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BINCAZİNİH 
ZAPTINDAH SONRA 

Nevzad GUVEN 

B
ingazinin zabtından sonra garp 
çöliindeki büyük /ngiliz taarru
zunun ilk mühim saf hası niha

yet bulmuş sayılabilir. ita/ya bu 
mücadelede agır bir darbe yemiş 
ve belki de bir daha belini doğ

rultamıyacak bir hale gelmiştir. 

lngilizlerin, Afrikadaki diter ltal
yan topraklarına karşı geçtikleri 
taarruzlar da günden güne mıwaf
/akzyetli neticelerle inkişaf ediyor. 
Askeri mütehassısların söyledikle
rine nazaran artık Mısır bir teca
vüz tehlikesinden tamamigle kur
fulmuşlur. 

Acaba General Vavell bunclan 
sonra ne yapacaktır ? Mısır ve 
Süveyşi emniyet allına aldıktan 
sonra Ortaşarktaki İngiliz kuvvet
leri başka iaraf larda mı kullanıla
caktır ? Yoksa İtalyan imparaior
luRunu tamamiyle tas/ iyP için mü
cadeleye devam edilerek taarruz 
Trablusgarp üzerine de teşmil edi
lecek midir ? 

Y a.l.ın bir zamanda bunları 
öğrenece~iz. 

Yalnız muhakkak olan bir şe11 
varsa o da, ltalyanın çok sıkışık 
ve tehlikeli bir vaziyete düşmüş 
olmasıdır. Afrikada mütemadi ve 
kat' i hezimetlere uğrayan ltalyan 
ordusunun talihi Arnavudlukta da
ha yaver olmuş dedildir. Bütün 
kuvvet ve gayretlerini toplayarak 
yaptıtı son mukabil taarruzlarda 
feci bir muva/fakıyetsizlite uRra
mıştır. Almanyanın yardlmı ise 
galiba platonik olmaktan ileri ge
çemiyecektlr. Gönderilen bir kaç 
yüz Alman tayyaresinin ita/yanın 
harp talihini_'çeviremiyeceli şiiphe
sizdir. 

Bu takdirde ltalya ne yapa
caktır ? 

Bir iki gün evvel Romadan 
gelen bir haberde, İtalyanın diiş
tü~ü vahim vaziyet kurşısında Ro
ma siyasi mahfillerinin fikri bildi
rilmekte idi. Bıı miitaleaya naza
ran: mütief iki Almanyanın nihaf 
zaferine kat'f surette imam olan 
ftalga harbe devam edecektir .. 
Bu bize, mukavemet hatları sökü
len Fransanın darbe darbe üzerine 
_qediti ve her gün hezimete do~ru 
biraz dalıa yaklaştıgı sıralarda 
Baştıekilinin T•e kumandanlarının 
mücadeleden biran bile vazgeç
miyeceklerini ilcin etmesini hatır
latıyor. 

Mamafi bir şeyi hesaplan çı

karmamak lazımdır : Alman taz
yiki .. 

Afrika hezimetinden yani ltal
yan imparatorlutunun inhidamrn
dan sonra Bay ·Mussolini memle
k eti içinde büyük karışıklıklara 
mani olabilecek kadar kuvvetini 
muhafaza ettiği takdirde İtalya'nzn 
Arnavullukda harbe devam ede
ce*ine inanmak lazımdır. Çünkü; 
ltalya dalıa şimdiden A lmanya'nzn 
emrinde bulunan devletler meya
nına girmiştir. En büyük hesabı 

Garp cephesinde görmele mecbur 
o.lan Almanya Arnavutluğun İngi
lız askeri nüfuzu altına girmesine 
hiç bir suretle razı olamaz. Mu-

( Gerisi üçüncü sayfada) 

hmir Enternasyol Fuarında 
teşhir edilen ve satışa arzolu nan 
eşyaların görmüş olduğu rağbet 

hakkında aldığımız malumata göre 
işlemeli mendil, oya işleri, tahta 

1 

işleri, el ile işlenmiş madeni eşya, 
baston, ağızlık, süs eşyası gibi 
elişleri daha çok alaka ile karşı
lanmaktadır. Memleketimizin muh
telif köşelerinde çalışan bu küçük 
san'at erbabınını tanıtmak ve ayni 
zamanda daha fazla çalışmalarını 

teşvik ederek kazançlarını arttır
mak için lzmir Enternasyonal Fu
arı şüphesiz güzel bir vasıtadır. 

Bu ciheti ehemmiyetle nazarı 
dikkate alan Dahiliye Vekaleti, 
vilayete dün bir tamim göndere
rek Adanada mevcut küçük sa 
nat erbabının da İzmir Enternas
yonal Fuarında eserlerini teşhir 

ederek satışa çıkarmalarını, bu
nun teminini emretmiştir. Dahili
ye Vekalelimizin bu emirleri ü · 
zerine Adana küçük sanat erba
bının ela bu sene İzmir Fuarına 
iştirak etmeleri hususunda Vila
yetçe tedbirler alınmıştır. 

Memleket dahilinde geniş bir 
saha üzerinde teessüs etmiş ve 
mahalli hususiyetleri haiı. eşya 

vücude getiren bu kabiı küçük 
sanat erbabınııı ayni zamanda 
kalkınmasını imkan dahiline ala
cak olan Dahiliye Vekaletinin bu 
teşvikkar alakası şehrimizde bü
yük bir sevinçle karşılanmıştır. 

ALMANYA VE 

fRANSIZ filOlARI 

Londra: 8 (A. A.) - Alman 
işgali altında olan paris ı adjosun· 
da, yeni Fransa partisi reisi Von
tenoi söylediği nutukta demiştir ki: 

" Almanya Fransamn donan
masını \le müstemlekelerini iste-

miyor. Almanyanın istedi~i müs
takbel Avrupa iktisadi sisteminde 
Fransa ile iş birliği yapmaktır . ., 

f İLİSTİN VE ŞARKİ 
ERDÜNDE SÜKUN 

Kudüs : 8 ( A. A.) - Dün 
akşam radyoda bir musahabe ya

pan Filistin ve Şarki Erdün ku
mandanı general Nim lngilizlerin 

Ortaşark seferir.in Alman mağlu

biyetinin kilidini teşkil edebilece
ğini söylemiş ve Alman ve İtal
yan radyolarının iddialarını tek
zip ederek Filistinde ve Şarki F.r
dünde sükun ve nizamın hüküm 
sürdüğünü biklirmiştir. 

ADLiYEMiZDE YENi BiR PROJE HAZIRLANIYOR 

SEYYAR TAPU 
HAKİMLİKLERİ 
!Arazi tescili ve veraset davalan 

Bir Yunan Neleri esir edilen ltolyan tankını 
tetkik ediyor 

ARNAVUTLUKTA 

YUNAN HARfKATI iNKİŞAf 
[TM EKTE 

Aticla : 8 (A. A.) - Dün 
akşamki Yunan resmi lebligi: 

Topçu ve keşif kolları faaliyeti 

düşmana çok ciddi zaiyat verclir

mişlerdir. 

Ankara: 8 ( Türksözü muhabi

rinden) - Adliye Vekaletimiz 

çok güzel bir gayeyi tahakkuk 

ettirmek için çalışmaktadır. Bil
ciirildigine göre tapu kadastro U· 

mum müdürlüğünü şimdiye ka-

dar tescil edilmemiş arazinin t es
cili hususundaki faaliyeti ilerle
miştir. Bilhassa köylerdeki ara1.i 

alım satım işlerinin, iki şahıs ara

sında bir kagıt teati edilmek su 
retiyle ) apılması dolayısiyle ve
raset davalaaında asıl mal sahip
lerini orta} a çıkarmak z.or olu 
yor. 

Hazırlanan bir projeye göre 
tescil işleri bitinceye kadar sey
yar tapu hakimlikleri kuru lacak -

tır: Bu hakimler, tescil ile uğraş
tıkları herhangi bir mıntakada 
veraset davalarına da bakabi le 
ceklerdir. 

Alina 8: (A. A.) - Yunan 
emniyet Nezaretinin tebliği Düş
man kara kuvvetleri Epirde bir 

şehri bonbardıman etmiştir. Ha
sar ve telefat yoktur. Garbi mo

rada bir şehri üzerine hombalar 

atılmıştır. Telefat yoktur. Hasar 
ehemmiyetsizdir. 

• Yukorıdol..i resmimi7 ; Bir ltol· 

yon grupunun lngiliz ~ilôhı karşısında 

:teslim oluşunu gösteriyor. 

GARP ÇÖLÜNDE 

ltalyanlarm 
Ricat Hattı 
Dün Kesildi 

İl Al YAN KUYYETlERi 

MUHASARA ALTINOA 

BiR ÇOK ESiR VE 

MALZEME ALINDI 

Aşoğıdokı Resmimiz : lrıgiliz as· 

kederinin geçerılerdc Bordiyo 'ya gi· 

rİ$ini gosteriyor . • 

Kahire 8 (A. A.) - lı gilte
re umumi karargahının bu sıJhah 
erken neşrclliği hususi lcblig : 
Bingazinin zaptı ile neticelenen 
harekat esnasında bir lngili7. 
z ı rh lı teşekkülü otuz saatte 250 
kilometrelik cebri bir yörüyüş 
yaparak düşmanın sol rical hattı
nı kesmek için yol üzerindeki 
mukavemeti bertaraf etmiştir. 

bingaı.iden geri çekilmeğe teşeb

büs enen düşman bu parlak ha
reketin sür'atı karşısında gafil av
lanarak nihayet muhasara altına 

alınmıştır. Bunun üzerine piyade 
ve topçunun müzahereti ile ha
reket eden ve adetçe faik olan 
İtalyan zırhlı kuvvetleri çt>nheri-

mizden dışarı çıkabilmek ıçın 

büyük gayretler yapmıştır. Bu 

suretle yapılan her teşebbüs düş
mana hü} ük zayiat verdirilmek 

sureti le geri püskürtülmüştür. 
İtalyan tanklarından altmış kadar 
tahrip edildikten sonra düşman 
muharebeye nihayet vermiştir. 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

SPOR 
Bugün stadda sekiz 
takım karşılaşacak 

Futbol maçları öğleden evvel 
ve öğleden sonra yapılacak 
Stadda bugün lig maçlarına 

devam edilerek yine sekiz takım 
arasında karşılaşmalar yapılacak-

tir. lık maçı saat 9,30 da De
mirspor ile Milli Mensucat genç
lik kulübü takımı yapacaktır. Ha
ber aldığımıza göre ve eğer aslı 

varsa Demirspor takımı bugün 
çok kıymetli b ir oyuncu ile 
takviyeli çıkacaktır. Buna muka
bil Milli Mensucat takımının da 
Feııerbahçe ''B" takımınm sağiçi 

Selahattin'i oynatacağı söylenmek
tedir Bu takdirde bu maçın ne 
kadar ciddi ve heyecanlı olacağı 

tahmin edilebilir. 

ikinci maç Ziraat lisesi ve id
man yurdu arasında saat . 11, 15 
de olacak, bunu Malatya Mensu
cat ve seyhan maçı takib edecek
tir. Diğer dördüncü maç <la Mu
allim mektebiyle erkek lisesi ara
sında saat 14,30 darlır. gençleri
mize muvaff akiyellcr dilcri1.. 

Egede seylap 
devam ediyor 
Ankaıa: 8 (A. A.) - Gelen 

haberlere göre Egede lrcn müııa
kalatı normal lıa' c gelmiş clegil
diı. Se) lap bölgesindeki tehlikeli 
evler lalıli~ c t• dilmt>klcılir. GcclİI. 

nehri iki metre.) libelmiştir. Baıı

d ı rma şosl'siııi sular isti la elmişi ir. 
Bu cİ\'arda bq }\işi ha; \icııı

larla birlikte mahsur kalmısl ıı rdır. 
D, rhal }ardım ekibi göncl;rilerd.; 
bu vatandaşlar kuı taı ılmışlır. 

HADiSELERiN lçvOzO 

İngiliz harekah 

AN KA R A Bingazinin lngi-
R A o v o !izler taraf mel an 

__ GAZE TESI işgali hadisesi 

matbuat sütunlarını doldurmakta
clır. İngiliz kılalanııın bilhassa sür
ati tebarüı. cllirilmcktediı. İki 

ay içinde lngilizkı 800 kilo
metre ileı lemişlt-rclir. Son hafla 
içimi•~ de ilerleyiş 200 kiloınclıe 

olmuştur. 

Roma ve Beri in radyoları bu va-
ziyet kaı şısıncla süküt t'lmt•k-
ledir. 

Mihverin nazariyesi şudur: ltal
ya sonuna kadar Almanya \ a
nında haıp cdt'cek ve muzaffeı 
olacaktır. 

İngilizler Trablusgarbi rle işgal 
edecekler mi ·~ Bunun Ve\ wl'c 
hırakıldığ'ı söyleııilml'kle<lir." Vc\
vel islerse buraya dogru da ha
rekeli tacil eılebilir. 

Almanya - ltalya 
Almanya halya ile anlaşarak 

llalyarlan hazi üsler almış bulu
nu) or. Ve Alınan tavvarelcri hıı 
üslerden harl'kct dn;;ktc w kü
çük mikyasta faaliyet göslerınt•k

tcclir. 

Fransanın durumu 
Bütün knnaatlar, Lavalirı Al

man} a) a rlıı} anarak Petenle p~ı

zarlığa girisliği .) olundadır. Oıı 
güııdenberi Vişi hükümeti naı.ır
ları Paris ile Vişi arasında nwkik 
clokumaktaclırlar. Lavaliıı kabine
ye gireceğine muuhakkak na:r:ari
le bakılmaktadır. Yalnız Lavala 

l Gerisi üçüncü sayfada) • 

• •••••••••••• 
Ali Şir Nevai 

Ankara: 8 ( Türksözü 
muhabirinden ) Büyük Türk 
edib ve şairi Ali Şir Neva' inin 
doğumunun 500 nci yıldö

nümü kutlanmıştır. 

• •••••••••••• 
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HiKAYE 
Haniya, çuvalım 

' . da 
i . HAB __ RLER 

za) 

yeı 

gilı 

mıı 

içiı 

gö~ 

ön4 
bu 

335 Senesi Şehiremaneti tensi
katında onu kadro harici bırak

mışlardı. Onüç aydanberi ip ipul· 
lalı, sİ\rri külah gezip tozuyordu. 
Başını vurmadığı taş, öpmediği 

el, yüz sürmediği etek kalmamıştı. 
Şirketihayriye çımacılığına, tram· 
vay biletçiliğine kadar gönül in· 
dirmişti amma, o da eline geç
miyordu. Tavsiye alacak bir ko· 
daman tanımıyordu. Tavsiyesiz de 
olunca kimse yüzüne bakmıyor, 

müracaatının sebebini bile öğren
me~e lüzum görmeden baştan sa
vıyorlardı. 

Açığa çıkarıldığı zaman ce
binde üç beş kuruşu vardı. Bir 
müddet onunla geçindi. BuiÜn 
yarın elbet bir iş bulurum ümidine _ 
kapılmasaydı elindeki parayı ser
maye edinir, belki bir iş yaparak 
alaküllihal geçinip giderdi. Fakat 
artık buna imkan yoktu. 

Düz yoldan geçemiyordu. 
Borçlusu olduğu bakkalın, mana
vın, ka ~abın önünden geçmemek 
için evine gidinceye kadar seksen 
sokağı arşınlamağa mecbur olu
yordu. Hemşerileri arlık köşe bu
cak kendisinden kaçıyorlardı. Se· 
lam vermek, ona bir iki lira ba
yılmak demekti. Satıla satıla evde 
mezada çıkaracak eşya da kalma
mı~tı. 

İntihar etmeği bir kaç defa 
kafasından geçirdi. Genç yaşta 

dünyayı bırakıp gitmek de iste· 
miyordu. Allahın hazinei rahmetin
de ümitten bol ne vardı? Kimbilir, 
ileride belki kendisi için de çok 
mes'ut ve refahlı ıünler mukad
derdi. 

Bu sene inadına soğuklar 

erken başlamıştı. 
Dovşanlaşmış açık renk bir 

elbise ile paltosuz, pardesüsüz 
şampiyon gibi dolaşmaktan hem 
utanıyor, hem de !mirin iti gibi 
tiitryordu. 

Dindar bir adamdı. Allahın 

gücüne gider diye halinden ona 
bile şikayette bulunmuyor; sabırla, 
tevekkülle ikbal güneşinin doğma 
sını bekliyordu. 

* * * 
O gün, kadro harici bırakıl 

mıyan daire arkadaşlanndan birine 
rastlamış ve Balıkpazarında iki üç 
kadeh rakısını içmişti. Aylardanbe · i 
kursağına damlası girmiyen içki
nin büsbütün bedbinliğe sevkeden 
tesiri altında, arkadan alacaklı ne
fesi gibi gelen soğuk rüzgardan 
ensesini korumak için caketinin 

Amhari Dili 
Habeş imparatoru Amhari di

lin<le bir nuluk söylemiş. 

Amhari dili, Habeşistan ı n 
Amhara eyaletinde kullanıldığı için 
ismini de oradan almıştır. Evvel
ce Habeşistanda en fazla konuşu
lan habeşce yahud ghez lisanıy
dı. Şimdi bu, yalnız elini bir dil 
olarak kalmış, onun yerine 1300 
yıldanberi Amhari hakim olmağa 
başlamıştır. 

Ainhari, tıpkı ghez ve himya
rit gibi , semitik ( sami) dillerin 
cenup grupuna dahildir. Bugünk~ 
günde, arapçadan sonra, samı 

diller ailesinin en ehemmiyetli 
uzvudur. Lıigatçesi hatta nahvi 
civar Afrika lisanlarının hayli te
sirinde kalmıştır. Alfabesi ghez 
dili tarzındadır; yalnız buna bir 
kaç harf ilave olunmuştur. 

Habeşlilerin bu dilini gez, 
gheze, gneze.t suretinde yazan
lar ela olmuştur. Habeşistanda 

bu, eski ve klasik dildir; ilim 
dili mesabesindedir. Miladın dör
düncü asırlarından yadiğar olan 
Axoum kitabelerinde ghez't! ras
lanır. Beşinci asırda İncil bu lisa
na tercüme edilmiştir . Onuncu a
sırda ghez cenuba intikal etmiş
til'. Arapçaya yakm bir dildir. 

var •.. 

Yazan: 

SElAHATTİN SEPİCi 
yakasını kaldırmıi, elleri cebinde, 
şimdiki Bobisitiller gibi yarıbüklüm, 
sokakların alaca ivicaclarından evi
ne doğru yürürken, lambasız bir 
köşe başında birden üç kişi pey· 
da oldu ve nefes almasına vakıt 
kalmadan ağzına bir yumak pa· 
çavra tıkandı, kolları bağlandı ve 
başına bir çuval geçirildi. Kuvvetli 
iki insan onu süt'atle ileriye do~ru 
sürüklüyor, üçüncüsü önden yürü
yordu. 

Bu beklenmedik taarrruz kar
şısında şaşırmış, neye uğradığını 

muhakeme edemiyecek derecede 
kendinden geçmişti. 

lki dakika sonra durdular. 
Heyecanı bir parça yabşmıştı. At
ların eşinmesinden ve yay gıcırtı 
sından bir arabanın yanında bu
lunduklarını anladı. Üç kişiden 
biri faytonun kapısını açarak emır 
verdi: 

Bini... 
Araba, dolu dizgin gidiyordu. 

Bir hayli köşe dönüp epeyce so~ 
kak geçtikten sonra durdular. 
Aynı ses bu defa : 

- in 1.. Emrini verdi. 
Biraz daha yürüttüler. Sonra 

ağır bir demir kapının, rezeleri 
üzerinde zorlukla açılışını hissetti. 
Girdiler ve kapı kapandı. Başın
daki çuvalı aldılar, ağzındaki pa· 
çavra yumağını çıkardılar, kolla· 
rının bağını çözdüler. -

Bol ışıklı mermer bir holde 
idiler. Kendisini bir haydud çetesi 
gibi kaldırıp getiren üç kişi çok 
temiz kıyafetli, kibar tavırlı insan
lardı. İçlerinden birisi: 

- Korkma ! dedi... 
Zaten korkmuyordu artık. .. 

Korkunun yerine derin bir hayret 

kaim olmuştu. 1çinden: 
- Nedir bu başıma 

Yarabbi? .. diyordu. 
Adam devam etti: 

gelen 

- Sizden evvela af dilemek 
mecburiyetindeyiz. Sizi konağımıza 
bu şekilde getirmek istemezdik. 

l Lakin buna zaruret vardı. Geldi · 
ğiniz yeri bilmemeniz ve isteriste
m~z gelmeniz lazımdı. Bizim baş 
belası bir enişte Paşamız vardır 

:birader. Asabilik onda maraz ha
lindedir. Arasıra hammını üçten 
dokuza boşar ve biz böyle ağır 

külfetlere maruz kalırız. Anlıyaca

ğınız şu ki : Bu gece siz, Paşanın 
hanımefendisine hülle yapacaksınız. 
Bu büyük aile sırrını vicdanı· 

mza, namusunuza tevdi ediyoruz. 
Mahremiyetine ölünciye kadar ri
ayet edeceğinizden eminiz. Hülle· 
den sonra sizi arabamızla, gözü 
bağlı olarak geldiğiniz yere iade 
edeceğiz. Yalnız bir ricamız var. 
Konağın kime ait olduğunu öğren· 
meği merak etmeyiniz. Her halde 
siz de evladüayal sahibisiniz, 
Allah bunu kimsenin başına ver
mesin azizim. Tekrar rica ediyo
rum bizi affediniz ve şu hediye
mizi kabul buyurunuz. 

İçinden altın şıkırtısı gelen 
bir kese uzattı. Dili boğazına ak
mış gibiydi. Bir şey söylemeden 
keseyi alıp cebine koydu. 

Dolambaçlı merdivenlerden 
yukarı kata çıkardılar ve bir ka 
pıyı açıp: 

- Buyurun ! dediler ... 
içeride otuz beş yaşlarında 

bir hanımefendi, başında baş ör
tüsü ve sade kıyafet ile ayakta ve 
alışkın bir tavırla bu, ilk ve son 
göreceği misafire intizar ediyordu. 

Odada yaşlıca bir de ıttolla 

vardı. Hülleciyi getirenlerden iki
sinin şahadetiyle hemen nikahlan 
kıyıldıktan sonra içeridekiler çe 
kilmişler, kadınla kendisini odada 
yalnız bırakmışlardı. 

Her Miislüman çocuğu gibi 
hüllenin ne olduğunu o da bili
yordu. Karısını üç defa veya üç
ten dokuza boşayan adamın aynı 

kadını zevce olarak tekrar alabil
mesi için şer'an o kadının başın

dan başka nikah geçmesi ve ni· 
kahlanacağı kimse ile, velev bir 
saat için olsun, tam miinasile bir 
karı - koca olması lazımdı. 

Şimdiye kadar başına böyle 
bir hal gelmemişti. Güzel ve çap· 
kın kadın bu işin aşinası olma
saydı muhakkak ki vazifesini la
yıkile yapamıyacaktı. 

Hanımefendiyi pek memnun 
bırakmış olacak ki, hülleden sonra 
avucuna o da bir kaç altın sı· 

kıştırdı. 

* * * iki saat sonra kapıya fiske 
!erle vurulduğu zaman gıyıomiş, 

tamamen hazır olmuş vaziyette 
idi. 

Bu defa başına çuval geçir
mediler. Sadece gözlerini bağla· 

makla iktifa ettiler. Araba aynı 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Dünkü maçlar 
Havanın yağışlı olmasma rağ

men dün stadda Lig maçlarına 

devam edilerek dört takımımız 

arasında iki karşılaşma yapılmış

tır. Sahaya sekiz oyuncu ile çıkan 
Seyhan gençlik kulübü takımı bu 
ıztırarına rağmen karşılaştığı Zira
at lisesi takımına yenilmemege 
muvaffak olarak O - O berabere 
kalmıştır, 

lkindi maçta Malatya mensucat 
takımı Erkek Lisesi takımını 5 - O 
yenmiştir. Lise takımı bugün Mu
allim mektebine kuvvetli çıkmak 
düşüncesile dün oldukça zayıf bir 
ka<lro ile oynamıştır. 

BİRİNCİ NOT(RlİK 
Birinci Noter Bay Rahmi Nihat 

Ayan'ın ölümü ile açık kalan bi
rinci noterliğe yenisi tayin edilin
ciye kadar şehrimiz adliye encü
menince mükellef Adana ağır ceza 
mahkemesi başkatibi Bay Osman 
Tolay vekaleten tayin edilmiş ve 
dünden itibaren vuzifeye başla
mıştır. Muvaffakıyetler dileriz. 

Yangın söndürmeye giderken 
camura saplanan otomobiller . 

Eski askerlik şubesi arkasın· 

da papazın bahçesinde bakkal Yu · 
suf un evinde ki . acı Çakal Meh 
mede ait evin yanında ve bakkal 
Yu.,ufa ait bir baraka içinde tur 
fanda kabakların üstüne örtülecek 
otlar her nasılsa tuluş31 ak bir yan
gın çıkmıştır. 

Haberdar edilen itfaiye yetiş· 

mek üzere iken mahalle yollarının 
çamur ve bataklık olmasından o
ıou~ obiller çarmura saplanmış kalmış· 
tır. Yangın mahalli halk ve zabıta 
kuvvetleri fedakarane çalışarak 

söndürmüştür. 

Mahalle halkı, bu son hadise. 
lerin de gösterdiği veçhilc, çamur
dan ve elektriksizlikten bizardır. 

Bunlar yollarının tamirini ve ışık
landırılmao;ını rica ediy:Jrlar. 

Bir yaralama su'ilusu 

mahkum oldu 

Yeni istasyon işletme muhase 
besi Bay Nedim Kılıç'ı bıçakla 
yaralamaktan suçlu ve mevkuf 
Reşa<lbey mahallesinden Şakir 
oğln Salih Su hakkında ağırceza 

mahkemesince yapılan duruşma 

sonunda 9 ay 10 gün müddetle 
hapsine ve 100 lira manevi taz
minatla 35 lira macldi tazminatın 

suçludan alınarak davacıya veril
mesine karar verilmiştir. 

Bir yangın baılangıcı 

Debboy arkasında bakkal Yu
suf'un bahçesinde kabak otları 
dün her nasılsa ateş alarak bir 
yangm baslang ıcı olmuş ise de 
zabıta memurları ve halk tarafın
dan söndürülmüştür. Hasar yok
tur. 

DUYDUKLARIMIZ 

Sıhhi propaganda için -yapılan filmler 
Propaganda ve reklam için türlü usuller var

dır, ve bunların en harcı alem olanı hiç şüphesiz 

afişlerdir. 
Her memlekette sıhhat ve içtimai yardım mü

esseseleri de muhtelif hastalıklara karşı halkı mü-
cadeleye teşvik etmek üzre propaganda afişleri asar· 

lar. Fakat Avrupadan gelen haberler artık böyle 
afişler vasıtasiyle yapılan propanganda mevsiminin 
geçmiş olduğunu göstermektedir. Artık ne yemye
şil olmuş bir karaciğer ne de kuru iskelet kaf alan 
halk üzerinde tesir bırakmıyor. Bu sebeple lngilte· 
re ve Amerikadaki veremle mücadele cemiyetleri 
artık afiş usulünü bırakmışlar ve hareketli resim
lerle meydana getirilmiş küçük kordelalarla pro· 
pandalarına devama başlamışlardır. 

Bu gaye için çevrilmiş olan ilk filmin adı 
" Allaha ısmarladık mikrop ,, tur. Bu kordela Vaid 
Disneyin resimli komedilerine benzemektedir. Eğer 
tabir caiz ise filmin kahramanı T. B. mikrobu. (Ya 
ni veremin en müthiş mikrobu olan basil dö koh ) 
bu filmde bir melon şapka giymiş ve tamamen 
siyahlar giymiş bir mahluk olarak gösterilmektedir. 
Yanında günden güne büyümekte olan ailesi bu
lunduğu halde ciğerlerde gezinmekte ve ciğerin 

şurasında burasında dehlizler kazmaktan zevk duy
maktadır. Film bu şekilde devam ettikten sonra 

T. B. ler ( yani verem mikropları ) bir sanatoryom 
da tuzağa düşiirülmekte ve orada öldürülmektedir. 

Bu propaganda filmi bilhassa mekteplerde gös
teril~ek !çin yapılmıştır. 

Orta tedrisat ve 
öğle sonu dersi 

m4 

MAARİF ŞURASI KARARLARININ TATBİKİ MESEL~~, 
Maarif Şurasının vermiş 

1
; 

Çiğit satışı 

iyi gidiyor 
A danadaki fabrika-

farda bulunan fiğitlerin 

bilhassa sevkiyat mesele
sinden dolayı Adanada 
ki çiğit/erin satış mesele· 
si cok ağır gitmekte idi. • 

Memnuniyetle haber 
alındığına göre sevkiycit 
isi yoluna girdiğinden, , 
mübayaa hararetlenmiş, 

ve fabrikalardaki bütün 
ciğitler hemen . kam ilen 
sevk edilmiştir. 

~AKAlDERE TÜTÜNlERİ 
MÜSTAHSİL MALINA 

İYi BiR FIY AT iSTiYOR 
Ceyhan: 8 (Türksözü muha

birinden) - Dörl beş sene evve
line gelinceye kadar Ceyhan böl
ges;nde tütün yetiştirmek yasak 
değildir. Gerçi, '940 yılında 

Ceyhanın Çakaldere köyünde tü
tün ekilmesine izin verilmiş ve 
inhisarlar idaresinin verdiği tütün 
tohumu~ekilerek yetiştirilmiş ise
de, meydana getirilen tütünler bi
lahara inhisarlar anbarına teslim
den sonra beher kilosunnun - 18 -
kuruştan fazlaya alınamayacağı 

bildirilmiştir. Halbuki, bu köyde 
çukurovanın en' güzel tütünü ye
tişmektedir. Nitekim, köylülerin 
anlattığına nazaran bu köy halkı
nın geçen seneki yetiştirdiği tü
tünlerin şark tülünlerinden daha 
iyi olduğu da inhisarlar ekspe
ri tarafından ınüslahsile söylendi
ği halde, ne yazık ki değer fiatı

na satın alınmadığından dolayı 

şikayeti mucib olmuş ve sızıltıya 

meydan verilmiştir. Diyebilirizki, 
Türkiyede Samson tütünleri müs
tesna, ondan sonra çakaldere tü
tünleri piyasada en makbul sayı

lır ve çukurova tiryakileri tarafın
dan beğenilir bir neffasettendir. 
Bu ilibarla, bu köy halkını teşvik 
maksadile ektirilerek meydana ge
tirilen ve Adana inhisarlar idare
sine vaktında ve noksansız olarak 
teslim edilen Çakaldere köyü tü
tün müslahsilinin tütünlerinin de
ğer paha ile mübayaası cihetine 
gidilerek sızıltıya meydan veril
miyeceğini ummaktayız. 

M. Selçuk 

YENi NEŞRiYAT 

GÖRÜŞLER ÇIK1 I 

Halkevimiz tarafından her ay 
neşredilmekte ol.ın "Görüşler" 

mecmuasının ikinci Kanun nüsha
sı renkli güzel bir kapak içinde 
40 sayfa olarak çıkmıştır. Görüş

ler'in bu nushasında Vahide Bir
ken'in resim sergimizdeki eserlere 
dair bir kritik yazısı, Cemal Oğuz 
Öcal'ın folklor denemeleri, Dur 
muş Türkmenoğlu'nun Altın Top 
rak adlı makalesi, ressam Tahsin 
Karayel'in Halkevimizin açtığı re· 
sim sergisi münasebetiyle bir tet
kik yazısı, Yusuf Ayhan'ın Halk
evi temsilleri hakkında bir tenkid 
yazısı, Kemal Sadık'ın ressam 
Şemsettin Başkurd ile bir röpor
Lajı, Ferid Savul'un ilk okullarda 

ğu kararların tatbik neticelefl bu 
rafında Maarif Vekilliği tetkı ha 
bulunmaktadır. Bu kararla(lll ol 
mühimleri olan orta tedrisat dj 
es"eselerinin öğleden sonra 50 

yapmaları, köy okullarının 'rılt Jt 
neye çık mlması işleri netict nu 
miştir. Diğer kararların neri es 
umum müfettişler tarafından L 
raporla teshil edilecektir. te 

Neticeler bilahare vekaıı:te ka 
zedilecek ve ileride yapılan Ji 
bir şfira toplantısında # ço 

bahsolunacaktır. ca' 
bi 

Doğum 
lo 

Genç tüccarlarımız.dan V 
daşımız Hakkı Salih Bosnaıı•11 in 
şamba günü bir erkek ç m 
dünyaya gelmiştir. di 

Genç ana ve babayı ~ 
eder. yavruya uzun ve ya 
bir ömür dileriz. rz 

Bıcakla tehdit • 
sil 

Sadullah oğlu ali çetin i ih 
de dirisi Vakkas oğlu Ali G 
tahkik ederek aynı zamandB H 
çak teşhir ettiğinden yakala 
hakkında kanuni muamele ) 
mıştir. 

ıo 

Kızılay balosu neıeli gefke 

Dün akşam Halkevi saıoıı e? 
verilen kııılay balosu çok 11

1 
~ 1 

geçmiş, geç vakte kadar d ııı 
miştir. mükemmel bir tarıd8 ~ 

1 b .. f . öa\ e ıst 
zır anan u e ve servıs 
ri memnun bırakmıştır. 

YAGMUR YEMIS PAM~~~ 
MESElESi 

ta 
f e 

iktisat müdiırlü.ğiıtıJı g 

bir toplantı yapı/J1 let 
., ha 

Adaııada yağmur yeırıı1 i-
mukların satılması hakkında ıı't u 
teşebbüsler yapılmıştır. B~. ve 
hakkında iktisat müdürlüğıJJle ka 
zı emirler gelmiş oldı.ı.~11~ 
dün saat on birde Vali, bıJ' B 
mebuslarla Parti Reisi, paJ1lıl'5a 
racatçılar birliği Reisi ve ıı ~e 
katibi, çifçiler mümessili, ~I cı 
cat fabrikaları fen miidı.ır fze 
hazır olduğu halde bir tO~ııne 
) apılmış ve bu gibi pamıl bu 
tipleri tesbit olunmuştur, ıbe 

Haber aldrğımıza göre b~ lar 
Ianlıda tesbit edilebilen .kır~ m 
müstahsildeki pamuk mıktıı 
iyi yüz balyayı geçmiştir. r 'su 

Daha bir taraftan yağrı1ıJ ıldı 
miş koza ve pamukların bl O 
ne uğraşılmaktadır. . 

Memnuniyelle ö~renildi~ııt ,a 
re bu gibi pamuk ve koı~ııır ~ı 
tahsili memnun edecek bır ta 
mübayaa olunacaktır. /do 

Bir Mahkumiyet kal'·"'· 
rr•ın 

Döşeme mahallesinden 
yin Ugur'u bıçakla yaraıafll~ 
suçlu ve mevkuf istiklal 111

6
1 
le 

sinde oturur Tarsuslu lsrrıa1 r 
Kemal Şaıııvar hakkında 8ıı ni 
za mahkemesince neticeJerıe 

'O ruşması sonunda 7 ay 23 gil ba 
sine karar verilmişti~ 

cimnastik dersleri başlıklı ~ 
ve Rasim Göknel'in Boz tne tal 
lı nefis bir hikayesi vardıf ~1 
fardan b:ışka s~lahaıtio 'fe' 
Hamid Salih Asyalı, SLI 
Şahin Tar, Kemal Türk:\i bi 
med Deligönül, lbrahim Ze 1 ku 
Hazer, Tarık Serfice, Ceıll~ı Al 
Öcal, Kemal Sadık, Cenı1 ist 
han ve Kemal Güner'in tu 

ı' mevcuttur. Okuyucularırl'l 1 

siye ederiz. 



BİNGAZİWİN Z~PTINOAN 
SONRA 

( Birinci sa) fadan artan ) 
zaff er bir lngilierenin buraya 
yerleşmesi demek, Balkarların in-

• giltere etrafında birleşmesi ve u
' mumi harple o/dutu gibi Almanya 

için bir Selcinik tehlikesinin baş 

göstermesi elemektir. Bu tehlikeyi 
önlemek İçin Hitler'in Mussolini'yi 
bu cephede harbe de1ıama zorla
ması beklenebilir. 

Diter taraftan, Mussolini'nin 
~L~dalıa büyük t•e çıkılmaz uçurum
• lara düşmeden evvel kendisine 

~
lef şimdiden çok pahalıya mal olan 

1 ~ bu feci akibeli gönniiş t•e ona ni
lıayel vermek arzusuna düşmüş 

8 olması ela akla gelebilir. Londra-
81 dan verilen bir haberde; B. Mus-
~ ra s l·' · · H b · d k. b. o ı nının a eşısian a ı yüz ın 

~ ita/yanın tahliyesi şartlarını ko
~11. nuşmak "t•e kararlaştırmak üzere 
etı e k · l ' 1· V l ·• · 

0 
s ı ma ıye nazırı ,.;ont o pı ye 

8 Lonclra.l/a göne/ediği bildirilmek
tedir . Bu hadise, ltalya'nın Af ri

ıete ka imparator/ugundan artık ümi-
11 dini kesiigini gösie.rmesi itibarile 
~çok dikkate lciyikiir . Ve sonra a

caba bu ieşebbıisıin başka ve gizli 
bir hedefi dalıa yok muaur. ? 

Habeşisiancla ki ita/yan ko
lonlarının talılZqesi işi için koni 
Volpi gibi mühim bir şahsiyetin 

nıl1 lngilterenin merkezine gönderil
ç mesi dikkatnazarı çekecek bin ha

disedir. 
~ Kont Volpi l.ondraya daha zi-

yade münf erici bir sulhıin esasla
rını ve şarilarını anlamak vazife
sile gitmiyor mu? 

. Akla mülayim gelmiyecek bir 
~· ihlimal delil.. 

I~~ HAHİYA, ~UVAUM DA VARL 
} ( B' . . f ırıncı sa} adan artan ) 

ef ıokag-nı başında durdu. Şimdi 

1 kendisine yalnız bir kişi refakat 
ıoıı ediyordu. Araba durunca 2"Özleri-

ıı ~in bağmı çözdü ve teşekkür edip 
e~ ındirdikten sonra, numarasını gör
dll mediği arab", son sür'atle aksi 
,t i likametc doğru uzaklaşıp gitti. 

• • • 
ıtl~ Sersemliği geçtikten sonra 
mU'ilk İşi bir sokak fenerinin altında 

keseyi muayene etmek oldu. içinde 
tam on tane altın vardı. Hanıme
fendi de beş altın vermişti.. 

Jı Bu para ile iki ay ferah, fahur 

J 
g eçindi. Fakat iki ay sonra sefa· 

1 let tekrar başladı. Acaba bir da· 
iŞ ha hülle yaphrırlar mı diye hre 

18 gün aynı saatte, aynı sokaklardan 
geçiyor, fakat hepsinde de meyus 

'ııt ve münke5ir nihayet kendi evinin 
~ kapısını çalıyordu. 
ir ~ Şeker i'İbi bir işti bu doğrusu .. 

ti Bundan daha cazib, daha enlere 
ıı san iş mi olurdu? .. Kazancı da mü
~~ kcmmeldi. iki saat içerisinde, gt· 
arl cı rgıc:ır patiskalarla, ipeklerle bc
tO ıenmış ılık ve muattar bir yatakta 
ıı~ nefis bir kadınla hembczm olmak ... 

bu yetişmiyormuş gibi üstelik ce
btl be onbeş altın indirmek elbette ki 

el> aranıp da bulunamıyacak bir 
1tıı mazhariyetti. 

Onbcş altın olmasın da on ol
s un, beş olsun... Otuz beşlik ka
dın olacağına elli beşlik olsun ... 
O na da razı idi. Yeter ki olsun ... 

i Araba ile geçtikleri sokakları, 

11
r a~r ağır açılan Paşa konağı ka · 

pısını bir ama insiyakıyle tayin ve 
r tahmine çalıştı. Günlerce dolaştı, 
/dolaştı, dolaştı ..... 

f Akıbet, belki hafızalardan si-
linmiştir, simasını, eşkalini unut· 

ı1I muşlardır düşüncesiyle sırtına bir 
ıı boş çuval aldı, tahmin etliği semt

lerde : 

. Zevci ahar isteyen.... Ha-
nıya, çuvalım da varrrrrr !... ... 

arı Diye bağuarak dolaşmağa 
başladı. 

• • • 
~ Nafile yere günlerce ve haf· 

11' talarca bu son ümidle yaşadı .... 
(• 

S/HRA CAT VAZlYETlMlZ 
ıe 

lstanbul : 8 (Türksözü muha-
·~~ b~rindcıı) - Dünkü ihracat ye· 

11ı { kunu 300 bin liradır. Bu meyanda 
•1 ~!manyaya yaprak tülün, Bulgar 

ıstana tiftik ve portakal , Filistine 
tuılu balık satılmıc:tır. 

'f,# T 

G[N[RAl SKOSKİ BİR 
NUTUK VERDİ 

Eğer Arnavutlukta A l man· 
ya ltalyaya yardım ederse 
düşmanları artmış olacaktır 

Londra : 8 t A . A . ) - Gene
ral Skoski Polonya milletine hi-

tahen rad.) o da hir nutuk sÖ.) liy e
rek ezcümle demiştir : Almaıı 

devld adamları bu harbin kaza
nılması için Amerikanın yardım 

etmesinden her znm·m korkmuş
lardır . Bu korku artık hütün Ame-

rika milletinin ht'} ecanlı mii7ah e
reli ile gittikçe hakikate inkılap 

etmektedir. Ruı.veltin şahsi mü

messili Vilki ile görüştükten son
ra diyebilirim ki Amerikanın P o 
lonya ve müttefikle rin davasına 

karşı vaziyeti bilhassa totalite r 
sistemin mağlup e r\ilmesi ve mağ

lup memleketle re zulüm e tmekten 
başka bir şey olmıyan Hitlerin 
yeni nizamına karşı kanun ve ni
zama istinad eden bir Avrupa 

kurulması hususunda samimi ol
duğu kadar dostane, anlayışlı ve 
ayni derecede c\e katidir. Hitlerin 

son nutku, Musolininin artık Ro
mada bir hiçten başka bir şey 
olmadığını göstermiştir. > 

Polonya Baskumanclanı ı?utku
na şöyle devam etmiştir : < Bal
kanlar ve şimali Afrikada Alman-

ların mümkün gördüğü muhtelif 
harekattan hiç biri harbin sonu
nu tesri etmiyacektir. Yunanistana 

karşı hücum ltnlyanları takviye 
edebilirse de mihver düşmanları
nı arhramaı. mı 7 Şimalı Afrikaya 
karşı yapılacak bir hü cumdan t•v
vel ise lngilİI. donanmasının mağ· 
lup ve Mallanın zapteclilmesi la
zımdır . lngiltereniıı istilası Alman
lar için }'t'gane hal sureti olarak 
kalıyorsa da lngilterenin mürlufaa 
tertibatı o vaziyettedir ki buraya 
yapılacak her hangi biı teşebbüs 
muvaffakıyetsizliğe mahlumclur. 

HAOİS[l[RİN itYOZO 
(Birinci sa) fadan nrtan) . 

/\erilecek salahivetit'r henüz kes
tirilmiş değildir ~ 

Romanyadan haberler 

. Romanyadan dikkate deger 
bır haber geldi. Bu haber şudur: 
Romanyada koordinasyon hey'eti 
Romanyada benıin sarfiyatını tah
did etmiştir. Bu vaziyet hayret u
yandırmıştır. Çünkü, Romanyada· 

ki petrol istihsalalını tamamiyle 
ltalya ve Almanyaya nakıl imkanı 

yoktur. Böyle olduğuna göre, Al
manyanın cenuba doğru muh· 

temel bir harekeli için Romanyada 
petrol stoku yapılıyor demektir. 
-------

Alman - ltalya 

Almanyanın yeni ni7.am düşün 
ccsine göre, Fransanın müstemle
keleriyle birlikte bütün varlığı ile 
mihver iktisadi f aaliyelinc iştir<lk ı 

istenmektedir. Halbuki Vişi bu 

vaziyet üzerinde çok hassas dav 
raomakta ve henüz bir karar ver

memiş görünmekted ır · Eger Fran· 
sa Almanyaoın bu talebine müta
vaat etmezse belki Almanya Fran-

sanın işğal altında o!mıyan kısım
larını da işğal edecektir. Fakan 
Fransız müstemlekeleri buna acaba 
iştirak cdecekınidir? işte asılı mes' 
ele budur. 

Afrika harekatı 

Bingazinin işğalinde lngilizle
rin 50 -60 bin esir aldıkları tah
min edilmektedir. Trablusgarbde 
şimdi zayıf lıalyan kuvvetleri var
dır. Ve buranın da kolayca alın
ması pek muhtemeldir. Keza sahil
de ltalyan zayıf bir vaziyettedir. 

TÜRK SÖZÜ Sayfa 3 

DAR L 4N VlCHYDE 

Vichy : 8 (A. A.) - Amiral 
Darlan Pariste Laval da Grino 
ve Aberz ile görüştükten sonra 
bu sabah Vichy'ye dönmüştür. 

İlK OKULLAR YARDIM 

BiRliGiNE YAROIMLAR 
Adana l ık Okulları Koruma 

birliğine Aı.a kayıt o'u'larak bir 
senelik aidatı peşinen verenlerin 
isimleri aşağıdadır: 

100 Nuh Naci Yazgan Fabri· 
katö r, 100 Tirnur ağa Çiftçi, 100 
Yeni Fabrika Bekir Sapmaı ve 
Ömer Sabancı, 25 Yeni Fabrika 
sahibi Ömer Sabancı Şahs rn, 50 
Mahmut l las Fabrikatör. 50 Meh
met Sabuncu Tüccar, 50 Zeynel 

Bilici Ç iftç i, 25 Hakkı Salih Bos
na Fabrikatör, 10 lsa Candan 
Tüccar, 10 Mustafa Şengül Tüc
car, 10 Ziya Aksoğan Tüccar, 10 
Mustafa Koçak Tüccar, 10 Ziya 
Kurt Tepeli Tüccar, 10 Zekeriye 
Bakır Tüccar, 10 Talat Ôzergin 
tüccar, 10 Murnffer Lokman Dok· 
tor, 10 Avııi Ergir Fabıikatör , 5 
Hilmi Çimeli ıücca•. 5 Ali Ula~ 
tıııcı, 5 Mehmet Pişmiş benzincı, 

5 Tırçeri. 5 Tahsin Bosna tüccar 1 

5 Tahir Döı ıneı. Saraf, 5 Yunus 
Seyhan Tornacı . 2 buçuk Mahmut 
Malaz tüccar, 'l. Ali Nasibi Ecza 
cı , 2 Mahmut Ôzergür tüccar, 2 
Mustafa Sürmeli hancı, 2 Kamil 
Aladı tüccar. 

Birer lira verenlerin ısimleri: 

Bayan Muhterem Ardıç, Kemal 
Pekkoçak, Tahsin Kumbaracı 1 

Ekı en• Gürsel. Kayadelen Kardeş· 
ler, Gaston mizrahi, Salih Eroğlu, 
Veysel, Rifat Aladağ, M. Vahi, 
lmre Kanice, Zekeriya Gürel, Ra 
him Doğan, Sabri Andaç, Aziz 
Naci, Mehmet Şaşmaz. Koruma 
Birlıği bu zavata teşekkür etmek· 
tedir. 

İl Al YANlARIN RiCAT HATTI 
DÜN KESilOİ 

( Birinci ~a) fadan artan ) 
ltalyanlar şimdi büyük miktarlar
da teslim olmaktadır . E:.irler a
rasın<la bir ordu kumandanı ge
neral, bir kolor<lu kumandanı 
general ve bir yüksek r ü t b e l i 
subay vardır . Büyük miktarda 
her cinsten harp malzemesi de 

i~ tinam edilmiştir. 

Kahire : 8 (A.A.) - Binga
ıide İtalyan askerlerinin halen 
büyük miktarlarda teslim olun
dukları resmen bildirilmektedir. 

Atina : 8 (A.A.) - Dün Ati
na radyosu demiştir ki: Bingazi
nin general Veyvel ordusu tara
fından zaptı Atinacla hudutsuz 
sevinç ye heyecanla karşılanmış
tır. Vakıa İngiliz başkumandanı
nın knllandığı sevkulceyşi saye
sinde bu çok mühim ltalyan as
keri bahriüssünün düşnıesi itimat
la bekleniyordu. lngili7ler tara
fından zaptedilen Afrika şehirle
rinde birleşmiş bulunan ltalyanla
on aleyhtar lngili!.leri memnuni
y etle karşılamaları bilhassa ma-
nidarciır. Büyük müttefikimizi 
tebrik t.•deriz. l 
-=-=----=-------
ADANA Çif T~i Binli GiND(N: : 

7 Şubatda ekseriyet olma
masına bina 'en Birliğimiz "in 
Yıllık toplantısı ikinci ve son 
defa olarak önümüzdeki 14 
Şubat Cuma günü öğleden 
sonra saat iki buçukda yine 
Belediye karşısında ki. Adana 
Kulübü salonunda yapılacağin
dan ve çiftçimiz "in ihtiyaçları
na dair mühim mes"eleler ko
nuşulacağından arkadaşlar ·ın 

behemehal gelmeleri ilan olu
nur. 
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9-2- 941 PAZAR 

9.00 Program, saat ayarı 

9.01 AJANS haberleri 

9.18 Müzik : Hafif program 

9.45 

10.00 Ev kadını- Yemek Listesi 

12.30 

12.33 

12.50 

Progı am, Saaı ayarı 

Müzik: Gündüz Faslı 

AJANS haberleri 

13.05 Müzik : Gündüz Faslı. 

13.25/ Müzik : Radyo Salon or· 
14.30 kestrası 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Caz Or· 
kestrası. 

1K50 

19.30 

19.40 

20.15 

Müzik : Akşam Faslı. 

Saat ayarı, AJANS 

Müzik : Eski Piyasa ve 
Mt si • e Şarkı ları ve Oyun 
Havala11. 
Müzik: Kabare Mü1iği (Pi.) 

20.30 Müzik: Karışık Koro E'\er
leri (Pi.) 

20.45 Müzik : Sc lo ve Düo Şar
kılar. 

••••••• . ..... 
1ASRi SiNE 

• •••• 

1 

ADA 
BU AK~AM MAT iNE 

2 30 
Hiçbir F ilmin Kazanamadığı Bir Muvaffakiyet le 

Devam Ediyor 

Büyük Türk Şairi 

f UZUlİNİN 
Ölmez Eseri 

DİKKAT : Pazar Gündüz iki matİıı t' 

1.30 DA - 4 T[ 

i 
1 
• • • • 
1 

21.10 Konuşma (Şair Ali Şir Ne· 

vai lEYlA İlE M[CNUN· • 

p[K YAKINDA j i TEMSiL. 21.30 

22.30 

22.50 

Saat ayan. AJANS 

Müzik : Dans Mü1iği 

1 HiNT RÜYASI 1 
1 TÜRKÇE SÔZLÜ i 

23.30 Yarınki 
panış 

Program ve Ka· 

---------------------------s 
BORSA .......................... : 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 

CiNSi 
---En çok En az 

K. s. K. s 
Koza 
Ma. Parlağı 49,50 so.~o 
-Ma.Temiı.i 
-Kapım ah --y~p3niliğu t1J 
Klevlancf l -Susam . 
K. Buğday ,.----ı----

Buğday To. 
-,:- Yerli 

Arpa 
.:!...u_ı_af_-_-_-_-..;..~·:...-~~~ı ~~~-ı 

8 / 2 / 1941 
Kambiyo ve Borsa 

lş Bankasından alınmıştıe 

~~;1işmark 1 =-
Frank(Fransii} 

-Sterlin (ingiliz) ___ , __ 5_ - 2-,-

Dolar (Amerika) 132 20 
':....F_ra_n_k~(i~s_v·~ıç~re~):..-__ .....:! ____ ;:_-.-:_-..ı \ 

Dr. Ekrem Baltacı 
HlSTAlARlNl HER GÜN MUS1 Af A Rif l 1 
ECZAHANESİ ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANES İND[ 

KABUl EDER 

Yurddaş !. 

Hava kurumuna aza ol 

1 LAN 

Seyhan Defterdarhğından : 

Mahallesi 
Çınarlı 
Ulu cami 
Kuruköprü 
Çinarlı 

Tepebağ 

" ., 

,. 
,. 

Zencirli 

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

" 
Çıfte masara ,. 

,. 
Nalbant Halil 
Ye. istasyon cad. <lü~ k \n 
Zencirli müfreıbağ 

Mesahası 
194 M. 
35 .. 

150 
62 

110 ,. 
105 
100 
55 

235 ., 
16 ,. 

1000 

Hisse 
ınikc.ları 

t eınamı 

,, 

., 
,, 

yarısı 

14-64 hissesi 

" 
.. ve ev 2907 .. 14-64 ,. 

Tamamının 
verg i kaydına 
göre kiymeti 

Ada 
392 
154 
288 
383 
252 
252 
258 
258 
263 
260 

Par.sel 
16 
57 
14 
39 
11 
12 
46 
58 
13 
24 

Tapu Tcş. e ve! 
938 No. 52-181 
Tapu Teş. eve\ 
938 No. 53-181 

Lira K. 
97 00 
35 00 
75 
18 

110 
105 
75 
55 

188 
1000 

00 
60 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

50 00 

332 85 

:. ukarıda cins ve evsafı yazılı gayrı menkullerin mülkiyetlerinin peşin para ile satışı oııbeş 
gün muddetle açık artırmaya konulmuştur. Kari ihalesi 18-2-941 tarihine müsadif salı g ün ü 
saat 15 de defterdarlık makamında müteşekkil komisyonda icra edilecektir. Taliplerin yüzde 
? ·~ pey akçalarile birlikte mezkur gün ve saatte komisyonda bulunmaları ve malumat almak 
ıstıyenlerin de her gün milli emlak dairesine müracaatları ilan olunur. 12683 6-9- 14-17 
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1 Y J L D J Z Möble Evi ve Atelyesi ı Uzun zamandan beri 
1 

~ 

ABİDİNPAŞA CADD(SİND 
VAKlf lAR APARTIMANI 

AlTINOA 

• 
YILDIZ'I 

ZİYAR(T EDİNİZ 

beklenen yeni radyo
larımız gelmiştir 

Radyo meşherhnizi 
mutlaka görünüz 

il ZARiF EV EŞYASI 1 1 En iyi radyo ile en iyi servisi beraber 

bulacağınız müessese şudur 

B 
e 

" 

MUTE-Dil fİYATlAR • 

le 
gı 

Salon Takımları, gardroplar, yatak takıml arı, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımları , maruken takımlar 

MUHARREM HİLMİ REMO ~,~ 
A 

ABİDİNPA~A CADDESİ NO : 112 TElGRAf : REMO - ADANA - TElEf ON : 11 ~, ZEVKİNİZE UYGUN H(R TÜRlÜ MODEl 

YILDIZ Atelyesinde ---~-• • • • ..... '++' .. •• • • • • .. •• • • •• •• •• • • • • •• •• ·~· •• • •• 

ve 
deı 
bq 

, ~OCUK İHSANlARIN ~ 
1 

GiDiR SEVİNİZ OK~l~"tç 
f AKAT ÖPMEYiNll~~ ~~ 

Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Y apıhr Dr. Muzaffer lokman 
TAŞRADAN SİPARİS KABUl EOİlİR Dahiliye Mütehassısı 

ADRES : Adana Abidinpaşa Caddec;i Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ., Moble Evi 

Sahibi: Kadri • Talip 
HASTAlARINI HER GÜN MAYENEHANESİNOE 

KABUl EDER 
ay i 

Çocuk Esirgeme "'hula 12546 
Jtatör 

Genel Mer" çaldı 

- - -----------------·----___!.·=·=· ·::::::• -=::::::·· ::::::··~··~··~··~·~· * :::::::'.* ·~· ~ .. ~ .. ~··~··~··~-~·~· ·~· ·~· ~·· ~··~··~··~·~----___./tek 

iŞ BANKASI 
KÜÇÜK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
i kramiye Planı 

KEŞ 1 DELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Agusto-ı, 3 lkincitı-şrin 
tarihler inde yapı lır. 

194 1 IKRAMIY E L E R f 

1 Adt:t 2000 Liralık - 2.000 Lira 

s 1000 il - 3.000 il il 

2 750 " - 1.500 ,, 
" 

4 500 
" - 2.000 il 

il 

8 250 il - 2.000 
" .. 

35 100 " - 3.500 " il 

80 50 ,, - 4.000 il il 

300 20 6.000 . 
il - .. il 

Türkiye iş Bankasına parn yatırmakla yallnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

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

Ziya Rif at Tümgören 
BİRİNCİ SIHlf RÖNTG(N VE ElEKTRİK 

TEDAVİSİ MÜT[HASSISI 
Her gün hastalarını Abidinpafa caddesi 125 

numaralı muayenehanesinde kabul ile 

• ~~:~ ........ ~:ı~i:. ~: ~:~a~~ ~~:r:. 
00 

_ • . 1.~~~~. J 

1 

----------------------------! TÜRKİYE CUMHURİYET: 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi _; 100.000.000 Türk Lirası 

Şuhc ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamclclcr 

Para~ hiriktirenİere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 
300 .. 2000 

" 
4 .. 250 " 1000 .. 

40 
" 100 " 4000 " 

100 
" 50 " 5000 " 

120 
" 40 il 4800 

" . 
160 

" 20 •• 3200 il 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı c.lüşmiycnlrrc ikramiye çıktığ·ı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 - Eyliil, 1 Biriııcikaııuıı . 1 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 

DERHAL KESER. 
ırafı 

:rı üdt 

SEYHAN HUSUSİ MUHASEBE MÜDÜRlÜGÜNO[N: :~~e 
. . . ılı rdu 

1 - Aşağıda cıns. mevkı ve muhammen bedelı yaı .. ölü l 
rı menkul açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. r/ uvve 

2 - Açık artırma 941 senesi Şubotının 2 inci Pe ureti 
.. .. t d 1 kt mpa gunu saa on a yapı aca · ır. alır 

3 - ihale vaktinden evvel Hususi Muhasebe veto/ 
yatırılması laüım gelen pey parası miktarı hizasında g 
miştir. 

4 - Şartnameyi her gün Hususi Muhasebe kaleıni11de 
nıeleri mümkün olan isteklilerin ihale için muayyen gün .;e 
te vilayet daimi encümeninde hazır bulunmaları ilan olll 

--------------- Mahalle ve mevkii Cinsi NO. muhammen B. ~ 
-- s' ı 

~ DOKTOR~~~ 

Mazhar Cemil Esen 
SİNİR HASTAUKlARI MÜTEHASSISI 

R e1adbey mahallesi Savatlı Bay Halil evi 

30-4 

Tepebağ-Kayalıbağ medrese 160 700 A 
9-13- 16-19 12689 
~~~~~~~--~~~-a k 

TURK.SöJi 
11 

A bon e ve İl a n 
Şartla rı 

Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 .. 

· Üç aylığı 300 il 

Aylık ta abone edilir. -
hanlar için idareye 
müracaat etmelldlr. 

~ GONDtl.)l CAZ1Tl - ~ 

Sahip ve Başmuharriri~ 
FERiD CELAL oo~ı 

~ 8 
Umumi Neşriyat Müdii'11 

MACiD GÜÇLÜ /. 

Basıld ı ğı yer : TÜRKSÔZÜ pJ 


