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Bütün Balkanlar Ankara - Sofya paktiyle meşgul 
BiR BULGAR" GAZETESİ DİYOR Kİ : 

TÜRK· -BULGAR PAKTI 
AKLISELİM ZAFERİDİR 

Hariciye Vekilimizle Bulgar Hariciye 
Nazırı arasında telgraflar teati olundu 

Ankara: 19 (a.a.) - Türk· 
Bulgar beyannamesiı . in imzası mü
nasebetiyle Bulgar Hariciye Nazırı 
Popof ile Hariciye Vekilimiz Şük
rü Saraco2'1u arasında dostane ve 
samimi telgraflar taali olunmuştur. 

Sofya : 19 (a.a.) - iki m.em· 
leket arasındaki yirmi senelik dost
ı.ığ'u tamir eden son Bulgar· Türk 
anlaşması Sofya'da umumi bir 
memnuniyet uyandırmıştır. Resmi • 
'Bulırar mahfilleri bu anlaşmanın 
Bulırar hükumetinin Avrupa harbi 
dışında kalmaklan ıbaret olan si
yasetini teyid etmiş olmasından 

dolayı büyük bir sevinç izhar his· 
sedilmiştir. Gazeteler, geçen harp· 
le akdettikleri ittif dktanberi ~Türki· 

lngiltere'nin 
iaşe vaziyeti 
/n6iliz ildi•adi \harp 

!!azırının beyana~ 

..... •'* .......................................... ... 

İspanyada ~ 
kasırgalar 

30.000 KiŞİ A~IKTA 
KAlOILAR 

Madrit : 79 {a. a.) - iki 
gün evvel Santander limanın· 
da çıkan yangın söndürülmüş
tür. Zararın 4 milyar peçeta 
oldu~u tahmin edilmektedir. 
30 hin kişi meskensiz kalmış
tır. Bunlar mekteplere, gazi
nolara yerleştirilmiştir. 

-----------· 

ye ile Bulgarist.ın aracımda daima 
dos ane münasebetler mevc\ld bu
lunduğunu kaydetıntkle ve Türki
.Yenin daha o tarihte• Bulgarların 

garbi Trakya üzerindeki haklarını 
tanıdığ'ını hatırlarınaktadırlar. Ga 
zeteler bundanbaşka Bulgaristanın 

Türkiyeye 1919 da Yunanistana 
karşı yaptıg-ı harple müıaharet et
tiğini · hatırlatmakta oldukları gibi 
bötailann vaziyetini testli! edeo 
Montro konferansında da Türkiye 

Yunan Kıralı teftişte 

~ 

Bay Dalt6n 

Londra: 19 (a. a.) - Reuter 
bildiriyor: laşe Nazın Dalton A-

• vam Kamarasında söyledi~i beya

natta demiştir ki: 
( Gerisi üçüncü sayfada) · 

Atina: 19 (a. a.) - Matbuat ---. ~ 
nezaretiniıı tebliğ'i: A'RNA VUTLUKDA 

13 Şubatta başhyan Yunan 
taaruzu muvaffakıyetle devam et
mektedir. Muhtelif italyan mu~a
bil tnruz.ları püskürtülmüştür. 1-
talyaıı baş kumandanlı~ı elindeki 
bütün ihtiyatları cepheye sevket
miştir. 

Merkez kısmındaki Yunan ta-

ı 

iTALYANlü~üYOK 
ZAYiAT VEBMEITE 

yettir. İtalyanların r.ayiatı 

miyetle çok atırdır. 

umu-

Gaz Tevziatı 
--------· -------

Vilayet, kaza ve köylerine gaz 
tevziine başlandı 

Seliini~ Bankası Adana Bürosu namına Türk Pdrol Şirketi tara
fında~ Mersınden. 800 teneke Gaz gönderilmiştir. Bu 800 teneke Gnz 
Zekerıya Bakır Tıcarethaılt'si eliyle tren hattı ~üzergahıııdnıı u· akt 
b 1 k ı · · · z a u unan aza ve na lıyelerıınıze tevzi edilmek üzere Bankadan kurta-
rılarak _hemen sev~iyata. b~şl~n.mı~tır. Tren hattı güzergahııı<la bulu
tuna~ ~aza ve nahıyelerımız ıçın ıse. Sokoni şirketinin ~kenderundaıı 
şehrımıze sahrınçlı vagonlarla gönderdiği 150 bin k 'ıl G . 150 b" 
k·ı B . · b' . o aı, ııı ı o enzın ve 380 ın kılo Mazotun tevziine ··b . t ı·ı · · _ . . . . . · mu aşeıe el ı ınışlır. 
Bu suretle, çıftçılerımızın aktarma ve ekim ·ışl · rl · ı ı . t . . erın e mn) ı ma ıru .... a 
sıkıntıları tamamen bertaraf e<lılmış bulunmakta ı B G B · 

Af rikada yeni 
harekat 

Tobruk cenubunda bir va· 
ha muhasara edlldt 

Londra : 19 ( a. a .) - Stefani 
ajansına Trablustan gelen telg ra
fa göre, Cerabıl vahasına giden 

:1talyan yolu üzerinde uçan tay
. yareler bu vahanın lngilh-. kuv

vetleri tarafından muhasara edil-
miş bulundu~unu haber vermiş

lerdir. 
Bu vaha Trablus şehrinde ve 

Tobruğun 250 kilometre cenu
bundadır. 

Kahire : 19 ( a. a. ) - İngiliz 
hava kuvvetleri karargahı tebligi :• 
Süveyş kanalı bölgesine clüşman 

tayyareleri tarafıuclan yapılan pi_: 
ke hücumunda ne hasar, ne de 
zayiat olmamıştır.~ 

Hartum : 19 ( a. a. ) - Erit
reoin başlıca limanı Massaaura 
demiryolu hattı üzerincleki~ ltalyan 

kalesi olan Keren'deki muhare
belerin nihai safhasına girmek 
üzere olduğu tahmin edilmekte-

(Gerisi ikinci sayfada) 

c ır. u az, enzııı 

va Mazotun zamaııııırla gelmiş ol
ması kışlık hububat zıraalındnJ,,i 
nok sanı, yazlıkla berader Fa:.ı:ln 
ekilecek pamukla telafi edecek \ e 
zıraatımı7.ın geçt•n seneye nazaran 
}a tamamı veya biraz daha viik
:;ek olarak icrası temin eclilec~ktir. 

EV KIRALARI iÇiN 

Koordinasyon 
heyeti kararı 

Ankara: 19 (Radyo gazetesin· 
den) - Yarın memlekette ev sa
hiplerini ve kiracıları alakadar 
eden mühim bir Koordinasyon 
kararı int işar edecektir. Bu kanun 
evvela vilayetlerde, ondan sonıa 
kazalarda tatbik edilecektir. 

1939 Takvim senesine ait son 
kira mukavelesindeki kira arltırı
lamıyacaklır. Böyle mukavele yok· 
sa ayni çah altında bulunan veya 
buna benzeyen bir çatının altında
ki diğ-er bir kiracının verdiğ'i kira 
esas tutulacak 'ır. 

Bu da bazı ahvalde tatbik e
dilemezse, Maliyenin gayri safi 
irad ciheti kiraya esas tutula
caktır. 

Yİ iltizam ettiğini yazmaktadırlar. 
Utro gazetesi, anlaşmayı tarihi bir 
vesika olarak tavsif etmekte ve 
1825 senesinde Türk - Bulgar 
dostluk misakının imzası sırasında 
Atatürk'ün söylemiş oldu~u şu 
söı.leri zikretmektedir: 

-"Bulgaristanın düşmanları 
Türkiyenin de düşmanlarıdır.,, 

Şehirde dün feci bir cinayıet oldu ==· --- -
~ HADiSELERiN iÇ~ ~ 

Zara gazetesi de: - Anlaş
manın harple veya Balkanların 
veya harbin tevsii ile alakası yok
t~r: Fakat Balkanların cenubi şar
kısınde sulhu temin edecektir. Al
manyanın ve Sovyetler birli~inio 
~rzulan budur. lf ürkiyenin endişesi 
ıs~ t~hrik edilmeden Bulgaristanın 
Turkıyenin müttefiklerinden birine 
tecavüz etmesinden ibarettir. 

BiR BERBER KAR_ISINI 9 
YERi .. NDE~ BIÇAKLADI 

T.. Sof ya: 19 (a.a.) - Gazeteler, 
urk - Bulgu deklarasyonu ile 

m~şgul olmakta devam ediyorlar. 
~uktlıııetin organı Duet a-azetesi 
dıyor. ki: Bu fevkalade ehemmiyeti 
()lan bir siyasi vesikadır. Bunun 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

IZMIRDE ZELZELE OLDU 
hmir : 19 ( a. a. ) - lzmirde 

bugün 10,15 de bir zelzele ol
muştur. Hasar yoktur. 

Şehrimizde dün feci bir cina-· 
yet olmuş, geçimsizlik yüzünden 

bir berber karısını dokuz . yerin
den bıçak\ıyarak öldürmüştür? 
Cinayet hakkında edindi~imiz 
malumatı okuyucularımıza bildi-
riyoruı.: . 

Bir hafta evvel terhis edilerek 
Adanaya dönen 327 doğumlu 
seyyar berber Bekir, aralarında 

şiddetli bir geçimsizlik bulunan 
karısı .Şifa ile hasır pazarında o
turdukları evlerinde bir cJil kav
ga;ı yapmış, müteakiben ikisi de 

Memleketteki 
talebe yurdları 

BU YURDLARLA YAKINDAN MEŞGUL OLUNACAK 

lstanbul : 19 ( Türksözü muhabirinden )- Muhtelif vilayetlerde ve 
bilhassa lstanbulda açılan talebe yurdları yurd talimatnamelerini ay
nen tatbik etmedikler talebelere gece geç vakıtlara kadar sinema , 
t' 1 
ıyatro veyahut içeride oturmalarına izin verdikleri görülmüştür. 

Bu vaziyet talebelerin sıhhi vaziyetlerini boı:maktadır. Ayni zaman
da yemeklerin tam kalori verecek mahiyette olmadığı şikayetleri mu
~ib olmaktadır. 

Maarif Vekilli~i, bu gibi yurdları esaslı surette teftişten geçirmek-
1edir . 

Yurd talebeleri, talimatnameleri hükümlerine göre , akşam en geç 
'22 ye kadar yatını~ bulunacaklardır. 

evi asabiyet ve hiddetle terk et
miştir. Evini terkeden Şifa, abi
din paşa caddesinde oturan çok 
yakından tanıdığı Bahtiyar'ın evi
ne gitmiş, akşama kadar Bahti
yarın evinde kalmıştır. Akşam ü
zeri berber bekir, Bahtiyarın e
vine gelerek kapıyı çalmış ve: 

"- Kim o?" sualine karşılık 
olarak: 

"- Şifa burada mı?." diye 
karısını sormuştur. Şifanın, evine 
gitmek istemediğini ve kocasın
dan çekindiğini hisseden Bahtiyar 
Beki re: 

"-Hayır, Şifa burada değil..'' 
cevabını vermiştir . Bekir kansının 
bu evde olduğunda israr etmiş 
ise de aynı menfi cevabı almıştır. 

Bu sırada mektebden dönen 
küçük kızı Müjgan 'ın Bahtiyarın 
evine girdiğini görünce Şifanında 
bu evde l)ulunduğuna daha kuv
vetle kanaat hasıl ederek kapıyı 

............. 
INGILTERE ÇIN iLE 

B/R iTTiFAK YAP/YOR 
Ankara : 19 ( Radyo gazete

sinden ) - Gelen haberlere göre 
lngillere Çin ile bir ittifak • .1Jap· 
mak üzeredir . Buna dair fazla 
bir malümal alınamamıştır. 

ı ••••••••••••• 

• tazyikle açmış ve eve girmiştir. 

Karısını yukarda bulan Bekir, Şi 
faya, eve dönmesini teklif etmiş 

ise de aldığı red cevabı üzerine 
hamil bulunduğu bıçakla Şifayıı 

dokuz yerinden ağır surette ya
ralamı~ ve kaçmıştır. 

Tedavi için memleket hasta

hanesine kaldırılan ŞHa ölmüştür. 
Müddeiumumilik tahkikata devam 
etmektedir. 

Ge rıl Fr ı ı'n 

Alrı .ın kıtaatı ve 
ispanya yolu 

Lonclra : 19 ( a. a. ) - Nev-
Gerisi ikinci sayfada ) 

Köylüye Kurs 
KARAiSALI KÖYLÜLERiNE IKTlSAT VEKALETiNiN 
GôNDEkDlCı TEZGAHLARI "KULLANMA,, ôCRE flLECEK 

PARTi MÜFETTiŞiMiZ BU MESELE iÇiN ALAKADARDIR 

Karaiaalı : 19 (Türksö:z.ü muhabirinden l - Vekalet 
tarafıf!clan· Ka:zamıza gönderilen nümuneli t? tezgahı Parti 
evinin hu•usi bir "odasında kurularak ht kın istifadesine 
arzolunmuıtur. Bu günlerde bir iki ufak noksanının ikma
lile beraber bir d! u•ta bafı tedarik ediluek faaliyete ge<;e· 
c ~ 'ı, halka kurs göaterilecektir. Kazadaki el dokumacılığı 
s<inatiyle çok yakından alakadar olan Sayın Parti Müfetti
f imiz Hasan Menemencioğlu daha iki tezgah temin buyu
rarak el Jokumacılıiı iıinin tamamen inkiıafını vaid bu
yurdukları büyülı memnuniyetle haber alınmııtır. 

=-- =---

Ankara paktı akisleri 

Türk - Bulgar 
beyan naıne:;i 

ANKARA 
RADYO 

GAZETESi 
dünya matbu

atını ve radyolarını alakadar edeıı 
başlıca mevzu olmakla devam 
ediyor. 

Almanlar bu ·anlaşmanın Şarki 
Avrupada kendileri için bir darlıc 
teşkil ettiğini bile bile inkar et
mektedir .. Keza İlalya dn öyle . 
J~ponya ıse bunda lngillere için 
bır ma~h1biyet görüyor . Halbuki 
İngiliz matbuatı bunu bütün dün
ya gibi çok iyi karşılamaktadır. 

Uzak Şark vaziyeti 
Uzakşark vaziyeti nezaket kcsb 

ediyor. Singapura ve Malezya ya
rım adasına külliyetli Avustralya 
askeri çılarılclığı bildiriliyor . İn
giltere , görülüyor ki Uzakşarkta 
vaziyeti ciddi görüyor ve mühi nı 
tedbirler alıyor . Diger taraftan 
Uzakşark denizlerinin bir çok nok
talarına mayn döktüğünü anlatı

yor . 
_lngillerenin Çinle bir illifak 
yapmak üzere olduj{u da bildiı i
tiyor. Fakat henuz buna dair le
yid edici ve mütemmim malüınal 

(Devamı üçüncü sayfada) 

> .. ___ .... ____ ...._. .... ._ •v-ı 

ı
' İNGiL TEREDE SAKIN ~ 

1 

GEÇEN BlR GÜN * 
Londra : 19 ( a. a. )- * 

1 

Hava ve dahlll emntyet * 
nezaretlerl tebll~lnde ; : 
kaydedllecek bir şey ol· t 
madığı blldlrlltyor • t ..-----------·· 

/ 

• 



konomlk Bahisler: 

AlMANYADA İKTİSADİ 
VAZİYET NE YAPTI ? 

A
nlaşıldığına göre, Almanyanın 

zorbaca ticaret metodları lsviç 
reye yapılan kömür teslimatında 

bir tavakkufa sebebiyet vermiştir. 
Anlaşıldığına göre, 8 Birinci ka· 
nunda Basel kömür idhalatçılarına 
Ruhr ve Saar Kohle A - G tara· 
fından lsviçre demiryolları bütün 
müteharrik malzemesini Alman hü
kumeti namına tahsis etmediği 
takdirde muvakkaten gayıi muay· 
yen bir müddet için kömür ve 
kok teslimatının durdurulacağı bil· 
dirilmiştir. Şimdiye kadar İsviçre 
Kohl - Basel arasında işleyen 
kömür vago:ılarırun ancak bir kıs
mını temin ediyordu. 

Londraya gelen itimada şayan 
haberlere göre, tabii yün noksan
lıtı Almanyayı dahilde ve işgal 
altındaki memleketlerde mevcud 
istoklan muhafaza için hususi ted
birler almağa sevketmiştir. Nefsi 
Almanyada tabii yün noksanlığı 
nebati elyaf ile edilmeğe 
çalışılmaktadır. Sivil ve as-
keri maksadlar için imal edilen 
kumaşlar ancak yüzde 30 nisbe· 
tinde yün ihtiva etmektedir. Po
lonya del Almanyaya nisbeten çok 
az koyun bulunmasından dolayı Al 
man yün sanayiine sadece dahili 
istihsalata bel bağlamaları emir 
verilmiştir. Fransada, Paris radyo 
suna göre, 30 ikinci kanun 1940 
da bütün yün. istoklannın yazılması 
işgal makamlarınca emredilmiştir. 
Yün kıtlıtı o kadar had bir hale 
gelmiştir ki işgal altında olmıyan 
Fransada "ağırlıtına gümüş,, veril
diği takdirde bile bulunamamakta· 
dır. 

Danimarkada 20 krona satılan 
bir eski elbise ikinci defa olarak 
120 krona satılmıştır. Dışarıda sa
tın alınıb bir sene giyildikten son
ra tekrar satılan bir elbise de esas 
kıymetinden daha fazla bir fiyat 
gef rmiştir. Bütün bunlar harpt~n 

evelki kumaş kalitesile harp za· 
manı kalitesinin ne kadar farklı 

olduğunu göstermektedir. 

latanbulda ihJkarla 

yapılan mücadele 

İstanbul : 19 (Türksözü mnha
birinden) - Fincancılar yokuşun
da Rızapaşa caddesinde 23 nu
maralı mağazada kimyevi madde
ler satan Raşid Sevilin kilosunu 
295 kuruşa mal etliği jelatini 750 
kuruş gibi fahiş bir fiatla sattığ ı 

zabıtaya ilıl:>ar edilmiştir. Zabıta

ca İcab eden tertibat alınmış ve 
Reşid Sivil, 150 kilo jelatini 1125 
liraya ve faturasız satarak muka
bili olan çeki alırken suç üstün
de yakalanmıştır. 

Raşid Sivil, bu Cürmümeşlıud 
karşısında hemen hiçbir şey söy
Iİ) ememiş ve zabıtaya verdiği ifa
dede kendisini müdafaa edeme
miştir. Suç mevzuu olan 150 kilo 
jelatin adliye emanet dairesine 
gönderilmiştir. Raşid Sivil de 
hakkında tanzim edilen evrakla 
birlikte adliyeye teslim edilmiştir . 

ALMAN KIT AA Ti VE İSPANfA 
YOlU 

( Başı birinci sayfada ) 
york Herald gazetesinin yazdığına 
göre : Alman kıtaatının ispanya
dan geçerek Cebelüttarığa inme
sine pek az ihtimal verilmekte
dir. Eğer böyle olsaydı Franko 
Musolini ile değil, Hitlerle bir gö
rüşme yapardı. 

AFRIKADA YENi HAREKET 
( Birinci sayfadan artan ) 

dir. İngilizler İtalyanların nevmi 
dane müdafaa etmeğe uğraştıkla
rı bu şehre gittikçe yaklaşıyor. 

lngilizler Sudan hududunun 150 
kilometre ilerisinde bulunu) orlar. 
Haile Selasiyenin vatanperverler
den mürekkep ordusu Habeşis

tanda yeni bir muvaffakıyet ka
zanmıştır. lngiliz kuvvetleri Dan
gila'yı da işgal ettiler. 

AFRİKANIN i HAB 
VAHŞİLERİ 

Kabile reisine bile pay çıka
rılan orijinal bir mahkeme 

Okul tecrübe 
tarlaları 

Karaisahda bir m 
den suyu bulund 

Ankara: 19 (Türksöı.ü muha
birinden) - Köy okulla·ının zira
at tecrübelerine tahsis edilmek 
üzere yakın bulunan bir sahada 
bir tecrübe tarla veya bahçesi o
kula tahsis edilecektir. 

SIHHAT YEKllETİ SUYU ~OK İYİ BUlDU 
Afrika ye rlileri dünyanın sihre , 

keramete en çok inanan basit dü
şünüşlü insanlarıdır. Bunlar arala
rında yetişen sihirbazların ve bü-

"yücülerin her dediğine inanıyor, 

her yaptığını iyi görüyor ve on
ların sözünden dışarı çıkmıyorlar. 
Hastalıkları def eden, rüyalara 
mana veren bü; ücülerdir. Kabile 
içinde cinayet ve hırsızlık gibi 
vakalar olursa bunu yapanı mey
dana çıkaran ve cezasını veren 
de onlardır . 

Yerliler arasında bir müddet 
yaşıyarak emniyet ve sevgilerini 
kazanan bir alim ancak bundan 
sonra aralarına iyice sokulabilm iş 

pek garip vakalara şahit olmuştur. 
Profesör hatırında bu garip va
kalardan birini şöyle anlatı; or : 

Beçuans memleketi hudutla
rına yakın küçük bir yerli kö)Ün
de idim. Buralar birkaç haftadan
beri şiddetli bir kuraklık içinde 
kalmıştır. Kaynakların kurudugu
nu gören kadınlar testileri bom
bo,s kö.> e dönerlerken hirbirleri· 
ne : " Kemgöz ,, ün işi !.. diye 
fısıldaşıyorlardı. Köyün her tara
fında bu " Kemgöz ,, mırıltısı 
ağızdan ağıza dolaşıyor, ve he r-

kes korkudan titriyordu. Derken 
bu korku civar kôylere de sira
yet etti . Nihayet erkekler işe ka
rıştılar ve : " Kemgöz ,, e bir ça
re bulsun diye uzak bir yerde 
tenha bir kuyuda yaşıyan büyü
cüyü bulup getirdiler. 

Benim çadırımı kurduı?um ye
re yakın bir yerde bir genç de
likanlı ile nişanlısı yaşıyordu . Bun
lar kendi aşklarına o kadar dal. 
mışlardı ki böyle korkulu düşün

celere ehemmiyet bile vermi} or
lardı. Bu sırada büyücü " Kem
göz,, ü atanı bulmak için )apa
cağı merasime hazırla111yordu. 

l 
YAZAN 

P. P. 
--
halli ise kolu başlanacaktı. O za
man kabahatli olduğuna şüphe 
kalmıyacaktı. 

Nitekim de öyle olrlu . Bundan 
sonra merasim başladı. Adamı bir 
ağaca bağladılar. Kabahatli kırk 
sekiz saat orada ba~lı kalacak ve 
herkes sırasile kargısını bir tara
fına batıracaktır. Fakat delikanlı
nın sevgilisi kargaşalıktan istifa
de etmiş, beş saat kadar uzakta
ki İngiliz karakoluna haber ver
meğe koşmuştu. Neyse, polisler 
vaktinde geldiler ve adamı kur
tardılar . Büyücü ve bu merasime 
karışanlara ceza verdiler. 

Profesörün anlattığı yakalar ara
sında şu da, hükümlerdeki garip
lik itibariyle göze çarpıyor . Bu 
kö) terden birinde bir adam , ka
nsının sadakatinden şüphelenmiş 

ve karısına göz kırptığını zannet
tigi birisini fen.ı halde dövmüş . 
Kocanın kıskançlığına haksız ye
re kurban olan bu adam hakiki 
mücrimi biliyormuş gibi gitmiş , 
onun tarlasına ateş vermi~ . Tar
lası yakılan adamsa bu işi yapan 
mutlaka kıskanç kocadır diye o
nun beş ineğini aşırmış ve mesele 
büyümüş . lş büyucünün önüne 
kadar gelmiş , şimdi bilyücünün 
verdiği hükmü dinle) iniz : 

Talebe burada muhtelif nebat
ların ekilme, yeti~me tarzlarını 

müşahede edecek ve yeti~tirme 
usullerini tatbikat yapmak suretiy
le öğrenecektir. 

B. HilMİ URAN 

ANKARAYA OÖNDO 
Büyiik Millet Meclisi Parti 

Grupu reis vekili kıymetli mebu
sumuz Hilmi Uran dün matbaa
mızı ziyare tle müteakıben To
ros ekspresile Ankaraya hareket 
etmişlerdir. 

Şehrimize 11elen 
konf aanaçılar 

-21 Şubat cuma günü Halkevi
miz salonunda iki konferans ve
receklerini daha evvelce yazdığı
mız Bay Bedrettin Tunçel ve Bay 
Ahmet Kudsi Tecer dün şeh

rimize gelmişlerdir. Kıymetli kon
feransçılarımız yeni otele misafir 
edilin işlerdir. 

Merain Halkevinde Muhli• 
Ete'nin Konferanaı 

Mersin : 19 (Türksözü muha· 
birinden) - Ankara Si}asal Bil 
giler okulu iktisat profesörlerin
den Dr. Muhlis Ete dün şehrimiz 
Halkevinde "Türkiyede Nüfus,, 
meselelesine dair bir konferans 
vermiştir. 

Konferansta başta sayın Vali 
miz oldutu halde devair müdüra
ni, Maarif erkanı ve öğretmenle
rimizle kalabalık bir münevver 
kütle hazır bulunmuştur. 

)~· 

) KAYSERİ GENÇLERiNiN 

Y APTlGI TEKLiF 

Bir kaç gUndenberl 
;Mersinde bulunan Kay
seri •amplyonu SUmer. 
Spor futbol takıml ••h· 
rlmlzde de iki maç yap· 
mak~ Uzere:muracaatta 
bulunmu,: ve - bu mUra
caat nazarı itibara alin· 
mı,ıır. Hen Uz : kat'ı ••
kilde malum olmamakla 
beraber. Sümer Spor ta· 
kımın1n bölgemiz ,am. 
piyonu Milli .: Mensucat 
ve Malatya Mensucat ta· 
·kımlar.lyle iki maç-y-;.p. 
ması kabul edllml•llr. 

Bir hıraız cocuk • 
Cumali oğİa 14 yaşında Hüse-

yin isminde bir çocuk Remzi oglu 
Hasan Onalın dükkanından bir 
aded un eleği. çaldığından yaka
lanarak adliyeye verilmiştir. 

GAZETE EB' ADLARI 
Ankara·: 19 ( Türksözü Muha

birinden) - Gazete eb'adları 
bundan böyle Başvekaletin mü
~aadesiy le değiştirilebilecektir. 

HİMMLERİN f AAliYETI 
Londra : 19 (a.a.)-Norvrç a• 

jansı bildiriyor: Alman Gestapo şefi 
Himmler şimali Norveçteki seya 
halinden Osloy.a dönmüştür. Ha· 
ber alındığına göre Almanlar Nor 
veç bankasından bir milyar 482 
milyon krun çeknüşlerdir Para 
vermeksizin bir çok malzeme de 
götürmüştür· Herkes silahlarını almış, kö) ün 

büyük meydanına toplanmıştı. 
Muharebe dansları başlıyordu . Bü
yücü kabahatliyi bulmak için 
" koku alacak ,, tı. Bu sırada de
likanlının bu danslara karışmadı
ğını gören arkadaşları onu ela ça
ğırdılar. Fakat onu görünce bü; ü
cü birden üzerine atılarak c işte 
kabahatli ! .. > dedi. Kemgöz ata
nın kokusunu almıştı. Ama bu 
kafi değildi. Şimdi onun kaba
hatli olduğunu bir tecrübe ile 
anlamıya sıra gelmişti. Ortada 
ateş yaktılar. büyük bir tencere 
içinde su kaynattılar. Büyücü de
likanlının bağırıp çağırmasına ; 

Bütün bu giirültülere sebeb 
kadındır. Bu cihetle onu babasına 
iade edecek , babası da evvelce 
kızının bedeli olarak ondan al
dığı yirmi inekten onunu geri ve
recek. Koca, haksız yere dövdüğü 
adama zuar ve ziyan olarak on 
inek verecek , o da bu on ineği 
tarlasını yaktıgı adama göndere
cek, kadının sevgilisi ise kocaya 
on inek hedi} e edecek , hem de 
bu kadını karısı olarak alacak ve 
kızın babasına a} ı ıca yirmi inek 
verecek. Yalnız kadının sadakat
sizliği yüzüııden babasının böyle 
bü; ük bir menfaat görmesi mu
vafık olamıyacağı için baba ala
cağı ineklerden onunu kabilenin 
reisine bırakacak . > 

••••••••••••••••••••••••••• 
KONFERANS ve KARAGÖZ 

HALKEVI REISL/CINDEN : 

c Benim bir kabahatim yok! > di-
: ve yalvarmasına ehemmiyet ver
miyerek kolunu yakaladı ve zor
la kaynar suya daldırdı. Delikanlı 
kabahatli değilse kolu kaynar su
dan girdiği gibi çıka<·aklı. Kaba-

Nasıl, bu hükme ne dersiniz . 
Herkes zararının karşılığını ele 
geçirmiş oldu. Kabile reisine bile 
pay çıktı . 

Maarif umumi müfettifi 
ıehrimizden ayrıldı 

21 Şubat 941 Cuma günü akşamı Evimiz salonunda &aat 
20.5 da Genel Sekreterliğimiz tarafından gönderilen Ankara 
Gazi Orta Öğretmen Okulu edebiyat öğretmeni Ahmet Kutsi 
Tecer tarafından f Halk Edebiyatı 1 ve Ankara Dil, Tarih ve. 
Coğrafya fakültesi doçentlerinden Bedrettin Tuncel tarafından 
1 Türk Halk Temaşası : KARAGÖZ 1 mevzulu konferanslar 
verilecektir. Bu konferanslardan sonra •' Hayali Küçük Ali .. 
tarafından Karagöz oynatılacaktır. 

Bi r kaç gündenberi şehrimizde 
ilk ve orta tedrisatta teftişlerde 

bulunan Maarif Vekilliği umumi 
Müfettişi Bay Muhiddin Akdik 
şehrimizden ayrılmıştır. 

KONfERANS SAlONU SAAT 20 DE A~lllR. 

••••••••••••••••••••••••••• - - - ----- - ---------------------------------- ----··---·---------

DUVDUKLARIMIZ 

Amerikan tarifinde kış - Halkı tenvir -Frankofiller · 
Fransızca bildikleri, kelime oyununa meraklı 

oldukları ve dünya haberlerini de takip ellikleri 
anlaşılan iki genç konuşuyorlardı : 

- Franko, İtalya dönüşünde Mareşal Peten ile 
de görüşmüş. Bunun sebebi ne olsa gerek ? diye 
sordu. 

Öteki cevap verdi : 

- Birisi kendisini, öteki memleketini 
bu ıki adamın ikisi de Frankofildir. 

* • • 

seven 

Elindeki kağıt stokunun kafi gelmediği hakkın· 
da sözle ve yazı ile şimdiye kadar bir çok neşri
yat yapmış olan bir İstanbul gazetesinin, evvelki 

günkü sayı~ında tam üç buçuk sütununu Sultan 
Aziz'in intihar etmediğine dair yazılmış tefrika ile 
bunun hakkında bir vesikaya ayırmış olduğunu 
gördük. 

Dünyanın bunca meseleleri arasında, ırerçekten, 
halkımızın bu hususta tenviri gerektir 11 

• • • 
Şubatın yansını geçtiğimize göre kışın sonla· 

rına yaklaşıyoruz, demektir. Henüz mevsim çıkma

dan size, bir Amerikan mecmuasında gördüğüm 

bir kış tarifini tekrarlıyayım : 

"Kış, evlerimizi yazın yaka silktiğimiz harareti 
ile ısıtmağa utraştıfımız mevsimdir. ,, - T. 1. 

ilk tedriaat tef lifleri 

Vilayetimiz ilk tedrisat maarif 
müfettişlerinden Bay Zeki Dörtok 
teftişlerde bulunmak üzere Cey
han ve Kadirli kazalarına gitmiş
tir . 

KIZVE ERKEK TALEBENİN 
KONf ERANSlARI 

Erkek ve Kız lisesi talebeleri 
arasında talebeler tarafından veri· 
len karşılıklı konf eranslann ikinci 
si Halkevi salonunda verilmiş, sa
lonu yüzlerce kız ve erkek talebe 
doldurmuştur. Bu iki lisemizin aç
tığı bu güzel çığır, haber aldığı

mıza 1ıöre Muallim mektebi, zira
at lisesi, orta okullar ve ticaret 
mektebi talebeleri arasında da a
laka uyandırmıştır. 

Karaisalı : 19 (Türksözü 
habirinden) - Kuyumcuda 
cut maden suyunun y pılan 

mi tah iline nazaran işbu s 
Su!fat l'Codik Miyezal sulan 
olduğu ve dahilen kullanıldıA't 
dirde bu sudan mü il olarak 
de edilebile et ği ve ayni za 
kaı ac'ğer hastal klarına kari' 
faidcsi görüleceği anlaşılmış O 

ğu Sıhhat ve içtimai Mua 
Vekaleti tarafından bildirilmiş 

Mezkür suyun bakt ı i) oloJı 
lilleri de yapıldıktan sonra bll 
yun şişeler içinde satılarak t 
te sevk c dilmesi esbabı dü 
mektedir. Tahakkuk ettiği t 
de Kazamız için büyük bır 
menbaı olmak ihtimali vardır• 

iki erkek bir kadım d 
lsmail oglu Kamil Göıle!: 

oğlu Vehbi Gözler , HandaO 
35 } aşında Zehra Alsancak't 
düklerinden yakalanaı ak 
rında kanuni muamele yapıl 

Çiftçi BlrllOI Kongr 
mOnasebetlle bUyUkl 
mlzln verdikleri cev• 

Bay Hilmi Uran, -
Saylavı, Çiftçi Birlıği kon 
isi : Çıftçi Biı li~inin asil do 
rına teşekkür ve çalışma! 
güzel başarılar temenni edel 

ismet 1 
Hilmi Uran. - Adana 

Birli~i Kongre Reisi, -
Saylavı: 

Adana Çiftçiler Birliğiniıt 
kımda izhar ettıikleri sıcak 
lara teşekkür eder ve bütü 
daşlara candan başarılar dilt 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmall 

Sayın Hilıoi Uran, -
Meb'usu Çifçi Bır I:ği kon 
mına -Adana: Birlik Kon 
samimi duygularına teşekkÜ 
saygılarımı Sunarım. - C. 
Genel Sekreteri Erzurum dl 

Fikri Tüzer. 

1 lılnıi Uran-Çiftçi BirliA'i 
r~ si reisi, Seyhan meb'usu 

Birliğin yıllık toplantısı 

sile kongre azasının hakk 
har ettikleri temiz duygul 
cuman olan telgrdfınızı aldı 
şekkür eder, kıymetli m 
devamlı muvaffakiyetler dil 

Ba,vekll 
Dr. Refik Say 

CEYHAN MEKTUBU 

İKİ AŞIK GENCİN EVl 

YOlUNDA MACER 
Ceyhan: 19 (Türksözü fil 

rinden) - Ceyhanda tuhaf 
kaçırma hadisesi olmuştur. 
ile yazıyorum. 

Ceyhan: A) temuro~lu 
lesinden lsmail kızı Fatma 
aynı mahalleden Receb 
dındaki delikanlıya aba) ı Y 
la bir müddet evvel bir 
kaçmışlardı. 4 zahıtaya ve 
yeye intikal etmiş ve scV 
ifadeleri alındıktan sona, 
delikanlıyı çıldırasıya 

ve ona gitmek istediğini 111 
söylemiş olmasına rağmell• 

cede babasına teslim o 
bu } üzden iki genç sevgili 
rinden müteessiren a) rıl 
Aradan bir ay kadar bir 
geçtikten son.ra, Fatma Ç 
gece gene sevgilisi RecebiJI 
daşının evine iltica eder~ 
kanlıya haber gönderiyor 



RIH - COGRAFYA 

Bulgaristan 
ürk - Bulgar anlaşması akis
leri hf\18 devam edİ) or . 

Bu münasebetle komşu mem 
et hakkında kısaca malümat 
mek faydasız olmıyacaktır. 

Daha evvelce, Balkan memle
leri üzerinde Almanyanın siya
tazyiki oldu~unclan bahsetmiş
. Bu tazyik en ziyade Bulga
an üzerindedir. HattA bir ara 
lgaristan M:hvere doğru mey
er gibi olmuş , Kral Boris Al

y aya gitmiş , fakat Romanya 
alini gözününde gören Bulşa.r
' memleketlerinin selametının 
ak bitaraf bir siyaset takibet-

kte elduğunu görmüşler ve 
ekil Filof bir nutku ile bunu 

ün dünyaya ilan etmiştir . 
Komşumuz Bulgaristanın me
ai sathiyesi 93000 kilometre 
rabtJaıdır . Nüfusu altı milyon 

bin kişidir . Nüfus kesafeti 
metre başına 63,3 tür. Mecmu 
iryollarınırı uzunluğu 2900 ki
etredir . Türki) e ile olan hu· 
u 219 kilometredir . 
Bulgaristan 1897 de yapılan 
l de tadilat gören teşkilatı e· 
iye kanununa göre kurulmuş 
monarşidir. Kraliyet babadan 
la geçer. Kadınlar tahta çıka
. Kral icra kuvvetidir. Nazır
nı biızat seçer . 
Narodna Sobranya ismi ve· 

n millet meclisine giren meb
r teşkilatı esasiye kanununa 

e seçilir . 
Bulgaristanda hüküm sürmekte 

sülale Saks - Koburg • Gota 
lesidir. Bugünkü Bulgar Kralı 
ncü Boris Kral Ferdinand ile 
liçe Mari Luiıin oğludur. 1893 

esinde Bulgaristanda doğmuş
. Karısı ltalyan Kralının kızı 

nses Giovanadır • Kralın biri 
igeri ise üç yaşında olmak 
re iki çocu~u vardır . Çocuk
an küçüğü erkektir, yani Ve
ttir . 

HADİSELERİN IÇYOZO 
( Birinci sayfa.elan artan ) 

emiştir . 
Bir Japon sözcüsü japonyanın 

tarafta tavassuta Amide ol
nu, sulh gayesi peşinde koş· 
nu söylüyor. Halbuki Japonya 

ün Çin ile henüz haliharbte 
nasıl olur da başka taraf· 

n sulhunu temin edebilir ? 

Aınerikada va~iyet 

merika meclisinde müttefik
yardım la) ihasının müzake-
Mihver de~lctlcri aleyhinde 

te1ahür mahi) elini almış bu
) ot . Amerilcada tehdid poli
ının geçmiyeceğini her halde 
anya artık anlamağa bqla-
ır. 

ger taraftan Vilki de mütte
r lehine çalıımakta devam 
or 

i hükumetin• hücumlar 
Vişi hükümetine hücumlar de

ediyor . Ve Vişi hükumeti 
denin istif asından sonra çok 
lmış vaziyette kalmıştır . 

Bugün Peten hükumeti , isim 
ıh edilmiyerek şiddetli hücum
maruz kalmaktadır . 
arlanın tekrar Parise gittiği 
ıriliyor . Lavalin kabine içine 
hlasını istilzam eden bu gidiş 
in sonu ne olacaktır ? Bu 
huldür . Lava! meselesi mu
ak lci dönüp dolaşıp Fransız 
nması meselesine dayanıyor. 

ba Darlan donanmanın Alman
teslimine muvafakat edecek 
Henüz Darlan'da bu ıaaf gö
üş değildir • 

Yunan harekah 
!enlerin ileri hareketleri de
etmektedir . ltalyanlar mu-

ıl taarruzlarda iki tümen ka
a iter zayi etmiştir. Son hafta 
c Yunanlılar bir çok esir , 
Ve diger askeri malzeme al
rdır. 

TORKSôZO 
saz 4&1 '* saz 

MACARİSTANIN 
ANKARA ATEŞEliGi . 

UZAKŞARKTA INGILIZ 

F AALIYErrl . 

Singapur : 19 ( a. a. )- Bugün 
Uzakşark lngiliı umumi karargahı 

Budapeşte : 19 ( a. a. )- Kral Uzakşarktaki lngili1. hava kuv-
naibi Horti , Ankara ve Sofya vetlerinin son zamanlarda büyük 

iNGiliZlERIN BU HAfTA 
KAYBETOİKlERI BEMllER 

Londra : 19 (a. a.) - 9 Şu
bat gecesinde biten hııf ta zarfın· 

Ateşemiliterliğine Yarbay Aday'ın takviyele r aldığını bildirmiştir . 
yedne Kurmay Pozyaşis Otto Bu takviyeler arasında modern 

bombardıman t11yyareleri ile iki 

1
• da ticaret vapurları zayiı\lı 29706 

tonilatoyu bulmuştur. Bu rakkam 

Kaz'ı tayin etmiştir. motörlü ve tek motörlü avcı tay-
- Maltaya akınlar 

yareleri vardır . Bu tan arele r 
Malta : 19 ( a . a . )- Resmen stratejik ehemmiyeti olan mınta-

ögrenildiğine göre dün abah düş- katara teV7i edilmiştir . 
man tayyareleri Malta) a yakla
şırken İngiliz avcıları havalanmış
tır . Fakat hiç bir akın olmamış· 

tır . 

TORK BULGAR PAKTI 
AKUSELİM ZAf[RİDİR 
l Birinci sayf adau artan ) 

mes'ut neticeleri yakında kendisini 
göstermekten hali kalmtyacaktır. 1 

Bu Balkan · memleket erinin bütün 
sui tefehhümleri izale etmek bütün 
engelleri ortadan kaldırmak ve iyi 
komşuluk münasebetlerini iJame 
eylemek azmini bir kerre daha 
tebarüz ettirmektedir. 

Denevlik gazetesi diyor ki: 
-,. Bu anlaşma Balkanlarda ve 
civar mıntıkalarda umumi vazi}et 
üzerinde tesir icra etmekten halı 
kalmıyacaktır. 

Slova gazetesi de şöyle de
mektedir: - Türk - Bulgar dek 
larasyonu günün en mühim hadi 
sesidir. Bu her şeyden evvel aklı· 
selimin bir zaferidir. Deklarasyon 
istikbal için bir ümit teşkil etmek· 
tedir. Bu anlaşma aynı zamanda 
Balkan milletlerinin çetin ıztıraplar 
imtihanlarından geçmiş oldukları· 
nın ve bunun onlara makulluk 
verdiğinin de bir burhanıdır. 

Atina: 19 (a.a.) - Yunan ga
zeteleri, Türk. Bulgar Deki rasyo 
nunu sulhperver bır jc.>st olarak 
telakkide mütlef ıktirler. Kaümerini 
diyor ki: 

"Bu diplomatik vesikanın mü
said bir intiba yarattıQını söyle
mekle Yunan -efkarı umumiycsine 
dürüst bir surette tercüman oldu 
tumuzdan eminiz. Bu Deklarasyon 
Yunanistan'da Balkan memleketle· 
rindeki sulh zihniyetini gösteren 
bir vesika olarak telikki edilmek· 
tedir. 

Proia dı "Türk • Bul1rar Dek 
larasyonunun imzasının Balkanlar
da ihtillflara mani olacak mühim 
bir hadise,. olduğunu yazmaktadır. 

Be~rad: 19 ( .a.) - Belgrad 
mahfilleri Türk Bulgar anlaşma 
sını temamiyle tasvip etmekte ve 
bilhassa Balkanlarda ıulhün vika
yesi ile Balkan milletleri arasında 
işbirliği yapılmasını istihdaf etmek· 
te olmasından dolayı memnuniyet 
iıhar etmektedir. 

Bazı mahfiller bu anlaşmada 
Sovyetler Birliti'nin büyü~ te~iri 
olduğu kanaatindedir. Fılhakıka 
Belgrad'da hikim olan fikre göre 
Sovyetler•in hanct politikası, B~l
kanlarda sulhun muhafazasını ıs · 
tihdaf etmektedir. 

Bazı mahfillerde, eter Alman
ya Bulgaristanı hakikaten işgale 
hazırlanıyorsa Trakyadaki 600.000 
kişilik Türk ordusunun tenzilinden 
ibaret olacatını söylemektedir. 

IMGILTERENIN IA$E VAZiYETİ 
Birinci sayfadan artan 

"İaşe vaziyetimiz iyidir. Ek
m~k boldur. Yalnız hayvani gı

dalar azalıyor. Bilhassa Peynir 
yokluğu beni düşündürüyor. 

Geçen harpte, Hollandadan 
Jarbon, Sucuk, Yağ geliyordu. 

Londrada bir cami 

Londra; 19 (a. a .) - Avam 
kamarası, bir cami yaptırmak 
ve bir islam Kültür birli~ i binası 
kurmak için alınacak arsanın be
delini, mü1akere etmeksizin ka
bul etmiştir. Muhafazakarlardan 
Lord Stanlt>y Camiin Londraya 
yakın bulunmasını istemiştir. 

AM[RİKA· ORDUSU 1,000,000 
Yeni müdafaa plAnı 

Vaşington : 19 ( a. a . ) - On 
beş gün sonra Amerikan ordusu 
bir milyon kişiye baliğ" olacaktır. 
Ruzvelt yakında bir milli müdafaa 
planı neşreclilece~ini bildirmiştir . 
----- ·------

ZAYİ TEZKERE 
Cepelibereket jandarma ala

yından 927 senesinde aldığım 
terhis tezkeremi zayi ettim. Ye-. 

nısım alacağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. 

Ceyhanm Muradiye ma
hallesinden Molla Ahmet 

oğlu 319 doğumlu Meh-

met Ali 12721 

ilan 
C(8[lİ8EREKET İCRA ME
MURLUGUIAI: 

Osmaniyenin Rizaiye ma

hallesinden malumel hudud o
telci Hurşuda ait hanenin ilk 

artırmasında talip çıkmamış 
bulunduğundan 10 gün müddet

le temdit edilerek ikinci artır
masının 24 Şubat 941 Pazar

tesi saat 9 dan 12 ye kadar 
lcra dairesinde ihalesinin yapı-
lacağından taliplerin belli gürt

de Cebelibereket icra dairesi· 

ne müracaatları ilan olunar. 
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N6betfİ Ecz.ahane 

ALİ NASİBİ ECZANESi 
Yal camii Yanında 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii';iii----

lı 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az En çok 
K. S. K. S 

Koza 
-Ma. Parlağı 49,00 51,25 
Ma. Temizr•------;-

,_ Kapımalı-
•---~---ı------1 Y. Pamuğu • 

-Klevland ı- •-60....--,00-=--ı-60,..,,...,,, 7'""5_--1 
---'----•·-Susam 

K. Buğday 
·~---=-='---=------_:_---.~ Buğday To. 

,. Yerli 1-------ı-~----t 

Arpa --
Yulaf- 5,625 1 5,625 

19 2 1941 
Kambiyo ve Borea 

q Bankasından al~şt~ 
Ur et 

Rayişmark 

vasati zayiatın yarısıdır. Amanlar 
ayni müdd~t z.arfırıda 10'!,5~0 ton, 
ltalyanlar 52000 ton gemı batır-
dıklarını iddia ediyorlar. 

Amlral Darlen Perisi• Laval 

il• glrU,ecektlr. 

Paris: 19 ( a. a . ) - Amiral 
Darlan dün Parise gelmis ve fev
kalade elçi de Grinon tarafından 
karşılanmıştır. Haber alındığına 
göre Amiral Darlan Lava! ile gö
rüşecektir. 

Bir mayn gemini bir 
tayyare dU,UrdU 

Londra : 19 ( a. a. ) - Ami
ralhk dairesinin tebliği : Dün ~~
bah Şimal denizinde hır lngılız 
mayn tarayıcı gemisi bir d~şman 
tayyaresi düşürmüştür . Duş!l'an 
tayyaresi mürettebatır dan kım~e 
kurtulmamıştır . Gemimizde hıç 
hasar yolrtur. 

CEYHAN MEKTUBU 
( ikinci sayfadan artan( 

sevgilisini görmede~, tekrar 7.ıtbı
taya ve oradan acHıyeye sevk e-
dilen Fat.~~ Çınarı~ ve celb olu
nan sevgılısı Recebın sorgu ha-
kimliğince alınan ifadeleri :.onun
da, halen nüfusu melctum bulu~a.n 
Fatmanın nüfusa kayt ve tescılı-
ni müteakip receple evlenme 
muamelesini yapdırrnak üzere 
kendisinin yeddi emine teslimi su-
retiyle salıverilmişlerdir. Fatma 
Çınarın genç sevgillsine bir an 
evvel k~vuşmak ve mesut bir ) d· 
va kurmak malcsa<lile ehe ve) nini 
ikinci defa terk ederek kaçışı, 
delikanlıya olan ateşin aşkını a
çıkça göstermektedir. genç sev
ıililer, şimdi nü~sa kayt ve ev
lenme muamelelerini yaptırmak 
üzere faaliyete geçmiflerdfr. 

M. Selçuk 

HALKEVI REISLICINDEN: 

MOKlf ATLI BISlllET KOŞUSU 
23-Şubat - 941 Pazar günü 

evimiz tarafından mükafatlı bir bi
siklet koşu u tertip edilmiştir. Kay
dolmak ve şeraiti anlamak üzere 
Halkevi bürosuna müracaat edil
mesi ilan olunur. 16-18·'20-12712 

8.00 
8.03 
8.18 
8.45 
9.00 

12.30 
12.33 

12.50 
13.05 

13 20/ 
14.00 

18.00 
1803 

18.40 
19.10 

19.30 
20.45 

20-2-941 Perıenbe 

Program, saat ayarı 
AJANS haberleri 
Müzik : Hafif Parçalaı 

Ev kadını - Konuşma 
(Faydalı Bilgiler). 
Program, Saa ayarı 

Müzik : Neşeli Şarkı ve 
Türküler. 
AJANS haberleri 
Müzik : Peşrev ve saz saz 
Semcıileri. 

Müzik : Karışık Prağram 

(Pi.) 
Program. saat ayarı 

Müzik : Radyo Caz orkest· 
rası (lbrahim Özgün idare· 
sinde-) 
Radyo ince saz heyeti. 
Konuşma (Karadeniz Rö
portajları) 

Saat ayarı, AJANS 
Müzik : Kadınlar Fasıl he
yeti. 
Radyo Gazetesi 
Müzik : Şalyapin (Pi.) 
Müzik : Dinleyici istekleri. 
Konuşma (Sihbat Saati) 
Müzik : Radyo Oı kcstrası 
Saat ayarı, AJANS 

Şimdi tabii bu ~ol . kap.anmış
tır. Ete gelince şımdı Lıbyaya 
asker taşıyan gemilerimiz. evvelce 
sı~r taşıyordu. Biz ya sığırı . ve
ya Bardiayı tercih .edece~ ıdik. 
Tabii Bardia) ı tercıh ettık. Ve 
orada muhteşem zaferler kaz.an
dık. ileride belki daha sıkıntılar 
çekeceğiz. Fakat. §~ muhakkaktır 
ki denizlere hikımız. " 

'-Frank (Fransız) 
Sterlin (ingilii)---ı--5-~ 1 
Dolar (Amerika) 132 W-: 
Frank (iıvicre) 

L..;..;.;;;;;;o.,.;..ı.m1ı~--....ı.-....ı.- - -

20.15 
20,45 
21.00 
21.30 
21.45 
22.30 
23.00 
28.25/ 
23.30 

Müzik : Cazband 

Yarınki 
pamş 

Prorram ve Ka-

20 şubat 1941 

ASRi 
SiNEMADA 

••••••• • ....... 
• 1 • 1 SUVARE. 

• 8.45 BU AKŞAM 

S[N[NİN EN BÜYÜK ŞAHESERİ 1 
iki büyük ve emsalsiz. yıldız. 
1 1 

Robert Wallace 

TAYLOR B[ERY 
Sinema aleminde bir harika yarattı 

Esir Tüccarları 
Onbinlerce figüran - Görülmemiş derecede heyecanlı. 

muazzam sahneler içinde geçen bir aşk mevzuu 

iLAVETEN: 

Çılgınlar mektebi 
Son derece eğlenceli komedi 

- P[K VAKINOA 

Cenup Postası 

• 

1 • 1 

: RICHARD WJLM ·1- 1 
.......................... 

OOZi~i KÖY ENSTİTÜSÜ M000Rl060HOEN : 

Tutarı O 07.5 Teminatı 
Eşyanın Cinsi Miktarı .Muhammen b edel lira kuruş akçası lira 

Ayakkabı 120 ~ift 
Elbise lPantol 120 Kat 

1 Caket 

8 
14 

960 
1680 

00 
00 

72 
126 

1 - Yukarda yazılı eşya 813 1941 Cumartesi günü saat 
10 da Bahçe Mal müdürlüğünde açık eksiltmeye konulacaktır. 

2 - Şartnameler Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlüğünde gö
rülebilir. 

3 - Taliplerin ihale saatına kadar teminat akçalannı Bah
çe Malsandığına yatırmalan lazımdır. 

4 - Talipler hüviyyet ve ikametgahlannı gösferen vesikala-

rı beraberlerinde getireceklerdir 20-22 25 12723 

SA YIH ADANA HALKINA 
Bazı çocukların lastik sapanla gerek elektrik teli ve fincan

cılarına ve gerekse sokak lambalarına taş atmaları, elektrik tel

leri bulunan yerlerdeuçurtma uçurtmaları, top oynamaları yü· 

zünden kaza ve arızalara sebebiyet verildiği görülmektedir. 

Ölümü bile intac edebilecek kazaların önüne geçilmek üzere. 

çocukların bu tarzda oyunlarına müsaade edilmemesi ve bu 

gibi hallere tesadüf olunduğunda şayet mani olunamazsa Zabı
taya veya şirketimize haber verilmesi sayın halkımızdan ehem· 

miyetle rica oluuur. Adana Elektrik T. A. Ş. 18-20 12715 

1 L A N 
SEYHAN MAARif MODORlOGONOEN 

Miktarı Mühammen ° o 7.5 
Cinsi Metre takdir No. Bedeli Teminatı 

Lcivert Kumuş 350 51 O 650 171 Lira 

1 - Adana Öğretmen okulu talebesi ihtiyacı için yuka 

rıda cins ve miktarı yazılı lacivert kumaş 1 O • 2 - 1941 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksilimeye konul

muştur. 

2 - ihalesi ~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 0 
o 7 .5 teminatlarile birlikte ihale günü 

komisyona müracaatları. 

12694 J3 - 15 - 18 - 20 



Sayfa 4 

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

larımız gelmiştir 

ABİDİNPA~A CAOO(SİNO( 
YAKlf lAR APARTIMANI 

AlTINOA 

• 
YILDIZ'I Radyo meşherimizi 

ZİYAR(T (DİNİZ · mutlaka görünüz 

ZARiF EV EŞYASI ı ı En iyi radyo ile en iyi servisi beraber 

bulacağınız inüessese şudur 
M UT [O i l f i Y A·T L A R 

Salon Takımları, gar.:lroplar, yatak takıml atı, Salamanjeler, Koltuk 
sandal ya, tabure, büro takımları, , maruken takımlar 

ZEVKİNİZE UYGUN HER TÜRLÜ MODEl 

MUHARREM HİLMİ REMO 

ABIDIHPAŞA CADDESİ NO: 112 TElGRAf: REMO - ADANA - TELEfON: 11 

' YILDIZ Atelyesinde 
ÇOCUK iNSANlARIN ~i 
GiDiR Sf VİHİZ OKŞA r 

f AKAT · ÖPMEYINil 

Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Y apıhr D. Muzaffer lokman 
TAŞRADAN SİPARİŞ KABUL (0İlİR Dahiliye Müteha111aı · 

HASTAlARIHI HER GOM MAYENEHANESİN.OE 
KABUL EDER 

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

Sahibi: Kadri - Talip 

-·- ·-·-ii~~- ·Riı ;;u~Rü~~ö;;~·-·- ·-· -ı 
BİRİNCİ SINlf RÖNTGEN VE ElEKTRİK ı 

TEDAVİSİ MÜTEHASSISI 
ı Her gün hastalarını A bidinpa' a caddesi 125 

! 
numaralı muayenehanesinde kabul ile 

30- 12 teıhis ve tedavi eder. 12681 
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .~ 

iŞ BANKASI 
KÜ~ÜK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞ l DELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkincih-şrin 

tarihler inde yapı lır. 

1941 IKRAMIYELERf 

l Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
s ,, 1000 il - 3.000 " 
2 ,, 750 il - 1.500 il 

4 il 500 
8 il 250 

35 il 100 

" - 2.000 il 

it - 2.000 il ! 
" - 3.500 il 

80 il 50 il - 4.000 " 
300 it 20 il - 6.000 " 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

12546 

• •• •• 00 ........ 

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

Mazhar Cemil Esen 
SİNİR HASTAUKlARI MOTEHASSISI 

Reıadbey mahalleai Savatlı Bay . Halil evi 

12678 30:- 13 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Liraaı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 

1 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 ~ Liralık 4000 Lira 
4 ,, 500 2000 • • " 4 il 250 il 1000 

" 40 
" 100 

" 
4000 il 

100 
" 50 il 5000 il 

120 il 40 
" 

4800 il 

160 20 . 3200 " " .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 - Eylul, ı' Birincikanun, 1 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

, 

Çocuk Esirgeme I< 
Oenel Merk 

MÜTEHASSIS 

Dr.'Ekrem Balta 
HASTALARINI HER GÜN MUSTAf A Rif AT 
ECZAHANESİ ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANESiHOf 
/ KABUl EDER 

DERHAL J-<ESER. 

HER ECZAHANEOE BUlUNUR 

Abone ve lla n 
Şartları 

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

Aylık ta abone edili r. -
lllnlar için idareye 
mUracaat etmelidir. 

TURK.SÖ 
~ ~· k . <iAlET1 ~ llS)lıl'/t 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GUV~ 

Umumi Neşriyat MüdürO 
MACiD OÜÇLÜ 

Bastldi~ yer : TÜRKSÔZÜ M 


