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Nenad GtlVEN 

Ru~velt seyahatten dön
dükten sonra Ameri· 

kadaki alarnı iı;arelinin 
tldd•ttendit'fni işitiyoruz. 

lrbk Amerikada düşünülen 

tereye es'aha , mühimmat 
mail yardımda bulunmak 

bizzat ve filen harbe iştirak 
'dir • 

~rilcanın Avrupa harbine 
Olan allkaıı müteaddid saf

sür'atle i"eçerek iştirak 
· haline iİrmek üzeredir • 
kalaların Avrupa harbi ve 

tehlikui hakkındaki telak· 
la •ekle inkılib etmiştir : 

-kOIQllumuzda yang'Jn var . 
rına karfa tedbir almaz , 
~vvel söndürülmesine ça-

mutlaka bize de sıçra· 
. Elimizde tulumba ve hor· 

~ardu . Yanımın söndürül
için bunları komşumuza para 

nde- satmayı düşünemeyiz. 
__ ,,_..._ .. z . Hortumlar parçalana-

-.ıu•balar zedelenebilir . Ne 
• • Eter bu yardımı yap
bu malzemeyi kendi evi

'Öndürmek için kullanmata 
r olacatız ki , bu takdirde 
b6yük bir zarara utrama

"'uht_.ldir . , , 

ıu demektir ki;Amerika Av 
h.rbini lnti!tere lehine olarak 

ndinnelt için elinden gelen 
maddi yardımları yapmata 
Ui'!rda bütün kaynaklarını 
r etmete karar vermiş bu· 

or. Ne bitaraflık kanunu , ne 
kanunu ve ne de muhale· 

- · ·-· mani oJanııyacaktır . Za· 
Ruıvett üçüncü defa inli• 

ı;.....~ • .-.._ sonra dış politikasını 

~lakla ve kuvvede takıb 

ını bulaıuflur. Bu kere, 
intihap edilmesi Amerikan 

1 efklnnın bu politikayı tas• 
ttıneıinden başka bir şey de· 
· Dış politika sahasında cum · 

in üzerinde en müessir 
liakkı olın müessese Ayan 

' · • Halbuki Son intihapta 
~i• de demokratlar kafi 

"-eriyet teminine muvaffak 
dar. Binanaleyh para ve 

e itibariyle lniiltereye en 
Jardamlan yapmak hususun• 

l. 'Rnvelt bütün imkinlara 

• Bunun içindir ki, lngilte· 
~rilecek paranın borç değil 

teklinde, verilecek top, tü· 
remi ve tayyarenin satış 

e defil emanet olarak ve· 
· formülüne de tahakkuk et

"-tariyle bakabiliriz 

~rUuıdı umumi efkir ıim 
i ve daha ileri bir fikre a· 

isteniyor: Harbe filen 

bin 119aruf bir Amerikalı ie• 
tu sözleri söyledi: .. 
lnfiltereye vereceğimiz bin 
e yerine içinde Amerikan 

olan beşyüz tayyare 
lim. Daha müessir yardım 
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. • • • GARP ÇÖLÜNDE 

Memleket sanagıznın İTALY:ANLAR 
mulıtaç olduğu demir 31,546 esir 
KARABÜK TEMİN EDİYOR vermişlerdir 

Kahire : 19 ( •~ ) - lnailiı 
hlva kuvvetlerinin teblij'i : Düa 
bata çölündeki yatmurdan hava 
fuliyeti111iı tahdit edilmittir. Bu· 
nunla beraber lnailiz tayyareleri 
Bardiyaya taarruzd•dewua e&mit· 
Jerdir. Bir kanwgthta üç yanflA 
çıkatıbna1. çok miktarda 11akliyc 
vdiltıleft.W.h••"' ıUfrali .. r. 
Keşif ~ın düşmanan Demeye 
dotnı çekilmekte o&dutunu rö .. 
termittfr • 

Ankara : 19 {Türksözü mu
habirinden) - Karabükte Türkiye 
demir ve :çelik fabrikalarımız şim
diye kadar memlekette lüzumlu 
ihtiyaçlar üzerinde yaptığı imalat
tan sonra yerli sanayie de yavaş 
yavaş lazım olan ham demir, pik, 
kötebent, çubuk demir ve saç ile 
çelik vennete başlamaktadır. 

Bu suretle Karabük aua de-

.... ... 

mir ve çelik fabrikalarının mühim 
rolü hissedilmeğe ve anlışılmağa 
başlamıştır. Bilhassa harbin zuhu
rundan sonra muhtaç olduklan 
evsafta yarı :mamul demiri, piki 
ve çeliğ'i bulmakta mü.fküJAt çe
ken demir sanayiimiı şimdi hanı 
maddelerini kendi milli fabrika
mızdan temin etmek imkanını 

Giridde Hanya tehrine gele; İngiliz zırhlı .kuvv;tleribir
YUnan rahibi tarnfır.dan 'karşılanırken 

Atina: 19 a.a. -
Yunan Başkuman

danlıQ'ının 53 numa· 
ralı tebli~i : 

Cephenin muh
telif noktalarında 
muvaffakıyetli mev
zii hareketler ol
muştur. Aralannda 
bir kaç subay ol· 
mak üzere bugün 
yeniden bir çok esir 
aldık. Büyük mik
daıda malzeme itti· 
nam edilmiştir. 

Yunanhlar 
yeni esir 
ve malze
me al dı 

ITALYANRICAT 
DEVAM EDiYOR 

mevzuu yaptıklaunı 
bildirmektedir. Ge
çenlerde Stefani a
jJtnsı Yuqao Qrdu .. 
sunun şimdiye ka· 
dar ancak ltalyanla· 
nn kuvvetleriyle kar· 
şılatbtım iddia et
mişti. Estia gazete
si bu iddiayı redde
derek, f talyu .ordu· 
sunun en güzide 
kıt' alarmın Arnavut
lukta bulundutunu 

Atina : 19 (a.a.) - Atine ajan

sı, Yunan razetelerinin ltalyanlarm 

matlübiyetlerini gizlemek için or

taya attıktan yalan iddiaları bahis 

ve Yunanlılarla hu- . 
betmekte olduğunu yazmaktadır. 

Malta : 19 (a.a.) - Dün Maı. 
tada alarm verilmiıtir. ln~iliz av· 
cıları havalanmıştır. DüfllWlD tay
yareleri bomba atmamışlıudar. 

Avcı tayya..e..imiı ;lsdiya 
ve Tobruk tarahna çeklmekte o· 
lan düşm1ta kıtallnnı milRlyöı:a
teşine totmuftar. Tayyatelerirniz ild 

( Geriıi uçaacU uyf .Ga ) 

MOHIM BtR 
iFŞAAT l 

Vaıinrtoa : 19 (a.•) - Birle
şik Amerika reisi cumhurlutana 
namzetlftini koyan bilden yapb· 
tı seyahatten avdet ederek raıe· 
tecilere fU beyanatta bulunmuştur: 
" Hitlerin lngiltereyi şubat ortala
rına do~nı istilaya kalkışacap11 
emin ve kat'i menbalardan haber 
aldım. · 

Londra : 19 (a.a) - Tayyare 
inpat nazın son nutkunda fiyle 
demiştir: Düıman önümiıdeki be· 
hardın evvel 1nriltereyi istitl1a 
çabşacakbr. ilkbahar için muzzam 
hava kuvvetleri haıırlamaktadır. 
Tayyareci ve mitraly6ıcü, Pil~ , 
istendifine dair Alman pıetelenn• 
de mütemadiyen lllnlar çıkmakta· 
dır. 

Sabaha ka.rşı şehr1i 
altüst eden bir haydud 

•• TABANCALARLA DUEllıO 

Jzmir: t 9 (Türksözü muhab
1 
• 

Lrinden) - ihracatçılar birliği umu
mi kitibi, lngilizlerin sabn almak 
i .. tedilliri 10,000 _ tol!_ zeytinyaQ-ı·; 

• .hakkınd-;J;i""~anlaşmayı imzalamak 
.. üzeıe lzmir vapurile lstanbula ha
reket etmiştir. Zeytinyağı fiatları 

kilo füışına 8 kuruş yükselmi~tir. 

Hindlstanda bir çok firma zeytin · 

yıı ğı ve kuru meyva istemekte · 
dir. 

Letoay• tacirlerine 100,000 

kilo kuru üıüm satılmaıına dair 
bir anlaşma imzalanmıfhr. 

Almanlara 600,000 liralık pa

lamut satılması hakkındaki anlaş

ma imzalanDUfbr. Derhal sevkiyata 
baPanacütır . 

,.... .. ..... . ........ , 
* Yerli Mallar ve;,Tauırrul Hcrltoıı • 
$ darı bitmlı ve Holk•vinıhı solonunda • 
t Kız Sonat Enstililsü • lorolındon oçılmıı $ 

oloıı "[;v ve Kodın l~ltır l S erglal,. $ 
• d .ı l..oponmıılır. Se rglyl binlere• 110· 1 

tarıdoıımıı geuniş ve çoculı. loNmızın 

bilyi'ık m nolorlo meydono getir· 
d iklerl eserler ta kdir edilmiı , hoyron· 
lık loplomııtır. Yerli Malla r ve Ta· • 

sorrul Holtosı ıehrimizde iyi gec; mit · i 
lir. Yukordoki resim ta mamen yerli 
mallarla süslenmiş bir vitrini göster· 

._m .. e~k• .. •d...,ir ... ..._.._ __ .......... 

Istanbul bayanlarının 
Elen askerine hediyesi 

On dört bin paket şeker gönderildi 

t•nllul : t9 (TUrkallaU muh•blrlnden) - Cephede 
.._... ...... YL11111n aakerlerlne TUrk hedlyeal olmak Uzer• 
latılnllul -.,.nl•rt namın• t.C bin P•k•t feker toplan· 
mıfbr. 
~ -..ı Bil~ L:Mtl KIPMI-, Bayan HulOal BehçC; Ba· 

yan llemlr.andaten mat..,eldlH bir heyet rehberllk elmlf 
ve ......... Yu..nlatana llllnderllmek Uzere Kızılay• 

tHllme .......... r. 
.. arterin Uzertnlle: 
•'latllnbul 11a,an1ar11nn Yun•n orduauna hedlyelerl., 

lltar•I bulunmaktadır. 

MALiYE VEKALETiNiN BiR KARARI 

Büyük şehirlerimizde 
hesap mütehassıslığı 
ADANANIN DA BUIHUSUSTAKI IHTIYACI MALiYE VEKA· 

LaTIMIZCE:NAZARI DiKKATE ALiNMiŞ BULUNUYOR 

Anbra : 19 (Türkaöıü mu
habirinden) - Maliye VekiJetin
ce evvelce ihdas edilmif olan he
sap mütehassaslıklan kadrosu bil· 
huaa kontrole tibi müeıseseleri 
kesir olan bazı şehirlerde bilhas
sa lstanbul, Ankara, lımir, Bursa, 
Aclana, Sivas ve Samsun fibi sı
nai müesseseleri ve ticarethanele. 
ri fazla şebirletde ihtiyaca kiti 
gelmemiektedir. Bunun için Maliye 
Veltlletince sarf bu büyük tehir
lerde vuifeJendirilmek üzere he
sap mütehulas muavinleri alınma
sı takarrür etmiftir. 

Ahnacak hesap mütehassıs 

mavinleri hukuk, iktisat fakülte
leri ile mllkiye ve yüksek ticaret 

mektepleri mezunları arasından 
ve bir müsabaka imtihanı ile se
çilecek ve imtihanda muvaffak o-

lanlar rene bu şehirlerdeki hesap 

Düıen Alman tayyaresi 
Loadn: 19 ( A. A. )- Hı 

va ve dahili epaniyet nezaretle

rinclen : ~ı&a ötleclen ıoorı 
Douvre e~larıncla •r düımıo 
bombeıdaan tayy•eai avala-
nmaz tınlmclan d•rübnüttür • 
kıJcledileeek batkı bir ıey yok 
tur. . 

mütehassıslan refakatine staja ve · 

rileccktir. Bu stajdan sonra bun· 

lara müstakillen vazife verile~ 

tir. Kendilerine bu muavinlik müd
detinde yüz yirmi liraya kadar 
ücret verilecektir. 

Elvakteki ltalyan 
kumandanı bir katar 
arabasiyle firar etti 

Nairobi : 19 ( a.a ) - Şarki 
Afrika lngiliz kuvvetleri teblifi: 

Kullanamıyacaklan yiyecek ve 
malzemeyi imha ettikten ve bina· 
lan yakbktan sonra kıtaabmız bu 

gün düşman tarafındın tacize ut· 

ramadan Etvak'dan dönerek nor

mal mevzilerine yerleşmişlerdir. 
Elvak'a yapılmış olan akı:ı et· 

rafında mütemmim malumat alın· 

mııbr. Buna nazaran bir hücum 

ihtimali oldujunu öjTenen Elvak • 

taki ltalyan kumandanı bir kabr 
arabuiyle kaçmış ve bu suretle 

ieride kalanların maneviyab bo· 
zulm~tur • 



Akdenizin 
ün yadaki 

Ehemmiyeti 

Bu Deniz Etrafında 

Yapılan Projeler 

Yazan : 

P. P. 
- Dünden artan -

3 - CebelU arıkm al
ımdan tUnel : 

S üveyş ve Panama gibi Cebe
ıüttarık'ın altından bir tünel 

açmak fikri de Fransızlara aittir. 
Bu fıkir 1869 da Kont dö Vil

döy tarafından ortaya atılmış ve 
Süvcyş kanalının mühendisi olan 
Lessep alakadar olmuştur. Mamafi 
bu fikir bir çok gürültülere sebep ' 
olduktan soma unutulmuş fakat 
zamaıı zauıan lckıar ele alınmıştır. 
(lngiitere ıle Fransa arasında deniz 
altı şömendöfer kumpanyası) nın 

tozlu dosyaları zaman zaman göz
den geçirilmiştir. 

Kont dö Vildöy'ün bu fikri 
ancak 1923 te Albay Petro Jeenua 
adında bir lspanyol tarafından cid
di surette mutalaa edilrneğe baş
lanmıştır. Bu lspanyol albayı İs
panyayı Afrikaya bağlıyacak olan 
bu tünel hakkında çok mufassal 
ve mükemmel bir rapor verdi. Altı 
sene sonra teşkil edilen bir komite 
boğazda lüzumlu olan jeolojik ve 
oseaeografik sondajlar yaptı. Üç 
sene içinde Tünelin geçeceği kat'i 
hat tcsbi! edıldi. 9u denizaltı yolu 
lspanyol topraklarında, Cebelütta
nk'ın garbinde Tarifa'nın sekiz 
kilometre uzağında açıla cak ve 
karşıda Tanca beynelmilel mınta. 
kasında nihayet bulacakb. Tünelin 
uzunluğu 32 kilometre ve derinliği 
deniz sathından yetmiş metre ola
caktı. Kanalın içinde bir çifte tren 
hattı ve bir de yine çifte otomobil 
yolu yapılacaktı. 

Kral Onüçüucü Alfons bu pro-
jeyi şahsen destekliyordu. Mamafi 
sonradan yapılması lazım gelen 
muazzaın masraflar karşısında ür
kerek projexi himayeden vazgeç
mişti. 

i 

ispanya, Rifi bir kaç saat bir ' 
yolculukla Madıid'e bağlıyan bu 
proje ile doğrudan doğruya ala
kadardı. Bugün deııilmektedir ki; 
eğer bu plan tahakkuk etmiş ol
saydı General Franko'nun Fas'ta 
Y<ıplığı isyan hareketi ana vatana 
intikal etmeden bastıı ılmış olurdu. 

o zaman lspanya ile hakikaten 
dostane münasebetleri olan 

Fransa projeyi hiç bir kaydı ihti· 
razi serdetmeden kabul etmiş ve 
kumandan Bayıer'i projenin baş 
langıç mesaisini takibe memur et
mişti. 

lngiltere ise projenin tahakku
kuna evvela mani olmağa çalışmış 
fakat neticede o da razi olmustu. 
Yalnız bir şart koşuyordu : Tünel 
beynelmilel bir mahiyette olacak 
ve lspanyol Fasında değil Tanca 
beynelmilel mıntakasında nihayet· 
lenecektir. 

İşte, bu tünelin hangi statüye 
tabi tutulacağı meselesi albay Je· 
venua'nın proiesinin tahakkukuna 
mani oldu. Bundan sonra bu işi 
Karlos lbanez dö lbero eline aldı. 
Ve sondaj için daha önce sarfo. 
lunan paraya bir kaç milyon daha 
ilave etti. lngiliz donanmasının 
yardımını da temine muvaffak. o~
muştu. Bütün işler yolunda gıdı· 
yordu. Fakat, tam bı.ı strada dahi· 
1i İspanyol harbi başlamıştı. 

Mamafi bu projeden vazgeçil
miş de~ildi. Projenin iktis~di,. tu
ristik ve stratejik eheınmıyetı o 

kadar büyüktür ki, vazgeçilmesine 
imkan yoktu. 

Bunun içindir ki, bu fikrin ta
hakkukunu son zamanlarda Alman
lar üzerine aldı. 1939 senesinin 
Nisanında Hamburg şirketlerinden 
biri İspanyol h.ükumetinden tünel 
işlerine devam müsaadesini aldı. 

Fakat, bu defa Avrupada pat
lıyan harp tünelin ikmaline mani 
oldu. 

ı Sabaha karşı şehri i 
altüst eden haydut 

Dun ııahaha karşı saat birden 

sonra şehrimizde buyuk bir hadise ı' 
olmuş ve Turan Bar, Belediye, 
Meston Hamamı mevkileriyle 
Hurmalı ve Hacı bayram mahal le· 
lerinde oturan vatandaşlarımız 

tatla uykularmdan tabanca sesle· 
riyJe sıçrayarak uyanmışlardır. 

Muteaddit ellerden sıkılan altmışa 

yakın tabaaca seslerinin dehşeti 
arasında kulakları uğuldayarak 

bayli heyecan geçirmiş olan bir· 
çok hemşerilerimizden bazıları dun 
sabahleyin eı:ken erken idarehane• 
mize gelerek malftmat istemişler

dir. Bu hadise hakkında etraflı 

tahkikat yapan muhabirimiz şu 

malumatı elde etmiştir: 

bu adamın Tevfik olduğunu kal'i· 
yelle teşhis ederek d iger polis 
arkadaşlarına ve bekçilere haher 
veriyor .. Tevfık'in üzerine bir an· 1 

Bölgede Zirai faaliyet::~ 
hararetli bir saf hada ::~ 

4 - Akdenlzln ve Sahra· 
yıkeblrln ortadan kaldırıl· 
ması: 

A kdenizin ortadan kaldırılması 
fikrini ortaya koyan, bugün 

Nazizme karşı hiyanetinden dola-
yı Dahau'da hapis bulunan Her
man Sörgel adındaki bir .Alman 
mühendisidir· 

Bu fikrin ihtiva ettiği proje 
şudur: 

Muazzam barajlar vasıtasiyle 
Akdenizi komşu denizlerden ayır
mak ve seviyesini alçaltarak şark 
ve garb gölü adiyle iki ayrı göl 
haline getirmektir. 

Herman Sörgel'in mucib se· 
bebleri de şudur : Bu mıntakada 
zeriyat yapılabilecek arazi fıktanı. 

Filhakika Akdenizin sathı iki 
yüz metre alçaltılacak olursa 600 
bin kilometre murabbaında mü
kemmel surette ekilebilecek bir 
arazi meydana çıkacaktır. 

Bu suretle harice atılması la· 
zımgelen Akdeniz sulan ise Sah
rayıkebirin insanlar için verimli bir 
hale gelmesine yarayacaktır. Bir 
ziraat mıntıkası haline getirilmesi 
düşünülmeyen bu vasi mmtıka 1 

hayvan yetiştirme için çok elve· 
rişli bir arazi olabileceği gibi, uç
suz, bucaksız çam ormanlarının 

kolaylıkla yetişebileceği bir top· 
rak olacakbr. 

Diğer taraftan Sörgel şunları 

da planına mucib sebeb olarak 
göstermektedir: Akdeniz memle
ketleri maden kömüründen hemen • 
hemen mahrumdur. Ve nihayet 
yüz elli sene sonra dünya kömür 

1 
madenlerini bitirmiş olacak ve 
seksen sene sonra ise bir damla 
petrol kalmıyacaktır. Bunun için- . 
dir ki, Cebelilttarık ve Geliboluda ! 
Nil ve Ron gibi nehirlerin menba· ı 
lannda yapılacak muazzam baraj
lar tesis etmek lazımdır. Bu ba· 
rajlar sayes~nde 20? milyo~. bey-j 1 
g'ir kuvvetınde bır enerıı elde 
edilebilir. 

Duo saat 11 sıralarıoda Tu ' 
ran Barına giren birisi l uf ede 
koııyak ve bira içmekte olan Tev
fik ve kendine mUbendiı sUsU 
veren Romanyalı Osmanın yanına 
giderek k'ldeh arkadaşlığı yap· 
mağa başlıyor. 

Belindeki tabancasına sık sık 
el uzatan ve bu hnreketi bar 
mU<ıtecirleriyle garsonların gtizUn
den kaçmayan Tc:vfık, garsonlar· 

dan Çavu~u çağırarak: 
- Bana şampanya ~etir ! -Oi· 

yor. 
- Şampanyamız yok, kalma· 

dıl.. diyen Çavu?, Tevfıkten bir 
tokat yiyerek ayrılıyor ve şam· 
panya getiriliyor. Tevfik, Çavuşu 
tokatlarken önUnden arkaya doğ
ru açılan caketinin altından ta
bancası ve dolu şarjörler aşikar 

surette bar mUstahdemleri tara· 
fından görttldugu halde polise ha· 
her verilmiyor ve muhakkak bir 
hadisenin vukuUDa intizar edili 
yor. 

Tevfik, Romanyalı Osman ve 
Tevfikle Osmana sonradan iltihak 
eden diğ<!r şahıs ayakta çekm1:k· 
ten her halde yorulmuş olacak 
lar ki bir ma!\aya oturarak bar 
mUstecirlerinin geniş mUsamahuı · 

na mazhar olarak sorb.oşluğun tUr· 
lu nevilerini yapmağa başlıyorlar. 

Gece yarısından sonra, saat 
biri geçmekte .. Bardan ayrılmak 
iııtiyen Tevfik 24 lira tutaa he· 
sa hını tamam ödemeden dışarı 

Projenin tahakkuku için başlı· 
ca zorluk, Cebelüttarıkta atlas 
denizi sulannın müdhiş ve muaz
zam tazyikine boğazda mevcut 
çok şiddetli su cereyanlarına mu
kavemel edebilecek on dört kilo
metre uzunluğ"unda ve üç yüz elli 
metre irtifaındaki barajı yapmaktır. 
Bittabi örgelin ,projesi neticesi 
olarak :Akdeniz sahillerinin bün
yesi ve şekli tamamiyle değişe

cektir. Mesela altmış kilometre 
genişliğinde bir arazi P,arçası Si
cilya'yı Tunusa birleştirecek Kor
sika ve Sardunya adaları izdivaç 
edecektir. Ve diğer taraftan ise 
Adriyatik denizinin - Musolinin 
fevkalade lehine olarak - dört 
uç kısmı toprak haline gelecektir. 
Sörgelin bu proiesine en çok iti· 
raz eden jeologlar olmuştur. 

çıkıyor ve barın kapısmdan dışa· 
rıya ayak .atar atmaz tabancası· 

nı çekerek havaya bir el ateş e· 
diyor. Mezad salonu önünde tek
rar havaya bir el ateJ ediyor ve 

Iİ mestan lıamarnma yaklaşanca bir 
mermi daha yakı.ror. Bekçilerin Tev· 

l fik'e doğru yaklaşan ayak ve 
duduk seıleri Tevfık'in yaktıgı 

mUteaddit mermilerin sesleri.}'le 
mukabele görUyor ve takip edil· 
diğioi anlıyarak tabanlarını yag· 
lıyor. 

Bu alimlere nazaran; proje ta
hakkuk ettiği takdirde Akdeniz 
muvazenesi yalnı:ı; iktisadi bakım
dan değil aynı zamanda jeoloji 
bakımından da altüst olacaktır. 

İtalyan sahillerinin Volkanik bün
yesinin böyle bir tahavvüle inti
bak etmesine imkan yoktur: Bu 
takdirde müdlıiş ve misli görül· 

memiş indifalardan korkmak lazım· 
dır. Sörgel bu projesinin tahakku 
ku için 30 milyar mark harcamak 

lazımgeleceğini de hesaplamışlır. 

Osmaniyede karadon 
giyenler görülüyor 

Ce)han: 19 ( Türksözü mu
habirinden )- Birkaç gün evvel 
Osmaniye-ye yaptığım seyahatte 
bu kasabıımızda bir nokta na
zarı dikkatimi celbetli : Osmani· 
yeôe bir çok kims~Jerin karadon 
giymesi. Ç"lışkan Osmaniye be
lediye reisin· n bu işi ele alma:n 
candan temenni ediliyor • 

llacıbayram mahallesinde Denci 
V eh binin 146 sayılı evinin önUnde 
duran Tevfik ko.pıdao içeri dalı
yor ... · f\unu gören poli• memuru 
Vahab Ulııata kapıya yaklafırkeo 
Tevfik içerdcn bağırıyor: 

- Elier yukarı, yoku yaka· 
nm 1.. 

- .Teslim ol, sana birşey yap
mam .. 

- Eller yukarı diyorum, yok
sa kurşunları yersin 1 

Polis Vahab Uluata Tevfık'in 
tehdidlerine ehemmiyet vermiye
rek içeri dalmak isterken Tev(ik'in 
tabancasından çıkan bir mermi 
s:;~· baldırına saplanarak yere yı
kıh)'or ve Tevfik kaptdan dışarı 
fı !ayarak firara muvaffak oluyor. 
Tevfık'in arkasından şiddetli bir 
tabanca ateşi başlıyor. Büyük bir 
soğuk kanlıhkla bu ateş yağmuru 
altında, Tevfik tabancasiyle mu
kabele ede ede kaçıyor ve ele 
geçmiyor • 

Kordon altına alınan Hurmalı 
mahalie">i 11abaha kadar aranıyor 
ise de Tevfik bulunamıyor. 

Artık sabah olmuş , her taraf 
aydınlanmıştır . Hafif hafif topal
layan, üzeri çamurlu bir adamın 
yolun ortasından gelmekte oldu~u 
görülüyor. Bu adam kim ? Niçin 
topallıyor ? Elbiseleri acaba ne
den çamuılu ? 1 •• Kimae tanı

yamıyor. Anc~k bir p_olls memuru 

da müteaddid tabancalar tevcih 
ediliyor, fakat Tevfık soğuk kan· 

lılığı elden bırakmıyarak sük ı1 

netle teslim oluyor . Soı uyorlar : 

- Nıçin topallıyorsun, ayağına 

ne oldu? 

- Cam kesti . 
Ayağına bakıyorlar: Topuğun

dan ve kalçasından iki yara al· 
mış. Tekrar soruyorlar : 

- Nerede ijin ? Hangi evde 
gizlendin ? 

- Çamurda yı;ttım . 
Üzerini yokluyorlar : 128 lira 

para, sıkılmamış 45 mermi , dolu 
şarjörler bulunuyor. 

- Tabancan nerede ? 
- Tabancam olsaydı bana 

b5yle sokulamazdmız •. Hepiniıi 
yere sererdim. 

Hacıı...ayram polis karakoluna 
getirilen Te..,fık bilA.hate memle
ket hastahanesine sevkediliyor ve 
müddei umumilik tahkıkııta el 
koyuyor 

Şerir Adana lisesi mezunlaıın• 
dandır. Adanada evve:ce iyi fut
bol ve boks da oynardı.01<.uyuctı· 
larımıı. belki halnlarlar;Tevfik hayli 
zaman evvel Hıı.tayda amcasını 

yatarken öldürmüş ve 24 sene 
hapse mahkOm edilmişti. Cezasını 

çekmekte iken Hatay hapishan~· 
sinin damını delerek firar elmış 

ve lstanbulda yakalanarak lstan

bul hapishanesine konmuştu. Bu
ra.fa da posta veznedarının kaıili 

Abtullah ile ahbab olarak A.btul· 

!ahın sevdiği bir kadırıın yardı
miyle hapishaneden kaçmışlar ve 
günlerden sonra Adanada - ya.kayı 
ele verm;şlerdi. Halayın Turkıyeye 
veı ilmesinden sonra neşredilen 
af kanunundan istifade ederek 

serbest bırakılmıştı ~ İstanbul ha

p"shanesinden firarından sonra 
Adanada Adana polisi tarafından 
yakalanmış olmasından muğber 
olarak sağda solda : "Adanada 

muhakkak bir polıs yiyeceğim,. 

dediği söyler.melı.tedir • 
Turan Barını işletenlerin bu 

işte büyük mes'uliyeti görülmek-

t.:dir. H ise hem. z tahkikat saf· 

hasında en bu ciheti de nazarı 

dıkkate olmak icabelmekıedir · 

Ceyhandan erlerimize 

verilen hediyeler 

Oı dumuzurı kahramc.n e.rle 
rine kışlık hediye alınmak üze

re, kasabada ttşekkül eden 
Bayanlar Komitesince topJanan 

(131) lira (95) ku uş, Küıtbay· 
ramhdan Hüseyin Görür 10 li
ra, Kürtbayramlı köyü halkı 49 
lira, Türlübaş mahallesinden 
Bayan Rabia Derrr 10 lira, Ba· 

yan Ntfise Ôoay, 10 lira, Ba· 
yan Hatice Yaltır 10 lira, Tok 
tamış köyü 14 lira 75 kuıuş, 
Bayan ikbal Güçlü 5 lira, Allr 
kara köyü 650 kuruş, Kılıçkaya 
köyü ıo lira, lsmail Polat ı 5? 
kuruş, Sirkeli köyü öiretmem, 

Muhtar ve hnahim Usta 150 şer 
kuıuş, CHP. M,ıcin Nabiye 
reisi Mehmet Yorgancı tarafın· 
dan Kerh1ncköprüsü Partilileri 

adın,. 30 lira, Muradiye mü· 

meuili Hüscyın Yaıa elile Mu
radi) e Paıtilileri adına 31 lira 
85 kuruş, Durhasan Dede köyü 

adına Muhtar Mehmet Ôz elile 

45 lira 25 kuıuş Ceyhan Kızı · 

lay veznesine yatmlmıştır. 

Vilayetimiz dahilinde zirat 
faaliyetler gUnden gUne genişle• 
me.l&.te ve ilerlemektedir. Yalnız 

ikinci Teşrin ayı f aaliyetl.:rine 
şöyle bir göz gezdirirsek cidden 
buynk işler yapılmış oldugunu 
görUrUz. 

Aavaların yalışlı ve gayri 
mUsait geçmesine rağmen ikinci 

1 Teşrin ayı içinde gUz ekimine h.ı;.>; 
verilmiştir. Selektör makineleri 
bu ay zarfmda 267 ,543 kilo buğ
day, 84,240 kilo arpa ve 4o,OOO 
kilo yulaf olmak Uzere 855,783 
kilo hububat temizlemiştir. 

~azı köylerde Fare zııhıır ~t 
tiği haber almmış ve derhal Fa
reli sahalar tesbit edilerek mUca· 
eeleye başlanmıftır. 

Ziraat mektebimiz zer'iyata 
devam ederek 259 dekar hububat 
ekmi~tir. Bundan brşka mevsim· 
lik sebze ve yeni narinciye hah· 
çesinde fidonların ekimi yapılmış· 
tır. 

Pamuk Üretme mUessescsi 
Hacıali, Ku"Zucu, Tilkibu~ağı çift· 
likbucafl 503,000 kilo kutlu ve 
23,000 kilo yerli. koza almıştır. 

221,540 kilo klev)ant pamuk tol:iu· 
mu selek.törden geçirilmiştir. Pa· 
muk Üretme mUessesesi ayrıca 
Hacıali Çiftligiode 5,110 dekar 
arazi sUrdUrmUş, 200 dekar yulaf 
ektirmiş, 15,000 kilo yulaf ve 
19,000 kilo da arpa satmıştır. 

Mucadelc İstasyonu Seratitis 
haşeresine karsı Kleosel tatbik 
edilmekte olan Limonlarda U cku· 
rutao bastahğını söndUrmek için 
son'i enjek~iyon tecrUbeleri yap· 
mıştır. Narinciye koşnillerine kar· 
:p yerli bir ilaç bulmak Uzere e· 
tudler yapılmakt.adır. 

.................... 
Misis nahiyesindeki 
güreş t~hir edildi 

22-12- 940 Tarihinde yoksul 
Mtkteb çocukları çıkaı ına Misis 
nahiyesinde yapılacak olan gü 
reş müsabakaları 29-12-940 
Pazar gününe tehir edildiği ha. 
ber alınmıştır. 

..................... 
Emniyet adli kısun 

t eisi vefat et ti 

Ernniytt müdürlüğü adli kı

sım reisi Bay lbrahim Ôzdemir

er'ın tedavi altmda bu'undu~u 
Ankara Numune h ~s•ahanesinde 
vefat c:ttiği teessürle h.1ber alın

mıştır. Merhuma tanı ıdan rahmet• 
ailesine başsağlığı dileriz. 

Acıklı bir ölüm 
Adanamızın Çiftçilerinden Mil 

li Mehmedin kızı , Zeynel ve 

Vasinin kıı kardeşi dün vefat 
etmiştir. Genç yaşında ölen kıza 
akrabası ve dostla·ı tarafından 
bir cenaze töreni yapılmıştır . 
Milli Mehmet ailesine baş sağ. 

lığı dileriz. 

Tü.-k Tiyatrosu bu ak
şam temsile başlıyor 

lstanbul Türk Tiyatrosu fir
masın& taşıyan yeni bir. hupun 
bu akşamdan itibaren Tan Sine 
masında temsillere başlıyacatı 

• 
haber alınmıştır. 

Fabrikadan bez 
kaçıran bjr amele 
İsmail oğlu Zülfikar adında 

bir işç: çalıştığı Malatya Mf'nm· 
cat fabrikasından iki metre ka· 
dar bez çalarak beline sarub ı 
icapu~an çıkarken yakalanmış: ve I 
adliyeye verilma~tir. 

__/Q• 
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CEYHAN MEKTUBU 

Ceyhan çiftçisin 
toprak tevziatı -- -

t 

Qan 

'' ~ Komisyonun nak 1 . •I • o f 
sabırstzlıkla beklenı1 tu 

Ceyhan : 19 (Tür ksöıü ıııll ~le 
habiı inden) - Ceyhan Çukıl~~Yo 
rovanın hatırı sayılır ve nüfus'. r. 
da kalabalık, yetiştirdiği hu~ Pa 
bat ve pamuk mahsulatı 1• c 

• ·dıt• . 
en zengin kazalarından bı~ı ~ .ıre 
Bölgemizin ara:ıt;İsi pek geoıf .,. !lir 
oldukça da münbittir. . ~, r s 
toprağın istihsal lcabiliyetıP c. 'v 
müstahsil her zam;ın için 111edl k 
nundur. • · ı G 

Müstahsilimizin, banka ver,. Gı 
tüccarlara fazlaca borçlandl~~ ~ 

8 rmın sehbi de, bundao e"" ~i'llırıu 
senelerde yetiştirdjji her "e du 

A h ~ mahsulatm aeter pa um• . Pa 
tılmamasından ileri gelmekte t 

d~. ~ 
Bu ~rne hükumetin Top'~ .;~k 

Mahsulleri Ofısi vasıtaaile fll11~ Qı .. 
tahsilden hububat ve t>amujıl . 1111 
deter pahasilc mübayaatta b~. l 

k ·f ·ı · "' rn lunması, birço çı tçı erı bİ' 
kındırmış ve teraküm ederı ~l 
çok borçlar da ödt nmiştir. . ~ ..., 

k d bt~"' Köylerde ve asaba a 
1 

~~tıi 
Jerce dönüm ara1iye mahk 0,d ~kla 
bulunmakla beraber, bir ~;,~· ı~tl 
dahi topraA:ı bulunmıyan çı o1' ~ 
lcr de çoktur. Haber aldıl'~, da 
göre. Vilayet ve kazalarda ~ l\I 

1 k .. d ı•J>,t• ru ması ta arrur e en fr ti 
tevzi komisyon,, ları yai<ınıl• dl ·t 

ali yete gı ç~ceği ve Ceyb•"ıe I~ 
da bô}'lc bir komisyonurı d' ~dd 
şekkülü ile köyler liududu ~fi tllle 
hi inde gerek boş ve gere dl 1

111 
ba şkalarnım sabanları altı~~ 
bulonan hazine araz;ıerıJI 1 oıı' IQe meydana çıkarıldıktan 5 ·ıe 
topt ak sız çiftçiye tevzi edı !( ~ a 
cektir. Bu da bö!gemiz toP''-

~v 
sıılarını çok scvindirm"şti~. S. Ye 

d• c Bir hırsız yakalao ı~· t t~ 
NııcHan mahallesinde 0 JA 

ran Te..,fık oğlu Mth~ed ad~b •• 
biri Döşeme mahallesındın S'' Qy, 
med oğlu Kemal Ôzkan ve lf ~ b 
lih ot'u Mustafa Yılmazın ô" li ı, , 
rine girerek eşyalarım ve l ~eP~ ~ 
paralarını ÇAiarak firar ed~r ef'' bu 
yakalanmı1hr. Suçlu adlıt ot, 
teslim edilmi,tir. ~t 

Altın fiyatları !ııi 11 
lstanbul : 19 (Türkıö:ıii ~ı· illa 

habirinden) - Dün altı~ fi~ı· ~llu 
larında küçük bir tereff u 1 '' dos 
müş•ür. Dün bir altının fiy•t• llıt 
lira idi. ,

11 
~İrı 

Memleket senaiio• j( ~~ 
wuhtaç olduğu deıJ' 1 

(Birinci sayfadan artao) ')it 
bulmaktadır. • ,.e ~~ • 

Şimdi bütün haddchanelt~ O' ~ 
ocaklariylc çalışmağa başl~rtl ti' 
lan Karabük demir ve çelıl< ,uf l y 
rikalarının tam kudretiyle fil ;f .. 
tini tanzim etmesinden sorır: ı• tı. tı 
bk demir sanayiimizin ~e bşf " b 
yan mamullerin alınması içırı yiİ~e \I~~ 
ka memleketler demir saafl3~ı-· ~~.q 
muhtaç olmıyacağı anlclşıl~1'd' '~ 
dır. Bu vaziyetin memleketl jr .JI t 1 

bütün şubeleriyle bir deJ11 ol ( ~t 
çelik sanayiinin doğmasına 'f t-
çacaa"ı muhakkakhr. ~~, 
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::.~~E~'.: ~~:~~ı 
:>t ~nsadaki dahili 
wl ~ • • 

aııyetın esrarı 

~ 
11aıanın dıhili vaziyeti f'.S 

'•rtngiz bir ş~kil almakta 
8-y Liva! politika aahne-

benüz uzaklaşmış detil-
~laııl_!Yor ki Abet bili 
e Uval'in aıasım bulmata 
lllıktadır • 

tJ ·Pheaiz ki Uval rski mev 
kaluu ihtiyar Ma"şal 

i bir komp'o ile orta
~acak ve Lival Petcni . 

İj edec~ktir . Almanya he-
"" il gaye peşindedir , Abct, 

ukt .1e henüz te masları kesmek 
or , Mar,.şali kandırmak 

tııa· • Aceba ihtiyar Mareşal 
u ill Plcak 'l 8u henüz meç· 

1' .,~er taraft.; n şu da hatıra 
'/)' 1 tr ki, eğer Pden her han· 
~ auretle g.ıyesinden ayrı· 

P Vcygand Dögole iltihak 
veyahut V t'ygand kıdem

Gtneral olduğundan ayni 
Gı,rinde Dögol kendisinin 

",) gincektir. . 
rı' Un üzeı in.Je de ehemmi 
,,. durmak lazımdır : Darlan 

eki". acak ? Çünkü Amiralin 
taraftarı olduğu anlaşı· 

kısa bir zamanda F ran
lbühim ha jj dere sahne 
rıı bekle ye biliriz . 

manya yeni bir 
leye hazırlanıyor 

bİll - muhakkak ki Almanya 
tni bir hamle için büyük 
lar yapmaktadır . E!asen 
la hamle t tmek Alman· 

eıki bir itiyadıdır. Nitekim 
dıki vaziyt t bunu te)iJ 
~lmanyanın 1919 ile 1940 
ti birbirine ne kadar mü· 

·"' t• . •nya lngiltercyi istila 
dl di bir tefebbüste bufun· 

tillcliodedir . Ve bunu ya. 
ı bir çok alikıdırlar 

etrpektedirler . 

~ erika - İngiltere 
,j' )ardımlaşması 

" ~~clt Am~ı ika g ueteci 
>'eni bir lıtyanatta Lu· 
Cüınburrcisinin beyanatı 
lele cümleyi ihtiva edi · 

takıp verm'!k 
. .. 

tolc kısa bir cümle Jir . 
bundan daha açık bir 
Oltınaz . 
t lcesçe malumdur ki, ln
'n nıatlQbiyeti Ameri 

fı. '-'•tlub~yeti demekt~r . ~e 
.. n içm komşudakı , bıl· 

ıloıt komıudaki yangını 
tı k lizımdır • Çunkü in· 

· muzafferiyeti Ameri 
~dutsuz menfaatler, endi· 

istikbal temin edecek· 

ditioe göre , lngilte· 
tikadın sipariş karşılı · 
,()()0 doları bulacaktır. 

vaziyeti 
' ~ ltılyı ciddi bir re 

.,,,r,. buhranı içinde bu!unu 
~ )tn mat~uı•ı ve hüku· 

ti 'ıtılelcettcki reniş 'ndi· 
brmıta çıatıımaktadır . 

~, tıraftın, ltılyayı, kuş· 
"- yalnız Arnavudluk 
~akıyetıizlikler detil , 

Çörçil bir 
nutuk verdi 

ÇÔRÇJL ZAFERİNİ ANLATTl 

Londra: 19 ( A. A. )- Çör 
çil Avam Kamarasında söyle· 
diği bir nutukta askeri vaziyet 
hakkında şunları anlatmı~tır : 
" Li~ya çöllerinde büyük ve 
gittikçe mütezatıt kuvvetlerle 
taarruz halindeyiz . Vaziyet mü· 
sait şekilde inkişaf etmektedir , 

• Esir )er adedi 30,000 den fazla· 
dir. Zayiatımız lrıgiliz ve: Hindli 
askerleri olmak üzere nefer , 
zabit ölü ve yaralı bin kişiden 
aşağıdır . 

Büyük tehlikenin gtçmiş ol 
du!:unu zannetmekteyiz.Kış nıcv· 

siroi hücum eden taı af için bazı 
kolaylıklar temin etm ı ktedir. u 
ıcbeble ihtiyatlı hareketimizi 
gevşetmek meml ktt içın a fota 
bir cinayet olur . Ati antik deni · 
zindeki kayıplarımız günden gü 
ne azalmaktadır. 

Bir Alman iaşe 
gemisi batırıldı 

Londra : l 9 (a a) - Bahriye 
nezareti dün gece aşağıdaki h:b 
liği neşretmiştir. Bu sa bab er· 
kenden Belçika sahillcı i açıkla 
rıoda k t' şif taaruzları yapım cü. 
zütamlarımız altı yedi bin toni· 
latoluk büyük bir düşman iaşe 
gemisine karşı muvaffakiyetle 
neticelenen bir hücum yapmış 
)ardır. 

Düşman vapurunun sular için
de kaybolduğu gö ülmüştür. Bu 
vapur lngiliz bücml1otların:ı 
mitralyöz ateşi açmak için uğ· 

raşmış ise d e muvaffak olami\
mıştır. Bizim tarafımızda hiç bir 
hasar ve zayiat yoktur. 

Garp çölünde 
( Birinci sayfaclan ıu tun) 

dlişman tay"aı esiııi alevler içinde 
düşürmüşlrr,diğcr birini de tahrip 
etmişlerdir. Demeye iki defa taar· 
ru1. edilmiş, ve bütün boıııbalar 
tayAare meydanına düşmüştür . 
Şarki ltalyan Afrikasında Asap t! 
iki defa taarruz edilmiştir. ilk ta• 
arruz tl> - 17 ilk kanun gecesi bü· 

yük bir otomobil n11k1Jye kolu 
karargahına yapılmıştır. 

ikinci taarruz Salı günü yapıl· 
mıştır. Şehir üzerine beyanname
ler atılmıştır. Düşman tayyareleri 
Sudana taarruz eylemiş ' ir· Bazı 
hasar olmuştur. Bir düşman tayya· 
resi hasara uğratılmıştır. Bütün ha· 
reketlerden tayyarelerimiz zayiatsız 
dönmüşlerdir· 

Yeni Fin Reisicümhuru 
Helsinki: 19 ( A. A. )- Bü 

tün Finlandiyada , Reisicürnhur· 

luta Başvekil Rittinin seçilecrği 
tahmin olunmaktadır . 

1 

1 

J 
t 

1 

1 

ALMAN TAZYİKlYLE 

Laval serbest 
bırakılmış ! 
Lor,dra : 19 ( A. A. )- Roy· 

terin diplomatik muhabiri yazıyor: 
Vışide buhran henüz halledılm'şe 
benzemi}or. /\imanların tazyikiyle 
Peten Laval'i tekrar serbest bı
rakmıştır . 

Lavul'ın Paıiı:te Fıansız hü
kumetini temsil cin.esi nıuhte· 

meldir. Alman elçisi Abet Mare 
şalle konuştuğu zaman ceb'rden 
:>.iyade ikna yolu kul anmış ve 
Peıen de La .ı al'ı serbest bırak-
mıştır. Fakat arlık ona itimadı 

kalmadığını beyan etm işt i r . 

İrlanda başvekil ı 
hastalandı 

Dablin : 19 (a a) - lrJanda 
başvekili dövalern ameliyat ol· 
nıak ÜZP.re hastahaneye girmiş
tir. Bit kaç güne kadar ayeğa 
kalkacağı tahmin edilılH ktedir. 
Bu müddet esnasında mümkün 
olduAu kadar çalışmakta devam 
edecektir. 

8.00 

8.03 

8.18 

8.45/ 

9.00 

12 30 

12.33 

12.50 

13.05 

13.25/ 

14.30 

18.00 

18.03 

18.:30 

19.30 

19.45 

20 15 

20.45 

21.30 

21.45 

22.30 

22.45 

23.00 
23.25/ 

23.30 

-

20 Xll 940 Cuma 

Program, saat ayarı, 
AJANS 
Müzik: Hafif program 

Ev Kadını - Yemek 
Program, Saa' ay:ı rı 

Müzik : Saz semaileri 
AJANS 
Müzik : Şarkılar, Türküler 

Müzik : Karışık program 
Program, saat ayarı 

Müzik : Radyo swing 
Müzik: Fasıl heyeti 

Sa;ıt ayarı, AJANS 
Müıik : Makamlar geçidi 
RADYO GAZETESi 
TEMSiL 

Konuşma (iktisat) 
Müzik : Radyo orkestrası 

Saat ayan, AJANS 
Müzik : Radyo orkestrası 

Müzik : Dans 

Program ve Kapanış. 

SRİ SİNEMA 
d a 

SUVARE 

8.30 AKŞAM 
MATiNE 

2.45 BU 
Dünya Sinemacılığının son harikası 

- FRED 
Mac Murray 

RAY 
MiUand 

ın yarattıkları 

KANATLI 

iNSANLAR 
iLAVETEN : 

Meşhur 3 Silahşör kovboylar tarafından 

Maskeli Haydutlara Karşı 

SON DERECE HEYECANLI ve MERA.KLI FiLMi 

' 

C.H.P. Seyhan Vilayet eu AKŞAM -~ --=I 
idare Heyeti r isliğin· Nöbetçi Eczane 

_ , .-----1: Pek Yakında :-------
-

Mahmut Yesari'nin yazdı~ı, Hazım, Cahide, Vasfi 
' ve diğer sanatların oynadığı 

den: 
22- 12- 940 Pazar günü sal M. Rifat eczanesi 

at 1 O da Parti binasında baş-
layacak olan CHP. Seyhan vi· Kale Kapısında 

Akasya Palas 
layet koı ıgresi tekmil )Urtdaş. 1 1 e1=::=:=:=:=:=:;=:;=:=:==::=:=:=:==::=:=:=:=:=:=:9 
Jarımızın istifadesine açık l.ıulun· • 
dutUlacaktır. 1 

Kongreyi görmek ve l<:onu- ·J 
şu lan lan dinlemek ve fayda lan· 1 
mak isteyenlain o gün muayyt"n 
saatte kongre sıtlorıuna gt-lme 
leri rica o'unur. 

Zayi mühür 

Namıma yazılı zati mührümü 
zayi ettim. Bu mühürlt- kirn~tye 
borcum olmadıtı gibi hiç bir 
taahhüdüm yoktur. Yeni nıühür 
raptırecatımdan eski mührün 1 
hükmü o ' maJığını i'an ederim. 

Karahan köyünden 
İbrahim o~l·ı 

I !508 Ati Yaldı,, 

Hail~ evi r ;! isliğ i n de n : 

N *-MIK KEM ~L'IN i 00 ürıcii 
YILDÔ1 ÜMÜ 

Bü)ük Şair Namık K(malin 
rlqj'uını: ı un 100 ü rıcü yı 1<1 öı.Ü 
u Ü 21/12/940 c u narl ti gıı ııii 
s , t 20,30 la Evimiz S onun 
Ja 1 u l a n:ı c ktı r. 

Giriş seru.s ti ·. 
H alkcYİ top'antılaııu ... \O· 

cu1dar gelrmez . 
12589 20- 21 -

BORSA 
Pamuk - Hububat 

ı. 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az En çok 
K. s. K. s. -!io'la 1 12 

Ma,,parla~ı 49 50 
Ma. temizi 47,50 48,50 
Kapım alı 
Y. Pamuğu 35 
Klevland 1 59,25 60 
Susaam 19,50 21 
K:bulday 
311ğday To. -

" 
yerli 7,75 

A.rpa 5,00 5,50 
Yulaf - 6,25 

19 I 11 f 1940 
Kambiyo ve para 

Yurddaş !. 

Hava kurumuna aza ol 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kıımın

da çalışmak üzerebir mürettibe 

ihtiyaç vardır. ldarehanemize 

müracaatları. 

y 1 L D 1 z Möble Evi 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

il Zarif Ev Eşyaları 1 1 
Mutedil Fiyatlar 

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

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Atelyesinde bir Alman istilası tf'hlikesidir 
de . Çünkü , şu muhakkak ki , 
ltalyada F açist rtjimi yıkılır yı · 
kılmaz Almanya ltalyayı istila 

edecektir. Hatta şimdid'n bir 
çok İtalyan tt knisyenleri hal 
)aya g~lmektedir. ve 50,000 ki· 

ı_ I~ Bankasından alınmışlır __ Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiniz Şekilde Yapılır 

şilik bir Alman kuvvetinin de 
ltalyaya gelmek üzere olduğu 
ıöylenmcktedir. 

t 

ı 

ı fret 

Rayişmark 

Frank (Fransız) 
Sterlin (İngiliz) 

Dolar ( ı\merika) 
Frank (İsviçre) 

----
- -- Taşradan Sipariş Kabul Edilir 

-5 ~ 

132 20 j 
ADRES : Adana Abidinpaşa Cadde~i Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,, Moble Evi 

12546 

1 



Sayfa 4 

i 1 an 
Hauusrı~ 

Mükafatlı sokak 
ko usa 

27-12-940 Cuma ıiiıii 
Halkevi tauıfmdın mülelf alh öir 
ıo~cak lcoıusu ttrtib e<lilmiştir. 

Şeraiti ınlım k ıisttyenltrin 
"ayıt olup numara almak üuri· 
ne reç 26-12-940 akıamtna 

kadar balkevi bürosuna müracıt 
lan ilin olunur. 

Kayıtarılar koıuyı iştirik tt 
tiriJemezler. 20- 24-27 1 

Adana Halkevi 
reisliğinden: 

(Resim ve fotograf ıcrgi si 

tt·hir edildi ) 
Evvelce 1Si12/940 tarihinde 

ıç•lacatı iliu edilen resim ve fo 
tngraf sergisi 2/2 inci kanun 
94 l tarih:ne tehir edilmiştir. 

Şeraiti anlamak istiyf'nlerin 
Halktvi bürosuna möncaatlara 
rica olunur, t 1-14-17-20 

Zayi tezkire 

Dünyann1 en meşhur radyoları yakında geliyor 

uharr m Hilmi REM 

Adan' 11kcr konatından 
929 ıenesinde aldıtım ter hiı 
teıkiremi zayi ettim . Y eniıini 
alacatımdf n oıkiainin hükmü 
yoktur. 

Ceyhan Tatarla kö· 
yünden Y ıhya otru Abidinpaşa €addesi No: 112 Telgraf: Remo - Adana -Telefon: 110 322 dotumlu Huın 
Yuar 12590 

2700 00 20000 13!5 203 00 Birinci nevi ekmek 
225 00 1 SOO 1 SO 169 00 Sadeyat 
780 00 2000 34 59 00 Maraı pirinci 
373 50 15000 2,49 28 50 Maden kömürü lnip!e 
540 00 2000 27 41 00 Kuru f aaulya maden 
Okulumuz panıiyonuoun 1-1-1941taribindfn31 - 5-1941 

tarihine kadar S aylık yiyecek ve yakacak ilitiyaca olan erzak ve 
y aleacatan 3-rı-1940 t•rihincle toplanın Elaittme Komityonan""' 
da talibi zuhur etmeditinden 10 gün müddetle temdidine karar 

verilmiş oldutundan tarihi ilio11ı'dan itibaren 10 gün müddetle iha· 

lesi icra kılınacıtındın 25-12-1940 çarş•mba fiinü ıHt 15 te 
iıte!dilerin teminatı muvakkate mıkbuılarile birlikte Maarif Mü<lü· 
riyetindt müteşekkil komiıyonunı müracaatlan ilin olunur. 

12576 14-17 20 - 24 

1 

T. İŞ BAN r ASI 
Küçük ~f asarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Ş\ıb&t, 2 Maya, t Alustoı, 3 lkincitf'fl'İD 
tarihlerinde yapılır. 

i941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 U...lak 2.000 Lira 

s il 1000 " 
3.000 " 

2 ,, 750 " 
l.600 " 

4 600 " 
2.000 " " 8 2~0 il 
2.000 ti 

" 86 ,, 100 ti 
8.500 ,, 

80 ,, 60 ,, •.000 ,, 
soo " 20 ,, 6.000 " 

Tilrkiye ı, Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirr#t 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

-TÜRKilYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi: 265 

Zirai ve ticari her ntvi banka '1Duamelel~ri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

• 

ikramiye veriyor ~I 
,,,,ııJ 

7.iı ea\ erdlSll<A hn\11d1 \t }lf ı ._l? \i51Cll\ıf heaep 
en aı SO lira11 bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aıa~ıdaki plina rörc ikramiye datıtılacaktlf• 

4 Adet 1000 Liralı le 4000 Lira 
4 500 .. 2000 .. .. 
4 .. 250 ,. 1000 .. 

40 " 100 .. 4000 .. 
100 •• so .. sooo " 
120 .. 40 it 4800 .. 
160 " 20 .. 3200 .. 

1 b. . ·~~ ... -· DiKKAT : Heaaplarındaki p~ra ar 1r aene ı~mec fJ' 
Tidah aııtı düşmiytnltre \kramıye çıktılı tatchrde 1 _ha 

tıırı· 
20 fazlasile verilecektir. f/JI' ı 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylat, 1 Birinckinubl 1 _J.. ~u 
v~ 1 Haziran tarililerinde çeCcilecektir. ~ ~1tai 

e ' !' e ba -- ~tin 
~~-~~--~~~~~......,-~~~..---- ·S 

Abone ve İlin 
Şartları 

Seneliti 1200 Kr. 
Alta aylıat 600 ,, 
Oc; aylıA"t 300 ,, 

Aylık ta abone ednir. -
lıınıar için idareye 
mUracaat etmelldlr. 

' cAm• ~ --
Sahip ve Bqquıharritl il 

FERiD CELAL &0,,. 
Umumf ~friy:t..UVıd: 

MACiD &OfL 

Basıldıti yer : TORK~ıo 

•b 
'

'•kri 

lo 

' 


