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Sayı•ı her yerde 5 kurut 

Hc.lkevlml:ı:ln onündo pozor gilnü yapılan lörf!ndcn bir htibo 

Halkevleri bayramımızı büyük 
tezahhüratla kutladık 

Akdenizde 
son f aalivet 

lnglllz Amlralhk dalrelerl 
bir not nefretti 

Londra: 24 (~ .a) - Amirallık · 

dairesi notu: 
Almanların Akdenizde ltalyan· 

lara yardıma başladığındanberi 
düşmar ın harekatı idare sisteminde 
bir değişiklik olmuştur. 

Dore-;psehire hastahane gemisi 
alimetlerini pek bariz bir suretle 
taşıdıktan başka mahiyetini de 

ynelmilel kaidelere tevfikan düş· 
ana bildirdiği h1.tlde Alman tay-

arelerinin iki hücumuna uğramış 
r. Fakat gemiye isabet vaki ol· 
mııllr. Keza Maltadaki hastaha· 
ter Almanlar tarafından bomba· 
nmıştır. Bingazi zaptedildiği za· 
an İtalyanlar şehri sivil halka 
rar gelmemesi için teslim ettik· 

rini söylemişlerdir. Halbuki Bin· 
aıi bir müddet sonra Alman tay· 
•releri tarabndan bom.balanmışlır. 

Halkevimizin kuruluşunun do
ku1.uncu yıldönümü pazar. günü , 
Şehrimizde de büyük bir törenle 
kutlanmıştır. Saa\ 15 de davet· 
liler, kuru'inlar, . okullar Halk evi 
binası önündeki yerlerini almışlar, 
ev bandosu tarf ından çalınan is-
tiklal marşiyle törene başlan~ış
tır. Sayın Başvekilimiıin rarlyo 
konferansı dinlendikten sonra 
Halkevi reisi Or. Kemal Satır 

halkevi çalışması hakkında bir 
konuşma yapmıştır. Müteakiben 
Atatürk parkına gidilmiş ve Ata
türk Abidesine çelenkler konmuş
tur. Çelenkler konduktan sonra 
öğretmen Bay Vehbi Evinç bir 
hitabede bulunmuş ve Cumhuri
yet marşı ile buradaki törene ni. 
hayet verilmiştir. Gece ise halke
vi salonuncla Hallccvlilere ve hu
susi davetlilere bir suvarc veril
miştir. 

ALMAN iSTiLA LiMANLA· 
RiNA HÜCUM 

Londra : 24 (a.a) - ~liz 
"tayyarelerinin bu gece Kale ve 

1 
Bulogne istila limanlarını bombar 
dıman ettikleri öğrenilmiştir. 

Ticaret Vekilimiz· 
Beyanatla bulundu 

HALKIN YiYECEK, BIYECEK, BARINACAK 
VE YAKACeK MeDDELERI 

YADAKİ AlMANlARIN A
RiKA El~ISiNE TAARRUZU 
ARDA YAPILAN KAVGA 

Sof ya : 24 ( n. a. )- Burada 
(Gerisi üçüncü sa) fada) 

Pamuk 

Ankara: 24 (A. A.) - Ticaret 
vekili Mümtaz Ökmen buaün ga-
1etecileri kabul ederek yeni te

şekkül eden iaşe müsteşarlığı teı 

ki:at ve vazifesi ile istihdaf eyle
diği gayeleri izah etmiştir. Ve

kilimiz, halkın ve milli müdafaa.-

(Geri i ihinci sayfada) 

umum 
müdürü geldi 

------·------
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BUlGARİSTANOA 
SEf ERBERliK ~AYİASI 

• • • 

B. HITlER BiR 
NUTUK VERDİ 

'ro2ıu hc.dıu.lerln iç yüzü sütununda-

Çukurovanın muhtelif bölge
lerinrle bu yıl geniş mikyasta A
kala pEUnuk tohumu ekileceAiııi 
\'e kcı übe ınahh elinde olan bu 
t·k imdeıı alıııncnk ııetict') e göre 
Çukur ovada bir tip pamuk t"\;imi 

.) npılacagıııı daha evvelce y111-

ınıştık . Eg~ bcilgt'ı;iıııkıı hülgenıi
ıe gdmckte olan 150 ton Akala 
pamuk tohumuııuıı Çukurovada 
ııeı derde tecı ühe edilmesi k·ab 
edeceğiııi teı;bit etmek için Zira
at Vt·kaldi Pamuk lşleı i Umum 

{Gerisi ikinci IS) fada) 

söz ti Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL OOYEN 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - &ayı : 49&2 

Hariciye Vekilimiz "Ulus,, gazetesine mühim bevanatta Bulundu 
1 . 

Türkiye, toprağına yapılacak her 
te~clvüzü .silihla karşılayacak 

TORK - BULGAR AMLAŞMASININ GİZLİ HİÇ BiR TARAfl YOKTUR 

B .Eden 

ANTONV 
EDEN'IN 

'SEYAHATi 
Kahire :• 24 ( a. a. ) - B. E

den Başvekil Sırrı Pqayı ziyaret 
etmif ve çayı Başvekille beraber 
içmiıtir . 

TUrkalzU: Bay Eden'in bu
gün , yarın memleketimiıe ael· 
mtsi ve Adanadau gcçmeıi pek 
~JIMllip " 

B. MusotininJn 
Yeni nutk·u 

"ZAFER. MUttAK SURETTE 
MÜEMMENDIR,, 

"Roma: 24 (ı.ı) - Dün saat 
ı 7 de f açist hücum kıtalannın 
AdrianÔ, tiyatrosunda tertip ettiti 
bir tezahür toplınbsı esnasında 
Musolini bir nutuk söyliyerck ez· 
cümle demiıtir ki : 

Ben buraya Façistlerin hprarel 
derecesini hissetmek ve ' bilhassa 
tam zamanındı çok sevdi tim sü · 
künu bozarık söz söylemete ırel· 
dim . ., Musolini liundan sonra ha· 
rekltin bir tarihçesini yapmıı ve 
hatyanın Libyada llzım olao harp 
haıırlıtı yaptıtını söyledikten sonra 
oöyle demiştir : 

"Tarantodan beri harp hadise· 
leri bizim aleyhimize vukua rel· 
miflir. Bu daima böyle; olmuı fa· 
kat nihayetinde Roma Kartacayı 
tahrip ederek dünya haritaımdan 
stlmiflir. 

Yeniden hız alma kuvvetimiz 
muazzamdır. Asıl olan nihai muha· 
rcbedir. Ve zafu mutlak ıurette 
mücmmendir. lnriltere ralip rele
mez. Ne olursa olsun ltalya so· 
nuna kaClar Almanya: fte beraber 
yürüycce&ctir, l .... yanan zaferi • idil 
bir sulh olacaktır ... 

B. ÇÖRÇit, ROSTO 
ARAS llE IONUSTU 

Londra: 24 ( A . A) - Bay Çöı· 
çil bugün Türkiye büyük elçisi 
Te\ tik Rü~tü aras ile Japon bü· 
yük el\·isini kabul ctmiıtir. 

Ankara : 24 ( a. a.) - Tür ki· 
ye - Bulgar beyannamesi hakkın· 
da buıünkü Ulusta bir beyanat 
neıredilmiıtir. 17 ıubatta imzala· 
nan Türk-Bulgar beyannamesi hak· 
kında ajanı haHrleri, lef ıirler ha· 

. kikate uymuyordu. Ulus gazetesi 
bu anltı1manın dofru tef ıirini, 
Türle. ef lcôrı umum(qeıine bildir
mek için dof rudan dof ruya muh-
terem Harici,ye Vekili Şükrü Sa· 
raçoflu ile bir mfllôkat yapmıştır. 
Uluı muhabirinin ıordufu sual 
şudur: 

- " Bulıar Türle anlaıması 
etrafınaa:neıriyal yapılırken bir 
kısım, 1ürlciyenin Bulıariıtanı ln
giltue tarafına ıötürdüfü. difer bir 
kısım Jo Bulıaristanın TrJrkigeyi 
miltwre .olctufu~ lıalclcında tefsir· 
lcAfe bulundular. Bu anlaımanın 
"lıalcücı ualıı nedir •. ? 

H•ieiyc Vclcilimiz kendisine 
haı temin edici bir if aJc ile ıu 
cevabı vermiıtir : 

-·" Tlrlci~-Bulgari.stan anlaı
masınJa gizli bir ıeg yoktur. Tıir
kiye 6ütün ittifalclarına ıadıktır. 
BrJtüll dftlletlerle bu suretle anlaı· 
mak tara/tarJ_qız. Lakin Türkiye 
toprtA hütünlüfüne ve istikl41ine 
yapıliİcak bir tecm1üzü .sildhla kar
ıılagaaktır. Türkiye - Bultaris
tan anlaıması, lecat>üze arzuları 

olmayan iki lcoınıu'Jlevletin el azle
,,._ w ıözleıtnı11Jir. Bu tarzda 
uzwcak Mr eli_ *""'af" ometle
fl/tl!..,. 

;-----------····---· ... -------·, 
• * 

! BiR AYLIK ! 
i İHRACAT ! 

1 2 . 6 O O. O O O lira 
latanbul : 24 (Türkaözü muhabirinden) - latan· t 

baldan dıı piyaaalara aon ay içinde yapılan ihracat 1 
harpten evı·ellıi zamanlara nazaran Telıor aayılacalı l 
bir halde yükaelmiıtir. /Jı_incilıanun ayı içinde muhte· i 
lif memlelıetlere yapılan ihracatın tutarı 12.600.000 
liradir. 

Dün de muhtelif memleket/ere 150 bin lira/ılı ih- * 
racat yapıfmııtır. i 

ihraç edilen maddeler araaınJa Almanyaya 66 
bin liralık tütünle Yunaniatana 18 bin liralık tau 

.~-"' balık da bulunmaktadır. 
4 Almanyaya balmumu ihracahna müsaade edildi· 
* ti için piyaıada balmumu f iatları 145 kuruıtan 155 ! 
~ kurufa kadar yükselmiftir. \ 
} .. __ - •••• - _ .... _______ ...__ ...... .......... 1 

Heyelanlar için 
. Egede tetbi.rler Türk - Bultıar pakti 

ANKARA Türk-Bulgar an-
RADYO !aşmasının im-

Bir heyet tetkikat yapıyor 
GAZETESi zasından sonra 

bir hafta geçtiği halde bu mev-
12.udili allisler devam etmektedır. 

lunir :· 24 (Türksözü muhabi
rinden) .- K911ıyaka Yamanlar 
ıuyunun, içtima havuzu ile ıu de
posu arasında heyetin vukua gel
mit, ana su borusu patlamııtır . 
Bunun ib.erine Belediye Fen hey'
ctince, Karııyaka halkının suıus 
kalmasına mani olacak lüzumlu 
tetbirler alınmııtır. 

Bornova içme suyu ana boru-
larının acçtiği Çamköy civarında 

'da~'da bir heyelan vuku bulduğu
nu ve 70 metre uzunluğunda ana 
borunun patlayarak Bornova hal
kının içme suyundan mahrum 
k&ldığını yazmııtım. Bornova be
lediyesince heyelin sahasına ace
le boru göndcrmiı ve askı üze
rinde yeni tesisat vücuda gctiril-

(Oevamı ikinci sahifede) 

• 
SPOR 

fUTBOI lll 
MA~LARI BiTTi 

SEYHAN ŞAMPiYONU MiLLİ 
MENSUCAT TAKiMi oı.nu 

Yaııw ıt..lııd •alııı .. d. 

• 

ARNAVUTLUKTA ' 

Yunanlı1ar 
ilerliyor 

ITALYAN BOMBARDIMANI 

Atina : 24 ( a_. a.) - Yunan 
tebliği : Küçük müfrezelerin ve 
topçunun mevzii faaliyeti ka.1cle
dılmiştir. T!lyyarelerimiı iki düş
man tayyaresini muhakkak olarak 
ve diğer iki tayyareyi de muhte
mel olarak düşürmüştür. Dafi ba-

Gerisi üçüncü sayfada ) 

Hariciye Vclcilimiı bu hususta 
dün beyanatta bulunarak , Türki· 
yenin açık bit siyaset takibettiği, 
!toprak bütünlüğüne \'e istiklaline 
tecavüze yeltenenlere karşı der
hal silihla mukabele edeceğini 
söylemiştir 

Hariciye Vekilimiz , bilhassa , 
TürkİyCllin taahhütleri karşısında 
gevşeklik göstereceğini sananlara 
son beyanatiyle iyi bir cevab 
venniştir . 

Muaolininin nutlıu 
Mu,-;olini bir nutuk söyledi. Bu 

nutkunda İngiliz ordularının za
ferlerini de itiraf etti. Musoliniye 
ııöre,. Arnavud lukta Yunan zayi
atı a~ırçlır. Ve yine Ouçcye göre 

:tngiliz zayiatı da agırdır • Ve ın
(Gerisi üçüncü sa} fada) 

!ieyhan b61geal tamplyoııluOun11 kaıanot' Ml\\t Men• ucc1 ta~ı; t 
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Sayfa 2 

Edebi Meseleler 

Halk 
Edebiyatı 
---- Yaz:tn ----

Ahm•d Kud.i 'kcer 

• Halkwimizde ··Karagöz., ve 
·•Halk edebiyatı, . meflzuların

da iki konferans flerilmiş w 
"Karagöz,, e dair konferans 
hulasasını neşretmişlik . Bugün 
de değerli ve genç ilim adam
larımızdan Ahmed Kudsi Te
cer' in "Halk Edebi!jalı,. mev
zulu kon/ eransından bir hu/a
sayı vt;rigoruz : 

• 
T 

ürkl c:: rin hem çok eski, hem c;ok 
zerıgin bir f'delıiyatı var. Türk 
dürıya~ının başka kollarını bir 

t..rafa bırakıp yalrıaz garpteki ko-
lundan yani kendimizdt:n bahse 
dı::cek olursak bile buyük bir ede
biyat hazinemi-ı bulunduQ'unu söy 
liyt'biliriz. Meseli; yalnız divanla
nmızı gözönühe getirirsek bunların 
baş!ıbaşana bir kütüphane olduğu 
nu görürüz. Tan:ı.imat · edebiycshna 

da bunun üzerine korsak manzara 
daha ıenişler. Nıhayct milli ede
biyat cereyaı an uyanmasındanbrri 

vücuda gelen eserleri de ilave 
~decek olursak hepsi ör.ünde 
.. işte zerıgin bir edebiyat 1,, deme· 
mek insafsızlık olur. · 

Bununla benı~r 25 - 30 se 
neden beri halk ec:kbiyatı diye 
birşeydcn bahsediliyor. Bu nedir? 
Onu, hiç aramaya, sormaya lüzum 
bile duymadan seviyo;uz. · 

"Dere niçin akıyor?,, yahut 
"Seyhan niçin akıyor?,, diye sor· 
mu yorsak, o da öyle ... 

Halk edebiyatı nedir? Divan 
edebiyatı, T•nziınat edebiyatı ve 
1aire gibi türlü iaiİlıler verdiği· 
miz edebi an'aneden ayn olarak 
halk edcbiyah adanı verdij'imiz 
başka bir edebiyaluntz da mı var? 
Bir bakıma, böyle çift edebiyatı· 

mız olmak .bir zenıinlik, bir hayat 
taşkanlığt saydabffic. Fakat edebi
yat cemiyetin malıdır. iki ayrı ede· 
biyahn mevcut olmas• demek mil
li birlilin iki bölüm ol'"5J de
mektir. Bu ise ıarip, tuhaf, battA 
fena bir şeydir. Ne yapa~ kii 
daha yakan bir zamana ıelind" 

kadar iş böyledir. Eskiye dotru 
ridilirsc bir kısım insanların kendi 
zamanldrının kütıürü Adeta kendi· 
lerinin bir imtiyazı gibi addeddik 
#ri, bunun öte3inde kalan büyük 
~ütteyi unuttukları, terkeltikleri 
görillür. Bunlar iki ayrı Alem, ıki 
ayn dünya imiş gibi he~ biri ktn
di dairesinde mahpus kalmış, her 
biti ötekinden ayn olarak kene» 
dünyasının edcb·yahnı vücuda ge· 
tirmiş, aynı soydan, .aynı ruhta 
olan bu iki dünyanın (~nde aynı 
yaratıcı istidad, ayn ayn şekiller 

albnda cidden değerli olan iki ay· 
n edebi an'ane doğurmuş. 

Tanzimatta da garp kültürile 
dctha kolay, ·daha fazla temas et
mek imklnını bulan bir kısım in· 
san kendilerini ••münevver,, diye · 
büyük kütleden ayırt etmiştir. Bu 
hal ti yakın zamanlara kadar böy
lece süregelmfıtir. Mütarekeyi ta· 
kip eden heyecanlı yıllar, lstiklil 
savaşı, milli zafer ve inkılap ham· 
leleri milli şuuru kuvvetle idrak 
l tmemizi temin etti. 

Mılıi edebiyat ne demektir? 
Bu, ols.s olsa milli birliğin zevkini, 
tatiassüslerini ifade eden bir ede· 
biyat demektir. Milli birlik sözü· 
nün baıka bir ıöylenifi de halk 
birliğidir. Milli edebiyat cereyanı 

bunu an~ak sezindi. F;kat biz bu 
ıuuru 1923 den sonra idrak ede· 
bildik. Gözlerimizi halkan, genit 
kütlenin üzerine çevirince orada 
herşcysile hazır, mükemmel bir 
edebiyat bulundutunu rördük. 
Araştırınca bunun ti en eski ta
rihlerdenberi devam edegelen bir 
kök oldutunu gördük. Bu kökten 
fışkrtan başka bir dalın bir zaman 
bize, asıl kökü unulturdutunu an
ladık. Gözleri1a1izi bayata çeviriı ce 
kökü bulduk, işte bunun adına 

Geriıi üçüncü aayf ada ) 

ltalvanlar Habeşistam ;niçin 
kaybedecekferdii·. ?. 

.. 

. ~İ~ · ~K()V. 
iTAlYANlARll HABE~lilERİN iRASllDA El 
BOYOK U~URUMU A~AN KAMU HADİSE ... 

CJ~AYETİ 
• it f 

. KCJ_Yİl~~Kl., CESEDi. 

as~erleri 

Bütün Libyayı kaybetmek üze- , 
re bulunan ltalya Habeşistanı da 
mı kaybedecek ? 

GüR geçtikçe inkişaf eden as
keri harekatına ve ltalyanların 
bl!rada içinde bulundukları şart
lara bakılırsa bu suale [ Evet j 
cevabını vermek laumgelecek. 

Bugün artık yeni Lavrem'ler
den mürekkep bir grup İngiliz 
subayının Habe§istanın içinde y~r
lilerden müteşekkil hakiki bir or
du teşkil ettikleri kimse için bir 
sır değildir. 

Diğ'er taraftan Sudanda da Ha
~ş veliahdinin knmandası ' altın-, 
da diğer bir Habe~ ordusu da 
geceli, gündüzlü talim görmekte 
ve hazırlanmaktadır. Bu ordu gün 
geçtikçe biraz: daha büyüyor ve 
her gün yeni bir Habt--ş şefi ilti
hak ediyor. Bunların arasında bil
hassa meşhur Ras kassa'nın bu- · 
lunması isyan har~ketinin ehemmi
yetine delalet edecek bir işaret 
olarak sayılabilir. 

Son gelen haberlerdt"n İngiliz 
kuvvetlerinin Habeşistana karşı 
eenif bir taarruz hareketine geç
mek üzere bulundukları da anla
şılmaltadır. ltalyanların buradaki 
vaziyetleri Libyadakinden daha 
çok güç bir şektldedir denilebilir. 
Çünkü, Habc4istanda hiç tiir za
man isyu ve mukavemet hare
ketini durdurfnağa, memlt:keti ha
~l manasında hiç bir ıaman 

m~~mleke haline sokmağa mu
vaf~ olaınamışlard ır . 

BU ,._iyetin sebepleri nedir ? 
ltaly. Adis • Ababııy 'l yer

leşir yerl~-~ _ her şeyi ikmal 
ettikleri ~e~ düşmüşler ve 
kendherloden ~~ memlekette 
mevcut \\}an vaziY4$~ hiç ehemmi
yet verml1erek yerli•~ itbirliği 
yapma)'ı Façizmio bO,~lüğüne 
yaklf.bnnamışlar ve her to)(i ye-
niden yapmağa kal\:ıımıılarc\ı .' 

İşe, etki Habetiıtanm sİf"5İ 
ve idari kadrosunu altüst etmek
le başlamıttardır. Htktlmetle halk 
arasında mutavassıt roHlnü oynı

yan Habef tefleri ya memleketten 
sürülmüş veya kurşuna dizilmiştir. 
Diter taraftan dini şeflef de ayni 
akıbetten kurtulamlllD&fbr. Her 
tarafta yerli otorite ve memurlar 
değiştirilmiş, bunların yerine mem
leketin ldet, an'ane , dil ve ka
rakterinin tamamiyle cahili olan 
İtalyanlar getirilmiştir. 

İtalya Habeşistanda iktisadi 
bakımdan da ayni hatayı işle

mittir. 
ltalyanların memlekete gelişin

den evvel büyük bir kaç ticaret
hane memleketin bütün ticaretini 
Adis - Ababa'da aantralize etmiş .. 
ti. Bundan sonra bu büyük tica· 
rcthanelerde Habeı kasabaları 

arasında mutavassıt vazifesini gö
ren ikinci derecede yabancı tüc
carlar geliyordu. ltalyanlar hiç 
bir fark gözetmeksizin hem bu 
büyük ticarethaneleri, heın ikinci 
derecedeki tüccarları memleketten 
kovmuşlardır. Nasıl ki, memleketi 
idare hususund~ yalnız kalmak 
istemişlerse, it ve ticaret saha
sında da yalnız kalmak sevdasına 
dü1aıü1lerdir. Fakat hiç btt- za. 

man, Habeş müstehliklerinin arzu 
v .: meyilleri hakkında büyük bir 
bilgi ve tecrübeye sahip olan~ es
ld tüccarların yerlerini tutmağa 

muvaffak olamamışlarcl!r. Diğe_r 

taraftan hiç bir su retle yerlilerin 
itimadını <la kaıanamamışlardır. 

Bundan başka, ltalyanlar ida
re ve . ticaret sahasında oldutu 
gibi büyük kşebbüslerinde de 
yerlilerin y,ardım v~ iştirakine 

karşı istiğna g9stenmşler, sadece 
İtalyan elemeğini kullanmayı ter
cik · etmişlerdir. Bu, kendilerine 
çok paha1ıya mal oldu~u gibi 
memlekettek.i prestijlerini de çok 
kırmıştır, • ~ 

Son bir zaaf sebebi Claha var
dır : ltalyarıların tecrübeli müstem
lek"e me"murlarına 'sahjp' olamam~
ları . . Bunu bizzat kendileri ·de 

· teslim etmektedirf~r. ' . 
_ !:laheşfs~and~. üç:k~\'~et nüfuz 
,v<; idareyi eline almak içlh bir-
birine ,girmiştir :· · · 

1 

'l. · 
Ordu, t:iükijmet, Façistlet· .~x 

. Bu } .üzden ekseriya ''.f>iroirini 
nakleden kanunlar , 'emit~r n'f· 
reditiyor. , müthiş bir fırtakiye .. 
cilik halk işini haft'iıarca, aylarca 
uzatıyordu . işlerin bu· su-ı:etle sü-

Ceyhan :. ~ (Tirkıclzü ı.ıu
habirin~en) - . İir kaç gün evvel 
Kızıldere {dıtın, odun ~ ~meğe 
giden ' Y eaıkö r NaJJmbeyde.n, Meh
med SOçcııift ~wtqsı Tars~slu 
Mehmed , otlu • lbrahlmin akşam 
eve dönmiyer,ck arının boş olarak 
köye geri gelmui şüphe uyandır
mış ve keyfiyet derhal zabıtaya 

bildirilm ;~ir! f-19men faaliytte ge· 
çen kaza merk~z Jandarma kara 
kol komutanı Mtıslaf• Günerinç 
çavuş pek kısa bir zaman içinde 
kaybolan tutma Jbr~bimin cesedi
ni M sisin Tab.kza~ çiftliti civa 
randa Adana caddesi üzerinde bir 
su. kuyusu ' içinde bulmuştur. ibra· 
himi kuyuya atarak öldürenlerin 
Kmldere köyünden Hüseyin Kel 
ile lbrahita Günlt adlndıki kim
sewl'in oldutu anlıplmeş v~ kntil· 
ler suç delilleri1le birlikte adliye
..ye.· Yt r4miflrrdil:. - M. Selçuk 

ltailEevMde komite 
lntlllapt.rtt 

Halltevinde ·bir kaç güne ka-
• Cfar yapılacak olan komite inti
hapları için hazırlıklara başlan

illıştır. • 

Halkewl •uvareal 
.llo J 

P•llf dıN a~ıamı Halkevi 
.salonund4l Halk.evimiz tarafından 
verilen suva;e ..,,eç vakte .. kadar 
devam etmiş, ,. ~k 1teş'eti o"ımuş-

ı t , l ~"' • ,, , 

u,r. rüncemede kalması tabii olıİAlk 
suiistimal 've rtişvcti tiudutsuz bir 
surette teşvik ' ediyordu . BtJİü~ MOKAFA nı BiSiKLET 
Habeşistanda · idare tnakaniznia· IC.,()Jl:HV. e,.ılı.WINC.1L/(l~. 
sının en alt tabakasından eft.)ÜkL ~ m1, it.. 

sek zirvesine kadar suiistimal ala· Pıiar gtln4 Hi~evıaıiı iata 
öi\dlğina: cari6ir... ~ . t. 

1 
Candan ~ athır.- sporcuları 

ltalyanlar işgaJin nlr: g~retl~dan meıı ar~a..JNyijk al&ka uyin-
itibar,.n HabcıleJ!n ~ iq vp~efre- daran mükufatlı bisiktet Koıusu 
tini celbetmiştir . ·W~re·Ofttin~ · ıyapılmıt ve 

Kral naibi ~n~tal G~yani'ye .nmuwaffaltly.edo ... ~tioelen.liftir. 
karıı ya~ •'likaf~ Ntırlar.d~dı~. • ı, ICoftdı Wdodlli ka*'an 
O gfin ıeoe"'l Al~ t6re" için .Ne· Millt Meııst!~t. Gıeqçlik Kulübün· 
güsiln eski saray\na gidiyGrdu . .den ,ı\bme{i. E~!U':• ~-l~e,ıimiı 
Yokia birdepbire bir ÇRk Habeşli ~ı,terıf1Mt1111 ·~4>ü kupa verifmiş-
cllerindtibuluıaın ~ Jtalyan or· tir. lkir.ci ve açµndiler bfrer ma 
el usundan aıırdıkları bombalan ., dalya alm~~tır. 
aoncralin ü.ıerine savurm\lşlardı.Qn • " · 

kişi yaralanmış ve ıeneral 4raı· 1 t!!utbo·· ı· il 
yaninin vücudunun nıubt~if yer- r 1 g 
!erine de misketltr '1finııif\i- ! Bu- 'maç'ları bı•ttı• 
nun üzerine Addis-Abeba garni-
zonunda bulunan Karaail!lleklt
Façistler şehre yayılın~ ve_ Ütı~ 
ne gelen Habeıliyi öldürmüf, ço
cuk ve kadınlan evlerinin içinde 
yakmışlardı . O gdn katledilen 
Habeşlilerin sayısı bin kadar tah~ 
min edilmişti. . 

Bu korkunç fada Habeşlilerlc 
İtalyanlar arasında kapanması im
Unı kalmayan büyük uçurumu 
açmıştı . 

ltalyanlar Hvbeşistanda ancak 
bir kaç stratejik nokta işgal ve 
bunları yollarla birbirine raptet
mişlerdir . Bu noktaların başlıcası 
Asmara ve Destiedir . Fakat bu 
yollar üzerinde ancak gündüz ve 
himayeli kafile halinde yolculuk 
yapabilmektedirler. 

İtalyanlar , bu geniş memle
keti müdı-f aa için ellerinde ancak 
70 bin ltalyan ve 100,000 Afı i
kalı t!an ibaret bir orduya sahip
arler . 

Afrikalı ordunun esasını Erit
reliler teıkil ediyor. Haddiıatmda 
cesur ve iyi askerlerden mtiteşek
ldl olan bu orduya ltalyanlar kuv
vetlerini arttırmak mahadiyle her 
cinsten ve askeri talim ve terbiye 
görınemif binlerce insan karıştır· 
sııştır. 

Halkevimiule bir lıonferan• 

Siyasal bilgiler Olulu profesör
lerinden Ethem Menemencioğlu 

tarafından çarşamba günü Halke
vi sı~:onunda ( içtimai Disiplin ) 
mevzulu bır konferans verilecegi 
haber alınmıştır. 

W.~n .~.hpl~u Mllll 
Mena.ucat takımı oldu 

Cumartesi ve pazar günleri 
stadyomda yapılan son maçlarla 
bölıemiz lt]ı müsabakalan niha
yete ermii' oldu. • 

Cumartesi günü Demirspor -
Seyhana 4-0, idman Yurdu -
Torose 5.3 ; pazar günü Muallim 
Mektebi - Seyhana 5·0, Malatya 
Mensucat - idman Yurdur.a 1-2, 
Demirsp.>r - ·Erkek Lisesine 1 O, 
ve Milli Mensucat da Torosa 6-0 
galip ıeldikten sonra kat't netice 
anlaşılmışbr. 

Aşağıya koydujuinuı puvan 
cetvelinden de flJ'laş'1acatı v~le 
Milli Mensutat ~mı Jir fampİ· 
yonu, Muallim '"Me1debi tuımı lir 
ikincisi ve 1dman Yurdu da üçün 
CÜ olmuftar. 

Şampiyon takimımtıı tebrik 
eder, · buftdan• sonra · yapaca~ 
maçlarda ve bllbassa harict karp· 
laşmalarda 4aha iyi ~ere va· 

• ~ .:..l 
sıl olma11nı kmeafl ..,.eriz. .. 

.~ ır ,g. -: t 
-; .., ö ~ 
W: • .. ~ CD :l 

Millr Men, 16 13 ~ 1 
Er. Mual. 16 11 • 2 3 
idman Y. 16 . 9 3 4 
Oemlrspor 16 8 3 5 
Molatro 16 6 3 7 
Er. Lisesi 16 1 2 7• 
Ziraat Lıı. 16 4 2 1G • 
s.~ 16 3 3 1t• 
Toroı K. 16 O 2 14 

62 13 42 
54 19 40 
42 20 37 
32 31 35 
27 33 :;1 
25 43 31 
21 30 25 
9 47 24 
15 . 52 18 

Not (•J işaretti puvor.lorJa blrmr Mik· 
men m"Oliôblyef var dır. 

Memlekete on 
çuVal k~hve geliy 

ALTll filli 
latanbul r 2• ( TUrk· 

allzU muheblrlnden ) -
Altln flJ•l•rınd8 BugUn 
hiç bir dell•lkllk olma 
mıfttr. DUn de bir aiti· 
nın flyeh 23 llra 25 ku· 
ruftu. ! 

• ..... - -- ..... ------ --. 

Dört gencin 
kanii kavkası 

S rhoşluk ve eski bir hüsu- · 
mrt yüzün<ıcn dört kiıi aruında 

Pazar günü çıkan kanlı bir kav
gada Salih ÔLonur, Rtşid Acimiş 
ve Selim Acimiş elbirliti ederek 
Kuddüs otlu Ali Rıza'yı dövmüı
ler, Ali Rıza da biçağtnı çek,.rek 
Salih Ô-ıonur·u vurmuşlar. Dört 
suçlu da yakalanarak adliyeye ve
rılmiııir. 

Emniyet kadro•unda 

Adana Emniyet kadrosunda 
münhal bulunan bir sayılı bafko
miserliğ'e kıymetli komiserlerimiz
den Bay CelAI Arkan 'ın terfian 
tayin edildi~ haber alınmıştır. 

Tebrik eder, yeni vazifesinde de 
muvaffakiyetler dileriz. 

TOPRAK MlHSULlERi 
OFiSi IJZAMIAMESI 
Oflae yeni ve mUhlm 

vazHeler verlllyor 

Ankara : 24 ( fürksözü mu· 
habirinden) - Tıcaret Vekaletin· 
ce hazırlanan Toprak Mahsulleri 
Orisi niı.amnamesi yüksek tasdik· 
ten çıkmıı ve dün_meriyete konul· 
muıtur. Tesbit olunan bujday alım 
yerlerinde faaliyet zamanlarının da 
lesbiti veya faaliyetin muvakkaten 
durdurulmam if)eri bu nizamname 
ile Ofis'in takdirine hlka'tılmaktı· 
dar' 

Alım merke-ıleri mıntıkalara 

ayrılacak ve bu mmtakal.ar dahi
linde ·ımbarları müsait olan veya 
Ticaret Veklletince lüzum görüle· 
cek yeı lere alım ekipleri ıönderi
ltcek ve müstahsilin mallan bu 
ekipler vasıtasiyle mübayaa edile
cektir. 

Ofis'in başlıca vazifeleri ara· 
sanda buğday ve Mir hububat 
müstahsil ve müsteblikioi himaye 
etmek, ıilo ve anbarlar kurup i'· 
lttmek, uyU1luruçu maddeler inhi 
sanna da idaıe'.%etmek fibi iıler 
vardar. 

Bu nizamnamenin Toprak mah· 
sulleri Ofisine verditi tn mühim 
itlerden biri \le Ticaıet Vekilef • 
nin muvafmtiyle lüzum gördütü 
yerde un ve ekmek fabrikalan 
kurmaktır. Ofis bu hususta sabn 
abp itletmek haklarına da ma'ik· 
tir. 

Bu cümleden olarak, bir ka• 
ıamame ile Siirt villyet merkezin· 
de Yeni Hay af un f abrikuma hü
kurHtçe el konmuş ve ifletme va· 
zifrsi 35.COO liralık kredi i'e Top
rak M•hsulleri Ofisine tevdi edil· 
miftir. 

Aynı nizamnamenin diter bir 
maddesine röre de r1kip müessr
selercle maddi mtnfaat rabıtalara 

bulunanlar veya bir ticarethane 
ıerikleri, baba, ana, evlit, kardeı, 
kayın birader, 7.t'vce ve emsali 
ıibi akrabalar aynı zamanda ida
re meclisi rris ve azlkhklarında 
bulunımıyacaldaı dır. 

lsıaubul : 24 (Tür 
habirinden) - Portsaitt• 
on bin çuval kahve y 
mışt r. 

Ticaret Veklleti. 
maliyet fiatlerirıi allk 
dirmiştir. Verilen mahl 
yrni f«'len kahvrler, 
kunıp mal olacaktır. 

ARKADAŞIM! 
NiŞAN TCR 

Gazetimiz tahrir 
arkadaşımız Yusuf Ayhlll 
han Hususi Muhasebe 
muru Bay Avni Atatp 
Bayan Fikriye Başe~ 
törenleri, pazar ıünü 
yapılmıştır. 

Nişan töreninde, 
han kaymakamı Bay 
Aktan oldutu lialde, 
güzide davetliler ve 
temsil t!lbesi gen~eri 
grup hazır bulunmuştur. 

Genç nifanblara 
ler tcmeMİ edrriz. 

SaimbeyltJe 
falıımaıı 

Saimbeyli ve Feke 
da ikinci Klnun aya 
IH temizlik mQcadel 
Mylide 12 köyde 2010 
1894 erkek olmak üzere 
tandaı muayeneden 
6332 parça ev eıy .. 
tlbi tutulmuştur. 

Feke kazasında 
kadın ve erkek l,21 
muayene edilerek 79 ps 
:ra11 etüYden. retiti • c.,...,. beden 

mUkelltfllffİ 
Bed<:n Terbiyesi 

Bay Rıza Salih Saray 
Ceyhana aiderek Cey 
terbiyesi mükelleflerini 
mif, genç m8kellcflere 
ler verere bizzat ha 
mıftır. 8. T. Direktö 
mize dönmfiftür. 

P•UMUM 
GllDI 

( Birinci sayfadan 
Müdürü Bay Nec•ti 
rimize gelmiı ve et0t1 
mıı bulunmaktadır: 

Vekllet tarafından 
tahsis edilen 200 a 
Mibzer'inin de yakandı 
ve maliyet bedeli ktı 
çilerimize satılacatı 
le ötrenilmiştir. 

Birinci sayfada• 

miştir. Bu suretle, 

tekrar içme suyuna k• 
dır. 

Dahiliye VekAletioll 
rine fehrimizde bulu 
yeler imar hey'eti '111 
den B. Saim heyelAn 
tetkikat yapmıı ve r 
Ulete göndenniıtir. 
Q'ımaza ıöre m6hena· 
borusunun heyelAn 
mesini muvafık g
detiftirilmesi lazam 
dirmiıtir. 



.. 

- 25 şubat 1941 
:::ı: 

•••• ( l inci ·sayfadan 
l ı;ılk eı..lcbiyalı dı·drk, 

H~k ed;hiya~ııı çok ~~viyo· . 
lu:.e. Bu se\•gi günden güne arlı· 

yor, Halk edebiyatım yakından ve 
daha iyi anlam;ık için emekl~r 
~eriliyor. Bu tetkikler.in ·gayesini 
uç noktada toplayabiliriz: • 

'• • • • 
A.S.Ri 

• 

Si NEMADA •• • • • • • • • • • 
1 - Kültür hayalımızın mazi · 

sine ait bir çok değt>rli eserleri 
devşirmek, kııybolmaktan ktırtıu-
mak, ne olmuş ne bılıniş anl<ımak 
için... · 

2 - Güzel esnleı i her 7.aman 
okuyabilmek, zevk :ilaHitifü·k için . 

3 - Bu edı:-bi yal k~ynağı halk . 
h11y11tından alır Hıı lk edt' biyatr, 
halk hayatını ifade t 1 nırk nere 
nasıl bir yol tııtııınş ise bugün 
bizim de onu örnt k edi ı ip öyle 
bir yol tutmamız içi n... . . 

Halk edebiy •• tının her Çf'şidi 

var : Na ı n, nesir, h ıtta temıış 1 ... 

Halk edebiyatı bedıi ~ıymeli dili, 
şı;kli, bilhassa hay.otla -qlan ~ 2'· 
ları ilibarile bizim asıl tski ede
biyatımızdır~ D~ün. ·ın.alıdır, fakat 
bugünün ve · yarının edebiyatı oı u' 
devam ettirecek, ondan örqek 
alacak, c; nasıl halk rulwruı ifade 
cdebilmi~se onun vasıt.ı larını bu -
günkü ve y.aıınki. hayala uyğnn 

olarak genişlete~ k, ı~iyecrk, gü-
1.ellcştirect:k t.1e Yeni • .Türkiye Ede
biyatı bu suretle~ ds~acJlt lir. 1923 
tenbeti Türkiye yepyeni bir var· 
lıktır. Bu yepyer·i brlığın yepyeni 
bir , edebiyatı da -0l<1caklır: Eğrr 

.. - 't\ -ı;; r 
edebi hayalın ıı işa ı öiger saha 

Sovyet,·deniz 
... .... • 1' 

kuvvetiAf1ıyo~ 
M~sl ova : 2 .:{: ?<., aı ~ Bah

riye komiser muavini Amiral lsaku 
Pravı\ gazetesinde • Sovyet de..[li~ 
kuvvetlerinin taksim edilecegirfı 
izahetmek(edir . 1 l ı 

Baltık filosu, Karad~niz filosu, 
Moı mansktaki Şimal filosu. Vilad
yovstlında bulunan "paslflll •filos~, 
Amur filosu ~ Herlsç filosu i~mi 
verilen filo ve ·orr ihdas et füen 
Tuna filosu . 

Filo modern h~ le getiril~cek

tir . Yeniden denizaltılar , ırıa)~n 
gemileri, torpidolar , çok iyt' tes
lih edilmiş kruvazörler ve zırh

lılar inşa edilmektedir . 

PAUi~l[HiN I~ YÜZÜ 
(Birinci sayfadan -artan) 

gtltere harbi kazanamıyacaktır. 
Lond.ra efkarı umvmiyesi de 

bu nutku pek gülünç karşılamış
. hr. Bulgaristan da. vazlyel Bulga· 
riı;tanda yo.J.larda- ve dağ yolla
rmda tel~fon. tesisatı yııpıldJ.iı ve 
resmi memurların halka Alman-

• lara rastladıklarında işlerine· nı.u

dahale. etmeleri ~qJ.Umunu tavsiye 
. ettikleri haberleri verilmektedir _ 

lardaki iııkişaOanmızı biraz geri-
den takip ediyorsa ne zararı v<1r?.. Molotofun nutku 
GüneŞ aoğar, fakat "'bütün jşJer · Molotof un Salı günü bir nutuk 
gündüzün göı ü!ü'r: söyliyeceği bildiriliyor. 

Aziz Ad:ınamıı tialk ·edebi ya.' ~ ı Hitlerin nutku 
tının _birçok es~ı y~ôıgarJa.rıı ı ,sak-
hyan lıir hazineçf ir. Adananın kan H'tler dün :akşam Münihte bir 
1\.roslarda durauğu gibi halk §İ-. nutuk söyledi . Bu nutuk Naziter 
rinin kaynaklarıngan b}f,i, de o.ra· partisinin ku~uluşu yıl<lönümü mü-
ıdadır, Yeni Türk;'.ye ed~biyalının nasebetiyle söylenmiştir . Hitler 
ıdo~~unda Adada_ııııı da bi~ pmpr, nutKi.ınaa 'pJrtinin kuru!ıfş~nu Al-
t>ir kaynak olma.c:ı ..arzularım. , 1 ı mah'Yaolh dün1'.ü , DUg.ı1n!Jiı vazi-

J 'POR BOM~ARmMANLARI 
' . 

~ 'f ~ ' yun-Kirig : 24 (a.8)-26 bü-
yük Japn b.ombardımi;lnl tayyaresi 
BirmaY,aıY!I yol~u pombardı
man elm~ştir. Yine ofr kısım Ja· 
pon tayyareleri HAşin ıı kalay ma
denini • b<>mbafaniışlrr. ( ~ 
~.~:-.'Çuri-Kin~ • 24 (a a)--Resmen 
bitdİritdiğfoe g~r~: ' 4~1 Y unwmi 
1:t4'3 ~husui ôltiı'!k üıue• biiyük sı· 

fmak~ar yapdm~ktadır. Bu sığı· 

naklar J 30 bin kişiyi almaktadır. 

i 1.;'A ~N· .. 
,. ADANA SUlH BiRIMtl 

HUKUK MAHKEMESİNDEN : 
' ''Jll ·'J . d f b ·ı .,· .. H Ma~na a a nKator aı;an 

. Atıl ~ekit: avukat Abdullah 
JÜlu;'i T~r}cuc.u tarafmd~n Ada
nada Ocak m~hallesinde Azmi 
Öcalan aleyhine açtığı alacak 
davasında : 

Müddeialeyh Azminin ika
~Aetgahı meçhul Plduğundan 
ılanen teb~iğat Y~P.ılmasına ka
rar vt;rildiğinden v~ il~nın da 
g~zete ile' ilan edildiği halde 
malikeme , gününde gelmemiş 
bulunduğu anlaşılmakla hu \çe
re mahkemenin 12-3-941 çar-
şamö~ gününe talik edildiğin
den1 mezkur günde mahkeme-

· ye' ' gelmediği taköirde ı'."sulün 
• 405 m~ddesin1e gofe L niuhake-

• ' ' ' • f • ' memn gıyabında yapılacağı 
ilan olunur. 12732 

'.'\szı: \),< ~? \ 

İngiliz hava 
faaliyetleri 
. 

Kahire: 24 (a.a) - Orta şark 
lngiliz hava kuvvetlerinin tebliği : 
Bombardıman' tayyarelerimiz Te
pedelen civannda depolara ve 
düşmanın motcrlü nakliye kuvvet
lerine muazzam hasar yapmışlar· 
dır. Oiğ'er b'r grup bir ovanın 

cenubi garbisindeki düşman tahaş 
şütlerini şiddı tle bombalamıştır. 
Musavva tayyare rreydarıına da 
bir akın yapılnııştır· Bir avcı tay· 
yaremiz k~yıptır. 

YUNAN - iTAlYAN MUHA
SEMATI, ALMANYA 

-----
Londra: 24 (a a) - Müstakil 

Fransız ajanslndan : 
Alman· ltalyan radyolaıı bir 

tekzip verdiler. Bu tekziple Alman
yanın, Yunan · ltalyan muhasama 
tına nihayet vermek için Atina hü
kumeti üzerinde hiç bir tazyik 
yapmadığını bilÖirmektedir . 

Burada bt-yan edildiğine göre 
böyle bir tekzibin manası Alınan
yanın . böyle bir teşebbüsün aka· 
met~ mahküm olduğunu teslim et· 
mesi demektir. Londradaki Yunan 
mahfilleri Almanyanın tazyiki veki 
olsa dahi, Atina hiikumelinin bo
yun eğmesine imkan olmadığını 

• bildirmekte idikr. Almanya Yuna
nislam • ıpuharebe harici ~ılmak 
üzere kuvvetlerine ltalyan kuyvet· 

nlerini katmak için behane araya-

caktır. 

'· Ahmtt ·Kutst ;reee.r 1 yeti anl~ttıktan sonra . konuşmayı 
~· h , •• • hclthe .. futi~~ .etfümiş ~e .~idle~ SLOVA~Y AD'.A · MAHKÜ· 
.->vr_?At>~~rlkNf~Nt:ARIN i:t.har ederek-....i.<Ul.er.ini şu cümlt; • AMERlK~ ELÇiSİNE ; ~le bitirmiştir : ' >M]YE • K!ARARLARl 

TAARRUZU ı: M~rt ve Nis.nıçian ltibaren J •u ' ·r.~ A • • • Berlin : 24 (a. a.) - Bir hu-
~ • vaziyet cıeğışeceıdir : Çünkü ba-. ( Birı'nc· f d t ) sust muhabir bildiriyor: Prt"sborg· 

1 say a au ~r an' har geliyor. Aı kamıı.da rasavvuru 
C 

dan geten haberlere göre Slovak-
umartesi gecesi bir. kabl'!.rada .kabil o. lmayan· muvaffakıyetler var, 
k b 

, P ·~ > • • ya mahkemesi, gizli bir celse : o 
vu u ulan ve Am.-rıka orta el- .kurbanlar Cia l . .. • ıl l'" nunda vatana hiyanet suçiylt-, Çe-
çisi ile l:iir. Nazi grupunu halelda · Çok' yeni bir ha1'!r ' ' 1coslovakyanın Eski Paris elçisi 
eden-haciise:hakkmıia orta. çlçi 

8 
· ".... ) Os§inskiyi ~müebbet hap,e, eski 

demiştir ki :- Hadise mües ·iftir : ulgaristaııın bugün seferberlik ila"n e'tt· ll· -.,ı b '· ı · t' ~ k t Çek Buvekili Hodsa'yı ve iki 
F.akat ba~a t.ürlü • "'1l"'amadım . ıgı ııa erı ge mış ır. ta a -.v 

J ., bu habetr. d' · '- k·• d ~ gazeteciyi 18 sene hapse mahkum 
Otkeıttradan· sevdi~im parça~olan ın ne cre.ceye a ar 1 - ao0 ru old ır. ' h-kk el l hı: ·k t etmiştir. ·Mahkumlerin malları mü-
Tipper.ary'ı istediğim 1aman bir: " · Usu a - ın a a Ki a yapm<>ll>a fırsat öulunamamıştır. sadete •edileceklir . .-
masada toplanmı~ olan Almanlar ·-...'.....-~..::.... _ _ _ ___::____:..~.-.!~' ..:.::;__.-i.~.Jı....:__~~:......,~...:.::.,.,-;:.._--n:n~---..,--.__,,-------;-
buna itiraı etmiş ve bunlardan 
biri J'Ü?,qme kadeh fırlatm2şt.ır.1 
Buna muk~ele eğ.~r~k müteca
viıi yüzünden yarala~ın! . Bir se-'. 
firin djplomatik t~dbiıjF._re.. teves
~nı niyetinde olmadığı · aplaşılmak
tadır . 

arnavutlukta 
Birinci sayfadan artan 

taryalarımıı. bir düşman tayyare
~ini düşürmüştür. Bir tayyaremiz 
Üssüne dönmemiştir. 

Atina : 24 ( a. a. } - Düşman 
tayyar~leri E.ge adalarından hiti 
civarına bomba atmışlarsa da ne 
hasar ne de insanca zayiat var
dır . Keia düşman tayyareleri Ma
kedonyada " bir. köye de bomba 
atmış fa'kat hiç bir netice .istih
sal edememiştir. 

Londra : 24 ( a. a. ) - Arna
vutluktaki son hava muharebeleri 
Yunan tayyareciliğinin kati. üs
:tünlüğünü ve C R.':42 tipindeki 
.avcı tayyareleri de dahil olduğu 
halde ltalyan tayyarelerinin pek 
işe yaramadıklarını isbat etmiştir . 
Filhakika son on bir gün zarfında 
lta\yanlar ·_46 avtı · ve bombardı
man tayyaresi ka}öetrnişlerdir. 

Marafal Peten · lspanyol 
Halkma para gönderdi 

Ma<lric.1 : 24 (fi.. a.) - Havas 
bildiriyor : MaTe~:ıl Pctenin San
tander yangını 'dolayı~iyle, lspan · 
yol elçioıi V.tsıtasiylt', Serrano Su
tıcre 15 bin peçeta iÖndermiştir. 

· ADANA ~ SUlH 

Numara 
112 

114 

114 

Tarih 
926 

Ağustos 

.. . 
Muhammen 

Mevkii • 
Sarıyakup M.si' H~ne iK:en ~lyevm 
Nalbandoğlu S.ğı arsa .... ~ , 

.. T ahtani üç oda 
ve bir hela ve 
bir mutbah ve bir 
su tulumbasını 

şamil bir hane 

kıym•ti 
Ura 
300 

600 

Fevkani iki ve 1300 
tahtani iki ve 
ikinci katta iki 
ki altı oda bir 
mutbah,bir kilar, 
bir h~mamhk,ve 
bir sn kuyusunu 
şamil • hane 

Hududu : 
Yemini tarikihas, yesarı Te

mur Mustafa veresesi , arkası 
tarikihas va Necib veresesi.cep· 
hesi Feyzullah veresesi . 

Cephesi ve şarkı Külahi 
zade veresesi , şimali Hasan 
Kavas veresesi.garbi tarikihas. 

Yemini Ali , yesarı Hacı 
Osman . cephesi tarikihas ve 
arkası tarikihas . 

· Avukat Mahrimt Alemtlar ve Bekir zevcesi Af.fe ve oğulları Ahmet, Salahaddin ve Ah· 
· dülkadir ve kulan Refika ve Zehiyenin müşaan müşterek bulundukları yokarida mevki. hudut 

ve çinsleri yazılı üç parça emv.ali gayri menktılenin kabili taksim olmadiğmdan bilmüzayede 
satılarak esmani. hasılasının hissedarane icrayı taksimi suretiyle şüyuun izalesine dair mahkeme
nin t 2 - 12- 926 tarih ve 3097 numaralı ilamı mucibince. mezkur emvali gayri menkulenin 
Adana Belediye müzayede salonunda açık arttırma suretiyle satılmasına karar verilmiş oldu
ğundan ınezkur gayri menkullerin birincı arthrması 17-4-941 tarihine müsadif Perşembe gü
nü saat 9 da başlayarak saat l 2 de kati ihalesi icra kılınacaktır ve birinci ihalede gayrimen
kullerin muhammen değerinin yüzde yetmiş beşini doldurmadığı takdirde ikinci arttırma günü 
olaı\ 28- 4-r-94 l tarihine müsadif Pazartesi günü saat 9 da başlayarak J 2 de kati ihalesi icra 
kılınacağından talip olanların yüzde yedi buçuk pey akçasiyle birlikte o günlerde Belediye 

mezat salonunda hazır. bulunmaları ilan olunur , . 12733 . 

1 
BU AKŞAm SUVARE 

8.45 
·~UVARE 

1 8.45 

1 Afrikanın kızgın t;öllerinde geçen 

• 1 HAZİN BİR AŞKIN TARİH~[Sİ 
• • • BlYIWlYı~ 

a ır'lt D s it • • • • • • • 1111 RİCHARD VİLM İ 
• 1 in bir sanat kudretiyle yarathğı • • • • • • • CENUP POSTASI 1 

1 
1 iLAVETEN : • • • OÜNYANIN CENNETİ tSTAHBUl . 

• • • • •• 
1 1 TÜRKÇE ŞARKIU VE SA'.Zl:l 

• • 1 .. . BUGÜN GÜNDÜZlkl OTUZDA 

. ES i R T Ü CU·R LA R I" , . İ 
: ........... ~············· 

HAlKEVi REiSliGiNO[H: 
tSEÇ,IM) 

Talimatnamemiz mucibince müddetleı,:i hitam bulan komite
lerin intihapları aşağıda yazılı gü1' 1 ve saa tlardc ycnilenece~in
den alakadar arkadaşların muayyen gün ve saatlarda Halke
v ne gelmeleri rica olunur. 

'Şubesi . Tarihi Saat 

Dil. Edebiyat , , 
Güzel sanatlar 
Temsil · 

4.ıM.ar~-94 ~ 
4-ıMart-9~1 

• 4-Mart-941 

17,30 
18,30 
19.30 
ı 7,30 Spor . 

< 1 

5-Mart-941 
Sosyal yardım 
Halk dersaneleri 
Kütüphane ve yayın 
Köycülük 
Müze. tarih 

5-Mart-941 
5-Mart-941 
6-Mart-941 
6-Mart-941 
6-Mart-941 

18.30 
1930 
17,30 
18.30 
19.30 

25-26 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATl 
CiNSi En az 

K. S. 
En çok 

K. S . 
Koza 
Ma. Parlağı 
Mi:'""Temizi 
Kap\malı 
Y.Pamuğu 
-Klevland 1 • 

51,00 51,51 

---ı---~ 

Susam--
K. Buğday 

~~~~~"--~-

Buğday To. ---------
,. Yerli 

Arpa 
Yulaf ı---

24 / 2 / 1941 1 
Kambiyo ve Borsa 

lş Bankasından alınmıştıe 
Ur et 
~R~a-y~iş_m_a_r~k~---- - ~--

Frank (Fransız) 
Sterlin (İngiliz)-- - .. -24 

DOrar(Arnenka) 132 -W-
Frank (İsviçre) ----

-

. 
Nöb'M~i Eczahane 

ı;.. 

HllK ECZAN[Sİ 
Tarau• hapusunda 

-

8.00 
8.03 
8.18 
8.45/ 

12737 

25~2-941 SALI 

Program, saat ayan 
AJANS haberleri 
Müzik : Hafif Parçalal 

'· 

9.00 , Ev kadını -Yemek !isi si. 
12.30 Program, Saa ı ayarı 
12 33 .. Müzik : Tiirkçe Plaklar. 
12.50 AJANS haberleri 
13 ll5 Muzık : Türkçe Pıaklar 

13 20/ 
14 00 

18.00 
18.03 
l 30 
18.45 

19.00 
l9 30 
19.45 

l 

20.15 
20.45 

21.30 

22.30 
22.45 

Pı ogramının devamı. 

Müzik : Karışık Program 
(Pi.) 
Program, saat ayarı 
Müzik : Cazband (Pl·) 
Konuşma (Çiffçinin Saati) 

Müzik : Çiftçinin saati 
Karadeniz Oyun Haval<ın. 
Müzik : Amar Kuarteti 
Saat ayarı, AJANS 
Müzik : Radyo Fasıl He· 
yeti. 
Radyo Gazetesi 
Müzik : Radyo Küme He
yeti. 
Konuşma : (Hukuk ilmini 
Yayma Kurumu adına Ko 
eli Mt b ı su ~elolıe'.tin Yar
gı : "Dev1et Zatııtasıııa 
ka!.ş~ borç a ı ıını1 .,) 
Muzık : Radyo Salon Or
keshlsı 
S~-at ayarı, AJANS 
Müzük : Radyo Salon or
kestrası Prngramının Dev.ı· 
nı . 

23 .. 00 Müzik : Dans Mu.-iği (Pi ) 
2:1.251 
23.30 Yaıınki Pıogram ve Ka

p:lnış 



• 
Sayfa 4 TORKSOZO 

Y J L D J Z Möble Evi 
1 

ve Ately0si ı Uzun zamandan beri 
' . . . 

ABİO İ NPA~~ CAOO[SİNDE beklenen Jeni radyo-
V~KlflAR APARTl~ANI 

AlTIHDA 

. . . - -

.-ları~~z. gelmiştir 
• 

YILDIZ'I 

ZİYAR[ f ED İNİZ 
I · Radyo _:~in0şherimizi 

" . 
ı 

mut:laka. görünüz 

Z A. R I F E V · E Ş Y A S 1 ---
MUTEDİL fİYATlAR 

1 1 
En iyi radyo ile en i~i şervisi ber~ber . . 

bulacpğınız müess~s~ şudur . . 
Salon Takımları, g :ır lroplar, yata,, t.ı 1<ıml Hı, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takınılan , mar uken takımlar 

MU~ARR-EM HiLMi REMO 
• t • • 

ABIDIHPASA CADDE~ HO f l 12· UlSRlf : . REMO ,- .ADAMA - TELUOH : l 1 Z(VKİNİZ( UYGUN Hf R TÜRlO MOD(l 

Y 1 L D 1 Z A t e .1 y e s i n d e 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır Muzaffer lokman ~ocuı INSANlARIN ~ 

GIDIR SEViNİZ OIŞA . 
TA~RAOAN SİPAHİ~ KABUL lOiliR Dahiliye Mütehaııııı 

. fAllT OPMEYINIZ 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddcc;i Vakıflar Apaılmanı Altında "YILDIZ., Moble Evi 

Sahibi: Kadri - Talip 
·HASTAllBIHl-[ıtf J-. B~H1 

MA {E.HEH~ESIHOE 

OOZi~i KÖY [NSTiTOSO MÜDÜRlÜGÜND(N : 
Tutarı 0/07.5 Teminatı 

Eşyanın Cinsi Miktarı Muhammen bedel lira kuru:;; akçası lira 

Ayakkabı 120 çift 
Elbise 1 Pantol 120 Kat 

1 Caket 

8 960 00 
14 1680 00 

72 
126 

1 - Yukarda yazılı eşya 81311941 Cumartesi günü saat 
10 da Bahçe Mal müdürlüğünde açık eksiltmeye konulacaktır. 

2 - Şartnameler Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlüğünde gö
rülebilir. 

3 - Taliplerin ihale saatma kadar teminat akçalarını Bah
çe Malsandığma yatırmaları lazımdır. 

4 - Talipler hüviyyet ve ikametgahlarını gösferen vesikala-
n beraberlerinde getireceklerdir 20- 22 - 25 12723 
---------

ı ı an 
ADANA ASKf RI SATIH AlMA KOMİS~ONUNOAN : 
Tahminen beher kilosu 24 kuruştan 250 ton kuru fasulya 

yeni çuvallar içerisinde olmak üzere pazarl_ıkla alınaca~tır. 
Muhammen bedeli (60.000) lira, muvekkat temınatı (4.500) lıra
dır. 

işbu miktarın çokluğu dolayısiıe parçalanarak ta alınabile
cektir. Şartnamesi her gün komisyonumuzda görülebilir. 

Pazarlığı 3 Mart 94 t pazartesi günü saat l 5 tedir. istekli
lerin belli gün ve saatte teminatlarile birlikte Adana Askeri 
Satın Alma Komisyonuna müracaatları. l 2736 

Pehlivan Güreşi 
16 MART PAZAR GONO AY ~S NıHIYESİWDE YAPllAGAK 

Baş Pehlivana 

40 
10 

OLAN EU GÜREŞTE 
Ortaya 

__,.,.--

20 
10 

Ayata 

15 
s 

lira mükafat vcrileceklir. Bu gür,•şı! i,tirak edecek pehlivanların 

Ayas nahiye müdıırlı.iğüne rn4racaatları ilan olunur. 1 'l726 3 - 5 

12546 KABUl EDER . Çocuk Ealrgeme 8' 
' ... 

iLAN 
SEYHAN VİLAYETİ DAİMi ENCOMENINDEN : 
Adana Nemleket Hastahanesinin 496 lira 4S kuruş mu· 

hammen ·bedelli bir kısırp mualece ve malzemei bbbiye ı ibtiyaçı 
pazarlıkla ve açık eksiltme suretiyle sahın ahnacaktıt. · · ·' .. 

ilaçların miktarını ve cinsini öğrenmek istiyen taliplerin her 
gün hastahane idaresine ve eksiltmeye girecekterin de 13:S.941 
perşembe günü saat 10,30 da Seyhan viliyeti Daüni .Eneüme• ' 
nine müracaatları. 

Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günbnden 3 gün evveline 
kadar muvakkat teminat olan 37 lira 23 kurutu Huspsi Mu-
hasebe veznesine yatırmış · olmalari keyfiyeti ilin olbnur. 1 

12627 21-25-'7- 6 

ZAYi ~ MOHOR · - . 
Adana Zıraat Bankasından aldığım 2224 No. 2.11.938 T. 

cüzdammakoyduğum nıübrür_nü kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını. ilin ederim. 

Şabaniye mahallesinde Abdürrezzak kızı . 
12.731 ŞôHRiT' BULANIK 

1 , 

.. 

. SEYHAN P. T. T. MOOORlOGOIOEN 
Adet 

's 
ıs 
10 
45 
3S 

I 25 
soo 
500 
S4S 
500 

·i20$ 

Cinsi 

Çıralı ÇalJl 
Uzunlut u 

8 Metre 

8 
7 
1 
8 
6 
1 
8 
9 

1 - Yukarıda cinsi, milcdar ve temim mahalleri 
len ceman 2250 adet telgraf direti kapalı zarf usu 
meye çakarılmıştır. • 

2 - Muhammen bedel (12600), muvakkat te 
liradır. . 
• ~ - Eksiltme 13 • 3 • 941 pertembe günü uat 
Adanada Seyhan P. T. T. Müdürlü.Ü biôasindaki 
eksiltme komisyonunda ya~ktar. 

4 - ~ameler bedelsiz olarak her gün -
dahilinde - Müdürlük kalem tefliline lllüracutla 

S - Taliplerin, teminat makbuz Ve1t Babb t 
tuplanm ve ticaret odasından alinlDlf bu aeneye aif 

• - Kanu'na uygun olarak tanziı.p etfecelderi - tek1if 
"aıı ihtiva eden kapab zarflannı j ncü maddede ıö.t ·ii 
günü saat 14 de kadar eksiltme komisyonuna tevaa 
ilin olunur. 12735 25 - 1 - 4 

Abon~ ve ili n 
Şartları 

Scnelifi 1'00 Kr. 
Alb aybtı 600 .. 
Oç ayhtı 300 .. 

Aybk ta abone . edilir. 

111nlar itin IMreı• 1 ..................... -

.. c • 


