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iller ve 
Balkanlar 

•y Hitlerin niyetleri 

Londranın düşünceleri 
Londra : 7 ( a. a. ) _ Hitler'in V E • 

kan hudutlarındaki çıkıntıları du- İNC1RLER1MIZ 
mek için giriştiği hareket şimdiye l 
'r Avrupamn bu kısmında . VAPURLARA 

b vazıye· r ~ k~ışık Ve en yeni mabmisi YÜKLENİYOR 
. arol un vuiyetini daha az e• 

bır hal~ koymuştur. Hitll!r'in 1 
en nıı2ilcri olan demir muhafız şa-
lleri dah' b ı· ~ b' l 

• 
1 e 15 ır beyanname 

•etmışltrdir ki hiç şUphe~iz Alman • .. •• •• - - .... •• • 
tir" ar~ degildir ve muharebe havala. •• •• 
ı. bır lngiliz na~mesi ithal etmek· uzum ve 

r. B~r taraftan Romanyamn mu-
incır rekol

vaziyeti emc~ı artarken, diğer taraftan t • • 
Car astekleri de bUyUmektedir. em ızın 
~ulgarların istekleri bahsinde bir 

r( ·tl tesviyeye doğru yol daha va
J 'ır. Dobricenin Romanya tarafıo

elde tutulması için biç bir :zaman 
çok sebepler mevcut olmamıştır. 

iltertnin, zaferi ka:ınnd1ğı zaman 
ımtlw - c.cnup veya batı - şimalde 
ruş•~nya ıle kom,uları arasında ya-

k
. 1bılecek her hangi bir sureti t . 
ı . b esvı. 

k 
... ı ozmak arzu edeceğinin katiyen 

ı .., ( G .. tfl' erısı UçUncU ı.abif ede ) 1 

incir iyi fakat üzüm kırk bin ton noksan 

lzmir: 7 ( Türksözü muhabirin· 
den) - Ege bölgesinin 940 senesi 
ü~ü~ ~ekoltui, 28000 ton tahmin e
dılmııtır. Bu mikdar geçen seneye 
nazaran yüzde 60 ından daha azdır 
Muhtelif üzüm mıntBkalarının bu se~ 
neki rekoltesi şöyle tahmin olunmak-

tadır. 
Mıın:sa 6000 ton, Kasaba 3500, 

Salıhli, 2500. Alaşehir 3500, Kemal
paşa 5000, Menemen ve Foça 1100, 
Akhisar,Kırkataç "·eSoma 2000, Çeşme 
UrlaSeferhisar ve Karabuıurıl2000, '.for

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

::~EKTEP KiT A~LARI 
1

1ASI~ SATILACAK 
lngiliz somalisi 

ve ltalyanlar 

İtalya kuvvetleri somali 
toprağında ilerliyormış 

Maarif vekaletinin ald , yaptığı geniş hazıhı ~lar 
"',~kara : .7 (Türksözü muhabirin
gı - Maarıf vckileti, yeni ders yı-1 

Londra : 7 (a.a) - Londra aske· 
rr mahfilleri, Kahire'de neşredilen ve 
lngiliz somalisi~in İtalyan kıtaa~ t~ra
hndan istil!sına başlandığını bıldıren 
tebliA" hakXında tefsiratta bulunarak 
istilaya mukavemet eden lngfüz kıta
abnm iyi talim görmüş mükemmel as
kerlerden mürekkep hicin alaylanndan 
müteşekil olduğunu bildiriyorlar .• 

ka,J )'Bk~aşm_ası dolayısiyle vekiletin 
,yfyat tşlerı hakkında yeni bir tali
~me hazırlamışhr. 

ell l•limatnameye göre Vckilet, neş-
7 ll yayın evlerinde veya lüzum 

-B :eki yerlerde açılan satış yerlerin-
1o• ~ptan ve perakende , peşin para 
dl jlacaktır. • 

"tı;<.rkalet neşriyab, Vekaletten 
• - d . sa-.mu~a esı alanlarla mektep ko-

tiflerıne verilecektir Topt 
J_ d . an sa-
~ epolardan ve yayın evi . 
.d k . erın-

,. ıe: .. r~a d şa~t~yled~lk mektep kitapla-
) .,,-~u~. ed >, ığer mekt'!p kitap. 

,,,- yuz e 14, mevkut neşriyatt 
C1 25 · · a , saır neşrıyatta yüzde 20 
~o yapılacaktır. 

Jtoğrudan do~ruya yayın evlerin. 
-" p.:.ıınacak kitaplar için sahcılara 
~ ıP"dım olmak üzere aynca yüzde 
ell ti mu?zam iskonto yapılacaktır. 

$fi ~ kıtapları dışındaki neşriyattan 
ıle sevK: şekliyle yapıla:>ak sipa-

ız18 3 ambalaj, sevk ve posta mas
dı ).;i~:ılrcak iskontoya mahsup e-

,9.,QIS )tlnız ay · I ' -·•1. nı cıns bir kitaptan b' 
11 J1)V"~ tam bedelle ve . ır 

,ıt'n fazla kit peşın para ile 
raC . ap satın alan nıekte 

•rıyle halkevlerine her d .. t k' P 
lk b'l b' k' or ıta
,, ~. ı ır . ıtap müessese kütüp-

'I ı 191~ meccanen verilecektir. 
,/kıllıkçe verilecek yazılı emir-

Ü"" ( Gerisi UçUncu sahifede ) 

CARJ0VABA 
KON~'ERANS 
HAZ I RLIGI 

Bukrc(I : 7 (a. a.) - D. 'N. B. 
( Gerisi ikinci sahifede ) 

Bu mahfiller harekatın çete harbi 
( Gerisi UçUncU sahifede ) 

Milli 
dün 

piyaRgO 
çekildi. 

Kazanan numaralar 
Kazandığı para 

40,000 
10,000 

4,000 
4,000 

Milli piyaııgo dUn Fenerbahçe . 
stadında çekildi. Sıfırla nihayetlenen 
butun biletler ilüşer lira kuanmış
tır. Ve dörtle nihayetlenen bu tun bi
letler de Uçer lira alacaklardir. On 
Uç ile nihayetlenen botun biletler 
ise sekizer lira kazandılar . Son 
uç rakamı 524 olan bilttler de ;yUztr 
lira alacaklardır. 

Bin lira kazananlar 
36816 42681 oG9u2 11504 

Kazanan numara 

35896 
89290 
10140 
86918 
8662Ci 

184H73 
:3188 

1593:34 
19(118 

10233 
49931 
43686 
3768 

5993 103536 
151708 136011 

29241 168858 

34575 18ü3i55 
39439 78ti91 

138238 693Qfi 

84049 9ü1C5 
1440l5 ı:W8fW 

124374 39981 

152709 
110157 
52771 

12972!'ı 
38079 
&8150 
78474 

186880 

2000 lira kazananlar 
131443 45055 38!HO 

Ferid Celal Giiven 

Kuruluş tarilıi : 1 Kanunusani 1924 

Onaltıucı yıl - Sayı 4800 

8 Aclusros 940 Perşembe 

Bay Ruzvelt'in 
dünkü beyanatı 

Aınerikada her cephede 
büyük tedbirler alınıyor 

Hayde - Park : 7 a. a. - B. 
Ruzvelt, Havana Panameriken koa
feransına iştirak etmiş olan Ôört dev
let adamiyle öğle yem•glni yedikten 
sorıra Panamel'iken birliğinin arbk 
her zemunkiııden fazla bir emrivaki 
elduğunu beyan etmiştil'. 

B. Ruzvclt fU ~özleri de ilave 
eylemiştir: 

Panameriken konfcranc;ı fevkala
de enteresan ve netice itibariyle de 
çok semereli olmuştur. Bu ndiceler 
evvela nuaf kurcmİ•İn yabancı bir 
devletin istilasına uğramasına karşı 
mudaf aalann muzakerabna sebebiyet 
vermiştir. Saniyen, şimali, merkezi 
ve cenubi Amerika arasındaki iktisa
di meselt>lerin halli için lazımgelen 
tedbirler mevzu bahsedilmiştir' Niha
yet, esasen Amerikan menşeli olma
yan beşinci kolun faaliyetlerinin tah

didi de göruşulmuştur. 
B. Ruı:velt gazetecilere, mahalli 

mudafaa için mHU mubafo:lar lıizme
te davet edildikleri takdirde buyuk. 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

ziraat Vekilimizin 
Kütahyadaki tetkikleri 

Kütahya : 7-a.a.- Emet kaza
sı ile Ôrencik nahiyesindeki tetk ıkle
rini ve temaslarını müteak.ip Zıraat. 
VekiJi Muhlis Frkmen dün Kütahya.ya 
dônmüf ve belediye tarafından şeref
lerine verilen çay ıiyafetlnde hazır 
bulunmuştur. · 

Vılayetimizin ziraat, ticaret ve 
sanat erbabı ile civardan gelmiş o
lan çiftçilerin liazır bulundukları bY 
b " ç a y ı i y a f e t i n d e Ziraat 
Vekili muhtelif mevzular üzerinde i
leri sürülen dileklere ıttıla kesbeyle
miş ve bunların ~arşılanması için ica
beden tedbirlerin alınaca~nı vadey
lemittir. 

r· .. - ............. - - .. ·< 
Amerika müdafaası 

ı .. .. 
aleyhinde sabotaj 

Vafington 7 - •· •. -
Federal tahkikat bUro•u 
fefi Edgar Hoover sllyle-
diji bir nutukta Amerika 
mUdataa proğramı aleyhin· 
de sabot•J hareketleri mey
dana çıkarlldılını bildirmif
tır. SabotaJcılar mot6rlerı. 
ne zımpara tozu ve harp 
gemilerinin makinalarına 

da tahrip edici maden koy· 
muflardlr. 

Parti meclis grupunda 
Ankara : 7 (Türksözü muhabirin

den) - C.H. Partisi meclis grupu 
bugün toplandı. Hariciye vekilimiz son 
haftanın vaziyeti hakında i2ahatta bu
lundu. 



Sahife 2 

-NUfu•umuzun artıf mikd• · 
rını bilmek, Yurdumuzun in
••n enerJl•i bakımınd•n ne 
vaziyette aldulunu bilm•k de
mektir. 

insen enerjisi i••• dUny•da 
mevcut enerjilerin en bDyUIU 
ve en yUk••Oidir. ÇUnkU bd 
tun enerJil•ri yar.tan odur. 

Türkiy•nin in••n en•rli•I 
yekOnunu biz• nUfu• •ayımı 

anlatacaktlr. 

Baıvekdlet 

istatistik Umum müdürlü4ü 

RADYO 
- Bufiinkü program -

Tılrkiye Radyosu - Ankara Radyoıu 
7 .!O Proıram, Saat Ayarı 
7 .35 MU zile. : Suppe ve Zıeeehrden 
8.00 Ajanı Haaerleri 
8.10 ET Kadını 
8.20/ 
8.30 Musik : Film şarkıları (Pi.) 

12.30 Preıram, Sut ayarı 
12.35 Muzik : Türk 
12.50 Ajan. Haberleri 
13.05 Muaik : ( Yuk.arıdaki progra• 

mın devamı) 

13.25/ 
14.00 Mu:1ik. : Hafif musiki 
18.00 Pregram, Saat ayarı 
18.05 Muzik : Stravinsky'nin eser· 

lerinclen (Pl.) 
l 8.40 Program saat ayarı 

19.10 Faul Heyeti 
19.45 Saat Ayttrı, Ajanı 

20.00 Mtızii. : Turk 
Kurdili H. Şarkı: ( Buguoleı·· 
de gönUllerde buzun var 

,, ,, ,, : ( O fettan 
dilinin sırrına kandım ) 

20.15 Konu,ma 
20.45 Dinleyici dilekleri 
!1.15 Konu~ma ( Sıhhat saati ) 
'21.30 Konu,ma (Radyo Gnzetesi} 
21.45 Mu:r.ilr : Buyuk Bestekarlar 

seri'ii • No. 2 : Schubert 
22.30 Saat ayarı, Ajans 
2i.45 Muzik : Cazband 
23.25/ 
23.30 Yarınki proğram kap&D.1f 

Carjovada konfera1's 
hazırlığı 

( Birinci sahifeden artan ) 

Ajansı bildiriyor: 
Bulgnr bukö.ınctile ihzari mUzake· 

relere ba,lamış olan Romanyanın Belg· 
rad sefiri B. Cadera, Salı gunu Buk-
rc,'e gelmiştir. 

Cenubi Dobricenin iadesi, ahali 
mubadelesi işleri ve tali bazı mesai· 
lin halli maksadiyle toplanacak olan 
Bulgar - Romen konferansı için 
C:ırjova'da hazırlıklar yRpılmaktadır. 

,-

1 ürksözü 

Halkevi sineması 
büyük rağbet •• goruyor •• 

Halkcvi sinema kısmında hal~ı· 

mııa pftasız olarak q-österilme~e baş
lanan filmler büyük ratbetkazanmakta 
dır ,c Milli Şef'ın güneydoğu seyahatı• 1 

clQ Mayıs bayramı> ve cErııncan fe 
laketi> adını taşıyan filmlerin üçü bir 
arada gösterılmekte ve her ~ün yüzler 

ce vatandaş tarafından seyred imek teciir. 
Her iste~en Halkevi büıosundan 

s:nema kaı tı alarak fılmleri pa· 
rasız seyrrdebilir. Tavsiye ederiz. 

Köylerde sondaj 
Ziraat mUcadele istasyonu mU· 

tab.assısı Bay Rauf lstıranca ve zi· 
raat mektebi muaJlimlerinden Ba,y 
Tahir köy şondaj işlerini ppıuak. U· 
zı.::re muvakkat bir z~man kin Anka· 
raya davet ı.::dilmişlerdir. Zir.ıat mek· 
tebi atölye Ş< fi Bay Suleyınan Köni 
de alatı zir11.iye işl l· rinde çalıştırıl· 
mak Uzere Ankara_ya çağırıl..nış, mu· 
maileyb. derhal lıart•ket etmiştir. 

Ziraat teşkilatında 
Ziraat mektebi ziraat muallimi 

Ferruh Bildiren H:ıbty merkez ziraat 
muallimliğine tayin edilmiştir. 

Ekmekleri toplattırılan 
Fırın 

lki gün evvel ekmeklerin hamur 
ve siyah çıkmakta olduğundan şikayet 
edildiğfoi yazmış ve bazı fınnlann Be
lediye tarafından kontrol edilmediğini 
ilAve etmiştik. Dün bu yazımızı tekid 
eden bir hadise olmuştur. 

Sahibinin, Belediyenin yüksek me
murlarından biriyle karabeti olduğu 

söylenen bir fırının ekmeklerinde 
noksan olduğu zabıtaya ve belediyeye 
şikayet edilmiş, bunun üzerine beledi
ye zabıta müdürlüğü yaptığı tahkikat
ta bu fırının ekmeklerinde noksan ol
duğunu tesbit ederek seksen kilo ek· 
meği müsad"!re etmiştir. 

Şikayetciler bu ekmeklerden bir ta
nesini de matbaaımıza kadar getirmiş· 
lerdir. Tartlırdığımız bu bir kiloluk 
ekmek 40 gram noksan çıkmıştır. 

Ümid ederiz ki, lazım gelen mu
amele bu fırın hakkında da tatbik e
dilir ve bundan sonra sıkı bir kontro-

4 la tabi tutulur. 

Ceyhanda belediyenin ek
mek işine bakması lazımdır 

Ceyhan : 7 (Hususi) - Yediği· 

miz ekmeklerin ya hamur krılmak su· 
retiyle veya esmer ve içeri~i kumlu 
olarak bozuk çıkdığından, alakadar· 
ların bu mUb.im mesele ile bilhacı'la 
ı\lakadar olmnları hakkmda mukadde
ma bir iki defa. yazınıştık. llk yazı· 
mız Uzerine, bir kaç gun ekmeklerin 
duzgUn çıktığını görduk. O kadar •.• 

Ondan sonra ve balen t kmekler 
gene bozuk ve bam ur çıkı.) or. Hele 
bugUnlerde yenmiyecek derecede lıo· 
zuk çıkdığını kayt edersek ıoUbalaga 
yaptığımız sanılmamalıdır. Zira, ge· 
çenle~e bir furuncunun kuflenmi~ ve 
kokmuş ekmekleri gece vaktı b.amura 
karıştırmak Uzere teknede ı-;ladığı gi· 
bi, gene satılmayup kalan ve gunlerce 
bekletilen kllflenmiş ve kokmuş ek· 
meklerini yeniden baınur haline gcti· 
rilerek yedigimiz ekmeklerin b.amuru· 
na karışdırılıyor'( Yoksa, ekmek yapı· 
lao unlar mı bozukdur'( ... 

Sırası gelmi~ken burada bir nok· 
tayı daha esefle kaydetmek isterim. 

Ekmeklerin içerisinden, telis ip par• 
çası ve sıçan pisliğinin çıkmakda ol· 
duğııou mUteaddit defalar giirduk. 
Fakat, dikiş iğnesinin çıkdığını ~ör· 

memişdik. l\laalesef bu h!!dİ'ie de Cey• 
handa zuhur etti. Bir vatandaş bil· 
mem hangi furundan aldığı bir ekmcı· 
~i yerken İçerisinden, birde ne görsUn 
dikiş iğnesi çıkmasın mı'? 

Ninekim, bir iki gUo evvel bir 
furunda. -8- çuval kurtlu ve bozuk 
un yakalanarak mUsadere edilmişdir. 

Haber aldığımıza göre, bu yaka-
lannn bozuk unlar Ceyhan fabrikala· 
rında i~mal olunaıı unlar.lan olduğu 
çuvalların Uı;erindeki etiketten anla· 
şılmışdır. 

Hulasa : Yukardakı haklı olarak 
sorduğumuz ~ualleri, bir furnnda ya• 
kÔAlanan kurtlu ve bozuk un hadisesi 
teyit etmez mi? ... 

J lalk1D sıhhatı noktai nazarındaa, 
bu ekmek mesele'iinin temadi etkem· 
sizin bir an evvel halli lazımdır. 

M. Selçuk 

12 
Ay 

1 Belediye zabıt 
1 

kıyafet 
y 

nın 

Bir kısım acemi askerlerİ' 
171 

malanna sebebiyet veren A kd'lllll•• 
diye zabıta memurlarının 

2 

Tümenin de nazan dikkati11İ 
ğinden bu kıyafetler üzerinde ~---ı 
yapılması hususunda Tüınell 
teşebbüsata girişilmiştir. 

Kordonlar takan, manevrt 
·11d' lan kullanan, omuzları üz~rı. I 

başı ve binba$1 alemetlenrıı 

demir ve yıldızlar taşıyan ıat'----
murlannın kıyafetleri lhakika~ CiN 
kıyafetlerinin tam bir benzer• 
bu kıyafeti gören acemi bir 
de kl'rşısındakini subay zall 
selam vermesi tabii bir şeydir rıı--=--ı 

Belediye zabıta memurla 
formalannm tebdili hakkında •·,~~-,.ı 

teşebbüsata tevessül etmiş ollll""•rr:---~ 
yerinde bir harekettir. 

Yeni Mal müdü 

Adana Tahakkuk şube k 
la.F-~ 

far Sami Çopuroılu Tercan, 
_Jlllr~-=-l 

lı muhasebe: katibi Ulvi Oz 
vur ve Derik mal muduru \J--~ 
Balcıoğlu Ceyhan mal mudur! 
tayin edilmişlerdir. 

Av hayvanlarınıfı;;,
Rayi 

korunma mesele Fran 

Ziraat V ek.aletinden vili --=--ıı 
yapılan bir tamimde oıemlck 
servet ve ziynet kayııağı ol __ _. 
hayvanlarının korunması ve .~ tf', 
nin tanzimi için çok bas-ıag d• M 
ması kaydedilmiştir. 

Av komisyonlannın muo~ 
çalıştırılmalarının bir çok yili Bi 
de iyi semereler vermeğe b• ,lıtle 
görUlmektedir. Şehrimizde de 'dlJıinde 
simlerinin tayininde çok sık1~et 
mlmasının pek yerinde bir ::ek 
olacağı kanaatindeyiz. 'ma 

B• b l •kta 
ır yangın aş an 

Dun akşam saat 23,02 d• 
zinci B. Mehmedin dukkanının k,tf& şri ... 
sında marangoz Kadri ustan• tap 
atölyesinde bir yangın başl~nl':fen 
ku bulmuştur. Vaktinde yetit~ 1 
gın söndUrme ekibi bu atölye 
kumında oturan makinist ~;,fbcı 
Kaplan ve makinc:~t llocayı ec 
zarara uğramaktan kurt:ırroı~tt'rve 
kanın U'lt kısmında marango' L:,~ 

, ustaya ait bazı uf ak tefek nu 

Jean D'arr-k kim? yanmış ise de hasar ebenı111 tkti 
denecek derecede azdır. 

Fransanın m ağlUbiyetinden bah
sedenler, orada artık Jan Oark gı bi 

kahrııman kadın ve kızlar kalmadığı· 
nı da söylüyorlar. 

Jan Dark ( 1412-1431) şimali 

Fransanın Möz vadisinde Domremi 
köyünde doğ'rnuştur, zengince bir 
çıftçinin kızıdır. Örgü örrrek, ev iş· 
feri görerek annesine hızmet ettiği 

zamanlarda Fransanın içindeki bulun
duğu harp hali ile alakartar olmuş-

tur. O sırade Fransanın Şimali fngil· 
tere \'e mütefıkieri t. rafından istıla 

edılmişti. Genç kız 13 yaşında kuv
ve li bir dındar kesildi. Mütemadiyen 

ı duşünüyor ve ıçinden bir kuvvet, pa 

_____ G_U_N_U_N_M_~u_u __ _I 

rasız, generalsiz k~lrn Fran.~nın genç 

prensi on üçüncü Ş rla h • :net için 
kendisini tdzy.k ı·ı.Jıyodu. Nılııtvet 

biitün müın 1neatlara 

g'lti. 

O• t;ı çağ a . .;ke kıyaf.::t•nde bir 

ata birıdı. 8 r elini.! b1yrnK h'r elin· 
de ';ölln kı ıçıa ordunun başına geç
ti. H ırbe gı ti. Or!eanda dort glın 

çarpıştı, gcılcbeyi kazandı 17 yaş na 

g:r nişti ki, kralın kilisede tetv iç me
rasimini y lpmağa mu vaffak oldu. 
Bundan sonra vazıfec; ınin bıtıiğ'ini ile· 
ri sürer;:k kdyline dö ım!k istedi iie 
de kral bırnKmadı. 

lın D'cırk gene ordunun başına 
g çti, Burgonl;ırı kCJvm::ık ıçin harbe 
gıt i. esır djştü ve h ırp hediyesi o· 

larai< İngilızlere satı!dı. Aylarca Norman 
hapishanesınde kaldı, krallar tarafın· 

dın kendi akıbetine bırakıldı. Mah· 
keınede- kendi ke-ndiı1İ müdttfaa etti. 

Fa~at meczup olarak ithaın edildi ve 

1431 mayısında yakılmak suretiyle Öl 

dürüldü. ,,,_ ________________ ;.-. ________________ __ 

• ·~kü 
Nüfus Sayımı ıÇ1 ı 
kullanılan defteri t 

sı 

20 İlkteşrin Pazar gunU ı 0
• 

cak olan umumi nufus -ayııt11" - ~rı 
!anılmak Uzere (A) örnegi sıt.' 1 

U 

terlerinden önUmUzdeki hAftaY' 
yetimize de güııdcrileceği bild 
tir. Kazalara ait defterler '\'ıl 
va ıtıısiylc değil h ·r kaz oı~ ~ 
doğrudan dnğruya göndcrıle J 
muhtelif cinsll'ı·den ne miktııl' t' 
tekrar ihtivaç buluııdugo 1~ n 

~ bı 
umum ınudurlUğUae sur'atlc 

1 c.-ktir . 
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'İiRK.SÖZÜ 
' ~ CAltTt - ADANA 

Allone ••rfl•" 
12 Ayhk 1~00 Kuruf 
Aylık da abone yapılır 

1-D~ nıernlekeıkr için 
Abone becleli detipneı 
yalnıı posta masrafı 

ıammedilır. 

2 _- ilanlar için idareye 
~uracaat edilmelidir . 

Pamuk -Hububat 

KiLO FIATI 
En az En-ç-ok-

= ooK. s \ K . s· 
49- -

a. parlatı - 00 ı-"749::::----
. temiii 45 1-747=----
apımall - oo-----
.kutlU!tı 20- ---l--::=---
I 1 - 20 ev. and 2 55- - - 55 -
~!!!_yemlik 00 
· bugd;y-ı-----ıl--::-=:::---
d 4,875 

ay yerlil \ 05 -yerli 
a ----- 3,50 

ulaf 3,05 
4,125 

j 1 8 I 1;':9~4~0---
K ambiyo ve para 

f~ Bankasından alınmıştır. 

ektep kitapları nasıl 
satalacak ? 

Birinci sahifeden artan ) 

1 e muhtelif maksatlar . . 
deki kült- - ıçın memleket 

e ur muesseseleri ile me 
t ~ışındaki teşekküllere - .m-

k kıtaplann isk t 1 ~onderıle· 
amak - on. o an, yuzde 25 i 

• uzere emırlerind -
ktarlar üzerind e gosterilen 

B en yapılır. 
unların posta m 

göre idarenin ~sraflan da ica-
tertibi d muteferrik mas .. af 

n en tesviye l . . 
şriyattan seri halindco :anur. U•umi 
aptarı tam seri olarak tışa çıkarılan 
n perakende satın 

1 
yayın evlerin

i O nisbetinde isko~~nlara da yüz. 
Yayın evler• kendi b _Yapılacaktır. 
cılardan mektup olgelerindeki 
cek şiparişleri •b vekya telgrafla ve-

vele . - , • an a veya po t sı g ond .1 • s a 
~rudan d ğ erı mış olmak şartiyle 
nu ya ar o ruya kabul ve iskonto~ 
ktir. p ak mahallerine g öndcre-

Yayınevi ve 
kuınieri d . . ya bu talimatname 

aıresınde -
bulunmıy • musaadeli sab-

telg rafla an yerlerden mektup ve-
sı .. ' posta veya b k · &onderilrn' an a ıle pa-
ak siparişle;iş d~m<ık şartiy le, yapı
n. neşriyatı si . kabul ed erek iste
rırler. parış sahiplerine gön-

Bu nevi sipa . 1 
yacaktır. y ~ı ş erden iskonto yapıl· 
masrafı yaa 1nız !aahhütlü o larak p os 
ktır. Şartlı ~ n~vınc~ ~esviye edile· 
ilmiyecekt' e ıadeJı sıparişler kabul 

ı r. 

Satıcılar ld ki 
ketin h ' a 1 arı kitazları mem-

er neresinde 1 
ndeki fia tla sat o ursa o lsun Üs· 

okut taleb .~ak ve satış yerleri
esının daima girip çıka. 

Türlcaôıü 

' 

Alman toprakları· 
na atılan bambalar 

Son ayın plançosu 

Londra : 7 (a. a .) - Yorkshire 

Post başmakalesinde fU satırları ya· 

zıyor: 

Tayyarelerimizin son bir ay zar
fında Almanya ve Alm:.n işgali altın
da bulanan topraklar Uzerine 37 bin 
bomba ve buna mukabil ise nazi tay· 

yarelerinin yalnu: 7 bin bomba atmış 
oldukları hakkındaki resmi beyanat 
İnıiliz hava kuvvetlerinin dikkate lA· 
yik fiddet ve azmine çok muhim bir 
delildir. 

İngiliz hava kuvvetleri baskmla· 
randan hudutsuz surette geni~ ve mUs· 
temir olmatsna rağmen nazilerin çok 
daba ağar zayiat vermiş olması da 
ayrıca cesaret vericidir. Filhakika 
nuilrrin bu memlekete taarruza baş· 
ladıkları Haziran ortaırndan' beri Al · 
manların teeyyUt eden tayyare zayi
atı 307 ye hali! olduğu halde İngili.ı 
zayiata yalnız 172 tayyaredir. Son İs· 
t"tistikler kadro itibariyle de avan
tajın bizde olduğunu göstermektedir. 

.. Buna binaen hava kuvvetleri· 
m~z~n elde ettiti neticelerin cesareti· 
mızı artırması yel'inde bir şeydir. Bu· 
nunla beraber mevzuu bahis beyanat 
İngiltere harbinin henUz kazanılmış 
oldu&una ioanmaklığımız lazım geldi· 
lini hi:ee ihbar· etmektedir. Naziler 
tarafından adamıza karşı buyuk bir 
kuvvet sarfetmeden yapılan şimdiki 
hava hubinin HiHerin bize karşı 
yapmaga teşebbus edebileceği şeye 

bir ölçu teşkil edebilecegini tasavvur 
edersek yanlaş yapmış oluruz. 

Fakat İngiliz hava kuvvetlerinin 
mUkemmel evsafı hakkında her glln 
elde ettiğimiz deliller, adaya karşı 
yıldırım harbini yaptığı takdirde Hit· 
ler'in nasıl bir felakete maruz oldu· 

tunu göstermektedir. 

Gazetecilerimiz lnönüde 

ci 

lnönü: 7 -a.a.- lstanbul mat· 
buatına mensup 20 den fazla gazete· 

hava kurumunun davatlisi olarak dün 

buraya gelmişlerdir. 
Gazeteciler bava kurumunun inö· 

nü kampında tayyare ve planöılerle 
uçuşlar yapmakta olan gençlerimizin 
çalışmalarını tak ip eylero ışler ve bu 
uçuşlara işlır.ak etmişlerdir. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün g ökyüzü açık, 

hava hafif rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 36 dereceyi bulmuştu. 

bileceği nezih bir yer o larak mu hafa
za e tmek ve vitr inlerinin en göze g Ö· 
rünür yerine " Maarif Vekilliği neşri · 
yatı b urada satılır,, yazılı b irer levha 
koymak mecburiyetindedirle r. 

Satıcı lar, aynı zama nda bu müdür 
lüğün kendilerin e kitap satmak ve ta
nıtmak için vereceği direktifleri kabul 
ve göndereceği afişle ri umumum gö 
receği yerlere asmak veya yapıştırmak 

ın ükellefiyetinde olacaktır. 

Hitler ve Balkanlar 
( Birinci sahifeden artan ) 

ihtimal dahilinde olmadıg1 timdiden 
söy leoebilir. 

Balkan memleketlerinde: ıanno-

dildig\nc ıöro, Alııaan oektai nazari 
Balkanların Almanya için bilhaesa 
yiyecek, petrol ve mad~n ıoenbas tef· 
kil etmesi lazımgeleceği merkezinde
dir. Bunun neticesi olarak umumi 
siyasi kontrol Berlinden yapılmak 
icabeder. Buna binaen, doğu cenup 
memleketlerinin mUstakil dış siyuet· 
leri olmamaktadır. 

Bundan, batka, bu tabi devlet· 
lerin kendi aralarında muayyen bir 
muvazeneyi idame etmeleri lazımdır. 
Bunlardan hiç biri ~iğerine hakim 
olmamahdır. Zira hepsine Almaaya
nrn hakim olması icabetmektedir. 

Times yazısını bitirirken Alman 
pllnının tamamen fasit olduğunu zira 
bütün tenıikin alakadar memleketle· 
rin selameti için değil, Almanyaoın 

nefine olarak yapılacağını bildirmek
te ve 50 sene evvel bogaziçinden 
Basra körfezine kadar münhasıran 
Alman menfaatlerine hizmet etmek 
üzere bir demiryolu inşası tasavvu
runu hatırlatarak şöyle demektedir: 

Bugün~ü harp doğ'u-cenup Av· 
rupasında arzuya bağlı iktisadi ve 
siyasf bir sistem tesisine müncer ol 
malıdır. Bu sistem sadece ve bilhas 
sa bir hakim milletin refahını değ-il, 
bu bölgede mevcut bütün devletlerin 
daimi surette refahını artırmalıdır. 

-----------------------------Üzüm ve incir rekolte
mizin vaziyeti 

( Birinci sahifeden artan ) 
balı ve Cumaovası 1300, lzmir ve 
civarında 600, diger muhtelif yerler· 

de 400 ton. 
Geçen yıl: 
Geçen yıl bu mıntakaların üzüm 

ıstihsalatı şöyle idi: 
Manisa 18000 ton, Kasaba 9500, 

Salihli 4000, Alaşehir 5500, Kemalpa· 
şa 6000. Menemen ve Foça 5000, Ak· 
hiskr, Kırkataç ve Soma 6000, Çeş· 
me yarımadası 8v00, Torbalı ve Cu
maovası 3000, İzmir ve civarı 1700, 
diter muhtelif yerlerde 1300 ton. 

Geçen seneki umumi rekolte 
€8()00 ton idi. Bu 1 rekolteden lımir 
piyasasında 12-14 bin ton kadar Ü· 

züm kalmıştır. Bu stokun mühim kıs
mı, pek yakında bazı memleketlere 
satılabilncektir. 

Geçen seneye nisbetle noksan 
kırk bin tondur. Fevkalade hava şllrt · 
larından doOan hastalıklar, bu neti
ceyi vermiştir. Hatta mahsulün timdi· 
ki tahminlerden daha az olması da 
muhtemeldir. Çünkü ha va şartlıl-

a rının ne şekil göstereceği malum de· 
ğildir. 

Aydın incir mıntakasından alınan 
h aberlere g öre bu yıl incir rekoltesi 
iyidir. Fevkal:tde sıcak havalar sebe-

1 biyle mahsul irileşmiş, ballanmıştır. 
Geçen seneki rekolte 34000 ton idi. 
Bu yıl, incir mahs ulünün ayni miktarı 
bulacağı tahmin o lunuyor . 

Üzümlerimizin ve incirlerimizin 
kalit esi nefistir. Bu itibarla b ılhassa 
Ü7Ü ınlerimizi n ço k iy ı fiya tlarl a satı
lacağına şüphesiz nazariyle bakılmak· 
tadır. 

Üzüm mıntakalar ındaki müstah -
sillerden, mahsulü en çok zara r gö· 
re nle rd en, ma hsulü en çok zarar gö· 
rcnler M eneııemenl i l er ve Manisalı
la rd ı r. En az zarar görenler de A la· 
şehir ve S alihli müstahsilleridir. 

J 

lngiliz somalisi ve 
ltalyanlar 

( Birinci Hbileden artan ) 

teklini alaCQı fikrindedirler. Berbera 
H:nanı ile ltalyanlar arasmda 1100 
metreden fazla yükseklikte datlar me.r 
cuttur ve bu datlar üzerinde yalmz 
develerin geçmesine imkan veren izler 
vardır. Buna binaen makinab kıta• 
at kullanılması pekaz mümkün gözük
mektedir. 

Londra : 7 (a.a.) - Mimes raze
tesinin askeri muharriri yazıyor: 

İtalyanın İngiliz somalisine kar11 
giriştiği harekat hiç bir suretle beklen• 
medik bir şey detildir. Cibuti'deki 
Fransız mukavemetinin çökmesi üze
rine, memleket şimalde Aden körfezi 
boyu müstesna olmak üzere sağ-lam 
bir ltalyan bloku ile çevrilmiş bulun

maktadır. 
Filen ltalyan arazisi bloku uzmı 

bir müddet nazarı dikkate alındıi' 
taktirde ne derece gayri müsait vazi· 
yette ise somali de hemen hemen o 
derece gayri müsait vaziyettedir. He
men hemen, diyoruz, çürrkü denizden 
yardım görebileceği içm tecrit vaıiyet 
tam değildir. 

Malumdur ki, Italyanlann Habe
şistanda, Libya'da olduğu ribi ekseri
yeti itiltariyle Avrupalı olmamakla be
raber çok mühim kuvvetleri vardır. 
Somali'de arazinin çetin bünyesini ma
zide burada cereyan eden küçük mu
harebelerden bazılannın uzun ve ka-
rarsız ınahiyeti göstermiştir. 

1 

Ôyle zannedilmektedir ki müdafaa, 
adedce faik kuvvetlerin kendisini ~
rcket kabiliyetinden mahrum etmesine 
imkan vermiyerek fırsat zuhur ettiti 
zaman üç İtalyan kolunu vurmak için 
kuvvetlerini seyyar olarak muhafazaya 

çalışacaktır. 

Bay Ruzveltin . dünkü 
beyanatı 

( Birinci sahifeden artan ) 
harbin eski muhariplerinin belki de 
bir mudafaa nUvc:si teşkil edecekleri
ni beyan etmiştir. 

B. Ruzvelt sorulan bir suale ce
vaben, fikrt birlik hasıl olduktan 
ıoara, iktisadi ve maddi birliğin vıı

cude gelmesi için alanan tedbirleri. 
tayyare motöl'U benzini satışanın A
merikaya tah!lis edilmesinin çok. gtl· 

zel tebarüz ettirdiğini söylemiştir. 
Bu takyidatın , bir Panamerikan 

müdafaa tedbiri olarak teliikk! edi
lebilecel ini ilave Cetmiştir. Birle~ik 
Amerika ve diler Amerikan milletle
rinin müdafaası ihtiyaçları dolayısiy
le, Avrupa ve Asyaya tayyare hco
zini verilmiycceğini de söylemiştir. 

lngiltereJ"e elli destroyer satmak: 
hakkındaki General Pcırshing'in tek
lifi hakkında sorulan suale B . Ruz
vdt, " bu mesele haklunda bir ha
vadis olmadığı ,, cevabını vermiştir. 

Mevlüd 
Merbıım h ma il S :fa Özlerin Ö· 

lümünün kırkıncı g jnü haftası için

dek i Ağustosun dokuzuncu Cuma 

g ünü Uıucamide Cuma namazından 
so nra ailesi namına m erhu mun ru

hu için Mevlüdü şeri f okutturulaca. 
ğından arkadıış ve do~tlariyle arzu 
buyuran dindaşların c amide bu lun

maları rica olunur. 
12198 
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Adanada her 
İkramiyeler 

Ay büyük 
dağıtan 

ALTINOLUK GiŞESi 
Bu Ay da ( 2 ) müşterisini Zengin etti 

1 - Adananın Kapulu köyünde Hazım Baykan 

103536 NUMARALI 
Bileti ile Tam (1000) 

LiRA KAZANDI 
2 - Dörtyolda Fotografçı Üzeyir Avni 
( 185476 ) Numaralı tam biletle tam 

( 1000 ) Lira kazandı 
30 Ağustos Piyango biletlerimiz gelmiştir. Biletlerinizi, uğurlu 

Altınoluktan alınız 
Taşra r siparişleri derhal gönderilir 

• 
T. iŞ BANK ASI 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Plan~ 

Kefideler : 1 Şubat, 1 Mayı•, 1 Alu•ta• 
1 ıkincitefrin ta~lhtarlnde yapılır. 

Kumbaralı ve kı:ımbaraıız hesaplarda en az elli liruı 
bulananlar ]uıraya dahil edilir. 

1940 iKRAMiYELERi ----
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
s " 

1000 ,, 3.000 
" 6 " 

500 " 
3.000 

" 12 
" 

250 " 
3.000 " 

40 " 100 " 
4.000 ,, 

75 " 
50 " 

3.750 " 
210 ,, 25 

" 
5.250 ,, 

T. iş Bankasuuı parı yabrmıkla, yalnız para biriktir-. 
miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Halkevi Reisliğinden: 

intihaba davet 
Dil, Edebiyat komitesinde mün 

Lil bir azalık için 1181940 tarihinde 
seçim yıpılacazı evvelce ilan edil· 
diti halde mezkur günde ekseriyet 
olmadığından talimatnamenin 15. in· 
ci maddesi mucibince seçim 17 /8/ 
940 Çarşanba günü saat 18 e t~· 
lıir edilmiştir. Bu şubeye kayıtlı ar 
kada§ların o gün Halkevinc gelme· 
]eri rica olunur. 122.10 

Bu gece 
Nöbetçi eczahane 

Yenicami yanında 
Toros cczahanesidir 

ilan 
Adana İnhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

l - Fabrikamızın 3500 ton tah. 

min edilen nakliyatı bir ıene için 
eksilmeye konulmuştur. 

2 - Nakliyatın muhammen be· 
deli bin iki yüz küsGr liradır. 

3 - Şartname parasız olarak 
fabrika müdürlüğünden alınır. 

4 - Muvakkat teminat 90 lira. 
dır. 

5 - Eksiltme 4 I Teşrinievvel/ 
940 Cuma günü saat 14 de fabri

kada yepılacağından İsteklilerin Fab· 
rika Müdürlüğüne müracaatları. 

8-23-8-23 12199 
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Satılık Hizar makineleri 
Hızar, pılanya, kalınlık, fı~ıldak ve dırke testere bileıne ~ T 

motörleriyle btraber sahlıkhr. Adanada Abidinpışa caddesinde 
inıaatında Süleyman Sıkıya müracaat ediniz. 

8-9-10 

1 

12201 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

ı. 

~ 
ıiniı 

Şube ve ajans adedi : 265 ın 

Zirai ve ticari her nevi banka muamclel~ri bir 
se 

Para biriktirenlere 28.800 lira ln s 
liıt ikramiye veriyor 
• p 

Ziraat Bankasmd::ı kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesııplarırıd'' b' 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek )G 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dakıtılacaktır. da 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 " 2000 " 
4 .. 250 •. 1000 " 

40 " 100 u 4000 " 
100 .. 50 " 5000 " 120 ,, 40 n 4800 

" 
160 .. 20 " 3200 .. 

cc 

••h 
ve 
ça 

ııuy 

.. ç 
T 

~ o 
• ço 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li·. k 
radan aşatı düşmiytnlere ikramiye çıkbiı takdirde :yüıd• ah 

20 fazlasile verilecektir. ate 
Kuralar senede 4 defa. 1 Eyhil, 1 Birincikanun, 1 Mırl :~ 

ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir • ah .. v ............................................................ ,,e 
Adana İkinci icr• ça 

murlug"' unda_n: ~euş 
Adana Askerlik şu-

k ~u besinden: Mahcuz bulunup açı ·.,ııdi 
1- 336 dotumlu1ann son yok yolu ile paraya çevrilme•• ~mi 

yoklamasmda ve bunu muteakip verifen buğday pazar1n<!• ~s 
kendi müracaatlara üzerine kısa biz C.ebbar demirbaneainde . (_e 

.. lira kıymeti mubammenelı lll metli olarak askerliklerine karar ~ ;ı B 
)anın tam ehliyetnameliler 25-8- baca silindirinin birine• _.., 

16-8-940 cJma günü ~ocn 
940 giinü Yedek Subay oırnluna ~· v 
scvkedileccklcrinden 23-8-940 12 ye kad ır icra orunıc• yız. 
rünü şubeye müracaatlan için davc Ta~diri kıymetin !iı~~ 
tiye yazılmıştır. Bunlar arasanda beşini bulmadıtı takdırde /ı!• 
nımlanna davetiye yazılmamış olan bil'" olunarak 23-8-940 #, b

1

~ 
lar veyahut şimdiye kadar şubeye nü ayni aaatta ikinci ır , g 

müracaat etmeyip askerliğine ka· i~ra olunacağı .. fı g 

rar alınmamışlar varsa bunlarda TaliP. olanların ~e Jet 
18-8 -940 günü muameleleri ik· çuk nisbetin"de pey ali~~~a 
mal edilmek üzere şubeye müra· hdlinde bulunacak aıe r_• 
caat edeceklerdir. müracaatlım ilin olunur. ,_· ç, 

2- Birinci madde izah edildiği T.C. Ziraat b• •nıı 
veçbile şubeye müracaal ctmiyen· d aı: · b 
ler hakkında askerlile kanununun Adana şubesio ekİire 
(89) uncu maddesi tatbik olunarak Satışa çıkarılın bıO '.-.~ g 

hk k d·ı k k b'J',, b"dar askeri ma emeye ... ev e ı ece • Bui marka otomo ı ı lı. 

teri·, ·ı-· · ' )" -dd tler ı' eırı' ~·-z ı"ıncı ı an mu f bit 1ış 
3- lzmir Ticaret lisesinden me· lip ıuhur etmediğindeo ,_~ire 

zun yedi talebe henüz şubeye mü· fanda pazarlık suretiyle ndi 

racaat ttmemişlerdir. Bunların ge· lacakt1r. 9ı,0 .~~ 
tirilmesi icap eden makamata ya Taliplerin Ağostos ı:ııa' ınk 
zılmışhr. nuna kadar bankamız• oı . s 

4 - Yüksek ehliyetnamelilerde 1 ı::;.;, i 

şimdiden şubeye müracaat ederek --------- _.il b 
askerliğine karar alınmamış olanlar ııılı""nJ e 
varsa bunların da muameleleri ya· Umumi neşriyat •• ıa z 

pılmak üzere şubeye uğramaları Macid GtJÇ,fnıi 
ilin olunur. Adana Türk Söıu 


