
...-..... - --..-..... ......... - - _.,,___..,-... -- ___ .._._ ............ .........__ " . 
iDARE YERi •• PERŞEMBE 

13 
Ş UBA T 

1941 

ADANA • Abidin 

Pa~a Caddesi OZ T elelon : 315 

Sayısı her yerde 5 kuruf 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

AlMAN . KIT' AlARI 

BUlGAR TOPRAKlARINDA 

Nevzad GUVEN 

angın Balkanların bacasını sar
mak üzere.. lngiliz Başv.ıekili 
B. Çörçilin son nutkunda açı~a 

vurduğu vaziyet Almanya'nın Bal
kanlarda yapmak istediği şeyi 
ünyaya biraz daha açık olarak 
öRrelmiş bulunuyor. 

Filhakika gelen mütenulaz lıa
bP.rlerclen doğruyu i>J?renme~e im
lain yoktur. Berlin ve Sofya'nın 
lt•kzibine ragmerı 811/garislanda 
Alman kılaları bulurııluRu. bin Al
man tayyaresinin Bulgar lıava 
üslerine yerleştirildiği idclia:~ında 
ısrar ediliyor. Belki bu lıaberlerde 
nıübalaga vardtr. Fakat, elıemmi-
1/efli olan şey Bulgarisfana şu ·ve 

a bu kadar Alman askerinin, 
şu tıeya bu kadar Alman tayya
resinin gönderilmiş olmasında cle
Ril. Almanyanın Bulgaristana kar
şı bir lıareket teşcbbıisüne giriş

miş olnıasıncladır. 

Romanycıya Alman /..ılaları 
Romen ordusunu talim tıe terbiye 
etmek rizere girmişti. 

Bugün. bütün iddialara ra~

men Bulgaristancı Alman kıta/arı
nın girmemiş oldugunu kabul el· 
sek dahi, Bulgaristanın şiddetli bir 
Alman tazyiki altında bulunduğu 

muhakkaktır. Vaziyet le Bulgaris
ianın bu tazyika mukavemet etmi· 
!Jecegini gösteriyor. 

Bulgaristan tıelev rızasile, ve
lev arzusu lıilafına ol.sun Alman 
kıta/arının hudtulları clahiline gir
mesine göz yumtl111tu takdirde bi
laraf lıDını ilılôl etmiş olacaktır . 
Bu takdirde lngillerenin bu bita
raf LzRa hıirmeı etmesinin manası 
kalmıyacak. O dcı lıareket serbes
tisini kazanacaktır. 

Almanya'nın Bulgaristan üze· 
rirıe yapacağı bu lıare/.:.etin hedefi 
tıP. olursa olsun, lngiltereye ço'/.;
larıberi beklediği fırscıtı vermiş 
olacnJ..tır. 

Almarıya şimdiye J..aclar Ro
manya 1ıelrollar111ı ralıcıılıkla kul
nıyor. Ronwnymfa istecligi gibi 
ialışidcıt yapıyor, K"rculeniz kıyı
lcırımlcr rcılıcıtlıkla lınre/..et eclebi
lı"yorclu. 

lngiltere, aradaki devletlerin 
bitaraflığına lııirnıel cnrlişes(gle 
Almanyayı bıı mmtakada ralıat 

bırakmak ıstırarında bulunuyordu. 
Bugün arlık, eler Alman kı

ta/arının Bulgaristancla bulunduğu 
Jıaberine inanmak lazımsa, lngille· 
renin de Bulgar hcıvalarmdan ge
çerek Romanya petrol kuyularını, 
Roma11.11ada Alman talıaşşıil mer
kezlerini bombarclnwn etmek, ate-

e vermek imkanını elde etmiş 
demektir 

lngiİtere'nin bugüne kadar 
bekleyip te Alman kıta/arının Bul
garistarıa geçmeleri üzerine Ro
manya ile siyasi münasebetlerini 
katcfierek sefirini geri çatırması 
bu fikri teyit edecek bir hadi
sedir. 

Nitekim, dün sabah londra· 
dan gelen bir haberde lngilterenin 
Bulgaristana bir nota vererek. 
Alman kıta/arı Bulgar topraklarına 
firdiRi takdirde Bulgar münakale 
yollarının bombardnıan edilecetini 
hildirdiDi zikredilmekte idi. 

Partimizin güzel bir teşebbüsü 

İlim adamları yurdda 
konferanslar verecek 

Aı kara : 12 (Türk,özü ınuha 
birinden) - l lalkevlerimizde-, fa. 
külteler ve yüksek mt ktt'pler pro
fesör doçent ve .öğretmenle • i ta
rafır dan üç yıldanl..ıeri verilmekte 
olan koııferan'll ra bu sene de de
vam edilecektir. İlk koı feranslar, 
bu hafta içintle verilecektir. 

Halkın bilgi seviyesini yükselt• 
mek, fayda umduğu ve teces)üs 
duyduğu mevzular Üzerinde ken· 
disine muhtaç olduğu malumatı 
vermek gayesiyle Cürnhuriyet Halk 
Parti ı G end Sekrt:lt!rliği tarafın 

dan tertip edilmekte o'an bu kon 
fer. nsların ne kadar yerinde bir 
ihliynca cevap verdiği, hıılkın gös
terdiği çok derin ve samimi ala 
kadan anlaşılmaktadır. Halk, bil
mediği, fakat öğrenmek istediği 

şeyleri, bu mevzular üzerinde ko
nuşmıya selahiyetli münevverlerin 
ağızlarından dinlemektedir. 

Bu konferanslar daha ziyade 
ilmi mevzulara temas etmekte, 
ancak tertibinde, halkın ihtiyaç ve 
istekleri \le bilhassa mdhalli husu
siyetler birinci derecede göz ö
nünde bulundurulmaktadır. 

Bu maksadı temin içindir ki, 

Parti genel sekrel<>rimiz Fikr,IT uıer 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreterliği bu konferansların ve
rildiği Halkevleri arasında bir an
ket açmış ve gelen cevapları, tet
kik etmiştir. Bu sene, memleketin 
muhtelif yerlerinde halka anlata
cakları mevzuların tertibinde bu 
ankete gönderilen cevaplardan is
tifade edilmiştir. 

Konferansların ilk tertip yılı 

olan ı 938 de muhtelif mevzulnı 
üzerinde 44, 1930 dıı 50 ve 19~0 
da ı t 4 konferans veı ilmiştir. Hu 
yıl da 25 Hıılkt vinde verilmesi 
kararlaşan konft•raı starın sayısı 

100 den faı.la ol?. caktır. 
Halkevleri de, halkın kültür 

seviye.sıni yükselten, ona bügürıe 
kadar yabancı kaldığı menular 
üzerinde doğru bılgi veıen, me
deniyet dünyasiyle aralaıında mü· 
nı sebet kuran bu çok faydalı me
saiye en gün·I zemin olmaktadır. 
Beri taraftan memleketin tanınmış 
ıl m adamları, yurdu adım adım 
dola~ıp halkı kendi evinin çatısı 

altına toplıyarak onunla konuş· 
maktan ~onsuz bir ze\k duymak
ta ve oııa bir hizmetle bulunmuş 

:.Jlmaktan gururlanrnaktadırla r . Hu
lasa, Cümhuriyet Halk Partisinin 
halk için tertip ettirdiği ve ilim 
adamlarırnızın seve seve koştukla· 
rı bu konferans seyahatleri , halk 
idaresinin en güzel tezahürlerinden 
birini teşkil ediyor. ilim, halkın 
ayağına götürülüyor. Değer bilen 
halkımıza gelince, o, bu harekette
ki asıl gayeyi, bizi uzun uzadıya 
izahtan müstağni bırakacak bir 
sezişle kavramış, minnet ve te:Şek
kürle takdir etmiş bulurımak,!adır. 
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"""* 
Garp çölünde ltalyanlordan lnglliılero kalan tanklardan bazıları 

Kahire: 12 (a. a.) İngiliz kuv-: 
vetleriııin muhtelif kolları ileri ha
reketlerine devam etmektedir. 

Kahire: 12 (a. a.) - Nil or
dusundaki l{euterin hususi muha
biri bildiriyor, Biııga:ti tek bir si~ 
!ah atılmadan teslim olmuştur. 
beyaz bayraklı, mitralyöılü bir 
otomobile. binen bir ıabit şehre 
doğru hart!kel dmişti. Liva ku
mandanı şehrin bu zabite te:.lim • 
olmasını istemiştir . biraz sonra 
bu İngiliz ıabili şehrin belediye 
reisi ve polis müdürü bir kaç ka-

---lı • 

AFRİKA 

HAREKATI 

İNKİŞAFTA 

• 

rabinyeri ile dönmüştür . Bu va
ziyet şehrin te,Slim olduğunu un
latıyordu 

1 Bundnn sonra İngiliz ordusu 
halkın alkışları • arasında şehre 
girmişlerdir. Hikavenin sonu çar- , 
şamba günü bitm.iştir . ltal) aıılnr 
çekilirlerken büyük asfalt yolu 

.._maynlamışlardı. Fakat İngiliz ku
:.mandanlığı şayanı hayret bir planla 
~istikametini cenuba çevirmiş ve 
[arızalı bir~yoldan yüriiyen•k Bin-
[ gazinin 42 Km. cenubuııdaki be-

( Gerisi üçüncü sayfada ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~ 

KİRA BEDELİ 
Kararname projesi hazırlandı 
iNGil T[REYİ iSTilA 

HAZIRUKlARI 
Bazı yolcuların anlattığı 
ıayanı dikkat vaz iy etler 

Ankara : 12 (Türksöıü muhıı.· 
birinden) - Milli Korunma Ka
nununun gayri menkullerin kira 
bedelleri kısmına müteallik hü-
kümlere ek olarak hanrlanan ye
ni gayrimenkullerin kira bedelleri 
kararname brojesi hanrlanmıştır. 

Milli Korunma Kanununun 

, 
Sahip ve Başmuharriri l 

FERiD CELAL OOYEN t 
Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 495 2 

Şehir meclisinde 
dünkü konuşmalar 
Caddeleri adlandırmak için 
bir komisyon intihab edildi 
Şubat devresi üçüncü ve son 

içtimuını dün saat 14,45 d e ya
pan Şehir meclisi ruznamedeki 
beş mevzu Ülerinde müzakereler 
yapmış ve kararlar veımiştir. La
ğam inşaatı maddesine diğer fa
sıllardan münakale icrası hakkın
da bütçe encümeni mazbatası o
kunarak 30 ncu fa lın .birinci yol
lar tami ratı maddesinden 600() li
ranın lağam iuşaatı maddesine 
alıııınasıııa ve kanara müdürlüğün
ce h,teııilen fas ıllar arasında mü
nakale ve munrnm tahsis!t tale
binin kabulüne karar verilmiştir. 

Vakıflar idaresiy le belediye a
rasındaki ihtilaflı mes'elelere dair 
kanunlar encümenının meclise 
verdiği mazbata okunarak bu ih
tilaflı mes 'elelerin ulh yolu ile 
halli cihetine gidilmek üıere be
lediye reisine selahiyet verilmesi 
rey'e konuldu ve kabul ed ildi. 

?.abıta memuru Mustafa Gül
mez'in sıhhi durumunun vazife 
görmeğe gayri müsait olmasına 
binaen bir sene müddetle mezun 
ayılması ve bu müddet zarfında 

maaşının tam olarak verilmesi it
tifakla muvafik görüldü. 

Ruı.namenin beşinci ve son 
:maddesi Asri Sinema caddsinin 

"Safa Özler" caddesi olarak isim
lendirilmesine dairdir. Bu mevzu . 
un miiıakere 1ne başlanuken i\k 
sözü takrir snhibi dişçı Rasih Ôı
gen alarak nya~a kalktı ve evvel
ki celsede crd ettiği f ıkirlcrden 
rücu ederek şimdiye kadar cad
de ve sokakların i imlcnclirilme
miş olma ını ileri sürerek ve a
dcd haricine çıkarak belediyeyi 
ihmnlldirlıkla ittihnın etti ve: 

- " Rir komi yon seçelim, bu 
kom İs) on caddelerimizi tesbit e
derek isimlendirsin ve iki cn<lde
ye Atatürk ve İsmet lnöııü isim-

( Gerisi ikinci sayfada ) 

f RANKO-P[T[N-MUSOliNi 

DON KONU~TUlAR 
Ankara :12 (A. A.) Frtnkenun 

bugün Petenle görüştüğü ve ital· 
yaya ~eçerek Musolini ile de mü · 
zakerde bulunduğu söyleniyor. 
Frankonun Fransa· ltalya arasında 

bir uzlaşma zemini hazırladıgı ve 
hatta İngiliz ltalya mUtarekesine 
tavassut ettiği ilave ediliyor. 

lnglllz g azetelerin in Y e 
bazı kaynakların verd lAI 

• o n haberlere göre 

Bulgaristana 
1000 Alman 

tayyaresi geldi 
MACAR SIHIRINDA 500.000 

AlMAH ASKERİ 
TUNAYI GEÇEN KUVVETLER 

Türk iye ve Yunaniatan 
üzerinde tazyik yapıla
cağı f ayiaları da var 

Londra : 12 (a.a.) - Gazete
ler, İngiliz - Romen münasebetleri· 
nin inkıtaına Romanyanın, Romen 
hükümctinin muvaf akatı ile Alman
lar tarafından askeri bir üs haline 
getirilmiş olmasının sebep olduğ'U· 
nu teharii7. ctıirme'k\e ve bu ha
reketinin Çörçit'in nutkunda bah
selliği Bula-arislana Alman askerf 
hululü dolayısiylc bu memleket 
için de bir ihtar oldu~u mütalllasın
da bulunmaktadır. 

Taymis'in siyasf muharriri, 
Almanların Sof ya dahil olmak üze· 
ra Yunan hududuna kadar Bulga
ristan 'ın bir kısmını işgal edecek
lerini ve böylece evvela Yunani -
tan bilahare Türkiye üzerinde bir 
taı.yik yapmak isteyeceklerini muh· 
temel görmektedir. 

· Deyli Eksprese göre sivil ge· 
yinmiş Alman askerini hamil zırhlı 
trenler Romanya'dan Sofya'ya akın 
etmişlerdir. Bundan başka Roman· 
yaya girmek üzere Macar hudu
dunda 500.000 kişilik bir Alman 
kütlesi toplandığı da söyleniyor. 

Deyli Meyi, Alman askeri Bul
gar hud udunu geçtiQ'i takdirde 
Bulgar münakale yollannın bom
bardman edileceğini lngilterc'nin 
şimdiden Bulgaristan'a bildirdiği 
hakkında Sofya'da bir haber do· 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

-. HADiSELERiN IÇY0Z0 

S iya&i faaliyetin ağırlığı 

AN KA.-A Siynst faaliyetin 
RA o v o ağırlığı iki nok-
G AZ ETE&l tada toplanmı~-

tır : Vişi, ispanya ve Balkanlar 
vaziyeti. 

Vişide kabine buhranının orta
dan kalkmadığı görülüyor. Çünkü 
henüz Lava! kabineye girmt!di. 
Almanya Lavalın kabineye gir. 
mesinden sonra iş birliği arzusun
dadır. 

Demek oluyor kı; /ngiliere 
için, Alnıanya!lı lngiliz anavaia· 
nından uzak bir yerde ve şim
diye kadar masun bulunduğu bir 
mıntakada dalıa vurmak imkanı 
lıasıl oluyor. 

Biz, Almanyanm iktisadi ab
luka tesirinden nisbeten uzak ve 
rahatlıkla iktisadi münasebetlerine 
devam ettigi Balkanları aliıisl et· 
mek, kendisine karşı yeni bir te
rcnıü:z kapısı açmak bahanesine 
Balkanlarda yapacağı bir hareket
len bü_'lük bir /ayda umduğunu 

Londra: 12 (a ,a) - Belçika 
ve Hollanda'dan gelmiş olan yol
cular Almanların istıla limanlarında 
toplar ve küçük tanklar nakli için 
mavnalar techiz etmekte olduğunu 
bildirmektedir. Hu mavnalara top· 
çu ve tank kıt'alannın seri suretle 
tahmil ve ihracı için açıl ı r kapanır 
iskele takılmaktadır. Bu mavnalara 
motörler de takılmaktadır. 

meri{•ete girdigi tarihten itibaren 
gayrı menkullerin ticari kıvmetle
ri üzerinde gerek maddt, gerek 
hu~uki bir takım sebepler clola
yısıyle bazı tahavvüller olmuştur. 

Yunan makineli kuvvetleri bir ıosebe Uerlerk n. 
- .. Frank onun seyahati 

(Gerisi üçüııeü :.ayföda) 

. işte } eni hararnamede bu Şe· 
kılde hem maliklerinin hukuki ta
sarrufları, hem de zelıele, seylap 
gibi maddi amiller dotayısiyle ta
dile uğrayan r gayrı menkullerin 
icar bedellerinin ne .suretle teshil 
oıunacağı bahis mevı.uudur. 

ARNAYUTlUK CEPHESİNO[ 
HarekAt mevz ii şekilde 

devam ediyor 
Atina : 12 (a a) - Düşman 

hava kuvvetleri Yanya, Preveze, 

Larisa, Kandiya, Korent, Pire böl· 
gelerine hücum etmişlerdir. Bazi 
yerlerde ölü ve yaralı vardır. Bazi 
binalar hasara uğ'ramıştır. Ekser 
bölgelerde hasar azdır. 

Atina: 12 (a,a.) - Mahdud 
keşif ve topçu faaliyeti olmuştur. 
Hava kuvvetlerimir. bir düşman 
tayyaresi düşürmüştür. 

Mareşal Petcnin Franko ile 
görüşmek üıre Kan'a gittiği riva
yetleri vardır. Son haberlere gö
re, Franko Romaya gitmiş, Mu
solini ve Papa ile görüşmüştür. 
Ve Franko yarın 1 panyaya dö
necektir. İ panya hariciye nazırı-

( Gerisi üçüncü sayfada) 



Sayfa 2 

General Dcgol 

H ür Fransa bugün, gazeteleı e, 
radyo istasyonlarına, ve is-

tihbarat ajansına sahip bulunuyor. 
Paris ve Vişi matbuatının < Asi· 
ler :i ve yahut da • Muhacirler > 

adını verdiği hür Fransızlar gün 
geçtikçe arttıklarına, dün} ada iş
gal ettikleri yerin gittikçe büyü
düğüne şahid olmaktadırlar. 

Bu hareket nasıl başladı 7 Na
sıl imkan dahiline girdi ? Ve ilk 
kıtalan nasıl te.Şekkül etti '? Bun
ları bir kere daha gözden geçi
relim: 

Kabinesinin sukutundan birkaç 
saat. ve Almanya ile Fransa ar~
sında sulh müzakereleri başlama
d an evvel B. Paul Reynau gene
ral de Gaulle'u Londlaya gön
dermişti. Başvekil mücadeleye de
vam hususunda arkadaşlarını yola 
ietirebileceğini hala umuyordu. 

De Gaulle naııl bir 
adamdı? 

G eneral de Gaulle'ün motör
lü harp hakkındaki eserleri 

Alman askert mekteplerinde oku
tuluuyordu . Fakat Fransada kendi
sini ve değerini tanıyan insanların 

ssayısı çok mahduttu. Kitapları 
çot mah:dut bir okuyucu kit lesi 
tarafından biliniyordu. Mebusan 
Meclis'i millt müdafaa encümeni 
nezdinde yaptığı teşebbüs ve mü
dahale boğulmağa mağkum edil
tniştir. 

Bu son harpte Somme cephe
sinde bir zırhlı fırkaya kumanda 
etmiş ve yegane Fransız zaferi:ıi 
kazanmıştı. Yaptığı mukabil taar
ruzla Almanları püskürtmüş ve 
düşman kıtaları köprü başlarını 

birer birer kaybetmişlerdi. Fakat 
motörlü Alman kıtalarını kat'i 
mağlubiyete uğratmak için böyle 
bir, iki zırhlı Fransız fırkası değil 
on, onbeş fırka lazımdı. 

General de Gaulle Londraya 
vardığı zaman lngilizlerle temasa 
geçmiş, anlaşmış ve bilahare ge
ııera! Noguese de müracaat edil
mişti. Fakat Nogues, kendi~inin 
Fasa çıkmasına müsaade etme
mişti. Bunun üzerine de Gaulle 
Londrada muvakkat bir komite 
teşkil etmişti. 

General de Gaulle' ün 
ilk askerleri : 

D ünkerk'den kurtarılan Fran
sızlar, Norveçten dönen kı-

taları lngilterede bekliyorlardı. Bu 
kıtalar $Üratle yeniden teçhiz 
edilerek Fransaya doğru yola çı
karılrnışlardı. Paul Reynaud 'un 
fikri harbe lngiltereden devam 
etmekti. Fakat bu kıtalar henüz 
Fransız sahilleri açıklarında iken 
mütareke haberi alındı. Vapurlar 
derhal geri döndü. 

Bundan sonra Fransadan mu
hacir kafileleri akın etmeğe baş
ladı. Almanların denize bir kayık 
indirilmesini menetmiş olmalarına 
rağmen, yüzlerce, binlerce Fransız 
lngiltereye kaçmanın yolunu bu
luyordu. lşte general de Gaulle
ün ordusu bu suretle teşekkül 

etti. 
Bugün bizzat kendi ifadesine 

nazaran yalnız ' lngilterede mü
kemmel surette mücehhez 35 bin 

TÜRKSÖZÜ 13 şubat 1~ 

HOR FRANSA i . . HAB ~· RLER 
~ 

B~lr. 
l B 

lıalci z< 

Al Bu hareket nasıl doğdu? 

Pol Reyno!ıGnl. de· Gaulle'ü son sa
atlerde Londraya niçin göndermişti? 

Adana hususi Bölge topraklarındUi.~Y 
Muhasebesinin ekim için hazırhk ~:;;f~ 

Hür Fronsız kuvvetleri bir hücuma geçerken~ 

kişilik bir Fransız ordusu mev
cuttur. Bundan başka yirmi harp 
gemisi, bin tayyareci generalin 
emrinde bulunmaktadır. 

Filhakika böyle bir ordu ile 
Almanları Fransadan çıkarmağa 

imkan yoktur. 

] Hür Fransa ] da kendisinin 
yalnız başına bu işi başarabilece

ğine kan i değildir. Fakat general 
de Gaulle bir gün, hem de çok 
yakın bir günde, bütün Fransanın 
müstemlekelerile beraber tekrar 
silaha sarılacağın ı düşünmüştür. 

Ve bu fikri bugün büsbütün kuv
vet bulmuştur. Daha şimdiden 

Kameron, Çat, Gabon, Oseanya 
gihi Franı;ız miist emle\c.eleri lc.en
disine iltihak etmiştir. Nitekim, 
Vichy hükumeti Dakar'da yara
lanan ve esir edilen hür Fransız 

zabitlerini devlet emniyetine karşı 
suikast ve firar suçundan mahkum 
edememiş ve bu zabitler yeniden 
orduya alınmıştır, 

General de Gaulle'ün en yakın 
arkada~ları şunlardır : 

Kendisinin Yakınşark mümes
sili olan general Catroux, Vis 
amiral Muselier ve profesör Andre 
La Barthe. 

Londrada hür Fransanın mü
revvici olarak [ Fransa ] adında 

yevmi bir gazete intişar etmek
tedir. İngiliz hükumeti büyük bir 
cemile olmak üzere bu gazeteyi 
sansüre tabi tutmamakta :ve san
süre tutulabilecek yazıların tak
dirini bu gazetenin başın·da bu
lunanlara bırakmaktadır. 

Bundan başka-yine Londrada 
profesör La Barthe tarafrndan 
neşredilen ] H{.ir Fransa J adında 

bir de aylık mecmua çıkmakta

dır. 

Dünyanın bir çok köşelerinde 

hür Fransa namına işliyen birçok 
radyo istasyonları da mevcuttur. 
Londrada, Amerikada, Hindistan
da, Kudüste, Sidney'de, Buenos -

Ayres'de bulunan bu istasyonlar 
Fransayı uyandırmak, ve yekin
dirmek için mütemadi bir propa
ganda yapmaktadır. 

Hür Fransanın bir ele istihba
rat ajansı vardır. Bu ajans [ Ha
vas ] ın Londrada bulunan büro
sunda ve Londrada kalan muta
hassıs memurları tarafından idare 
ediliyor. 

Bir hiçten çıkan ve sadece 
Fransayı kurtarmak ve mücadele
ye devam etmek iradesine istinad 
eden bu hareketin bütün Fransız
ların gizli arzu ve ümidlerine ce
vap verdiğini düşünecek olursak 
istikbalde büyük bir kuvvet ola
bileceğini tahmin etmek mübala
ğa olmaz. 

Talebenin 
selam şekli 
Talebenin bayrağı, sancağı, ö

lüleri, büyükleri ve arkadaşlarını 

selamlama tarzı Maarif Vekaleti 
tarafından tasdik e(lilmiştir. 

Buna göre başlarında okul 
kasketi bulunan erkek talebe so
kakta büyügünü askerce selamlı

yacak, kız talebe ise hafifçe yü
zünü çevirip başını egerek salam 
verecektir. Bir büyük, talebenin 
hatırını sorduğu veya onları "gü
naydın" diye selamlaclıgı Z!J.man 
talebe "sağol" rliye mukabele e
decektir. 

BiR DÜZELTME 

Dünkü gazetemizin ikinci say
fasındaki c Mikado ~ adlı yazının 

ikinci sütununda 32 inci satırdan 
itibaren üçüncü sütunun 28 inci 
satırına kadar olan kısmın sayfa
nın tanzimi sırasında yanlış kon
duğu ve yazının mabadi dör
düncü sütuna atladığı halde üçün
cü -sütun altına (,{ gerisi üçüncü 
sayfada :i kelimeleri kondu~u gö
rülmüştür. Özür diliyerek düzel
tiriz. 

mali vaziyeti 
Vilayetimiz hususi muhasebe 

dairesinin 1940 takvim yılına dahil 
1939 mali yılı son beş ayı içinde 
36057 lira 34 kuruş tahakkuktan, 
211690 lira 67 kuruş haliyeden ve 
6rn44 lira 60 kuruş da sabıkadan 
olmak iizere 277735 lira 27 kuruş 

tahsil ettiği ar laşılmışlır. Yine 1940 
y1 1 ının yedi ayı içinde 844812 lira 
32 kuruş haliye ve 2015910 lira 
45 kuruş sabıka, ki cem'an 2890-
72 ~ lira 77 kurnş tahsil olunmuş
tur. 

151659 lıra 15 kuruş banka
larda, 8103 lira 17 kuruş mal san
dıklarında olmak üzere 194 L yılı .. 
na cem'an 159762 lira 32 kuruş 

nakid mevcud devredilmiştir. 

1940 Yılı içinde 939 malı yı
lı bütçesinden 329422 lira 90 ku
ruş ve 1940 yılı bütçesinden de 
404332 lira 44 kuruş, ki cem'an 
733755 lira 34 kuruş sarfiyat ya
pılmıştır. 

Ferağ, intikal ve ipotek için 
14 Il mükellefin müracaatı tapu 
dairesine havele edilmıştir. 

Kireç, tuğla ve emsali ocak
lar işletilmesi içirı 46 ruhsat tez
keresi verilmiş, şehir içinde 14737 
mükellef hakkında haciz J<ararı 

alınmışlır. 

Beden Terbiye
si ders notları 

Maarif Vekaleti liseler, orta 
okullar, öğretmen okulları, ticaret 
liseleri orla ticaret okulları, böl

ge sanat ve inşaat usta okulların· 
da beden terbiyesi dersinden ve
rilecek olan ~ anaat notları ile bü . 
!ünleme, engel ve okul bitirme 
imtihanları notları hakkında yeni 
bir takım esaslar koymuştur. 

Bundan başka, bu ö~retim 

müesseseler.nde t~lebenin Beden 
Terbiyesi 'dersinde alması lazım 

gelen asgari muvaffakıyet derece
leri tesbit edilmiştir. 

Halkevinde dün ak,amki 

kon ferans 

Be<len Terbiyesi Bölgemiz müc.lü
rü Bay Rıza Salih Saray tarafından 
dün akşam saat 20,30 da Halkevi
miz salonunda "Bec.len Terbiyesi ve 
Bölgemiz Faaliyeti" mevzuu üze
rinde faydalı bir konferans veril
miştir. Konferansta büyük bir 
dinleyici kalabalığı bulunmaktay
clı. 

Bir adam bıcaklandı • 
Dede oglu Cemil Toktamış is

minde bir sabıkalı eski bir husu
met yüzünden Ali Rıza oglu Be
kir Erdogan 'ı kunduracı bıçağı 
ile baldırından yaralam ıştır. Caı ih 
tutularak adliyeye verilmiş, yara
lı tedavi altına alınmıştır. 

, -

iiilii!Jo[g:u1v]o~urE:K 1LlA~R~l~M[ıGz[liiiii 
Dünyanm en pahalı bir sineması 

Dünyanın en meşhur sineması hiç şüphe yok, 
Amerikada Menfis şehrindeki sinemadır. 

Bu sinemanın filmlerini görebilmek için senede 
altı bin Türk lirası ödemek lazımdır. Bunun için 
dir ki sinemanın bütün müşterisi 22 kişiyi geçme
mektedir. [ 130 bin lira senede]. 

Bu yirmi iki müşteri Menfis 'in en zengin adam
larıd ı r. Bu kadar para mukabilinde haftada ancak 
bir film seyredebilmektedirler. 

Yalnız bu filmler en son hadiselere ait en 
yeni ve Hollivud'un henüz kimse tarafından gö
rülmemiş filmleri olup tayyare ile getirilmektedir-. 

. 
Fakat Menfis'deki bu sinema en pahalı olma-

sına rağmen dünyanın en lüks sineması değildir. 

Bu ünvan Los Angeles'da 10 bin sinema direktörü, 
artisti, teknisyeni tarafından devam edilen [ Sid 
Grovmau's chinese Theatre J adındaki salona aittir. 

Sinemadaki yeı:lerin büyük bir kısmı sinema 
artistlerinin isimlerini taşıyan lüks localardan iba
rettir. Mamafih bu sinema da dünyanın en rahat 
sineması değildir. MüşterilP.rinin rahatını en çok 
düşünmüş olen sinema Saygon 'da bulunan küçük 
bir müessesedir. Bu sinemada müşteriler filmi yas
tıklarla döşeli bir hamak içinde seyrederler. 

Halkevimiz de iki kon
ferans verilecek 

27 Şubat -cuma günü ak
şamı Halkevimiz salonunda 
Gazi Orta Ö~retmen Okulun· 
dan edebiyat öğretmeni Bay 
Ahmed Kudsi Tecer tarafın

dan "Halk Edebiyatı,, ve Dil, 
Tarih - Coğrafya fakültesi 
doçentlerinden Bay Bedretlin 
Tunçer tarafından da "Vefik 
Paşa ve Türk Tiyatrosu,, 
mevzuları üzerinde iki kon
ferans verileceği haber alm
mı$ltr, 

Degerli kon/ eransçılar , 
Parti Genel Sekreterligi tara-

\ fmdan şeyrimize gönderilmek- ) 
~ tedirler. , ) 
~~ 

MAARif S(VER BİR KÖYlÜ 

KADINIMIZ 
Buruk köyünde İsmail Çomaklı'

nın eşi Halil kızı 45 yaşında Ba· 
yan Selvcr Çomaklı, senelerderı

beri biriktirdiği elinde avucunda 
bütün serveti olan 400 lirasını 

büyük bir maarifseverlik eseri 
göstererek Buruk köyünde yeni 
açılan köy okuluna bir su ku
yusu açılması için teberru etmiş. 
tir. Bu Maarifsever, hamiyetli köy 
kadınının bu temiz hareketi hay
ranlıkla karşılanmış ve derhal ku
yunun açılmasına başlanarak bu
güne kadar 20 metre derinlikte 
hafriyat yapılmıştır. Bayan Server 
Çomaklı'nın bu hareketini biz de 
takrlirle karşılarız. 

Ceyhanda ge
ce hayatı sönük 

Yapılacak teşebbüsler var 

Ceyhan : 12 (Türksözü muha
birinden) - Ceyhanda gece haya
lı yok gibi bir şeydir. Zira, mev
cut kahvehaneler daha akşamdan 
ağzına kadar tıklım, tıklık dolu· 
aur. gece geç vakte kadar... Ne· 
den kahvehaneler böyle dolmasın? 
ve halk neıeye gidip vakıt geçir
;in, eğlensin 't . Sinemalara mı? yok
sa tiyatro ve barlara mı? ... Şurası
nı eserle kaydetmek lazımdırki , 

Ceyhanda ne bir .,inema ve ne de 
bar ve tiyatro vardır. Gerçi küçük 
bir tiyatro vardır. Fakat buraya 
herkes gidemiyor. Çünkü, tiyatro 
oynanan bina dahilinde soba yan· 
mıyor. Diğer tarafdan sigara du
manı, rakı kokusu da ayn. 

Ceyhanda bir s inema b:nası 
yok değildir. Ve burada geçen 
kış ve bu yaz ~inema mükemme 
len çalışmakda ve para kazanmak
da iken, Ceyhanlılar bundan da 
mahrum kaldılar. Sinema merakl!
lan şimdi ancak Adanaya giderek 
bu zevklerini tatmin edebilmekd e
dirler. Bu da tabiatiyle tuzluya mal 
olmakdadır. Şu halde ne yapma
lım? ... 

Mademki, bir sinema binası 

mevcuttur ve Ceyhanlıların da son 
senelerde sinemaya karşı olan rağ
betleri artm ışdır. Belediye bu bi
nayı isticar ederek daimi surette 
ve güzel güıel yeni filmler getir
mek suretiyle sinemayı çalışdırmış 
olsa hem para kazanmış olur ve 
hem de · Ceyhanlıların sinema ihti

ı 
yacı karşı lanmış olmakla beraber, 
gece yarılarına kadar p's kokulu 
kahve köşeler inde bir çok kimse• 
!erin, bilhassa gençlerin pineklen· 
mesine mani olunurdu. -M. Selçuk 

• ıemeli 
Pamuk Deneme, hlah ve " 

/ 
b 

me müessesimle İkinci Kantı!l ıoy e 
.. d S 1 kt .. . . <l aı:ı •eçeceğ 
ıçın e e e or ışlerıne ev d 
dilerek 200 lon çigit eleııfl1• ın a;/ 
Aynca müesseseye ait 111ııt. e 

'ftl'kl d "d · e ırl-asm çı ı er e erın sürme arıı 't / · . u ljan 
yapılmış, bu ameliyat netıce) . · 

/ ~~ vınc en 
4000 dekar arnzi sürülın 11• 1. l 

na ı e 
1000 dekar arazi de ak tarılııı l 

/ <ı mış 

Partimizin Halkevlne gf Hu 
derdiği y eni fll mıer rl'fin d 

~ erlıan 
C. H. Partisi Genel Sekr ci en 

llğince He lkevimize gönde ile Tı1 
fılmlerin }·akında Halkevi sal0 ğ' · e uıı 

da halka gösterilmesine bıı~l eliliklı 
caktır. Filmler parasız göste Tü 
cektir. Salona girmek için H unu 
vi Bürosundan giriş kartı 11 'cin eli 
lazlmdır. Bıı 

a /..ula 

~EHIR MECUSiNO[ .. ,irk s 

DÜNKÜ KONUŞMAlll 
Birinci sayfadan artaıı 

teri verildikten sonra bu B 

diğer bir caddeye de "Saf8 (Birin 
ler" ismi verilsin" dedi. ı rıa ta 

Azadan Memduh Pekbilgı ı ışı 
1 

k A b 
. . . en 

alara dana eledıyesınııı agm 
ihmal etmemiş olduğunu, bt r~7i u.r 

· b · · t~ 12 v\ ) 1 
yenın u ışı a sene e •enin < 

den düşünmüş ve caddelere, ir k·~ 
kaklara numara vermiş old~ iye <. 

.. l.. kR 'hô ,. · ttı gır soy uyere · ası zgen ın 1 , slerin 
tarını çürüttü. Bi~ahare rei~ t' di) e r 
Ener de mütaleada buluna:ıı~ e dev 
tün cadde ve sokaklara isııı1 ehrin 
rebilmek için imar planın.ııı ogru r 
dik edilmesine ve kesbıV u kes 
eylemesine il\tizar eylemek 18 ~O Km 
geldiğini, bunun ise çok tı1·11 urü) üş 
zamana bağlı olduğunu iııı~ n har 
Neticede 15 - 20 caddeye. uş ve 
vermek ve bu işi Nisan içt~ıı' ınun g 
kadar yetiştirmek üzere bır giliz ı 
misyon seçilmesine karar \ şmişle 
rek Rifat Gülek, Ziya pJ'\ ı lıyan 
Hasan Alaş, Mahmud B3 

-'i m elı 
Coşkun Güven, Ragıb S ırkunç 
Tevfik Kadri Ramazanoğl~ psi t 
mürekkep bir komisyon seıt Kahi 

Ruznamede müzakere ~1 bliğde 
cek başka madde olmaclı~e 1 ltaly 
Hazım Savcı tarafından •tal T 
bir takrir okundu ve ruı•18 . d 
1 k .. k ıJI •sın e a ınma uzere reye oıı d .. 

1 
kabul edildi. Bu takrir ~1 • e 

0 

Şekip Beriker hakkında i0\ 
zeretsiz üç defa meclise .

1
' HA 

etmediği anlaşılan Bay Şe~1I 
riker'in müstağfi addedilıJle' 

k n ıse seriyetle tasvip edilere · 
tatil eriildi. > or. 

Fran 
- :::?iuhtelif 

ı-nsMAHiYEDı- ~·~:~~ 

1

1 

Aıçıı~!. ~~~~~1~11101 JlG~ 
te, vlk maksad1~1' 8 

l 13 Martta 1 lı~ırıı 
Türk Hava Kurumu çı~6 man 

Osmaniyede büyük a~ 6~ tf ~~p I !arı yapılacaktır. 1~ "';ve ed 

I ......... -----~ u~Ô 

ZAYİ TERHİS UZKl~~~~ ~ 
Bel 

I ~I· 1in 
Konyada jandarma 1 nü 

8 
yı vazife ederek AdaııCJ ınan 
kerlik şubesinden aldığ1~1 rdu. E 
his tezkeremi zayi ettiğıı nları 

. . . l w 'h 1te ın nıü 
yenısını a acagım cı e ı ed·ı 
. . h"k .. 1 d g"ı ııl 1 

sının u mu oma ı innıiş 

eylerim. ~ çok 
Adananın Karal8ı' batın 
gw ı k den Mehrlle~ J ana 

. tr ld' . 
318 doğumlu A6a.~ ığı s 

12 r 
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~l ~~t~ KJT'~l~RI 

l .. ~;~~g.~~;~~:~;w,~.!·: DA 
Almany amn böy le bir lıare

te1te11 tcı/...ibettiği başlrca gayeler 
prasmcla Bırlgarislana yerleşerek 

'Yunanisfcmı ve Tı1rkiyeyi tazyik 
1edefi de zikrediliyor. 

Vatan"': müdafaası uRrıında 
~endisinden on misli J...mrvelli ve 
'alabalık bir diişmana karşı mııkn
ıemeli göze alan Yıınanislanm 

t>Öy/e bir tehdidle. clcitıôsından vaz-
reçeceğini zannetmek kimsenin ak
ınclan geçmez. 

Merhum AfetaJ..sas ve onun 
rl..asmtlan bütiin Yıınan milleti 

'ta/y an sefirini bir gece yarısı 
vinden J..nvt!uğu ::aman bu ilıli
ali elbelte !{Örmiişler ı•e lıesaba 

cıtmışlarclt. 

1 Hııclııdlarımıza yanaşacak kuv-
•elin derecesi ne nltırsa olsun, 
erlıangi bir telıdid. lıir tazyik hal

ci en büfıiik tecm•iiz l..arşısında 
ile. Tiirki j enin lwrcırınclan döne-
ğini zannefmf'I.. ise düpedüz 

1elilik.tır. 
Tiirkiı1enin şef!l'ri, matbuatı 

unıı aylarclr•nberi bagıra bağıra 

'cin elli. 
Bu sesi işitmemiş olanlar var

a J...ıılaklannın pasını açmak için 
'"iirk siingiileri beklemektedir. 

1 Af R İK~ HAREKATI 

iNKi~~ fTA 
SCI) fadan artan ) 

ina ta~) are meydanın da z?ptet-
11işlerdir . Bu esnada şicldet ı i bir 
agmur yağ ıyordu, t•riyen karlar 
razi.} i çamur haline koymuştu. 

•eninada yalnız 4 duvar halinde 
ir kaç hangar kalmıştır. Binga
"ye girdiden sonra general, po
slerin silahlarını almamış ve be-

~ diye reisi ile birlıkte vazifeleri
e dc~am etmelerini bildirmiştir. 
ehrin işgalinden sonra Trablu~a 
oğru ricad eden c'üşmanın yolu- · 

·rU kesmek için İngiliz kıtalan 
ıto Km. lik mcsaft' \ i cebri bir 
/Ürii) üşle kat etmişlerdir. bunla
-il hareketi tam bir sürpriz ol
uş ve ricat eden İtalyan ordu-
mun gelmesinden iki saat evvel 
giliz zıhlı kolu mevzilerine yer
şmişlerdir. Yollarının kesildiğini 
'ılıyan İtalyanlar şiddetle hü
m1 etmişler, fakat 36 saat süren 
l rlunç bir çarpışmadan sonra 

1 psi tcs' im olmuşlardır. 

et Kahire: 12 (a. a.) - Resmi 
1 blig<le bildirilcliR-ine göre: Onun
e ı ltalyan ordusu kumandanı ge

·ral Tellere aldığı yaralar neli
ı •sinde esir olarak yattığı hasta-

·de ölmüştür . 

; HADISElERİN i~ YOZO 
(Birinci sayfadan artan) 

n İse Hitıerle görüşeceği söyle
yor. 

Frankonun bu seyahati üzerine 
~u h telif rivavetler çıkmı.ştır. Fran
~~un lııgilterc ile İtalya arasında 
utareke tavassutu yaptığı da 
ylenmektedir. 
-----·~~~~~~--~~ 

JlGARiSTANA 1000 AlMAN 
TAYYARESİ GElOİ 
Birinci ı;a.} faclaıı artan 

lı ~ını yazıyor. Ve Romanya 
nıan üssü olduktan sonra lngil
~'nin lüzum göreceği her hare· 
tı yapmak ta serbest olduğunu 

}Ve ediyor. 
Deyli Telgraf, Almanlara taar

ttu? Ortaşark'taki İngiliz kuvvet
p:nın bu hareketi Almanlara pa 

lıya ödeteceğini yazıyor. 

PARİST( VAZİYET 
A lman ajansına göre 

nasıl olmalı ? 

Paris : 12 (a. a.) - D. N. B. 
biln iriyor: Oue r gazel esi yaıı yor: 
Vichy'df"ki kabine buhranının halli 
ne nihaidir ne de tamdır. Flan 
den artık kabinede değildir . Lwal 
ikinci defa hükumete girmeyi red 
etmiştir. Bu sun:tle Montoir siya· 
se 1int devam edilmesi çok güçleş · 

mi~tir. Amiral Darlanın !ayinine 
karşı hir şey -;Öylcneınez'>e de La
valın başvekıl olması daha iyi idi. 

Le Jonr gazt tesi diyor ki : 
Amirnt Dcırl<rn lngiltereyi pek iyi 
bilir ve FranHz donanmasının za 
yıflamasına lngı lle ı enin sebep ol
m s. nı da bilir. Fransanırı, düşmanı · 

nırı artık garpl .! bulıındugunu bil
mesi lazımdı r. 

ADANA tif T~i BiRliGiHDEN: 
7 Şubatda ekseriyet olma

masına bina ·en Birliğimiz"in 

Yıllık toplantısı ikinci ve son 
defa olarak önümüzdeki 14 

Şubat Cuma günü öğleden 
sonra saat iki buçukda yine 

Belediye karşısında ki. A dana 
Kulübü salonunda yapılacağin

dan ve çiftçimiz "in ihtiyaçlan
na dair mühim mes· eleler ko
nuşulacağından arkadaşlar·m 

behemehal gelmeleri ilan olu
nur. 

9-11-12-13 12688 

i ....... . _ - · ~ · .... ..... ..... ..... ~-- · ~ i 
i YUNANLILAR BULGAR- i 
! İST ANDAN ÇEKİLİYOR ! 
• • i Sofya : 12 (a. a .) - Ha-i 
i vas blldlrlyor: Yunan El i 
i çlllğl Bulgarlstanda bu- i 
i lunan Yunanlllarm mem-i 
t leketlerlne gltmelerlnl i 
i tavsiye etmişti r. i . . 
~- - -·~ · ~ ·- · - ·- -- · ~ ·- -~ - ~! 

1 AlMAN ÜSlERİNE BÜYÜK 
AKINlAR 

Londra: 12 ( A. A. ) Hava 
Nezaretinin tebliğı : Har ovr üzeri
ne çok şiddetli bir hücum yapıl

mıştır. Bu filoya mensup layyarele-

~ifT~i BiRliGiND[H : 

rimizin hemen he psi hedeflerine 
varmışlardır Allı saal süren taar· 
ruzun ilk saatlerinde hedef tutulan 
hölgenin şimal Ct>nııp ve ~arp 

kısımlarında yan 
gınlar çıkarılmıştır. Bu yangın· 
hır müteakıben ~elen tay ya relerin 
büyük çapla infılak bombalarını 

atacakları yerleri aydınlatmı~tır . 
Son tayyaremiz bölgeyi terk eder· 
ken sayılmıyacak kadar çok adet · 
de yangınlar yanmakta idi . Roter-
dam limanındaki petrol tesisalı da 
rnvvaffakiyelle bombalanmı~tır. 

' . 
bunlardan ba?ka Alman yanın. 
batı ş: malinde, Holları'dada Bloug 

de, Şeıburg 'da ve Gan' da hed7f 
itlihaz edilen mıntakalar muvaffakı
yetle bombalanmış, düşm<ına ağır 
hasar veıdirilınişfir. 

Hükumetimizin çiftçi ihtiyaçlarmı karşılamak hususunda 
aldığı tedbirler cümlesinden olarak pek yakında lskenderun
dan şehrimize çiftçinin tam olarak muhtaç olduğu mazot, gaz 
ve benzin sevkiyatına başlanacaktır. 

Çiftçimizin bütün mevsim için ihtiyaçlarını Birliğimize bil
dirmeleri ve Traktör ve Farmall karnelerini hazır bulundurma
ları ve bilhassa Mazot şimdilik dökme olarak geleceğinden kap
lannıda hazırlamaları lskenderunda mevcut istek bütün ihtiyaç
ları karşıhyacağından asla telaş gösterilmemesini ehemmiyetle 
ilan olunur. 12700 13- 14-15 

ilan 
ADANA ASKERliK ~UBESİNOEN: 

1)- 337 Doğumlulann ilk yoklamasına 151 Şubat; 941 ta
r ihinde başlanacaktır. mahalle ve köylele verilen cedvellerde 
ismi olsun olmasın bütün 337 doğumlular şubeye gelerek yok-
lamalarını yaptıracaklardır. 

1 

ZAYİ ASK[RlİK VlSİKASI 

Misis, Karataş, Tuzla nahiyesine bağli köylerin 337 doğum
lularının yoklamaları için memur gönderileceğinden bunların 
şubeye muracaat etmemeleri. 

il)- ihtiyat erlerinin ihtiyat yoklamalarında ayni tarihde 
.. başlanacaktır. Yoklama tarzı aşağıda gösterilmiştir. 

17 inci Tug karargahıııclan al- 332-331-330- 329-328- Doğumlu ihtiyat erleri 15/ Şu-
dığım askerlik vesikamı zayi et- bati 94 1 den 15/ Mart-941 tarihine kadar 327-326-325-324-
tirn. 323- Doğumlular 16 Mart -941 den 15- Nisan -941 tarihi-

Yenisini çıkaracağımdan zayi ne kadas332-321 -320 -319-318- Doğumlular 16-Nisan -
vesikamın hükmü olmadığını itan 941 den 15- Mayis - 941 tarihine kadar ve 317 316-315 -
ederim. 314-313-312 - Doğumlularda 16 - Mayis - 941 den 15 -

Adana Singer kumpanya- Hazıran -941 tarihide kadar devam edecekdir. 
sında makinist Dursun III) _ Yabancı 337 doğumlularda Yabancı ihtiyat erleride 

12699 
oğlu 323 doğumlu ayni şekilde yoklamaya geleceklerdir. 
CEMiL GôRE.R VI)- Misis. Karataş ve Tuzla nahiyelerine bağlı köylerin 

13-2- 941 Perşembe 

8.00 Program, saat ayarı 

8.03 AJANS haberleri 
8.18 Müzik : Hafif Parçalar 
8.45 
9.00 

12.30 

Ev kadını - Konuşma 

Program, Saat ayarı 

htiyat erlerinin yoklamaları mahallerinde 337 doğumlularla be 
raber yapılacak, bunların şubeye gelmemeleri. Ve bu köylerde ya 
hancı olanların şubeye gelerek yoklamalarını yaptırmaları ilan 
olunur. 12-13 

HALKEVi RE1SLlG1NDEN 
(KONFERANS) 

:•••••• .. •e••••• .. ••••••••• 
I ASRi SiNEMADA 
i_su;;~E B u AK s A M MATiNE 

230 

1 • • • • • • • • • • • • • 

Üçüncü ve son hafta başladı 
Mersin, Tarsus, Ceyhan, Hadırlı ve Mıdıktan 

m üracaat eden sayın m Üfterilerim i:ze : 

SON flRSA Ti KA~IRMAYINIZ L. 
- Büyük Türk Şairi 

f UZUliNiH 
Ölmez Eseri 

1 Leyla ile 
I• 1 M·ecnun 
• 

• • 1 

1 

1 • • ı -

·---1 PEK YAKINDA 1--· 
KOÇOK PRENSES 1 

• 1 SH/RLEY TEMPLE 

.......................... 
1 L A N 

S[YHAN MAARif MÜOÜRlOGüNO[N 

Cinsi 

Lcivert Kumuş 

Miktarı 

Metre 
350 

takdir No. 

510 

Mühammen 

Bedeli 

. 650 

% 7,5 
Teminatı 

17 1 Lira 

1 - Adana Öğretmen okulu talebesi ihtiyacı için yuk a 

rıda cins ve miktarı yazılı lacivert kumaş 1 O - 2 - 1941 -

tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksilimeye konul
muştur. 

2 - İhalesi ~6 - 2 - 1941 tarihinde çarşamba günü saat 14 

te Maarif müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
3 - Talihlerin 2490 sayılı kanun 2 , 3 maddeleri mu

cibince gerekli vesaik ve Yo 7,5 teminatlarile birlikte ihale günü 
komisyona müracaatları. 

12694 . 13 ·~ 15 - 18 - 21 

1 LAN 
12.33 
12.50 
13.05 

13.'20/ 
14 00 
18.00 
18.03 

Müzik: Küçük Fasıl 
AJANS haberleri 
Müzik : Küçük Fasıl. 

Müzik : Karışık Prog anı 

14.2.941 cuma günü ak
şamı saat 20.30 da Evimiz sa
lonunda Erkek Lisesi müdürü 
Bay Rasim Başgöz tarafından 
( Nasıl R üya Gör üyoruz '? ) 
mevzulu bir konferans verile
cektir. 

Konferans salonu saat 19.30 
Seyhan Defterdarhğından : 

IS.40 
19.15 

19.30 
19.45 

20.15 
20.45 

21.00 
21.30 
2 1.45 

22.30 
22.45 

Program, saat ayan 
Müzik : Radyo Salon or-
kestrası 

Müzik. 
Konuşma (Karadeniz 
porta j ları) 
Saat ayarı, AJANS 
Müıik : Radyo ince 

Heyeti. 
RADYO GAZETESi 
Müzik : Amatör Saati) 

Rö-

saı 

Müzik Dinleyici istekleri. 
Konuşma (Sihhaı Saati) 
Müzik: Radyo Orkestrası 

Saat ayan, AJANS 
Müzik: ıDans Müziği (Pi.) 

da açılır. 12701 13-14 

BORSA 
Pamuk - Hububat - - ---

CİNSİ 
KiLO FIATI 

Koza 
Ma:- Parlağı 
Ma. Temizi 
Kap.ffiaıı-

TPamuğu 

~az 
K. S. 
12,00 
50,00 

Klevland_I_ 58,00 
Susam •----'--ı 

En çok 
K. S 
12,00-

50,50 

58~ 

K. Buğday - - -
Buğday To. 

Mahallesi 
Çınarlı 
Ulu cami 

Kuru köprü 
Çin arlı 
Tepe bağ 

., 

" ., 

Mevkii Cilısi 
Kıbrıslı sokağı arsa 
Derunkale çıkmazı ,. 
Canbazoğlu sokağı .. 
Karadenizli Sok. 
Leblebici Halil Sok .. 

., 
Çifte masara 

" ., 
Nalbant Halil 

Mesahası 
194 M. 
35 .. 

., 150 
62 

110 
105 
100 

.. 
" 

.. 
" 

Hisse 
mikdan 
tema mı 

" 

...... ..., 

Ada 
392 

154 
288 

383 
252 
252 
258 
258 
263 
260 

Parsel 
16 
57 
14 
39 
11 
12 
46 
58 
13 
24 

Tamammm 
vergi kaydına 
göre kiymeti 

Lira K. 
97 00 
35 00 
75 00 
18 60 

110 00 
105 00 

75 . 00 
55 00 

188 00 
ı--~--1--~~i ,. Yerli ·----

Arpa ___ 5,"'""5_0_ !_ 5,50 _ 

Belgrad : 12 (a.a.) - Royter: 
1 lİn men bal ara göre, pazartesi 23.25/ 

nü Bulgaristana binden fazla 23.30 Yarınki 
Zencirli 

Ye. istasyon cad. dükkan 
Zencirli müfrez bağ 

55 
235 

16 
1000 

,. yarısı 

.. 14-64 hissesi Tapu Teş. evel 
938 No. 52-181 

1000 00 
50 00 

Program ve Ka-
!nıan tayyaresi gelmiş bulunu- panış 
fdu. Ekseri Bulgar tayyare mey- · ---------------
illan orada hizmet gören Al-
n tr;üs~a~demler tarafından iş
. edılmıştır. Romanya'dan sivil 
ınrniş binlerce Alman askerinin 

~ çok r ok tadan Tuna'yı geçerek 
batın ilk hartası içinde Bulga
ana girdiği ve tankların da ge
ldiği söylenmektedir. -

-
Nöbetci Eczahane • 

İSTİKAMET ECZANESİ 
HUkOmet yanmda 

--Ylııar--
1 

12 / 2 / 1941 
Kambiyo ve Borsa 

İş Bankasından alınmıştıe 
Llrel ı- --
Rayişmark - - - - - -

Frank (Fransız) ---
Sterlin (İngiliz) 5 - - 2- ,-
Dolar- (Amerika) 132 20 
Frank (isvTçre)--,,_ __ .ıı.........,_. __ .-,_....ı. __ _ 

,, ve ev 2907 14-64 Tapu Teş. evel 
938 No. 53-181 

332 85 

• 
Yukarıda cins ve evsafı yazılı gayn menkullerin mülkiyetlerinin peşin para ile satışı onbeş 

gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. Kafi ihalesi 18-2-941 tarihine müsadif sah günü 
saat 15 de defterdarlık makamında müteşeklcil komisyonda icra edilecektir. Taliplerin yüzde 
7,5 pey akçalarile birlikte mezkur gün ve saatte komisyonda bulunmalan ve malumat almak 
istiyenlerin de her gün milli emlak dairesine müracaatları ilan olunur. 12683 6-9-13-17 
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TÜRKSOZO 13 Şubat 

1 Y J L D J Z Möble Evi ve Atelyesi 1 zun zamandan beri 
beklenen yeni radyo

la·rımız gelmiştir 
ABİDİNPASA CAODESİHD 

YAKlf lAR APARTIMANI 

ALTINDA 

• 
YILDIZ'I 

ZiYARET EDİNİZ 

Radyo meşherirhizi 
mutla~a görüriüz 

lf ZARiF EV EŞYASI En iyi radyo ile en iyi servisi beraber tı 

·-- bulacağınız müessese şudur 
M U T E O · İ L f i Y A T L A R 

Salon Takımları, gar lrop\ar, yata'< t.ı ' cıml ın, Salamanjeler, Koltuk 
sandal ya, tabure, büro tak ım lan, mar uken takımlar 

• 

ZEVKİNİZE UYGUN HER TÜRLÜ MOO[l 

YILDIZ Atel yesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır Dr. Muzaffer lokman ÇOCUK İNSANlARIN 

GiOiR SEVİNİZ OKSA 

f AKAT ÖPMEYİ TASRADAH SİPARİŞ KABUL EOİlİR Dahiliye Mütehaaaıaı 

HASTALARINI HER GÜN MA lENEHANESİNOE 
KABUL EDER 

ADRES : Adana Abidinpaşa Cadde'iİ Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,. Moble Evi 

Sahibi: Kadri - Talip 

~DOKTOR ~~~~--· 

Mazhar Cemil Esen 
SİNİR HASTAUKlARI MÜTEHASSISI 

Reıadbey mahallesi Savatlı /!ay Halil evi 

30-6 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
l 

Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 T ürk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve t icari her nevi banka muameleler 

Pa·ra biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbJralı ve ihbarsıı tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası b ulunanla ra senede 4 defa çekiltcek kur'a ile 

aşağ'ıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 

500 2000 " 
4 " 

250 .. 11100 " 
40 " 

100 
" 

4000 " 
100 " 

50 .. 5000 .. 
120 il 40 il 4800 

" 
160 " 

20 " 
3200 

" 

Dl.KKA T : Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile .verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa , 1 - EylUl, 1 Birincikaııun. 1 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 

• 

12546 

• w • • • • • .... . ..... . ..... 00 00 

·-·- - ·-·-·-·-·-·-·-· DOKTOR ·- ·-·-·-·-·- ·-·- ·-·-· 

Ziya Rifat Tümgören 
BİRİNCİ SINlf RÖNTGEN VE ELEKTRİK 

TEOAVİSİ MÜTEHASSISI 
Her gün hastalarını Abidinpafa caddesi 125 

~ _ numaralı muayenehanesinde kabul ile 
t 30-:> tefhis ve tedavi eder. 12681 ] 

• .. 00 o· 00 oo •• e· •• •· ++ +• •• ++ •• o· oo e+ ee •• o• • • •• +e .. .. ] 

iŞ BANKASI 
KO~OK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KE Ş IDELER : 

4 !;)ulı:ıt, 2 Mny ıoı 1 1 Ağııstoo;, 3 İ ki ncib•ş rin 

tnrih lcrin<lc ynpılır. 

i941 lKRAM I YELERı • 
l Adt·t 2000 Lirn lık - 2 .000 Lirn 
8 .. 1000 " - . 3.000 " 
:.? " 7:i0 ,, - l. :iOO ,, 
4 " 500 ,. - 2.000 " 
8 .. 2:10 .. - 2.000 " 

sr; ,, ıou " - 3 .• ) 011 " 
o " 50 " - 4.000 " 

300 " 20 .. - (i .000 " 

Türkiye i ş Bankasına para yatırmak la yallnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Çocuk E•lrgeme 

Genel Merll 
• oe oo oo o · oe oo oo 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Balta 
HASTALARINI HER GÜN MUSTAf A Rif 
ECZAHANESİ ÜSTONOEKİ MUA YEHEHANESİN 

KABUl EDER 

DERHAL l<ESER. 

HER [CZAHANEOE BUlUHUR ..A 

Ab on e ve lla n 
Şartları 

Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 11 

Üç aylığı 300 11 

Aylak ta abone edilir. 

lıanıar için idareye 
müracaat etmelldlr. 

Umumi Neşriyat Mü,. 
MACiD GOÇI.." 

Basıldığı yer : TÜRKSOZ0 


