'.l 33 

12.50 
13.05 
13 20 
14.00 
1 .00 

19.10 

19.30 

19 45 

20.15 
20.45 

21.00 
21.30 
21.45 
22.30 

'..l2.45 
23.'.25 
23 30 

Program ve memleket saat 
ayarı 

Ajans haberleri 
Müzik : Hafı~ parçalar .<P.1) 
Konuşma : Zıraat takvımı 
Müzik programının devamı 

Ev kadıııı - Konuşma 
Program, ve ın<'ııılrket saııl 
nyarı 

Müı k : Kar ışık şaı kı ve 
Türkulcr 
Ajans lıabeıleri 
Miızık : Programın devamı 

Müıik Karışık program (Pi) 
Program, ve nıcnılekc:t saat 
ayarı 

Müzık: R;ulyo caz orkestrası 
Müıik : Radyo Çıftc Fasıl 
Programı · .. 
K onuşnıa : Seyahat Ropor· 
tajları 
Memleket sanı ayarı, ve 
ajans haberlNİ. 
Müzık : Radyo ince Saz 
Heyeti . 
Rad} 0 gai'.etesı . 
Müzık : Gençler Maııdolın 

Takımı . . 
Müzik : Dinleyicı lsteklerı 
Konuşma Sıhhat Saati 
Müzik: Radyo Orkestr~sı 
Memleket saat ayaıı, aıans 
haberleri, Ziraat, Esham, 

t 1 ·ıa· ı Karııbivo · Nukut a lVI < ı J 

Borsası (riyal) 
Müzik : D.ıııs (Pi) 

Yarınki progrnın ve kapa· 

ruf 

ingiltereye · Japon kuvveti 
yapılan hücum - Çuııking: 12 ta . a.) - Japon 

l.ondla: 12 (a a.) - Dahili 
emniyet nezareti lcbliği: Dün ak · 
şaın düşman tayyareleri Kent 
kontluğu civarında bazı faaliyet 
göstermiştir. Bomba atıldığı hak
kında haber alınmamıştır. Sahilde 
bir düşman tayyaresi a\ cılnrımız 
tarafından düşürülmüştür. 

Hava dafi bataryalarımız Tart · 
lant bö'gesinde dört düşman bom
&ardman tanaresi tahrip etmi.ş 
lcrdir. 

Londra: 12 (a.a.) - Amiraltık 
dairesi tebliki: Hir gece hücumuna 
iştirak cı.Jen üç diişınan bombard 
ınan tayyaresi bir lngiliz haı p ge
misi tarafından düşüriilnıüştür. Hir 
Torpido muhribi bir Alman tay· 
yaresine tam bir isabet kaydct
miştır. Tayyar e havada paı ı;a par
ça olmuş, mürcllebatından kimse 
kurtulamamıştır. 

Yugoslav arazisine Bulgar 

askeri geçtiği •ayıası 

Sofya: 12 (a a) - D. N. R. 
Su va ı i te.şekküllt'riııiıı Yugoslav 
aıM·ı .,ine geçmiş olduğıı .ı a dair 
bir kısım g11zeleler laıafıııdan y.ı· 
yılan haber askeri ıııahfıllerc-r gÜ · 
Hiııç telakki edilmekted ı r. 

A lman tayyare 
:zayiatı artıyor 

Loııdra : 12 ( n. n. ) - Al
maıılnı lngillere) e gece hüeunı
hıı ırıda çok t.ı}) are knj bediyor . 
Bl'Ş Alman ta)) arcsi dahn düşii
ıülmüştür. 

K ile hücum 

Londı n : 12 ( n. ıı . ) - lııgi . 
IİI ta)) arelt'rİ Kil 'e muvaffaki
) dli iiir taarruı yııpmışlnrdır. 

ordu unu silah nltındnki Kuvveti
nini 52 fırka olduğu ve eiııde 700 
ta)) nresi bu lundu~uıın SÜ) lemt k
tedir. 

vı,ının bir tekzibi 

Vişi: 12 (n. n.) - Bnn Frnrı· 

sız. kara ve dcııiz. üstlerinin Al
nısn} a emrine amade oldugu ha
berleri asılsııbır. 

ITALYAN ASKERi 
HARBETMEK iSTEMiYOR 

Atirıa : 12 ( A.A ) - Atina 
ajausı bildiriyor : 

Resmen anlaşıldı 1ına g<ire Ital· 
yan ordusu harp istememektedir. 
ltalyana askeri temameıı haksı1 
olarak açılan harbe faşi llerirı ih
tira ıninın sebep olduğunu sÖ) ıe: 
mektedirler. ltnlyan Bnşkumanclıı 
nı takviae kıtaati) le cephe efradı 
arasında tema olmAma ııııı çalış· 

maktadır. 

Bu tedbire rağmen meınnu
niyetsiılik ve cesnıelsizlik her tn · 
rafa sirard eylemektedir. ltal) 1111 

ordusun~ıı iaŞt' vaıiyeti de pek 
fazlarlır. üç giinlük di) t' Vt'r ilen 
erzak bir gün yt'tişmcktc ve as
kerler diger iki gün aç ol11ııık ge
çirmektedir. 

ltnlyan askerleri aı as111rla şiıl
cletli disiptinsiılik devam etmek
tedir. 

Sof yadaki Belçika, Hollanda 

Polonya elçileri 

Londra: 12 (L\.. A.} ~Sofya 
daki Polonya, Belçika ve 1-follan· 
dn el" l r ı mi Bulgar hükfıınctı rnÜI· 
leci addet ıııiştiı. Hu elçilere Bulgar 
hüklim< ti pt k ınüsteh1i hareketlt:r 
göstermiştir. · 

----------------------+-----------~-------

Muhtelif maddeler 
ihracatımız 

lstnııbul: 12 (Hu usi) - Almanya) a üç mil) on liralık ihracat 
liste j haıırlmıınış ve tasdik edilmek üzere Ticnrct vddiletine gıinde
rilmiştir. Bu listeye nazaran, bir mil) on 850 bin liıalık yn~lı toknın 
300 bin lirnlık kuş )cmi, 650 bin liralık darı, 350 hi ıı lirnlık hakla 
\t' nohut ve bır buçuk milyon liralık tiftik Almanpyn ilıraı,: edile
cektir. 

575 bin lirnlık .} nğlı tohumlnr, 375 bin liralık J..u.ş) emi hmirdt•n 
verilecek lir. 

Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi 

Korn 
Ma. Parlağ ı 

Ma. Temizi 
Kapımnlı 

Y. Pamuğu 
Klevlaııd 1 
Susam 
K. Buğday 
Buğday Tı;:-

-.. Yerli 

Arpa 
Yulaf 

E.n az 
K. S. 

49,00 

1 

En çok 
K. S 

50,00 

12 3 1941 
Kambiyo ve Borsa 
iş Bankasından alınmıştır 

Rayişmark 

Frank lFransıı.) --ı-- --
Sterlin (İngili7.) .5.24 

afrlk•dakl son vaziyet 
Kahire: 12 (n. n.) - Orta 

şark lngili1 knrnrgalıının tı~bliği 
Habeşistanda mü terek hare

ket inkişaf etmektedir. ltalynıı 
somalisinde ileri hareketimiz de
vam edt'rek 10 Martin Dt·gable
uri ıaptetıik dt·nıişlir. Degnbur 
Mcgavişidesiıı 960 kilumetı e şi
ınali ı ;dedir. 

Diğt'r bı'Jlgelenlc kılıılnı mili'. 
Habt•şistıın lıuduclıırıu doğru ricııt 
etmt·ktt• ·oları dü~ın ııı lnlılıe de. 
vam cdi)or. - - -----------
OKSİJ[M TESİSATI AUNACAK 

•••••••••••••••••••••••••• , 
• • İ ASRi SiNEMA 1 
• • 
: SUl' ARll Bu AK ş A M SUVARE • 

• 8.30 8.30 : 
• iKi GÜZEL FiLM BiRDEN • 

: - I ·- : i Sinemn Aleminin ... Genç .•. Seuimli ... Şık .. Çifı A,ıisli. : 

e Robert Montgomery - Rosalind Russell'in e 
1 YARATTIKLARI : 

• 1 • 

1 1 Y A Ş A ve S E V 1 1 
• 1 • • • 1 Cii1el ve Eitlencı•li Mevıuıı ... Neş'e ve Seviıııli Sıılınclcı le •• 

Dolu Nefis Bir Eo;cr. 

• -2 - • • • • Umumi Arzu Üzerine • • • • Dıinyanırı Kom;k/er Kralı (HAROI.D LQ}'J)) Tarcıfmclmı • 
• Gi'irıilmemi1 Derecede Zengin Tıe Hari/.:.u/iide Salıneler/e Do/11 • 

1 TÜRKÇE SÖZLÜ : 

l~J FI RAVN'IN Kili Q= ! 
• • 1 •• Pe~ yalkon<dla • • ~ . 
: J ükçe Sözlü ve Mu.5ikiJj 1 
i KAHVECi GÜZELi 1 
: 12754j 

: ....................... . 
l l AN 

OÜZİ~İ KÖY ENSTİTÜSÜ MÜOÜRlüGONDEN 
Eşyanın cinsi Miktarı Muhammen 

Tutarı 0/07.5 Teminatı 
bedel lira kuruş akçası lira -

Ayakkabı 120 çift 8 
Elbise 1 Paııtol 120 Kat 14 

l Caket 

960 
1680 

00 
00 

72 
126 

1 - Yukarıda yazıl ı eşyanııı ihalesi 20 - 3 • 941 Perşembe 
gün ü saat 10 da Bahçe malınüdürlüğünde eksiltme ile yapıla
caktır. 

2 - Şartnameler Düziçi Köy Enstitüsü Miidürlüğünde gö-
rülebilir. 

3 - Taliplerin ihale saahııa kadar teminat akçalarıııı Bah· 
çe malsandığıııa yat ırmaları lazımdlr. 

4 - Talipler hüviyet ve ikaınetgahlarıııı gösteren ve.sika
ları beraberlerinde getireceklerdir. 

SEYHAN MAARif MÜDÜRlÜGÜNO(N 
Cinsi Kilo Muhammen bedt•li Teminatı 

Ekistra ekmek 9000 15,50 105 
Sade yağ 700 150 • 79 

Adana Öğretmen okulunun 1940 - 1941 ders yılından kamı 
üç aylık ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı göstt>rilerı iki ka
lem erzakının 1 Mart 941 <len itibaren 20 gün müddetle eksilt
meye konu lmuştur. 

ihaleler i Seyhan M.ı.trif müdürlüğünde 2 1 Mar t 1941 tarih 
Cuma günii saat 14 te toplanacak komisyond a yapılacaktır. 

T a liplerin 2490 sayılı kanun mucibince vesaik ve tem iııat
larile bir likle bildirilen günde koınişyona müracaatlaı ı ilün 
olunur. 12766 4 - 9 - 13-19 

Dolar~merik~ ~ 132.2 ı 

Elinde çalışu- bir vaziyette 
oksijen tesisatı olupta satmak 
isteyenlerin esvaf ve satış şart 
larını bildirir tekliflerini tetkik 
edilmek üzere en kısa bir za

manda Askeri Fabrikalar U
mum Müdür l üğüne gönder
meleri. ---------------------- ----- - - - -----

Frank (İıviçre) 
~~~~------~---~~~--

1278 1 7-9-1 1- 13 
- ------:--:::"'.' - ------- ................ :::;:-:;.. :-:;;--....................... ._, . ~ ............... .-. . ._.. .-. ... , 

• . 
• 
• 
• 

~if ~İlERiN NAZARI DİKKATİNE 
! 1 - En mükemmel, yalnız bir sene çalışmış çifte mib-
! zerli altı hat götü r iir. çapasile birlikte yir mi beygir kuvve
! tinde işler bir halde bir adet F ARMUL satılıktır. 
• i 2 - Her taraf 1 temam az çalışmış bir adet F ordsoıı l 
! markalı B/ÇERDÔ VEk satılı ktır. Görmek isti yen ler Y c-

i ni Otelde İ smai l Çorat'a m üracaat edebilirler. 12784 j 
, G- A 3 -5 

t •.•.•.•. ~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-

,------------------------, Saatçı Vehbi Çömelek 1 
Saat Kulesi Karşısında 

ZENİT, ARLON, NEKER, MACAR, HİSlON KADIM 

VE ERKEK SON MOOEl SAATlERİMİZ Y(OEKlERİYlE 
BERABER 6ElMIŞTİR. HER T0Rl0 TAMiRAT KABUl 

EDiliR... 12749 6-ffi 



Sayfa 4 

• • ' • • • j • • • ' : 

1 
1 
1 

' . ' . ' ' . 

Dikkat - Dikkat 

1941 MOO(lİ DÜRKOPP BİSİKl(Tl[RİNİN • 
İngiliz ve Fransız tipleri gelmiştir. Bunlar hakiki krom 
olup katiyen paslanmaz. T ercih menfaatiniz iktizasıdır. 

Umumi Satış Yeri: NECiP ÖZYAZGAN - Asfalt Cad-
12790 4-6 

~ DOKTOR ~~~~~ 

Mazhar Cemil Esen 
SİNİR HASTAllKlARI MÜTEHASSISI 

Re,adbey maha/leşi Savatlı Bay Halil evi 

12678 29-30 

r----ii;~ .. nit::u~~;~ö;e·~---.. -·ı 
BİRİMCİ SINlf RÖNTGEN VE ElEKTRİK 

TEDAVİSİ MOTEHASSISI 
1 Hor gün hastalarını Abidinpafa cadde•İ 125 

ı 
numaralı muayenehanesinde kabul ile 

27-30 tefhiş ve tedavi eder. 12681 1 
............ ~ e* •• •+ d+ ++ O& Oft .. +• .. O* o• •• - *O e• O' O L. ... + .. 6# •+ _. 

(~"w .....-w~~www..._~--.....,,..,,,-

ı DOKTOR ~ 
ı Yalçın Mustafa Ozel ! Dahiliye Mü.teha .. ı~ı l 
, Kızılay Ulucami caddesi istiklal ilkokulu karşısında 

l. Eski İnan yazıhanesinde yeni açtığı muayenehanede her 
gün hastalarını kabul eder. 12762 8 30 ~ 

_,...,, ...._,,..,.._,,~ 

Memleket H~stanesi Bevliye mütehassısı 
t l 

: oR.OPERATöR Saim Erkun i 
• Kadın, erkek idrar yolları (böbrek, mesane ve erkek 

tenasül hadalıklarını) 
Kızılay Caddesinde, lstlklll Okulu karfısındakl 

muayenehanesinde tedaviye başladı. 
12778 6-30 Teldon : 183 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A Rif AT 
ECZAHANESİ ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANESİND( 

KABUl EDER 

o ................................................ o 

Dr. Muzaffer lokman 
Dahiliye Mütehaıaısı 

HASTAlARINI HER GON MAYENEHANESİNDE 
KABUl EDER 

o - , ............. 00 ·o 00 ...... 00 Ot o· ot •• Ot • = • 

TORKSOZO 

ıo'°''°'~'°'+oo'°"°"°''°''°''°''°''°'~!j 

J Uzun zamandan i ı 
İheri beklenen'yenif 1 

: radyolarımız : .~-• ~ J gelmiştir J 
9 9 i ~YO MEŞHERiMiZi MUTLU~ GöRONOZ 1 i 
tQo En iyi radyo ile en ıyı servısı bulacağınız i 12s61 ~ HER ECZAHANEDE BUlUNUR 

~~~~~~~~~~~~--___A 

-------------------------~ --====müessese şudur====---

1 Muharrem ilmi Remo '°' 1 il 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ . 

Ziraat Banka 
ı 

Abidin paşa caJ. No. 112 Telgraf: Remo ·Adana ı 

• Telefon: 110 + 
12755 ı 

+o+++o-++++++++++++++a++•~· 

~ ......................... _. .............. , 
F Mil 

· Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

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

bundan dolayı. her sa
yuı bayan. adet za-

,manlannda bu gibi hastalıklardan korunması için yalnız I 
(FEMIL) kullanmalıdır .• Rahat, sıhhi, pratik. bir:. kolay
lıktır. (FEMIL) in hususi BAGLARI da vardır. 

ECZANElEROEN VE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARINOAN ARAYINIZ 

Cenup Mmtakası deposu : Balıri Diril Ticarethanesi L Yagcamii civarı No. 71 ..1 

.~M~MMM~MMMMM~M~M~ 

[ TİMOFÜJ 1 
~ ~ 
~ !ABDEST BOZAN! DEDIGiMiZ ŞERiTlER ll 

Bunlann uzunlukları . dört metreden on metreye kadar 
o lur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke
ser. kannda ağrılar. sancılar yapar. Zayıf. kansız. derman
sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedavi ile vu
cuttan atılmazsa. insanı ölüme kadar götürür. . 

TIMOFÜJ 

UZUNLUGU 4-10 METREYE. KADAR 
C?.LA~(AŞPEST BOZAN) OEHİLEH ŞERİTLERİ 
OLDURUP V.UCUOTAN °'SARI ATAN 
TAM TESiRLi ,BiR MQSTAhl.ARDIR. 

S. ve / . M. V~~ö/~/4ft1n 8/fJ N~ /u .-. . 
24- <# - ,~" i•ri6/ı ruA#ohm lit1ır,llr 

- ~EÇE.TE iLE SAru:.ıR, -

>I 
51 
51 
1 
51 
~I 
1 
~l 
51 

1 
1 

• 

Kurulu,. tarihi : 1888 

Sermayesi_: 100.000.000 Türk Lira" 

Şube ve ajans aclccli : '265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye •.-erı 

Ziraaı Bankasında kuınh'lralı ve i lıharsız. t;ı"arı ur he 
ıız 50 lirası hıılıınıtolnra senede 4 d .. ra çekil ede le 

.ış::ığıdaki pl:'imı göre ikramiye d.ı~ılılııc·ııkl•' 

4 

4 
·I 

40 
1 Q(l 

ıw 

ltıO 

Aılr-1 

" 

" .. 
.. 

1 tlüıı 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

l.i r:ılık 4000 J.ifl 

:woo .. 
11100 
4000 ,, 

" 5000 •• .. 
.. 4800 
.. 32011 

DiKKA T : Hesaplarındaki paralar bir seııe. 
liradan aşağı düşmiyı•nl~re ikramiye çıktığı takd 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 1 - Eylül. 1 Biriıı 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. J 

~~~~~~~~--~~~~~~--~ _____________________ ,,) 

iŞ BANKASI 
KÜÇÜK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

l\i<:ŞlDE.LER: 

1 Sıılı.ıl, 2 Muyıo;, 1 Ag ısto .. , 3 lkiııcitı·f" 
lurih lc::riııılc: J apılır. 

i 9 4 1 iKRAMiYELERi 

1 Aıll·t :!000 Lirnlık 2.000 
8 

" 
1000 

" 3.000 •• ,, 7f>O l.!'iOO ,, .... 
" " 

l f)l)() 2.000 ,, ,, 
" 8 •• 2!i0 ,, 2.000 ,, 

:15 il 100 
" 

3.500 ,, 
80 " 50 

" 
4.000 '·' 

300 .. 20 " 
ti .000 

Türkiye iş Bankasına para yalır mıkla yallnı1. par3 

olına'l., aynı ınmanda talihini:ı:i de denemiş olıı 

. 1 A b on e ve 1 la n 
Şartları 

CAN lABORATUARl·/STANBlll-Kutu.su 7.SKr. . 

Si Seneliği 1200 Kr. 
Bu kurtların en birinci devasıdır.! Kutuların içinde kul- ~I Altı aylığı 600 .. 

tanış tarzı yazılıdır. Her Eczantlde bulunur Sıhhat Vekale-: 1 ı Üç aylığı 300 .. 

nin müsaadesini haizdir. 12761 » ı Aylık ta abone edilir. 

» hanlar için idareye 
_,_~Nres,i'lll,.iri'f~~illl""lllli7f..ı~1111111ac~sae-..~._,~~~~~_.,,.~R'w~-·,.~"•~ea~·r-~-~..-. I ,. .....,.,..,.,....,.,..., ,................, ..... .,.,. ~ .~.....,.,. müracaat etmelldlr. 

_..;;.;.;.;;~;;;;;,;;.;..;~~.;;.;.;.----------------~: 


