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GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yll - Sayı : 4960 

Gördesteki heyelan 
korkulu şekil aldı 
600 EV BÜYÜK TEHLİKEDE 

lzmir: 21 (Türksözü muhabirinden 1
-

Gördeste uzun bir müddet evvel baflamıf 
bulunan heyelan son günlerde korkunç bir 

vaziyete girmit bulunuyor. 

600 ev heyelanın tehdidi altındadır. 

Bunların derhal tahliye edilmesi lazımdır. 

Alakadar makamlara yeniden müracaat 
olunmuftu. 

Ankara- Sofya 
Paktı akisleri 
INGILIZ ve ALMAN GAZE· 

TELERININ TEFSiRLERi 

Londra: 21 (a.a.) - Türkiye
nin teşebbüsü üzerine Bulgaristanla 
Türkiye arasında başlıyan ve ln· 
gillerenin tam mutabakatı ile idare 
edilen müıakerder pazartesi günü 
sona ermiştir. Londradaki efkan 
umumiye bu görüşmelerin Bulga· 
ristanın müstakillen hareket imkan· 
larını bilfiil kaydelliği bir sırada 
neticelenmiş olmasından dolayı te· 
essüf izhar ef mektedir. Eğer Tür
kiye ile Bulgaristan arasında itimat 
daha önce teessüs edip te anlaş

ma daha evvel tcıhakkuk etmiş 

olsaydı, Balkanlardaki vaziyette 
salah hasıl olmuş olurdu. 

Alman propagandası Türk -
Bulgar anlaşmasından azami isti
fade teminine çalışmakta ve bunu 
Türk hattı hareketinin gevşediğine 
alamet telakki etmektedir. Türkler 
Bulgarista~la yapılan anlaşmanın 
Türkiyenin evvelce giriştiği taah· 
hüdlerine karşı gösterdikleri sada
kat, bu memleketin siyasetinde 
dillere destan olmuş bir haslettir. 
lngiliz gazeteleı i bu noktayı tak
dirle yadetmekte ve Türklerin AJ. 
manyanın Bulgaristana girmesi 
takdirinde müdahale etmemeyi hiç 
bir zaman taahhud etmemiş oldu
kunu kaydetmektedirler. Bu husus· 
da Türk - Bulgar ademi tecavüz 
pak tının Almanyayı, Bulgaristanı 
bir Türk tehdidine karşı müdafaa 
etmek iddiasilc mezkür memleke
te girmek için ileri sürebileceği 
herhangi bir bahaneden mahrum 
bırakmakta olduğunu kaydetmek 
icabeder. 

Bcrlin: 21 (a.a.a) - Bir husu
si muhabirden: Türk - Bulgar 
deklarasyonu Sertinde senenin en 
mühim bir siyasi hadisesi olarak 

( Gerisi üçüncü sayfada } 

lngiliz Hariciye 
Nazırı Mısırda 

EDEN 'E G[NERAl Dil 0{ 
R[f AKAT [TMfKT[OİR 

Londra: 21 (a.a.) - Eden ile 
General Dil'in Mısıra ve Avustral· 
ya başvekili Menzi'nin Londraya 
muva~alatları matbuatta Büyük 
Britanya ile imparatorluğunun as
keri kudretinin birer tezahürü ola
rak memnuniyetle kaydediliyor. 

Nyuz Kronik! bu ziyaretin bü 
yük ehemmiyetine ve bu vazifeye 
memur edilen zatların yüksek şah· 
siyellerine işaret ederek, General 
Dil'in Balkan vaziyeti ve Eritre, 
Habeşistan, Somali harekatının te
rakkisi hakkında Veyvl ile görü
şeceğini zannediyor. 

Deyli Telgraf diyor ki : 
Harp kabinesinin yeni İngiliz 

taarruzuna karar vermeden evvel 
Yunanistan - Türkiye ve Yugos
lavya'nın Romanyada yeni Alman 
tehdidi önündeki hat ve hareket· 
terini kat'i surette bilmeğe ihtiyacı 

.Katil berber 
mahkôm oldu 

14 sene 8 ay yatacak 

BAY RUZVEl TİN YENİ 
lONRA DElEGESi 

Londra: 21 ( a. a. ) Ruzvelt 
Amerikanın İngiltereye yardım 
işini tesri için yeni bir karar 
daha vermiştir. Ruzveltin Har
timanı on beş güne kadar iki 
hükumet arasındaki irtibatı temin 
için Londraya gönderileektir. 

Harriman Londrada irtibat 
ı.abtı va:r.ifesini görecektir. Har
tıman Amcrikadaki imalat hak
luııcf a lııgiltereye malumat vere-

(J ektir. 

Evvelki gün Karısı Şifayı şifa 

bulmaı şekilde dokuz yerinden 
bıçaklıyarak öldüren seyyar ber
ber Bekirin Ceyhanda yakalandı
~ını dün yazmıştık. Adanaya 
sevk edilen katil cürmü meşhut 
kanununa tevfikan dün adliyeye 

verilmiş ve evrakın ağırceza mah
kemesine tevdiinden sonra bir 
saat gibi çok kısa bir zamanda 
katilin muhakemesi yapılarak bir 
celsede ikmal edilmiştir. Adana 
adliyesinde büyük bir sür'at ve 
infoam ifadesi olan bu seri muha
keme sonunda katil 14 sene 8 ay 
hapse mahkum P.dilerek tevkif 
edilmiştir. 

vardır. Edenin bu hükümetleri yal· 
nız 1.ngiltereden değil, Birleşik 
Amerıkadan da görecekleri yar
dımın genişliğinden haberdar et· 
mek isteyeceğini tahmin etmek 
doğru olur. 

Taymis'in siyasi muharriri de 
Eden'~e Dil'in yapacakları götüş
melerı yalnız Afrika meselelerine 
münhasır kalmıyacağı kanaatinde
dir. Veyvl'in Atina seyahatına işa
ret eden muharrir o zamandanberi 
Yunanistana karşı Alman tehdidi
nin artmış olduğunu kaydediyor. 
Büyükle~in, Britanya muharebe 
kuvvetleri bütün cephelerdeki as
keri ve siyasi lngiliz hareketini 
tetkik etmesi çok iyi bir şeydir 
diyor. 

Kahire: 21 (a.a.) - fngiliz ha· 
riciye nazırı Eden beraberinde im
paratorluk genel kurmay başkanı 

(Devamı üçüncü sayfada) 

İngilizlerin ha
va faaliyeti 

ON iKIADALAR 
BOMBALANDI 

AFRIKADAK/ }TALYAN 
ÜSLERiNE HÜCUMLAR 

Kahire : 21 (a. a.) - 17 - 18 
Şubat gecesi lngiliz hava kuvvet
leri 12 adadaki ltalyan tayyare 
meydanlarına hücumlar yapmışlar · 
dır. 

Son iki gün içinde hava kuv 
vetlerimiz Yunan taarruzlarına 
mü1ahaı et etmiş ve düşman mev
zilerine karşı şiddetle hücum et· 
mioılerdi. Askeri bina ve nakliye
lerine karşı hücumlar yapılmıştır. 
Yerdeki sis dolayısiyle yapılan 
hasarın derecesini müşahede et· 
mek mümkün olmamıştır. 

Şarki ltalyan Afrikaııında iler 
lemekte olan kıtalaıımıza tayyare· 
terimiz devamlı 'yardımlarda bu· 

Gerisi üçüncü sayfada ) 

~ ............. .. 
200,000 KlŞlLIK BİR 

KUVVETİN YUNAN1STANA 

SEVKEDlLECECİ ASILSIZ 

Londra : 21 ( a. a. ) - lkiyüz 
bin kişilik bir kuvvetin Yunanis 
tana sevkedilecegi hakkında Al· 
man kaynaklarından çıkarılan şa
yialar asılsızdır . .. ................ . 

ÇEK CUMHURREISI 

8 EN EŞ' i n 
NUTKU 

" İNTİKAM SUlHU 

YAPMIYACAGIZ ,, 

Londra 21 (a.a.) Liverpolde 
üniversite talebelerine bir nutuk 
söyleyen,· Çek: Reisicumhuru Beneş 
şu sÖJ.leri söylemiştir: 

-" Ne bir intikam sulhu ya· 
pacağı(:ne de::Aımanyayı mah· 
vetmek yolunu tutacağız. Yalnız 
Almanyanın siyasi ahJak bozuklu
ğunu düzeltmemiz lazımdır. Zira 
her yirmi senede yeni bir ı facia 
do~masın.,, 

DUnya sulhu için Japon 
tava••utu hakkında 

JAPON HARiCiYE 
NAZiRi B. EDENE 

TEKlif YAPMAMIŞ 
Bu meıaj, Edenin bir 
mesajına kar,ılılı ve 'ah· 
ıi fikirleri muhtevi imiı 
Ankaı a : 21 ( Radyo gazete

sinden )- Gelen haberlere göre, 
Japon sözcüsü 1 Japon hariciye 
nazırının • lngiliz hariciye nazırı 
Ray Edene bir mesaj göndererek 
dünya sulhu için Japonyanın ta- . 
vassuta amade oldu~u yolunda 
çıkarılan haberlerin tamamen asıl-

( Gerisi üçüncü sayfada) 

Yunan askeri 
faaliyetleri 
Yeni esirler alrndı 

Atina : 21 ( a. a. ) - Yunan 
resmi tebliği : Kuvvetli düşman 
mevzilerini işgal ettik . Subay da 
dahil olmak üzere 200 esir aldık. 
Otomatik silah ve çok miktarda 
malı.eme elimize geçmiştir . Tay
yarelerimiz askeri ehemmiyette 
hedefleri muvaffakıyetle bombar-

( Geriıi üçüncü sayfada) 

Yeni bir Proje 
~~--------··------~~~-

DEVLE TİN 
İNŞA TEŞVİKİ 

EV YAPTIRACAKLARA UCUZ FİYATLA, . UZUN 

V ADELl TAKSİTLERLE ARSALAR VEI<1LECEKTIR 

Ankara: 21 (Türksözü muhabirinden) - Dahiliye Vekcileti, yeni ev 
yaptırmak is/iyen vatandaşlara pek bü.qük kclaylıklar gösteren bir ka· 
nun projesi hazırlamaktadır. Bu projeye göre bılyılk şehirlerde hılkıime· 
tin ve belediyenin elinde bulunan arsalar ev yapirrmuk i:.tiyen vatan
daşlara mümkün olclu~u kadar ucuz fiyatla salacaktır. Bu arsaların be-

delleri de ıızıın vadeli lahitlerle ödenecektir. 

S P.O R Lig Maçları 
yarın bitiyor 

BUGÜN lKJ TAKIM KARŞILAŞ/YOR 

Lig maçları son haftasının ilk 
iki maçt bugün stadyomda De
mirspor - Seyhan ve Toros -
İdman Yurdu takımları arasında 
yapılacaktır. Yarın ise Muallim 
Mektebi - Seyhan, Malatya Men
sucat - idman Yurdu, Toros ve 
Milli Mensucat takımları arasında
ki son üç maç da yapılarak lig 
bitmiş olacaktı . 

Bu maçların sonunda, lig şam
şampiyonluğunu bihakkın kaıa
nan Milli Mensucat takımının Kay
seriye bir bir seyahat yapacaiı 
haber alınmıştır. 

Kahire : 21 ( a. a. )- Bingazi 
cenubundaki muharebede 107 İtal
yan muharebe arabası i~tinam 
edilmiştir. Eritrede aralarında bir 
general olmak üzere 6000 esir 
alındı . Bundan başka mavi Nil , 
yukarı Nil ve diger bölgelerde de 
bir cok esirler alınmıştır . 

r • 
Vişi : 21 ( a. a. ) - Fransız 

nazırlar meclisi toplandı . Kabi
nede yapılacak değişiklikler , ik
tisadi , mali meseleler görüşül
müştür. 

HADiSELERiN lçvOzO 1 
Balkan Va%İyeti 

ANKARA 
RADYO 

GAZETESi 

Türk - Bulgar 
beyan namesi 

dünya matbu-

atında elan tefsirlere , neşriyata 
sebeb oluyor • Lo~lrac\an gelen 
haberlere göre , Almanlar bu 
Türk - Bulgar anlaşmasından ken
dilerine pay çıkarmak iste~kte
dir . 

Alman gazeteleri Türk - Bulgar 
anlaşmasına cenubu şarki Avru
pada bir istikrar vesikası nazarile 
bakmaktadır . 

Keza Yugoslav gazeteleri de 
bu anlaşmayı Balkanlarda bir sulh 
selameti olarak görüyor . 

Edenin aeyahati 

lngiliz hariciye na1.ırı Eden 
Mısıra gelmiş bulunuyor . lngil
tere matbuatı bu seyahate büyük 
ehemmiyet atfetmektedir. Edenin 
bu seyahatinden bir takım esaslı 
neticeler beklemek gayri mümkün 
de[ildir. Eden Afrikayı çok iyi 
bilir. Keza general Dil de buranın 

........,.,,._. ...... , ......... , =-,,._,,, .. ,..,....., . .....,,, .~_,...,.~~-"'] yabancısı de~'İlclir .Binaenaleyh ya-

lın hırda yeni yeni şeyler bekle

o; ç . 

••••••••••••• BULCAR MUHALEFET 
ŞEFLER/ BEYANNAME 

NEŞRETTi 

Budapeşte : 21 ( a. a. ) -
Sofyadan gelen bir haberde 
başlarında eski Başvekil ve 
Hariciye nazırı bulunan mu
halefet şefleri bir beyanname 
neşrederek yeni Türk· Bulgar 
anlaşmasının memnuniyet bahş 
olduğunu bildirmişlerdir. 

••••••••••••• 

yebiliriz. 

Yunaniıtanı tehdid 
Bazı haberlere göre, Alman; a 

Yunaııistanı İtalya ile sulh akdi 
için tehclid etmektedir. Ve bunun 
neticesi Afrikadan Yunanistana 
200,000 kişilik bir yardımcı kuv
vet gönderileceği söyleniyor. Fa
kat bunu kaydi ihtiyatla telakki 
etmek lazım gelir. 

Pasifik Va%iyeti 

Birleşik Amerikanın genel kur
may başkanı gizli bir toplantıda 
pasifikteki vaziyeti tehlikeli gör
<lü~ünü , buradaki üslerin tahkimi 
ve bu üslerdeki kuvvetlerin tez
yidi lüzumunu beyan etmiştir 

Vifide hareketler 

Pariste çıkan bir - Alman 
tesiri altındaki gazete - Amiral 
Darlanın son Paris seyahatinin 
bir ziyaretten fazla bir şey olma
dığını ya1maktadır. Şu hale güre, 
Vişinin hattıhar eke ti henüz tayin 
edilmiş değildir . Belki de 1'arar
laşmıştır. Fakat henüz işae edil
memiştir . 

(Gerisi üçüncü sayfada) 



Habeşistan Dağlarında i HAB 
Gizlice Hazırlanan Ordu ltHalat eşyasma 1Halkevleri hayra 
İNGİlİZ ENTELLİJANS - SERVİS'İNE MENSUP SUBAYLAR AlTI AY MÜTEMADİYEN 

İTALYANLARIN BURNUNUN DİBİNDE ÇALIŞARAK BU ORDUYU KURDULAR 

fiat takdiri nılyarın~kutlayaca ~ 

HABEŞ DAGLARINDA MÜTEMADiYEN ÇALMAKTA OLAN 34 MUKADDES 

DAVUL iT AL YAN IMPARATORLUGUNUN INHIDAMINI MÜ JDELIYOR 

lstanbul : '21 (Türksözü muha· 
birinden) - Fiat mürakabe komİ5 
yonu ithalat eşyasından lüzum 
görülenler için fiat tespit ve ilan 
edecektir. Fiat mürakabe bürosu 
piyasada tedkiklere başlamıştır. it
halat eşyalarının ma'iyet fiatleriyle 
şimdiki perakende satış f iatleri 
etüd edilecektir. Büronun mürakıb· 
leri ithalat tüccarları ve piyasa ile 
tedkik ve temaslar yapm .. ktadır. 
Fiat mürakabe bürosu, ithalat bir 
tikleri reislerine birer tezkere yaz
mış, ithal edilen malların maliyet 
fiatlerinin istemiştir. Büro mürak ıb
lerinin tedkiklerinde ve ithalat bir· 
liklerinin bu hususla vereceği ma
lumattan sonra hazırlanacak rapor 
Ticaret Vekaletine gönderilecektır. 

Habeşistanda harp devam edi
yor ... Zaten 1936 danberi dur
muş da <leğildir. 

Filhaldka ltalya Negüs'ün im
paratorluğunu feth, fakat Habeş
leri itaata mecbur edememişti. 
ltalya Habeşistanda bir hükumet 
kurdu. Fakat memurlarının hük
mü ancak, büyük birkaç Habe4 
şehrinde geçebiliyordu : Adis -
Ababa, Adua, Aksum, Gondor 
ve Harrar gibi şehirlerde. Bu bü
yük ülkenin diğer kısımlarında 

silahlı çeteler ltalyanlarla mücade
leye devam ediyordu. Habeş va
tanperleri Façizmin nimetlerini[!] 
reddetmiş ve dağlara çekilmiş

lerdi.. ltalyanların bu dağlara 
çıkmasına imkAn yoktu. 

Bir memleket fethedilebilir. 
Fakat halkı arzu etmedikçe bu 
memleketi müstemleke haline sok
mak mümkün değildir. Bilhassa 
bu memleketin halkı Habeşliler 
gibi enerjik ve harpçı bir millet 
olursa .. 

ltalyanlar Habcşistanda nak
liyat ve seyahat yapmak için mo
törlü ve zırhlı kafile usulüne mü
racaat mecburiyetinde bulunmak
tadırlar. Bu kafileler makineli tü
fenklerle mücehhez askerler tara
fından himaye edilmektedir. Bu 
tedbirlere rağmen bu motörlü ka
fileler sık sık Habeş vatanperver
lerinden müteşekkil ve dağ~sırtın
da yaşamakta olan çetelerin ta
~rru1.una u~ramakta ve imha edil
mektedirler. Bu vuiyet Habeşli

lerin memleket içinde kalmış, hu
kukan değilse de hakikatte Negü
sü temsil etmekte olan ,eflerlq 
temaslarını muhafazaya müsaadq 
etmiştir. Bu temas, dağ araların
dan gizlice gidip, gelen yaya pos
talar tarafından temin ediliyordu. 

Bunun içindir ki tehditle karı
şık bir takım vaidlere rağmen 

ltalyanlar hiç bir zaman Habaşis• 
tanı kolonize etmeğe muvaffak 
olamamışlardır. 

Habeşistanın zaptını müteakip 
ltalyanlar buraya 150 bin çiftçi 
ve köylü gönderdiler. Burada bu
lunan ve harbı müteakip terhis 
edilen ltalyan askerlerinin mem
lekete dönmelerine müsaade edil
medi. Habeşistanı ikinci vatan 
olarak kabul etmeğe mecbur tu
tuldular. Fakat çok geçmeden 
B. Ma~olini Adis - Ababa'daki 
mümessilleri büyük bir hayal in
ldsarına uğradılar. Bazı büyük şe
hirlerin civarındakiler müstesna 
olmak üzere hiç bir ltalyan çift
çi grupu memleket dahilinde bir
leşmeğe mavaffak olamadı. Ha
beşistanda istiladan evvel iki 
milyon İngiliz lirası değerinde 
kahve ihraç eden bir memleket 
olduğu ve istilanın üzerinden de 
dört sene geçtiği halde Façist 
hÜkumeti ltalyaya kahveyi Bre
zilyadan ithale devam ettiğini 

gördü ... Bu şu demekti ki, Ha
beşistan artık, hemen hemen kah
ve istihsal etmiyordu. 

Memleketin her tarafında ya
vaş ve mevzii de olsa harp de
vam ediyordu. ltalyanlar öteden
beri takip ettikleri bir usule mü
racaat ederek müstahkem karar
gahlara yerleşmişlerdi. Buralarda 
makineli tüfenk yuvaları, torpil 
tarlalarile çevrili olarak emniyet 
altında bulunabiliyordu. Fakat 
zaman zaman büyük bir meharet
le tertip edilen Habeş taarruz
larile rahatları da kaçmıyor de
ğildi. 

Habeşistanın etrafında bulunan 
memleketler ltalyanın fütuhatını 

[ 

YAZAN 

P. P. 
tanıdıkları için büyük bir dürüst
lük eseri olarak Habeşistnnla ala
kadar olmıyorlardı. Binaenaleyh 
silaha ve mühimmata ihtiyaçları 

olan Habeş vatanperverleri bun
ları ltalyanlardan iğtinam etmeğe 
mecburdular. Bunun içindir ki, 
zaman zaman ltalyan karargahları 
baskına uğrıyor, şeytan gibi, ses
sizce karargahın önüne kadar so
kulan Habeşliler birdenbire el 
bombalarile ltalyanlara hücum 
ediyorlar ve İtalyan askerleri ara
sında vukua gelen panikten isti
fade ederek makineli tüfenkleri, • 
mühimmat sandıklarını alarak 
kaçıyorlardı. 

Bugün Habeşistan artık impa-
ratoru Haile - Selasie'nin emri 

· altında açıktan açığa isyan etmiş 

bulunuyor. 
Geçen gün Mısır şehirlerinden 

2Hartumdan gelen bir haberde bir 
lngiliz askeri heyetinin Haziran
danberi Habeşistarıın göbeğinde 

Sudan hududundan altıyüz kilo
metre içeride bulunmakta oldu
ğunu bildiriyordu. Habeş dilinin 
bütün diyalektlerine vakıf olan 
subaylardan müteşekkil olan bu 
heyetin vazifesi imparatorun ku
mandasında isyan edecek olan 
Habeş vatanperverlerini topla -
mak, sil!hlandırmak ve talim et
tirmekti . 

İngiliz Entellijans - Servisine 
mensub subaylar ltalyanların bur
nunun dibinde altı ay rahat 
rahat çalışmışlardı . ltalyanların 
bundan haberi bile olmamıştı. Bu 
da isbat eder ki, Façistler Habe
şistanın çok az bir kısmına hüküm 
edebilmektedirler . 

YENi DDNYADAN HABER 

Bugün hiç şüphe yoktur ki, 
müstahkem kalelerinin arkasına 
sığınmış olan Karagömlekli Fa
çistler, dağların tepesinden ko
parak ve gecelerin karanlığını yır
tarak kulaklarına kadar gelen ve 
Habeşlileri mukaddes cihacia ça
ğıran davul seslerini tüyleri ür
pererek işitmektedirler . Otuz 
dört tane olan ve imparatorun 
emri olmadıkça hiç kimse tara
fından kullanılamıyan bu mukad
des davullardan çıkan sesler bu
gün İtalyan imparatorluğunun ya· 
kın bir atide vukua gelecek inhi
damırıı ilan ediyor. Habeşistanda 
bulunan ltalyanlar bu Tam - Tam 
lardan ne kadar ürkseler hakları 

vardır. 

Habeşistan iktisadi ablukadan 
her yerden çok müteessir olmak
tadır. Musolininin harbe girmeğe 

karar verdiği güne gelinceye ka
dar İtalyan vapurları müşkülatla 
da ·oısa bir çok Yunan adaları 
arasından geçerek bibyaya vara
bilmekte idi . Fakat ltalya harbe 
girer girmez Habeşistanın Avrupa 
ile olan teması tamamiyle kesil
miştir . Filhakika Habeşistandaki 

ordu için bir seneda bitebilecek 
stok yapılmıştı. Fakat ltalyanların 
lngiliz somalisine yaptığı taarruı 
ve sonra lngiliz hava kuvvetlerinin 
mütemadi tahribatı bu stoJCları 

çok azaltmı~tır . 
ı 

Habeşistanda harekat baş1ı

yalı epeyce oldu. Belki akla t: Ni
çin Libyada olduğu gibi burada 
da süratli muvaffakıyetler elde 
edilemedi ? > gibi bir sual gele
bilir. Fakat ş~rasını derhal söy· 
temek lazımdır ki , Habeşistanda 
münakale ve harekat daha çok 
güçtür . Bugün silah , mühimmat 
ve sair harb malzemesi bir takım 
gİ7.li dağ yollarından memleket 
dahiline sevkedilmekte ve Habeş-

BiRlE~IK AMERİKA NÜfUSU 131,000,000 
Amerikada 1940 yılında yapılan umumi uüfus sayımının neticesi 

yalanlarda ilan edildi. Bu neticeye nazaran Birleşik Amerika devletle
rinin nüfusu 131,669,ZlS dir. 

Demek bugün Amerika nüfusu itibarile, dı1nyada Çin (425 milyon) 
Hindistan (300 milyon), Sovyet Rusya (193 milyon) dan sonra gelmek
tedir. 

Yüz sene et1t1el yani 1840 yılında Amerikanın nüfusu 17,100,000 
kili idi. Daha tWtJel yani 1790 da ise ancak 3.900,000 kişi Amerikada 
oturuyordu. Bu kadar kısa bir zamanda Amerika nüfusunun bu kadar 
sür'atle artması laiç şüphe yokki, tabii dotumdan ziyade muhaceret yolu 
ile olmuıtur, 

Bılg{llc harpten sonra Amerika, Avrupa milletlerine kapılarını ka· 
padıtı zaman nü/ us artması birdenbire azaldı. 1920 - 1930 arasında 
yüzde 16 olan artış 1930 - 1940 arasındaki devrede yüzde 7,2 ye 
düşmüıtür. 

Ticaret Vekaleti, her nevi it
halat eşyasının memleketin her ta· 
rafında perakende olarak ayni fiat 
üzerinİ::fen sa•ışlarını temine çalış
maktadır. Yeni fıat tesbitinde ls
tanbul mıntaka ticaret müdürlüğü 

t~rafından bu hazırlanacak rapora 
Vekalet tarafından ehemmiyel ve
rilmektedir, Tedkikat sırasında bu 
maddelerin 1938 ve 1939 senele
rindeki satış fialeri de göz önün
de tutulacaktır. 

Mllll Mensucat fabrikası 

Doiumevlne yardımları 

Milli Mensucat Fabrikası U· 
mu:n müdürlüğü ve fabrika sahi~
lerinden Bay Nuri Has'ın oğlu Bay 
Mahmud Has Doğum ve Çocuk Ba
kımevine külliyetli miktarda bez 
hediye etmiştir. 'Hamiyetli fabrika 
törlerimizi tebrik ederiz. 
·----------·----

lilere ulaştırılmaktadır . Bu müd· 
dettenberi yavaş yavaş Südanda, 
Kenyeda teşekkül ederek geliş
mekte olan Habeş ordusu yakın 

bir zamanda ltalyanlara kati dar· 
beyi vuracak bir hale gelecektir. 
Bugün ltalyan imparatorluğu her 
tarafından çevrilmiş bir vaziyet
tedir . Bu imparatorluğun lngiliz 
kuvvetleri eline tamamiyle düş
mesi de bir zaman ve sabır me
selesidir . 

Gazi Terbiye EnstltUaU 
talebelerl fehrlmlzde 

Ankara Gazi Terbiye Enstitü
sünden bir talebe grupu tetkikler

de bulunmak üzere şehrimize gel
miştir. 

lstanbul Üniversitesi Edebiyat 
fakültesinden de bir talebe grupu
nun bugünlerde şenrimize ge· 
leceği haber alinmıştır. 

Bahçe sahlbl•rlne 
dalıtıtan fidanlar 

Ziıaat müdürlüğünce bir çok 
bahçe meraklısına külliyetli mik
tarda Elma ve Şekerpare fidanı 

dağıtılmıştır. Bu fidanlar Niğde fi. 
danlığından getirtilmi,tir. 

D U V D U K-L AR 1M1 Z 

Aynada saklı büyük servet 
Almanyada Steiermark vilayeti dahilinde Raac

hau köyünde bir adam garip bir surette büyük bir 
servete konmuştur. Çoktanberi vefat eden ihtiyar 
bir kadın vefatından biraz evvel oğluna başı sıkıl

dıtı zaman salondaki ayna.fi kırmasını ~öylemiştir. 
Kadının sözüne oğlu, bunaklık eseri diyerek ehem
miyet vermemiftir. 

O zamandan beri seneler geçmiş. bu adam 
uzak yerlere seyahat elmiş ve daha sonra askt>r 
olmuştur. Bu esnada meteliksiz kalmıştır. Son de
fa aldığı izni annesinin evinde geçirmiş, para bul
mak için türlü çareler düşünmüş, fakat hiç biri ne 
tice vermemiştir. 

izin müddeti bitmek üzere olduğu sırada sa

londaki büyük aynanın önünde traş oluı ken nasıl

sa sabunlu eli kayarak konsolun üzerindeki vazo

ları devirmiş ve bunların sademesi ile ayna kırılmış· 

tır. 

Bu kazadan fena halde canı :sıkılan adam cam 
parçalarını toplamağ'a başlamıştır. Bu sırada ayna 
nanın camı ile arkasındaki tahta kaplama arasına 
sıkıştırılmı~ biı demir yassı kutu görmüştür. Der
hal annesinin söylediğ'i aklına gelmiş, kutuyu aç
tığı zaman içinden on bin mark tutan bir servet 
çıkmışhr. 

Geniş bir program hazırla 

r--SiHHİffiMliR--1 

ı S1~~~1!~!~1!~8 tara-l 

l 
f1ndan sureti mahsusa- t 
da yaptırılan hastallk 
lardan korunma çarele
rine dair sıhhi fllm dUn- l 

1 

den itibaren Gazlpa,a 
okulunda talebelere gös-
ferllmeie baflanmı,llr. 

Film blllhare talebe ve
lllerlne de gösterilecek-

! tir. * 
Halkevl sinemasında 

bu nevi sıhhi fı imlerden : 

! 
ilk okulların ikinci dev l 
re talebelerlle halka da ı 
gösterlleceıı haber a-

hnmlttır. * 
.. -------------·· 

CEYHAN MEKTUBU ,_ .... .._.. .,, 

ANADAN DOGMA YAZİYETT[ 
DOlAŞAN ADAM 

Ceyhan: 21 (Tüksözü muhabi
rinden)-Evelisi gün çarşıda çırıl
çıplak denecek dt>recede gündüz 
vakti dolaş&rak nara atan birisi 
yakalanmıştır. Ôğrenildi~iye göre, 
bu adam civantayak makallesin
den olup va'ka gfinü bir arkada
şı ile kafayı hem rakı ile hem de 
esrarla güzelce tütsüledikten son
ra iç donunu dahi çıkararak sıı f 
iç gömlekle mahallede nara ata
rak adabı umumiyeye muga) ir 
harekette bulundugu ve aynı kı
lıkıkla ve arkasında yüzlerce ço
cuk olduğu halde çarşıdan geçer
ken, zabıtaca yakalamış ve der
hal emniyet dairesine götürülmüş
dür. Adı Ahmed cinik olan bu 
kimseye emniyet dairesinde bir 
pantolon tedarik edilerek giydi
rilmiş keza birde ceket :verilmiş
dir. Hiç bir iş yapmıyarak başı 

dolaştığını söyliyen Ahmed Çi
ink aklından zoru olduğuda tahmin 
edilmektedir. Ahmet Çinik; hak
kında tutulan zabıt varakasile ad
liyeye sevk edilmiştir. 

- M. SELÇUK 

DOn iki erkek fena 

vaziyette yakalandı 

Zabıta dün bir ahlaksızlık vak'ası 
tesbit etmiş, suç ü ·tünde yakala
nan maznunlar derhal adliyeye 
teslim edilmişlerdir. Beden terdi· 
yasi Bölge binası arkasında ne
hir kenarında herkesin gözü ö
nünde Hamamkurbu mahallesin
den Ahmed oğlu Ömer Gül ile 
cinsi münasebette bulunan maki
nist Halil oğlu Şükrü Özbaş, Ö
mer Gülün:üzerinde çirkin vazi
yette iken her ikiside yakalan . 
mış ve birinci sulh ceza mahke
mesine verimişlerdir. Cürmü meş
ht kanununa tevfikan mahkemeleri 
sür'atle netielendirilen suçlular
dan Ömer gül 5, Şükrü Ö1.baş 
da 6 ay hapse mahkum edilerek 
tevkif edilmişlerdir. 

Çocuk Doiumevlne bir 
Yatandafın ·:hediyesi 

Ceyhanlı tüccar Bay Abtur
rahman'ın eşi Bayan Hatice Do. 
ğum ve Çocuk Bakımevinde teda
vi altında bulunduğu sırada gör· 
düA'fi hüsnü muamele ve doktor
ların büyük ihtimamlarından mem 
nun kalarak hastahaneye ~ ıymetli 

bir duvar saati hediye etmiştir. 

Halkevleri ba) ramı bütiiıt 
da olduğu gibi yarın Ad 
da da büyük törenle kutl 
tır. Bu münasebetle Hal 
zengin bir program tertip 
Yine yarın akş<ım halkevindo 
evlilere bir de suvare veril 
Halkevlcri bayramına ait 
rnmı yarın neşredeceğiz. 

Parti mllfettlflrnl 
Baf kanhğ1nda 

~OCUK ESİRGE 
KURUMU KONGR 

idare Heyeti s&q 
Çocuk Esirgeme Kuruınıl 

na şubesi dün yıllık kO 
Pamuk ihracatçılar Birliği 
sından saat 19 da yapmış 
grede Parti Müf ettişimiı 
Vilayet İdare Heyeti Reisi 
nahiye idare heyeti reisi, 
reisi , Belediye reisi , Kıı 
isi, Hava Kurumu reisi, 
mahkemesi r.eisi, Cürnhuri 
deiumumisi , Pamuk lhr 
Birliği reisi , Ticaret Qdatf 
Kız Lisesi direktörö , Ma 
dürü hazır bulunmuştur. 
ekseriyet mevcud gorüld 
kongre reisligiııe Parti 111 
mi1. Ba) Hasan Meııetll 

intihab edilerek ruzname 
elelerin müzakeresine geÇ. 

Ruznamecleki mes'elel 
müzakeresinden sonra Y 
kiş.lık idaı e he) 'di 
pılmış, gi:di rey ile ya 
seçimde yeni idare hey'e 
di Çelik. <lol.:toı Suad, 
Güllu, Tahsin f.rman, 
çak, Bedri Gülek, Nuh N 
za Şahin, İsmail Dülger, 
Abdullah, Ahmed Şükrü, 
Oı:.man l\.Urd, Raşad G 
Hüseyin Candan sevılıni 

Halkevlnde konf 

Halkevimiz.<le dün a 
kara Gazi enstitüsü ede~ 
allimi Bay Ahmed Kudsi 
tarafından Halk f.debıyatı 
degerli bir konferans verı 
Çok istif adelı olan bu koll 
ı:.onra Ankara dil, tarih. 
ratya fakültesi doçentler• 
Bedrettin Tuncel de Ha~ 
maşası: Karagoz hakkırıd 
istifade konferansı verJll 
!onu dolduran 1500 e Y 
leyiciyi konferansçı larıı111 

lamıştır. Müteakiben 
Küçük Ali karagöz. o) 
takdirle alkışlanmıştır. 

Devlet DemlryoUart 

nlzyolları ld• 

Ankara : 2 l ( Türk 
habirinclen ) - Devlet 
larile Devlet Denizyoll 
!erinin tevhid edilecel' 
asılsız.dır. 

ZAYİ ŞAHADE 
Adana Sanayi ı1J 

neşet eylediğime dair, 
duğunı şahadetnanıe>1 
ledim . Yenisini al• 
eskisinin hükmü yo 

12728 
Adana 
nıahall 

Mustaf• 
Veysel 

Nöbetçi Ec~a 

MUSTAf A Rif AT 
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~ TARiH. COGRAFYA: 

IBERIK 
lberik yarımadasında yaman 

1 
bir fırtına olmuş. 1 İspanya ile Porteki1.in bulun
duğu arM.i sahasınalbu ismin ve-
rilmesine sebep, bu yarımadanın 

1 eski sakinlerine lber'ler denilme
sidir. 

lber'lcr, garbi Avrupada tari
hin bahseltigi ilk ahalidir. 

.J Bunların dilleri, ırkları ~ ve di-

~
(J ~er ari.kavimlerle münasebet~eri 

11 
hakkındaki malumat pek mup
hemdir. Fakat Milattan onbeş asır 

11 
evvel Finikelilerle ticarete giriş

li tikleri tcsbit olunmuştur. Bunlar 
~ ispanya sahillerine yerleşmişler

dir. 
İhtimal ki müteakip asırlarda 

Fransanın Rhone ve İtalyanın Po 
vadisine yayıldılar; Sicilyaya da 

111 
geçtiler. Coğrafya tabirlerinden 
bu neticeler çıkarılıyor. 

Gaule havalisinin maruz kal-

( 
dığı istilalar dolayısiyle lberlerin 
yayılmaları Miladın altıncı asrın

'da durdu. E.vvela Ligure'ler ge
,J lerek lber kavmini ikiye ayırdılar; 

yarısını İspanyada, yarısını ltal
ı.J ada bıraktılar, Sonra Kelt'ler 

11 geldilt>r. Onlar da lberleri bugun-
0gı'lü fransanın ara1.isinden -"'attılar 
i ve ancak Pireneler civarında ya
tır ~amalarına müsaacle ettiler. 

, Romalılar lspanyayı istila et-
i, 'Jikleri sır:ıda, lber' ler, di~er ka

ti' ıvimlerden vaı.ıh surette · ayrı ola
ıl:1ak hata buralarda bu!unuyor
r·~rrlı . 

y/. Birçok küçük monarşiler ve 
8 üçük cumhuriyetler halindeycli-
»1..:I er. Aralarında kimi ı.iraatle, ki-

2:i de madencilikle uğraşıyordu. 
!( ahsi geçen devletlerden en me
:-ı.ıdenisi aşağı E.n<lülüsteki Turdetan 
iP": evletiydi. Bunların yazılmış ka
e punları, tarihi an'aneleri milli 

~e;,nenkıbeleri vardı. . . 
ıl E.n muharipler de eskı Kastıl
e•~;.deki Cantabr'lar<lı. Bunlar da Ro
~rnalılara karşı mukaveınetlerile 
·~ cmayüı ettiler. Müteakip asırlar-
p a lber'lerin ne oldukları anlaşıla
tı r,amıştır. Bunlar başka kavimler-
, c ihtilat etmişlerdir. Kendilerinin 
'11' Vnscon ve Basların ecdadı olduk
~rı iddia edilir. 

HADiSElERİN iÇYOZO 
Birinci sayfadan artan 

Bahar yaklaıırken 

~ Bahar yaklaşıyor . Bunun için 
ıerek Alm'!,nya ve gerek lngil

bl ere bütün hızlariyle haı.ırlanmak
lsl a devam ediyorlar. Almanya iş

ali altındaki yerlerin her türlü 
tihsalatından azami istifadeye 
alışmaktadır. Görülüyor ki, harb 

ifl in Almanya, Avrupa sanayiini 
11' rferber etmektedir. 
dl Diger taraftan Amerika sana-
iŞ Yii de seferber hale gelmiştir. 

18~ 

1ııl 12 Ada vaziyeti 
5" Haber alındığına göre, On iki 

·rı' a<lada kıtlık çıkmıştır . Bilhassa 
b u kıtlık son Akdeniz vaziyeti 

ı ~&zerine olmuştur. ltalya denilebi· 
, ; lir ki son zamanlarda On iki ada
r) ı unutmuştur . Bu adalardan bir 
~k kimseler Yunanistana kaçı

or. 
ıııı. 
ğl 

Yun an hare kah 

~~ Berat şehrinin on kilometre 
crisinde Keşat kasabası Yunan

ll""Jılar tarafından zaptedilmiştir. Şu 
e~al.e göre Yunanlılar Berat şeh-
,,-:.nın kapılarındadır . Berat şar

J'. l'ında Yunanlılar 300 den fazla 
)
1
J!sir ve bir çok ela siUih almışlar

ı:ıC dır . 
tıJ' 

~- Akdenizdeki Alman 

MAlTAOA MECBURİ 
ASKERlİK İHOASI 

Malla: 21 (a. ıı.) - Maltada 
mecburi askerlik usulü ihdas e
edilmiştir. 

INGILIZ FABRIKALARININ 
YUNANLILARA HEDiYESi 

Londra: 21 (a a.) - Yunanİ's
tanda zatürree hastcı.lığı olduğun 
dan dolayı lngiliz fabrikaları bir 
milyon komprimeyi Yunan hüku
metine hediye etmişlerdir. 

ANKARA-SOfYA PAKTI 
AKİSlERI 

( Birinci sayfadan artan ) 
telakki edilmektedir. Bülün gaze
teler başmakalelerinde bu anlaş· 
mayı Balkanların teskini ve istik
rarı için ileri atılmış bir adım ola· 
rak telakki etmektedir. Gazeteler 
Saracoğlu ve Popof'un beyanat· 
lannı birinci sahifelerinde neşret

mektedir. Fölkişer Beobahtr bu 
haberi dört sütün üzerine "Balkan 
sulhu temin edilmiştir . ., Başlıg-ı al
tında vermektedir. 

Doyçe Algenayne Saytung 
diyor ki: -" Türk, Bulgar müna· 
sebetleri sarih surette mihverin 
arzu ettiği Balkan sulh siyasetini:-ı 

müsbet surette inkişafına medar 
olmuştur. 

iMGiliZ HARİCİYE NA11~i 
MISIROA 

Birinci sayfadan artan 
general Sör Can Dil olduğu halde 
dün buraya muvasalat etmiştir. 

Buradaki lngiliz büyük elçiliği na
mına bu seyahat hakkında beya· 
natta bulunmağa memur edilen 
zat demiştir ki: "Nil ordusunun 
parlak muvaffakiyetlerinden sonra 
orta şarkta ve Afrikadaki siyasi 
ve askeri vaziyeti bir daha ve ta
mamen gözden geçirmek zamanı 
şüphesiz gelmişlir. Harp kabinesi, 
kabinenin askeri müşavirini de 
tetkik ederek hariciye nazırını 

göndermek suretiyle ,bu tetkikin 
ehemmiyetini gcslermiştir. Harp 
kabinesi için bu harp sahnesi hak
kında azasından biri vasıtasiyle 
doğrudan doğruya malumat al 
maktaki büyük fayda aşikardır.,, 

22-2-941 Cumartesi 

8.00 Program, saat ayarı 
8.03 AJANS haberleri 
8.18 Müzik : Hafif Parçalar 

8 .45/ 
9.00 Ev kadını-Yemek listtsi. 

ı 3.30 Program, Saaı ayarı 

13.35 Müzik : Türkçe Plaklar. 

15.50 AJANS haberleri 

13.05 Müzik: Türküler Programı-
nın devamı. 

15.00 Müzik : f-lafif Parçalar (pi.) 
15.30 Müzik : Konser 

18.00 Program, saat ayarı 

1803 Müzik : Radyo Caz orkest· 
rası 

18.40 Müzik : Folklor örnekleri . 

19.00 Konuşma 

19.15 Müzik: Tanbur, Yaylı Tan 
bur ve Keman Trio'su. 

19 30 Saat ayan, AJANS 

19.4' Müzik : Meydan Faslı. 

20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik: Meydan Fasıl Prog· 

ramının Cevamı. 

21:15 Konuşma (Kit, p Saati). 

21.30 Müzik : Radyo Salon Or 
kestrası 

22.30 Saat ayan, AJANS 

22.50 Konuşma lngilizce 

22.50 Müzik : Cazband (Pi.) 

23.25/ 
23 30 Yarınki Program • ve Ka-

panış 

Amerika 1ehirlerinde 

korun'!la tedbirleri 
Nevyork : 2 1 (a·a.) -

Beledlye~relsl La Guar· 
~ dla, batı ve şimal vlll
~ yetlerl belediyelerinin 

! 
hava tehlikesine k ar•• 
tertibat almalarım bild i r 
miştir. 

~~ 

INGILlz HAVA F AAL1YET1 
( Birinci sayfaclau artan ) 

_lunmıışlardır. Kerene birbok hü
cumlar yapılmıştır. Cenubi Afrika 
avcıları iki Savoya 76 tipinde 
düşman tayyaresini tahrip etmiş 
!erdir. Kolkido mevkiinde iki tay
yare mitralyöz ateş'ne tutulmuş

tur. 

Yerde bir bombardıman tay
yaresi yakılmışl r. Faaliyete gt>çen 
düşman avcıları da~ıtılmışlır. Sen 

günlerde Cenubi Afrika tayyare

leri lt .ıtyan somalisinde büyük fa
aliyet göstermişlerdir. Düşmanın 

iaşe depolaı ına ağır tahribat yap
cnışlardır. 

Başka tayyareler Yuhanın şi

malindeki düşman mevzilerine ta-

arruz etmişlerdir Kışlalarla kamp
lara da taarruz edi•erek yangınlar 
çıkarılmıştır. 

Rimbo civarında bir katır ko 

lu mitralyöz ateşine tutulmuştur. 

Habeşistanda Megado 17-18 
Şubatta bombalanmıştır. 

Düşman Binga?:iye hücum et
miş ise Avustralyalı filolar karşı· 
lam ı ş ve bir düşman tayyaresi 
düşürmüşdür. Diğer tayyııreler 

hasara uğratılmıştır. Diğer bir Al
man bombardıman tayyaresi hava 
dafi ateşi ile düşürülmüştür. Bir 
bombardıman tayyaremi% avdet 
et111emiştir. 

ADANA ElEKTRİK ŞİRKETİNE 
iMTİHAHlA MEMUR AUNA-
CAK 

3659 numaralı kanun hü-
kümlerine göre, askerlik biz-

metini yapmış bir muhasebe 

memuru imtihanla alınacaktır. 

Talihlerin 28/ Şubat 1941 de 

imtihana girmek üzere o tarih-

den evvel tahsil ve hizmet ve· 

si kalan örneklerini eklemek 

suretile referansları ve kısa 

tercümei hallerini bildiren bir 

mektupla şirkete müracaat et· 

mesi lazımdır. 12719 20-22 

BORSA 
Pamuk .- Hububat 

KiLO FIATI 
CiNS i En az En çok 

K. s. K. s 
Koza 

-Ma. Parlağı 49,50 51,00 
-Ma:-Temizi 
Kapımalı 

"Y-:-Pamuğu 
-Klevland~C 

, Susam 
K. Buğday 
BuğdayTo. 

,. Yerli 
Arpa-- --S:-625 5,625 
Yulaf --

1 -- 21 / 2 / 1941 
Kambiyo ve Borsa 

lş Bankasından alınmıştı_e_ 
Urel 

Rayişmark 
-- -

--Frank (Fransız) 
22-Sterlin (İngiliz) 5 

Dolar (Amerika) 132 -w-
-Frank (İsviçre) 

AfRİKA HAREKATI 
lnglllzler J ub a nehri ne 

tamamen hakim vaziyette 

Hartum; 21 ( a. a. ) - Doğu 

Afrikası Ordusunda bulunan Reu
terin hnsusi muhabiri yaı.ıyor: · 

"Hintmayıp da, Juba nehri
nin mühim bir noktasındaki İtal
yan karakolu kuvvetlerimiı. tara
fından zaptedilince artık Juba 
Nehri tamamen elimize geçmiş 

oldu, 
Doğu Afrikası Orduları Baş' 

kumandanı General Caningham, 
juba Nehri harekatından evvel 
Orduya şu yevmi emri vermiştir: 

"Şimaldeki lmparatorlak kuv· 
vetleriniıı kazflndığı zafer bize 
gıpte vermektedir. Biz de ayni 
muzafferiyetleri kazanmak istiyor
duk. Şimdi fırsat gelmiştir . Hare
katı muvaffakıyetle bitirmenizi te
menni ederim.,, 

Filistin K omiseri Bir 
beyanname nefretti 

Kudüs: 21 (a.a.) :_ Müstakil 
Fransız ajansı bildiriyor: Filistin 
ali komiseri bir beyanname ile, 
15 şubattan itibaren Roman yanın 
Alman işgali altında bir memle· 
ket olarak kabul edileceğini !Jil
dirmiştir. 

iNGilİZl(RİN AlACAKlARI 

MAllAR 
İstanbul: 21 (Türksöı.ü muha

birinden.) İngiliz Ticares birliği, 
piyasalarımızdan y~niden mühim 
miktarda mal almak üzere tem~s,, 
ıa:a başlamıştır. Satın alacakları 

malların kıymeti on bir milyon 
lira kadar tahmin olunmnktadır. 
görüşmeler kel{ yakında nihayet
lenecekt ir. 

İı)giliz lerin satın alacakları mal
lar arasında zeytlnyağından başka 
balmumu, Tiftik, deri ve nebati 
yağlar vardır. Bunların ekserisini 
İzmir piyasasından alacaklar<lır. 

Y UNAN ASKERi 

F AALIYETL E R [ 

( Birinci sayfadan artan ) 
dıman etmişlerdir. Hava muhar e

esi 
iri 

uri 
atı 

m

belerinde beş düşman tayyar 
düşürdük. Tayyarelerimizden b 
dost memleket arazisine mecb 
iniş yapmış ise de müretteb 
kurtulmuştur. Diger taraftan e 
niyet nezaretinin dün akşam ki 

Tİ· 
nı 

resmi tebliği düşman tayyarele 
nin Prevezeyi ve Midilli adası 

bombardıman ettiğini , hasar ol-
madığını bildirmektedir. 

Londra : 21 ( a. a. )- lngi liz 
en 
ş • 
yan 

tayyareleri Berat ve Tepede! 
üzerine · hücumlarda bulunmu 
yangınlar çıkarmıştır. Yedi ltal 
tayyaresi düşürülmüştür. 
--- -

JAPON 
• • 

HARiCiYE NAZI 
B. 

RI 

MI~ EDE~E TEKlİf YAPMA 
(Birinci sayfadan artan) 

sız olduğunu, Japon hariciye 
zırı Matsuokanın E.dene gönd 

na
er
ıne 

ve 
kir 

diği mesajın Edenin kendis· 
yolladığı mesaja bir karşılık 
bu kcıı şılığın da şahsi bir fi 
beyanın rlan başka bir şey ol ma-
nı~ını söylemiştir . 

Diger taraftan Japon haric iye 
pon 
yid 
un-

nazırı Matsuoka'da bugün, Ja 
sözcüsünün bu deyanatını te 
eder mahiyetle beyabatta bul 
muştur . 

-
Yurddaş !.. 

ol 1 Kızılaya 
•• uye 

e••• ASRi • • • • • Si NEMADA ı 1 SUVARE 

·ı 8.45 

• • 
B U AKŞAm 

Afrikanın kızgın föllerinde geçen 

HAZİN BİR A~KIN TARİHÇ[Sİ • • • • • 
B lYı y ıb1J k 
a ır t n s t . 

_ SUVARE • 

8.45 1 
1 • 1 

1 • • • •• • • 

1 1 1 1 
• VİLM 1 RİCHARD 

1 • • 

ın bir sanat kudretiyle yarathğı 

CENUP POSTASI 
iLAVETEN : 

DONYANIN CENNETi İSTANBUl 

1 • • • • 1 • 1 
1 • TÜRK~E ŞARKIU VE SAZLI 

1 • . ı 
1 . BOUGÜN GÜNDÜZ i~I OTOUZDA ·ı· 

l. .. !!~~!~~:.~~!~ .. .I 
OOZi~i KÖY ENSTİTÜSÜ MODORlüGOHOEN : 

Tutarı 0/07.5 Teminatı 
Eşyanın Cinsi Miktarı Muhammen bedel lira kuruş akçası lira 

Ayakkabı 120 çift 

Elbise 1Pantol 120 Kat 

1 Caket 

8 
14 

960 00 
1680 00 

72 
126 

1 - Yukarda yazılı eşya 8/311941 Cumartesi gün Ü saat 

10 da Bahçe Mal müdürlüğ·ünde açık eksiltmeye konulacaktır. 

2 - Şartnameler Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlüğünde gö
rülebilir. 

3 - Taliplerin ihale saatına kadar teminat akçalanm Bah
çe Malsandığma yatırmaları lazımdır. 

4 - Talipler hüviyyet ve ikametgahlarını gösferen vesikala-

rı beraberlerinde getireceklerdir 20-22 - 25 12723 

1 LAN 
S[YHAN P. T. T. MÜDÜHlOGONOEN : 
1 - Otomatik telefon santralının tesisi için AdanaP. T. T. 

binasında yapılacak tamirat ve tadilat işleri açık eksiltmeye 

konulmuştur. Keşif bedeli ( 4320) lira ( 67 ) kuruş ve muvak 

kat teminat ( 324 ) lira ( ( 05 ) kuruştur. 

2 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi, proje hususi fennt 

şartname ve keşif cetvelleri P. T. T. Müdürlüğü kalem şefliği
ne ve yapı işleri umumi fenn' şartnamesi Adana Nafia Müdür

lüğüne - mesai dahilinde - müracaatla ğörülebilir. 
3 - Eksiltme 27 - 2 - 941 Perşembe günü saat 11 de 

Adana P. T. T. Müdürlüğü binasında eksiltme komisyonunda 

yapılacaktır. 
4 - ısteklilerin eksiltme gün ve saatinde muvakkat temi

nat makbuzu veya banka teminat makbuzu ile vilayet vesika 

komisyonundan bu iş için alınmış ehliyet vesikasiyle birlikte 

komisyona müracaatları. 1269 l 1 l -14-18-22 

Pehlivan Güreşi 
16 MART PAZAR GÜNÜ AYAS NAHİYESİNDE YAPllAGAK 

' 
Baş Pehlivana 

40 
10 

OLAN BU GÜREŞTE 
Ortaya 

20 
10 

15 
5 

lira mükafat verilecektir. Bu güreşe iştirak edecek pehlivanların 
Ayas nahiye müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 1'2726 2-5 

- -
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Sayfa 4 TORKSôZO 

1 Y J L D J ZMöble _Evi ve Atelyesi ı 

ABİDİNPAŞA CADDESİNDE 
YAKlfLAR APARTIMANI 

AlTINDA 

• 
YILDIZ'I 

ZİYARET EDİNİZ 

ZARiF EV EŞYASI ı ı ---
MUTEDİL fİYATLAR 

Salon Takımları, gar.Jroplar, yatak ta !<ıml l(J, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

ZEVKİNİZE UYGUN HER TÜRLÜ MODEL 

Y 1 L D 1 Z A t e I"~ e s i n d e 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

TAŞRADAN SİPARİŞ· . KABUL EDİLİR . 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Altında ." YILDIZ,, Moble Evi 

Sahibi: Kadri - Talip 
12546 

• 

Uzun zamandan beri 
beklenen yeni radyo

larımız gelmiştir 

Radyo meşherimizi 
mutlaka görünüz 

En iyi radyo ile en iyi s~rvisi beraber 

bulacağınız müessese şudur 

MUHARREM HİLMİ REMO 

ABİDİNPAŞA CADDESİ NO : 112 TElGRAf : REMO - ADANA. - TElEf ON : 11 

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

D. Muzaffer lokman 
Dahiliye Mütehaaaıaı 

HASTAlARINI HER GON MAYENEHANESİNDE 
KABUL EDER 

\ 

• .. ee ** ......... o· ee .. tt e· .. e+ .. o· ee •• .. ++o· ee .. •• •• .. • 

ÇOCUK İNSANLARIN 
GiOiR SEVİNİZ OK~l 

f AKAT ÖPMEYİN 
Çocuk Esirgeme 

r 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· DOKTOR ·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-· ~ DOKTOR ~~~~-> 

Ziya Rifat Tümgören 1 Mazhar Cemil Esen 
MÜTEHASSIS 

BİRiNCi SINlf RÖNTGEN YE ElEKTRİK 
TEDAVİSi MÜTEHASSISI 

Ha gün haatalarını Abidinpafa caddeai 125 
numaralı muayenehaneainde kabul ile 

30-14 te,hia oe tedavi eder. 12681 ] 
e °O e· +o O* oe •• oe oe .. o· ee .. •• e· o· •• o· •• ee • • t e ee ta e+ .] 

iŞ BANK.ASI. · 
KO~OK TASARRUf HESAPLARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞIDELER : 

4 Şubat, 2 Mayu, 1 Ağustos, 3 lkin<'İtf'şrin 

tarihlerinde yapılır. 

i941 IKRAMIYELE·Rt 
l Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
9 il lOOO ti - 3.000 it 

2 ti 750 ti - l.500 ,, 
4 

" 
500 ti - 2.000 ti 

8 
" 

250 il - 2.000 ti 

85 il 100 il - 3 .500 it 

80 " 50 
" - 4 .000 il 

800 
" 20 il - 6.000 ti 

Türkiye lı Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirm iş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

SİNİR HASTALIKLARI MOTEHASSISI 
Re,adbey mahalleai Saoatlı Bay Halil eoi 

12678 30-15 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
l 

Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 Türk Liraaı 

Şube ve a jans adedi : 265 

Zi rai ve ticari her nevi banka muamele ler 

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 ikra miye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira • 
4 

" 
500 2000 

" 4 .. 250 
" 

1000 
" 40 il 100 

" 
4000 

" 100 .. ·so .. 5000 
" 120 

" 40 
" 

4800 
" 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, 1 Birincikanun, 1 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 

Dr. Ekrem Balta 
HASTALAR iNi HER GÜN MUSTAf A Rlfl 
ECZAHANESİ ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANESiNO( 

KABUL EDER 

j 

DERHAL KESER. 

HER ECZAHANEOE BULUNUR 

A b on e ve 11 a n 
Şartları . 

Seneliğ'i 1200 Kr. 
Altı aylıkt 600 ,, 
Üç aylıkt 300 .. 

Aylık ta abone edilir. . -
ilanlar için idareye 
mUracaat etmelldlr. 

Sahip ve Başmuharrıtİ 
FERıD CELAL GO,,lli 

Umumi Neşriyat Müdiitt1 
MACiD GÜÇL0 


