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acı .murakabeye 
ibi maddeler işi 

•-.-. : 110 (nlrkakU muhiblPlnden) - GUmrlk ve 
rlar YeklleU, muhtelH rdZllmn•melerle lllrecı mu
• albn• al11ian fındık, yumurta, p81amut, O-Wlrdek

INru aaı w, ~k, PP•lı:IUik·l11nda yapılwk mua
f'• ... ır gU111rUkler•:ıenı HINlctlfler verinlftlr.11u 

~f!IMttlfller Ue Yek .... nlz11111na111eler 'hUkUmlerlittn h•r
latlllkl ihracatçılara ao gUn • nHl~dette v*"8n kon

v•lkalarlyle muhtellf partiler hallnd• ihracat yapll· 
ıu mey ... n verllmemuınl ve mUddett bH• -trontrol 
kal•rı muhtevlyah ••r•nın hiç 1blr •uretle ihr11e1na 
vtfl-lımemeaınt blldlr'mı,ttr. 

lngitfereye Alman 
akınları tavsadı 

Loodra : 20 (a a) - Ha· 
\'a, Dahilt emniyet nezarette· 
rinden: BUtttn ı•o İDtiltere . 
Userinde pek.az du,man b .. ra 
faaliyeti olmu,tur. Bombalar 
ataldııına dair biç bir mıota· 
kadao hiç bir rapor gelme
miştir. Avcı tayyarelerimiz 
bir chtfm&n bbmb•rdıırran tay· 
yareıti du~urmu,lerdir. · 

Londra : 20 (a.a) - Ha· 
va nezaretinden: Duo g,.cc 
duşman tay y areleriııin lngilte · 
re ttzerinde f <taliyt'tİ laafif 
olmuş, .valoız c~ouh ve ceou · 
ht 111rkiye bir kaç: bomba a j fıHı:ıı,tır. lluar, zayiat azdır. 

'' Makara ,, Adanada 
da hir · esele otdu 

oid 
nutuk 

Carc 
A • 

verdi 
bOŞMAN DARBELERlM~ 
4YA"NAMAYACAKTIR,, 

londte : 20 ( A. A. )- Loid 
Avam Kamar~nda , hal· 

a •• al ... aclan vurmak 
1"111ıUBCla •ar ctmtı ve ltalyıya 

'lecek darbelerin lnfilterenin 
imklalınnı fevkalade 11 t-

•tını 16tledfkten sonra ıöv1e 
lttlı: _ fte1'r l•ttmeytn mil· 

teftik ~f«titııtat6tün eli•de 
~~JiD biaıbbilD bafka 

'8y )Oktur. Mil!etini daha faz. 
lltri ıüıemez . Diifmanı bütün 

W.-uıla ... 1 ..,oruı . Dar· 

m' 6fd•1DfJ11Cakbr " 
t.ki baıvckil Yunanilt•n bak· 

ıarraca um tttimadını izhar 

tir. 

... llh-ıı,,,-da "Alman 
eri IW"iu tafi'a•ı 

Banka ve niltliyat depohırıo'da büj'ük miktarda 
mal olduğu halde esnaf bunları niçin çekmiyor? 

Bazı maddeler meyanında 

ıebrimiz.de makara ipliti ııkıntı11 
da vardır. lalanbuldan Adananın 
ihtiyacını k&J11layacak miktarda 
mıkara iplitt gönderild~i halde 
bunlar nakliye ambarlarında ıün· 
lerce hekletilaaekte, bedelleri öde
nerek ıhnanların ise cuz'i bir 
kısmı satışa çıkatilarak diger kıs-

. Garp çölünde İngilislerle çal.~ao 
Sipahi Mufrezeleri 

Garp Çölünde 

İtalyan •kuvveti 
çenber içinde 

BARDIYA TOBRUK ARASl 
YOLU DON KESlLDl 

Kahire : 20 (a.a) - Royter: 
Bardfya<ta lnfilizler tarahndan de· 
mir bit çemberle muhasara albna 
almmıı olan Jtalyan kuvvetleri ikı 

fırka kadar tabmjn edilmektedir. 
Bardiya etrahndaki lngiliz kuvvet· 
leri mikdan dr'atle r6nderilen pi• 
yade kamyonlariyle saatten saata 
fazlalaşmalf tadır. 

Resmt bir tejit elde edilme
mif olmamakla beraber sanddıta· 
na ıöre seyyar ileri kuvvetler Bar
diya Tobruk yolunu geçmitlerdir. 

Kahire : 20 (a.a) - İngiliz 
bava kuvvetleri tebliti: 17-18 
kinunuevvel recesi bombardıman 
tayyarelerimiz Benioa tayyare mey
da~ kartı .rarp çölünde ya· 
pal.puf olan bücumlcrin en ıiddet · 
tilerinden birinl yapmaflardır. Ton· 
larla tiomba atllıiUf ve :ye\ode bu· 

(G.w Uçl"8''91Wa) 

mı külifsi ortadan lra1bolmakta· 
dır. Bilhassa terziler cidden büyük 

bir ~ıluatJ çekmntcHJer. Hatta 
bu me\'cut ııkınhd•n batka , 
makaralar resmen tesbit edıl • 

mit olan fiy.tlanten 4nl•J• ıü
rOlmek le•iir. Alikadarlaran ı.azan 

dik\a'ini ceJbederiz. 

Mllano'ye 
Inglllz akı0t 

PIRELLI LASTiK 
F ABR1KALARINDA 

BÜYÜK Y-AiNGIN 
- . 

lnglllz Hava kuvvetleri 
M•nhaym Uzel1ne H 
bUyft '-11Ucum8*r pPtl ........ __ .............. . 
A;.rlonya da şiddetle 

bombardman edildi 
-

AKDENIZDE TARAMA 

Londra: 20 ( a.a.) - lnpı 
Hava nezareti iıtthbant servisi 
bildiriyor: Milano üzerine yapdan 
akma ait tafsı1it abnlllflbr. 

Ağır bombardman tayyarele
rimiz Milanodaki Pire ili f abrikala
lanm bombalamıılardır. Bir mil 
uzunlutunda ve muıtatil şeklinde 

bir yangın çıkmıştır .Bu fabrikada 
mühim mikdarda kauçuk stoklan 
vardı. Tayyarelerimiz diter taraf
tan yine Manh6ni boıdf>alamı~
dır. 

iki gece evvel husule getirilen 
yangınlara U.veten yeni tahribat 
yapılmııtır. Bir petrol deposunun 
yandığı ıörillmüıtür. AleVler 30 
km. den görülüyordu. 

Londra: 20 ( a.a. ) - lnfiliz 
Amiralhtırun teblili: Akdenia do· 
nanmasınm ağır ve hafif cüzütam· 
lan ltalyanlann Arnavutlukta olan 
bahri muvasala hatlarını zorlamak 
üzere Adriyatik denizinde baza ha
reketler de bulunmuelardar. Akde· 
niz donanma 8afkumandanbamaı. 
bildirditine röre, 18 birinci kinun 
geceli Amiral Hırdrain lcumend&11 
altmda balana iruviz6r ve tor
pido kuvvetlerinden mürekkep bir 
kunet. Adriyatitin Bari ve Draç 
limanlanna kadar olan kısmanı ta
mamiyle taramıftır. Hiç bir ltaıyan 
gemisine tesadüf edilmemiftir. Ay· 
nı poli :lairftada bb-1 ~~ 
dan tarafından idare e d i l e n 
zırhhlardan mürekklp 4if* bir 
kuvvd ~ botuını reçonk 

Malktmızın elindekt hurda demirler 

Bölgeden yiiz bin ton 
· demir topl~anacak 

Arnavutluktaki bareUhJidare eden YaaanlKrUmbarbiyeJİ 

Atine: 20 a.a. - • lllftmllfhır. Dah(ıi· 
54 ·numarala Yunan ARNAVUT-LUK'ta maide bir Yunan 
tebliti : devriye kolu adetçe 

Muh~r mu• kendiline on defa 

viffilkıyetle ~evani ltalyanların faik olan yüzelli er 
etmektedir. Ç o k ve ym subaydan 

şiddetli-mukavemete b i r k o 1 u alÜJ'ekkep bir ltal-
ratmen ~mu bir ran ltohınu Bal'llllf• 
çok mevzileru.den • UL -s rada brı., Yunan aör.cüsü 
tardedilmiı ve eli· m 111:1 8 Yanan kıtaattnan her 
mize 600 esirle bir tarafta va.iyetinin 
mi k dar malzeril~ W .. I 1!9MIJER tlLINDI ~ memnuni~t ve· 
geçtniştir. Knıl<haç rici tckikle olduğu· 
ipretJerinin çok ba- Papagos'lın Emri nu aiyledikten son· 
riz olmasıaa ratmen ra bütün ltalyan mu-
dÜflllD fayyareretr • bbU hüCumlannm 
hastane arabalanna tecavüz etmiş- tatdt!dildithri, şimal cephe.inde 
tir. Hava kuvvetlerfmlz Ukerf be- -l:atl fıllillt ._... 8dt ...ı. tur

defter üzerine muvaff Bkıyetli bom· 
t>ardımanlar y.pm11br. 

Atrne: 20 (a.L) --Resmi bir 
Yuntn sazcüsü AmavUdek ..tmdu-
dunun •t sahili maat.kuanda kal
yan kıtaabnın Haymara dojru 

kaçbklanna ve merkez mıntakasın· 
da rical hallhde • o1daklarlnı ve 
Yunan kuvveUeri tanıflndan 

takip edildiklerini bildirdikten 'IOn· 
ra demiıtir ki : 

"Çok ıiddetli bir mukavemetle 
muhafaza etmek istedikleri Uttoro 
civannda ltaJyanlar ,eri ~ilmete 
icbar Wilmittirı Yunan topçusu bu 
mevkii dövmektedir. Şimalde Yu
naıa ilerleyifi çok mühim olmut ve 
ltalyanlar çok atar zayiat vermiş· 
lerdir. On köy iırat etiibniş vt!' 
civarda bir çok ltalyan cesedi bu· 

nalar }'apaD Yuman kıt' alaruua biri 
Ottravttsa IÜIİlelİDİn öbür tara· 
fıodan olmak üzere mühim iki tepe 
aldıkJannı ilive etmiftir. 

Atina: 20 ('e.8.C. Sa: 8,15) 
Başkwnandan pneral Papagos 
emİ'i albndaW komllere fU emri 
yevmiyi ~öndenıiftir. 

"Bütün Yunanistan kendiniz· 
den iftihar duyuyor ve size min
nettar oldutunu bildiriyor. 

Onu yerinden çakannız ve 
durmadan 'kovalayınız. Ona wr· 
duttmnz darbelerin sonu welmesin 

Düşman mtl6p Oluyor! düş· 
man sizin ön6Dizde, -Afrikada 
Britanya ukerlerlnin Ckıünde m•t· 
lup oluyerl diifman kendi memle
ketinde maflalp oluyor! 

Zafer bizimdir! Bu zafer tari
himizin en şanla bir sahifesini teı
kil edecektir.!,. 

Viliyetimiz dahilinde her nevi 
hurda demirlerin toplanmasına 
hararetle devam edilmektedir. Son 
günlerde havalann yatışla geç· 
mesinden kazalardan ve köylerden 
toplanan binlerce ton hurda de· 
mirin nakli yollann · bozulmuş ol 
masından mümkün olamamakta· 
dır. 

To:•u on yedi buçuk liradan 
Askeri fabrikalarımız bu .demirleri 
satın almaktadır. Tahmin edildi· 
ğine göre, bölgemizden 100 bin 
ton hurda demir toplanabilecektir. 

...... Iİlll .......... . 

Örfi idare 
temdid edildi 

Ankara : 20 t Tiiı{aöaü mu
habirinden )- Büyük MıUct Mec
lisi bugtin toplanmıı, alta 'villyette 
ilin edilen Ôrfi idarenin hitamın
dan itibaren üç ay aablmam 
hakkmd.ad Bapekllet tnıc.reıi 
okunarak Heyeti Umumi1ece tu
vib olunmU§tur • .................. 

Refii CeLil Bayar 
--vefat- -etti 

Ankara : 20 ( A. A. ) -
Celil Bayar Anadolu ajansına 
iÖDderditi bir ·mektupta .f6yle 
demektedir : ••otıum Rcfii Baya
rın ölümünden teessür duyaa bü 
tiin doıtJanmıza ve matbuata te· 
ıeltkilrlerimfn anını Anadol• ajan
sından 'rica ederim. 

Fransa' da bir 
kabine içtimaı 

Cenevre : 20 (ı ı) - D.N. 
B. : Viıiden af111ın haberlere ıö 
re F ranaının meııııl arazideki 
mümeeaili bü,Olc elçi De Brino 
dün ötf e üzeri Pariaten Vifiye 
dönmüş ve m1rq11 Peten, bari· 
ciye nazırı Fllnden, devlet nazı. 
n Bıudo .. in, dahiliye aum Pey. 
riton \te bahriye nazın amiral 
Danın ile ıörüıınelerde buluo 
dulctan sonra ıkıım yeniden Pı. 

A t k t •• cca r m~·U.. r 1 rise hareket etmiştir. Elçinin bı r 1 u ana reketiai miiteıkip nazırlar heye-
tini toplanmııur . 

depeda bakJemiyeck ~~===-= 
llJUR~kAtlT VETC&llTIRlil Wlldllll 1<At't'tlllltl.ER 

iN ufLTERtNIN MO-
HIM SIP ARIŞuERI 

Vaffnrton ! 20 ( A. A. ) -
lunc'Hikf flfhtillnlere f6te, ~Hı 
hük6ititftt yeniden 12.000 tiyyıre, 
2900 taiik,top ve mllfmmar aipa· 
rffi wea:atek here mukaveleler 
likdtne (!8l1111or. T ay}'trelerin be
deli ı.ı~;ooo.ooo , toplıffa mü· 

ıbidimatm 1,700,000,000 tutacata 
· tahmin ediliyor. 

1.taabal : IO (HU11sl Mıaha. 
Wmimclea) - Maaakallt V eki. 
limis ~aan sevk işle· 
riyle çok ,.akaadaa alikadar ol· 
ealda "' ltlsamlu tedbirler al. 
....-ac:hr. Taccar mallarıoıa, tim. 
&,.., kadar aylarca mavun&luda 
beklediii 'görttldqtıaden, bunun 
önUne geçilmesi emroluama,tur. 

Oç gtaade alınmayan tuccar 
..ııan, aaWlara çekilecek ve 
gen: Uç ,an sarfında baaları al· 
mı)' ... ta~, ,anlak lira be· 
deliaiıı 11~ •iwlİDİ &le,..celU.dir. 

cenubi Anawtluktaki • ...,. tuv- " r '<• 

veUeri ~n en hayati bir life ·~- Atman•aya akınlar 
mafH Olan Avlunyaya atır bır 'J 

lıM>mWırdma~ alllna almtt11r~ Yük- 1 Loadra : 20 ( a.a ) - lngiliz 
sek b\fitab 'fGHelerden ıoo tOA "fl)'flHlteff Rlit'at KolonJ*ya, f.e. 
kadar .... , "'"" Bütün "*" hlteklt aev.e DaeNldoıfa aktnler yaptmt, 
~diifmanın hif~makt- ~ ........... ha· 
vemetine teud6f edU.-.... MrMlr iieü'dil fW*mittir. 

~ , Son dakika 

İtalyanlar lspanyol 
gemilerin& nldınyor 

Londrı : 20 ( A. A. )- Res
mi teblit : ltalyan dedi•ltalann· 
dan bir grup bazı lıpanyol tica· 
ret vapurlarına bi'lcum etmek 

için e.mir alaıtlardar • Bir •taı,an 
deniultasına klU'fl yapılan ve 
muvaffakıyetle neticelenen bir ili· 
cumdan sonra İnrilider Amıral 

Maryo Yalanrolanın imza•ı ta· 
fıyın bu emrin bir auretihi ele 

reoirmiıler ve resmini Çekmifler
dir. Emirde tunlar faubdır. 44097 
numarah--bir tarihli telsic emrinin 

bil' euretiai iliıik olarak rönderl· 
yon1111. imza • Korvet kumandaDI 
Savunu Settial • 



Sayfa 2 

-· ........ ··--.......................... _._ ... 
Halkevimizde 

L::.::.:::::~:~ ~---1 Bu akşan1 Namık Kemal 
gecesi kutlanıyor 

İtalya iktisadında harbin tesirleri Büyük vatanperver Namık 
Kemalin cioğumunun 100 üncü 
yıldönümü bugün saat 20,30 dn 
Halkevimizde bir törenle kutla· 
nacııktır. Bu kutlama tön ninde 
Kız Lisesi edebiyat öğretmeni 
Bayan Belkis Zincirkıran Namılc 
Kemalin hayatı, müc:.deleleri, 
hususiyeti ve eserleri hakkıda 
bir konuşma y.ı p•c k, gençler 
tarafından eserlerinden parç<ılar 
okunacaktır. Bu törene herkes 
davetlidir. 

)
• kt:sadi ablukanın ltalya üze

rindeki tesiri -Almanya ile 
ölçülmiyeceic kadar - fazladır. 
Almanya, her şevden evvel bol 
kömüre sahiptir. Vakıa bugün 
Al nanya dahilinde de kömür 
da . ı~ı vardır. Fakat l u yoksul· 
luk harp nakliyatı ve deniz men 
fez arinin kapanması yüzünden 
de ıir ve nehir yollarının meş· 
bug bir hale gelmesinden ileıi 

ge rnektedir. Harp devam ettik· 
çe de bu sıkıntıyı çekecektir. 

Sonra, Almanya'nın Hanuvre 
civarındaki petrol mağd nlerinin 
bu seneki verimi 800,000 ton 
tahmin edilmektedir. Buna Ga· 
liçya kuyularının istıhsa atı ile 
Romanya'dan Tuna yolu ile ithal 
ettıği petrol da ilave edilirse 
miktar bir buçuk milyon tonu a 
şahilir. 

Ayr.ca da Almanya taş ve 
Liny.t kömürü kaynaklarından 
istıfade ederek ınşa ettıği terki· 
bi pet: o fabrikalarırıın ijtibsııli 
ta d~ gözönünde tutulursa mu· 
harrik kuvvet temininde çektiği 
müıkülat ltalya'ya nisbeh~n çok 
az oldutu kabüı edilebilir. 

Şöyle umumi bir tabmio yap 
mak icabcdeue Almanya'nın 
harap esnasındaki petrol açtıtı 
o/o 50 - ~O kadardır, dc:nebilır. 

i talya'nın vaz'ıyetinc gelince: 
Arnawtluk menbalan da el· 

den gıttıkten s nra ana\ atanın 
petrol iıtihıalitJ ihtiyf.cın "% ),, 
ıni karşılayacak kadar azdır. Bu. 
na mukabil Almanya gibi elle· 
rinde zengin kömür mafldenlui 
de mevcut değildir. 

ltalyan'nm 1939 sene.sinde 
petrol aarfıyatı " 3,642,000 ,, 
tonaur. Ayni atncdt: ithal ettigi 
miktar ise " 2,626,000,, tondur. 
3gdr verilen bu istatistı\ti ma· 
iumat doğıu ise, İngiltere ablu 
ka nezareti, ltalya'yı harpte bi· 
taraf kaldığı müddet zaıfında 
bile stokundan sarft.tmek mec· 
Luıiyctınde bırakoııştır. 

Pdrol itha atının "% 88 ,, i 
bugün kapalı olan deniz >o ıa 
rmdao nakledildığine nazaran 
ltalya'da bu mayi m&hrukun te· 
duık imkiıuızlığı anla,ılır. 

ltaJy"ı.m kömur ııhaı vazi 
yeti de daha musait safha ar · 
zetmemektedir. Harp başlangı· 

cının ıık üç ayında hariçten ge. 
tuetildıği kömür 3.250.000 ton 
idi. Bu miktar 1~~8 senesi ay· 
ni müddetine nisbedtn •% 10. 
dabı azdır. Demek oluyor ki 
muharebenin bidayctindcki te· 
reddüllü devreden istifade ede· 
rek petrol gibi kömür :atoku 
Y•,.IDamıttır~ 

Kömür istibsalitına gelince: 
Muao ini 1941 ıtnesinde dahi i 
istıhsalitı •715 " nıilyon tona 
iblit etmek üzere hedef t yin 
cdcrrk emir vermiıti. Hakikatt:n 
de lıtricn ve Sardunya mağ 

Yazan 

SADREODlN ENVER 

Musolini'nin verditi direktiften 
daha çok uzaktadırlar. 
Esasen yapılan gayret, ftalya' 

nın tamamen ıhtiyacını karşı 
lamaktan ziyade. senelik kömür 
ithalatını • ı O - t 2. milyon ton 
arasında tutabilmrkten İbarettir .. 
Eğer bu gibi rnuzaaf tedbir a· 
lınmamış o1sayclı , İtalyanın sene· 
lik kömür itha l atı "20" milyon 
tonu çok aşabilirdi Bu yüzden 
de kömür, petıol yerine vasi 
ölçüde su kuvvetinden istifade 
cdılmektedlr. Bugün ltalya'oa 
•ıs. milyar kilovat saat olan 
umumi elektıik istihsalinin • 0

/ 1 97,, 
si su kuvvetinden temin olun 
maktadır. Ve müteaddit hidro· 
elektrik santralleri in.,a b lin· 
dedir. Yapılan tahminl~re göre, 
• 1942 . 43. senelerinde umumi 
elektrik istihsali "22. nıilyar ki· 
lovat saati l_.ul cak, 14 17 000,, 
kilomdre uzunlnğunda olan bü 
kumet şimendiferlerioin .. 5000 ,, 
kilometresi elektrik kuvveti ile 
iş etilecektir. Bu mıktarın "9,000. 
kilometreye çıkarılması umumi 
elektriklenme programı 1cabıdır, 
ki bu suretle senede •215" mil 
yon ton kömür tasarruf edıle 
ceti ümit edılmektedir. 

Şunu da ilave ede im, ki ltal · 
3yada kömür yoksu lutu - Pet
t ıol ihtiyacı karşısında - ipti· 

dai maddesi kömür olan ter· 
\ kibi Petrol f abrikalan inşasına 

mani olamamıştır. lık terkibi Pct 
rol fabrik~sı 1938 senesi yazın 
da Barı'de kuruldu . ikincisi de 
ayrıi s nenin Teşrin ayında Livor 
noda çalışmağa ba,ladı . Bunla· 
rm ber biri senevi 120,000 ton 
terkibi Petrol istihsal kabıliye· 
tindedir . 10,000 ton Petrol ve. 
ıebilecek üçü cü fabrıkada irşa 
edilmekte idı . 
J talya1 ha rn ~ömü ıhtiyııcmı 

Almanyım ve kara } o!u ile 
lemin ttmekte ~e bu iş için hal 
ya de liryol ar iJaresı d ·"6000,, 
vagon tahsis t:lmıştir. 

İtalyanın , kömür ve Pctı ol 
den gayri, ön safta gele> ma· 
den J01 suluğu bakır, nikel, ka· 
lay, vo fram, grof t, fosfat,krom· 
dur . 

ltalya çinko ihtiyacını tema
men kurşunun ( 0/ı 70 ) ini , de· 
mirin de ( % 50 sini dahilden 
karşılayabilir . Sardunyada az 
miktarda antimuan , Toskanada 
da mangantz 41Jstihsal edilm,kte· 
dir . 

ltalyaoın ihraç edebilı iği 
maden cevherleri civa, kükürt , 
kısmen de alümin) umun ipti 1ai 
m dde~i otan boksittir . İtalya , 
bilhassa civa istihsalinde - Is· 

panya dahili harbinden sonra
dünya birinciliğini almış, kiiküı t. 

te de beynelmilel piyasala da 

Birleşik Amerikadan sonra gel· 
mektedir • 

İtalya nacnıuc .. t sanayiinin 
ihtiyaca için mübim miktarda 
pamuk, yün, ve saire ithal etmek 
mec uriyetindedir . 1937 s ne
sinde bu cinı iptidai maddeler 
için döviz olarak barice tediya 
ettıği meblıt ithalatının yiizde 

15 ine tekabül etmektedir. hal 
ya bu mesele üzerinde ehem· 

miyetle durmakta , dahilde ko· 
yun neslini ıslih c; deı ken , ikli
mi müsait olan Habeşistanda 
da geniş mikyas•a pamuk eki· 
mini ele almış k:ulunmalttadır • 
Bu s•ıret!e Habe~hıtanın yakın 
bir atide .. l 20,000 " ton tu
tan haf yanın pamuk ithalatını 

temin ettikten başka mühim mik 
tarda ihracat da yapacağı ümit 

olunmaktadır • 

Y aJnız , bugün de ltaJyar ın 1 

mensucat 11nayiine iptid.ıi 
madde tedariki için harice ver 
dıği d'öviz büs ütün kaybolmuş 
bir strvct değildir. Çünkü, ltalya 
meı sucat sanayii yaı ı ı dahilde 

istihlak e ilmekte ise de, d'ger 
yarısı da mamul ena olarak 
hariç paz rlara sevkedildiğinden 

mukabil kıymeti t krar memle· 

kete girmektedir • 

Şimdi , vaziyeti şöyltce hü 
lasal ndıra "'ilir:z: halya, son se· 

r a erJ sanayii g oiş mikyasta 

inkiş f eden , hızlanan memle 

ketlcrden biridir. Fakat iptid i 
maddr.lerinin ço!Tu ve hem de 

nıühimleıi haıiçtfn gelmekt tir. 

iktisadi ahluka dolayısiyle hariç 

Hariciye memurları 

arasında değişjklik 

Ankara : 20 (Tür ksözü Mu· 
habi1inden) - Yeni ihdas olu
nan Musul komoloshığuna B.B. 
Asaf Güvenir, muavin konso 
1osluğuna merkezden Rifat Al· 
tıntaı. açık bulunan Şam kon 
soloslu~una merkezden Fikret 
Şcfık Ôzdotancı, Viyana kon· 
soloı'utu muavin konsolos Ab· 
durrahman Bulay merkeze nak 
!olunarak yerine kançllar olarak 
meı kezden Galip Mübarek El· 
dem derec~lerile nakil ve tayin 
olunmuşlardır. 

Kozanın çeşitli 

iplik ihtiyacı 
Kozan kazası belediye hu· 

dudu dahilinde mevcut el ile 
müteharrik 10 Çorab, 50 Bat · 
taniye ve bez, 250 fc.ıili lnga· 
hının yıllık ip'ik ihtiyacı için dün 
vilayete miracaat edihniı ve 
2400 kilo iplik talebinde bulu-
ı. ulmu~tur. 

Büyük Mangıt köyünde 
açılacak ilkokul 
Ceybarı kazasının Bı yük 

Manııt köyünde inşası ikmal 
edilen tam devreli ilkokulun pa 
zar günü açılış töreni yapılacak. 
hr. Bu törroe vQlimiı Bav Faik 
üstün davet tdilmiştir. 

ile mü asebetin kat'ı ham m d· 
deletin geln e nesini intaç e e 
ce~inden - bilhassa hatbın de 
pek ıı.;üht .. ç o'dutu - en üs 
triaınin vaziy~ tini çok, ama p k 
çok müıkülleştirir. 

• • • BiR HARP KOMEDiSi 
Fransanın çöktüğünü gören ltalya 1 Y•••n 

1 

kurnaz ortak rolü oynamağa karar ve· •• 
rerek Alın nyanın kaıand•ğ> kar~ or_ıa~ O U N E R 
olmayı fırsat saymış ve harbe gırmıştı. 
Sonradan, Romadaki bu hesabın, h ıl...i 

ltalya, bütün devletler hukuku ka· 
idelerine mutabık ve mutantan bir se
remoni ile harb ilan ettiği gün vali 
derhal bir kaç yüz tane balıkçı feneri 
tedarik edilmesini emretti. Bu fenerler 

denini devlet emıin~ geçtıkten 
sonra istibaalit geniş mikyasta 
artmıştır. 1934 senesinde 300. 1 
000 ton raddesinde olan taş kö 
mürü iıtıbsalitr 1938 de • ı S • • 

kat pazarı olan harp meydanlarındakine hiç bir su
retle uymadığını da anlamakta gecikmedi. Bu sa· 
hada lüzumunda şiddetli bir ders alan ltalya'nm Ar· 
navutluk dağlarında, Garp çölünün kum denizinde 
girdiği tehlikeli çıkmazdan kurtulmak için nasıl çır· 
pmdığ"ını görüyoruz. 

Neyse, bunlar herkesin bildiği şey, biz şimdi he· 
nüz kimsenin bilmediği bir hakikatin hiklyesini 

Aden'in takriben bir buçuk kilometre uzağındaki 
kayalıklar üzerine yerleştirildi. O günden itibaren de 
hakiki şehirde geceleri ışıklar temamen söndörülme
ğe başlandı, 

Nihayet bir gece Aden sabırsızlıkla beklediği 
ziyarete mazhar oldu. ltalyan tayyareleri tedbirsiz, 
9azırlıksız Aden şehrini ansızın bastırarak altüst etti· 
ler. Fakat altüst olan bu bir kaç yüz balıkçı feneri 
idi. Hakiki Aden şehri zifiri bir karanlık içinde kah 
kahalannı boA'azına hkayarak bu harp komedisini 

milyon, 1939 senuinde de 1,930, 
000 tonu bulmuştur. ltaly11'da 
linyit kömürlermin, rutubeti ve 
külü çok, kalorisi de az oldu· 
;undan, cinıcn fena olmasına 

ratmen 1939 istihsali 1.060 000 
ton olmuş. 1940 ıcneıinde 2,S 
milyon tonu bulacağı he. p'an· 
maktadır. Fakat ne de ola, 

anlatahm: 
ltalya harbe girdiği zaman ganimete hak ka· 

zanmış olmak için bir takım kolay işlerle fedakarlık 
yapmış görünmeyi de ihmal etmemişti. Bu işlerden 
birisine ait güzel hikayeyi Aden'den dönen bir yol
cunun ağzından dinlıyelim : 

"Aden Valisi halyanın zafere hak kazanmak için 
göze aldığı muazzam fedakarlıklar arasında Aden 
bombardımanının da bulunabileceğini düşünmüştü. 
Sotukkanlı ve zeki olan bu zat ltalyan hava kuvvet
lerine zarif bir litife haıırhyacak kadar pkaoı da idi. 

seyrediyordu. 
Ertesi gün ltal~ resmt tebliti hadiseyi şu sa· 

brlarla ilin elti : 
"Hava taarruzuna karşı hiç bir hazırlatı olma

dığı anlaşılan Aden şehri hava kuvvetlerimizin dün 1 
i'ece yaptı~ı şiddetli bir hücumla temamiyle tahrip 
edilmiştir. ,, J 

Servantes için yeni bir mevzu.. j 
GUNlR 

Kurtuluş bayramımıı 

için büyük hazırlıkla 
Mersin : 20 ( Türksözü mu· 

habirinden ) - 5 Kanunusani 
Kurtuluş bayramı hazırlıklarına 
başlanmııtır . Dün Valimiz Sa· 
hib Örgenin riyaseti altında vi· 
liyct makamında büyük bir top. 
lantı yapılmıştır • Bu toplantıda 
Alay Komutanı, Belediye Reisi, 
Halk Partisi Vilayet Heyeti Re· 
isi, Halkevi , idman Yuı du reis· 
leıiyle Maarif Müdürü de hazır 
bulurımuşlerdır . 

Kurtuluş bayramının her se
nekinden daha ziyade güzel ol· 
ması için tertibat alınması ve 
yapılması gerekli ~ler etrafında 
~örüşülmüştür. ayram için zen 
gin bir program hHırlanoıakta· 
dır. 

Köyde bir 
cinayet oldu 

Katil yakalandı 

r~utbol maçları 

Malatya Mensucat "' 
Demirspor berabere 

Şehir Sta ~yomunda Mala& ile 

ya Mrnsucat Fa':ırikaaı GençP L la 
Kulübü Futbol takımiyle l)e" "'1.~ 
mir spor kulübü Futbol takıill' ' 
arasında dün tekrarlanan dlııç 
1 - 1 beraberlikle neticelefl' 

rri~tir. Bugün idman Yurdu il' 
Ziraat Lis .. si futbol takunl,ıa 
kaı şıl11şacokhr. 

Pazar günü Stadyom ia ~ 
pılacak olan profesyonel giird 

n.usabokalau hazırlıkları ik..,.ı 
edilmiştir. 

Cezalandırılan 

köy hey'eti 
Osmaniye kaza.un Taciı li Köy iş1ninde liiaydisi ,O' ~in~ 

nahiyesine bağlı Kırınacalı kö- rülen Yolgeçen köyü mubtafl llv; 

yünde Durdu oğlu V ~ıi ile Haca Ali Ôzca"n ve 938 _ 939 yı~ 
Ali otfu Mustafa arasında çıkan l ları ihtiyar b y'eti azasınd" 
kavgada Mustafa ölmüş ve katil r ş N. · K c1" 
V 

· k 1 k"k uran aşmaz, ıyazı arı 
eh ya a anmıştır . Tah ı at Ç I . y f Ô -~ 

yapılmaktadır. Hakkı ' ık ıle usu ıt.U 

K 1 d 1 vilayet idare hey'eti karırı11~ 
aza arJmJZ a beıer lira para cczasiylc: teC_.-

sıhhi mürakebe ye edilmişlrrdir. 

Saimbeyli kazamızda birinci 
kinun ayının ilk onbeı günü zar· 
fında 10 köyde 947 kadın; 760 
erkek olmak üzere 1700 köylü 
satlık mücadelesine ti i tutul· 
muş ayrıca 522 tv sıhhat ekip 
leıi tar&fın.:lan kontrol ve mua· 
yeneden geçirilerek 6054 parça 
cfya iliçlanm 1lc surdiyle temiz 
lenmiıtir. 

Müze müdürü geldi 

ne Buraa müza müıiürlütüo 
naklen ta)in f"difditini evvefcf 

bildirdiğimiz Bay Naci K"" 
şr hrimize gdmiş ve v.ızifcf' 
başlamıştır. Yeni müze müdÜI 

müz mu vafhkiyetler dileı is. 

Bu kış Zer'iyatımızıo 
• 

geçen yılla mukayesest · 
Bö'gemiz dahiıinde lmıa fa 

sılalarla devamlı yağmurlar yare· 
maktadır. Havaların bu ı kilde 
gayri müsait gitmesi kışhk zcr'i 
yatrmızı sekteye uğratmaktadır. 

Merkez kaza ve müthakıtta 
devam edilen kışlık zer'iyat ae
çen senenin 15 birinci kirıunun 

ayma nisbctle yüzde yirmi nok
sandır. 

Kış zcr'ıyatımız Şu'ıat 8) ı 

sonuna kadar devam edt C"ğine 
göre müsait havalarda ekimin 

C.H.P. Seyhan Vilayet 
idare Heyeti reisliğin
den: 

22-12-940 Pazar günü sa 
at 11> da Parti biı asında baı· 
!ayacak olan C H.P. Seyhan vi 
liyet kongresi tek.mil yu,tdaı· 
larımızın istif adt sine açık bulun· 

dut ulaca k tır. 
Kongreyi görmek ve konu· 

şulanları dinlemek ve faydalan
mak isteyenlc:riıı o gün muayyen 
saatte kongıe Hfonuna gelme 
leri rica olunur. 

ilerletilmesi sur tiyle faalirtS 
inkişaf dti ilmeıin~ çalıııla~ 
Bu sürekli yağmurlar s~ı feti! 
ti gibi tekhfeler göstermektr' 

BORSA 
Pamuk 

CiNSi 

'apınıalı 

Y:--Pa~ 

En az 
K. S. 

49 
47,00 

---~=-=---1-~~ 
Klcvlaı d ı 59,25 
Suaaam 19,50 
K .buğday ı-__;.--ı.---

iuğday To. 
,, yerli 

Arpa 5,00 
Yulaf 

20 11 1~40 
t embiyo ve par• 

Jş Hankasından ahnıuıtUı;_/ 

•---.----ı== Rayişmark 

Frank (Fransız) 
Sterlin (ingiliz) 
Dolar (Amerika) 

Frank isvi e 
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kdenizde son 
lQgiliz faaliyeti 

1 
Avusturalyada li# 

mecburi askerlik 
r titınyanın Akdtniz fılosu 

baş kumindaomın neşretti Sidrıey : 20 ( A. A. ) - A 
vustu:-alya harbiye nazırı bir 

emirname neşrederek, 19 yaşın· 
dan 33 yaşına kadar olan bütün 

erkekleri mecburi askerlik biz 
mdine davet etmiştir . Şimdiye 
kadar Avusturalyada yalnız be· 

karlar askere gitmekte i i . 

. e göre, Jngiliz dtniz 
ftalyan sularına girerek 
rna hareketi yapmışlar· 

ıiliz deniz kuvvetlen Ot· 
boğazmdan içeri girerek 

iislerine yüksek infılakh 
•r atmış lardır. 

·izler dün, ilk defa olarak 

ile Arnavutluk arasındaki 

1 
ıayı kesmi .. bulunuyorlar. 

ltlyan radyohı ı bunu mil· 
dirccck o'urlarsa bu, hal 

• ümc\i hesabına fena ne· 

tcvlid edeb ilir. 

!ininin " Bizim D~niz ,, 
~trdiği Akd ı.: niz ar tık 11bi 
~niz ,, olmdktan çıktı . 

Yugoslavyada soğuklar 
Belgrcıd : 20 (a.a) - Yugos 

lavyada hüküm süren şiddet i so· 
ğuklar devam etmektedir. Sırbıs
landa Plevya, Taşlıca kasabasında 
termumelre .sıfırdan aşağı 22 ye 
düşmüştür. 

Maltaya hücumlar 

l'iyet karşıs mla şu Atalar 
y•· 'hatırlayabiliıiz: " Dimya· 

ürtf ık,.n evJeki bu'gurden 

Malta : 20 (a.a) - Ne şre. 
dilen bir tebliğ dün gece Malta. 

da iki defa alarm verildiğini, 
bir ltalycın tayyaresinin düşürül· 
düğünü, ikinci alarmda ise hiç 
bir akın olmadığını bildiriyor. 

ın•l 

11 

tr lngilizlt•ı böyle ltalya 
Qavut!uk ara sındaki n uva

flıütcma Ji kest;cı k olur· 
ı\tnavutluktoki İtalyanla· 
tiyeti çok f na olacaktır. 
ıı hadiseler biu, Akde-

go· lngi iz b kimiyetinin git· 
~11\lvct bu'makta olduğunu 
Yor. 

Eski R omen kralı 

Londra: 20 ( AA. ) - Es 
ki Romen kralı Karol bugünlu· 
de Lizlona g elecektir. Kralın 
Amcrikıııya gitmek u!yetinde ol. 
duğu söylenmektedir. 

c•"' 
1 ıür~ 
iyle 
cıi· 

• 
ı 

u teyit edecek amareler· 
İıi de şudur : Loid şir· 
Yunanistan, Türkiye sa· 

nakliyat sigortası yap
b•şlamım. 

~hyanın vaziyeti 
•nyaddn gden haber 

ıtıetelcrin ltalya vaziyc· 
müdahale zar ur etiodrn 

tikleıi hihedilmektedir . 
Frank Furter Saytung 

i " Jngiıiz taarruzunun 
~olacak ? ,. diye soru -

tsratla durmuşlur . Ve şu mu 

hakkak ki logılizler böyle bir 
ihtimal karşısın~a bütün kuvve· 

tiyle hazırlanıyor . 

Fransada vaziyet 

F ransadaki vaziyet esrarrn 
gız safhayı muhafaza ediyor. 

Alman teşebbüsleriyle Lavat'ın 

serbest bırakıldığı ha betleri te· 

eY> üt C'tmr ktedir. 

Flandcrıin v. zifeye bıı ş1a· 
ki 1talya A!- I dığı habcıi geldiğine göze , La 

•ıetele r inin böyle bir mü I' k · b · 
ı: . ı Va ın le rar ış aşına grçmesı 
"Ilı arzu dmez . Ve bunu 1 .. . . . 
· t h . G d bugun ıçın bcıhıs mevzuu dt-ğıl a mu artır 1Y a111n j 
1 anlatın k tadır. 1 dir · 

1 

J1 \n istil~ teşebbÜ:>Ü İ rı gitiz bo ır~b ;.1. rdırı~anlan 
1 ~anya ltalyaya en bü ük J ı• gitiz kuvvetleri bom ardı 

J• t•rdımı lngilı reyi isti. a ~a mania a d( vam d i> or . lngi 
S c yepabi!it . u .u logıl· lizlerin son l oml,ardıman ettik· 

t Ame:ika ia böyle hi!I leri Mcı nh ... i ş h i A'mar. y.ın ı.1 
etİll ledir. EskiJt'n Almanlar i;Ü)Ük biı eı1dii11tıi nıı·rke ... Hır . 

_,ktt'' te~ebbüsl rini işce edi· Burada k"myfvİ ruad,~eleı \'e 
;ke· 1 Şımdi ise Alroan)'a l u 
edi'· lt~lerı çok g<zli tutuyor, 

ıı Çörçil ve lngi ıiz tay-
~at rıazm Avam Kama 

boya madddt.ri istıhsal edilır . 

Bu rndüstıi tahıibi Alman 
yayı gl'nİş mik)•asta alakadar 

bu taarruzlar üurinde ~der, sarsar . 

NE YOK? 

sığınaklar - Diş Muayenehanesi Sinema 

'beyli Ekspres,, in yazdığına göre, Almanlar, Manş Denizinde 
&ahilleri boyunca yüzen sığınaklar yapmışlardır. Bu sığınaklar, 
~" 1 dolayısiyle denize düşen pilotlann hayatlannın .. yara anma . . . . 
'aı maktadır. Sığınaklar, silindır şeklınde olup denrz sevr· 

na yara b" d" 
bir metre yüksekliğindedir. Böyle ır sığınağın yanına uşen 

un k" "k bir merdiveninden çıkıp üzerindeki deliğinden içeri 
uçu k - .. k hayatını kurtarır. Sığınağın içerisinde yata .ve ortu?ece · eşya 

,olarak konserve, tedavi için ilaç, sargı vesaıre, aynı zamanda 
~t radyo neşriyat merkezi de vardır. 

• 

Garp çölünde 
( Birinci snyfodnn arbı.n ) 

lunan tayyarelerle binalara büyük 

hasarlar yapılmıştır. 

Birinci uçuşta yangınlar çıka· 
nlmış ve infilaklar vukua gelmiştir. 
Asgari 18 düşman tayyaresi tah
rip edilmiştir. Son hücum eden 
tayyareler hedefi terkedcrken yan• 
gın temamiyle umumi bir mahiye1 

almış bulunuyor Ve kaim duman 
tabakası bütün tayyare mP.ydanını 

kaplıyordu. Bardiya-Tobnık yolu 

bombardıman edilmiştir. A\• cı tay 

yarelerimiz l:eşif hareketlerine ve 
kara kuvvetlerimizle işbirliği hare
katına devam etmişlerdir Bir düş
man tayyaresi alevler içinde dü· 
şürülmüştür. Başka tayyarelerimiz 
de Serobatib ve Jobele hücumlar 
yapmışlardır. Arnavutlukta tayya
relerimiz Avlonyaya yeniden hü
cum etmişler ve bir deniz tayyare 
hanıariyle civara bir çok bomba 
atmışlardı r. Bir depo ateşlenmiştir. 
Düşman avcılariyle yirmi dakika 
süren bir muharebe yukua gelmiş· 
tir, Bir düşman tayyaresi muhte· 

mel olarak düşürülmüş ve bir bom

bardıman tayyarcmiz üssüne dön· 

memiştir. Bütün diğer hareketlere 
iştirak eden layyarelerimizin hepsi 
salimen üslerine avdet evmi~lerdir. 

ilan 
Seyhan Kadastro 

hakimliğinden : 

Davacı, Adananın Bucak ma 
hallt sinde 14 numaralı hanede 
mukim iken haşka meçhul bir 
semte azimtt eden Rüştü Ôzis 
tanbulıuoğlu müddeaaleyb ayni 

mahallede 12 numaralı evde o· 
turan Girit mübadillerinden Ha 
san aleyhine Seyhan Kadastro 
mahkemesine açtığı 940 I 237 
numaralı rnüdahalrnin mt>rı'i 

ha kkındoki davanın muhakeme
si hitam bularak ::i/121940 tarih 
ve 205 karar numaralı ilam ile 
mumailc yhin men'i mürt. hale 
hakkındakı idJial a rının vaz f s i ı· 
hk rıok l asınôan ı e<l ii K r. laslt o 
Karıurıunun olbaptaki alıka ınıı a 
h:vfık n teııı) i1i kabil o1mak ij. 

1erc karnr altına '1 1ındığı v~ İş 

1 n ; anı lıü 1as auınm nt'~ri t ar i 
lıirıd t n it ı ba re n 15 gün zaı fın· 
dı mumfül") h dav.ıı c tem} ı z 

c tınrt1 i ği t . kdirdr. hükmün kat'. 

iyd kf b.-deceği i arll n t et liğ 

o 'u ur. 

Se> han Kfld ı~ slro hakımliği 
12593 

Adana kulübünden: 
28- 12- 940 Cumartesi günü 

akşamı saat 20 d e sayın azala 
rırıı yıllık kongreye davet ,der • 

RUZNAME 

1- F aliyet rapoıu 

2- Hesab tetkikini Heyeti 
idarenin ibt?.Sl 

3- Nizamnamede ica edrn 
tadi atın icrası hakkındaki He· 
}'eti idare teklifi 

4- Ycrıi Heyeti IJaıe se
çimi 

5 Haysiyet Divanı seçimi 

12595 21-24- 26 .. ~~~~~~~~~~~~ ~trika'da diş tabipleri, hastalarına acı duyurmamak için mua- • 
terinde bazı eğlenceler tertip etmişlerdir. Bazı tabipler~- m~a- ~~§ B U AK Ş A M 

lcrine radyo koymuşlardır. Diş çekme esnasında muşterıye 1 Nöbetçi Eczane 
ltirmemek için radyo çalıyorlar. 

~u.teriıerinin ekserisini çocukları teşkil eden bir diş doktoru da 1 Tahsin eczanesi 
hanesine küçük bir sinema perdesi kurmuştur. Çocukları te- 1 
!\en hastasına cücelerin hayatına dair küçük bir film göste-

. ta çocuk filmi seyrederken, korkmadan ve ağlamadan tedavi 
1 iiii:ii-iiiiiiiiiiii;iiiiiii--iiiii:--iii 

L 1-f\Olayca yapılıyor. • 

Yeni Otel Yanmda 

T0RKSÔZ0 

21 Xll 940 Cumartesi 

8.00 Program, saat ayarı, 

8.03 AJANS 

8.18 Müzik: Hafif program 

8.45/ 

9.00 Ev Kadını - Yemek 

13.30 Program, Saat ayıı rı 

13.35 Müzik : Türkçe plaklar 

13.50 AJANS 

14.05 Müzik : Türkçe plaklar 

14.20 Müzik : Riyaseticumlııır b. 

15.00 At yanşları tahminleri 

15.10 Müzik : Operet parçalan 

15.30 Konservaturdan naklen : 

Riyaseticumhur Filarmonik 

orkestrası konseri 

18.00 Program, saat ayan 

18.03 Müzik : Radyo caz 

1 18.30 Müzik : Saz eserleri 

19.00 Konuşma (Günün meseleleri) 

19.15 Miiıik : Folklar örnekleri 

19.30 Sacıt ayarı, AJANS 

19.45 Müzik : Şarkılar 

20.15 RADYO GAZETESi ,, 
20.45 Müzik : Fasıl heyeti 

21.15 Konuşma (Bibliyografya) 

21.30 Müzik : Radyo orkestrası 

22.30 Saat ayarı, AJANS 

22.50 Konuşma (lngilizce - Kı· 

sa dalga) 

23.00 Müzik : Dans 

23.25/ 

23.30 Program ve Kapanış. 

Sayfa 3 

• 
SRİ INEMA 

SUVARE u AKŞAM MATİNE 

8.30 2.30 

Altın serisınden bir inci daha sunar 

Beş büyük artistin ! .. 

Doroty Lamur 
George Raft Henry Fonda 

Jon Barlmur Akim Tamlrol 

IBDAKERDESI 

DENİZLER ABU DESİ 
BUyUk SUper Fllmlnl Sunar 

iLAVETEN : 

GEORGE OBRlEN'in 
en heyecanlı, en güzel filmi 

Ateş Düellosu 
• • 

Bugün gündüz matinesinde 

Kanatlı insanlar - Maskeli haydutlara karşı 

l• • 

Yurddaş !. 
Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmın

da çalışmak üzerebir mürettibe 

ihtiyaç vardır . ldarehanemize 
müracaatları. 

Hava kurumuna aza ol 

y 

ı ı 

L D 1 

- -

Möble Evi 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde Vak ı fi ar 
apartmanı altında 

• 
ILDIZ'I - -

Ziyaret Ediniz 

Ev Eşyaları 
Mutedil Fiyatlar 

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

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiniz Şekilde Yapılır 

1'aşradan Sipariş Kabul EdiJir 
ADRES : Adana Abidinpaşa Cadde5i Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,. Moble Evi 

12546 



Sa.)'fa 4 TORKSôZO 

- -- -- . - --IJ 

I 

ıPünyanın e11 m~şhur radyolarıı yakında geJiyor 

Muharrem Hi mi REMO 
Abidiop.ap Gaddeai No :-li;2 Telgraf: Remo - Adana - Telefon: 110 
- - -- - -- --- - - - - --- - --- ----~- ~ -- - -- -=-----

ilan 
Seıhan Y.iliyeti M. 

H:müd~-rl\iğünden =-
1 - 940 yılı Yol Vergisi 

mükelleflerinden nakdi olanla 
rın birinci ve ikinci taksit müd· • 
detleri geçmiş ve haklarında 
kanuni takibat r•pılm11k üzere 
ihtarnameleri mahallelerine a 
saJmııtır. 

2 - Mükelkfiyetlerini ıim· 
diye kadar nakden ödeyenler 
tahsildar makbuzlarını ve bede
nen çalışanlar da ifai mükelltfı
yet veaıkalarını, alakadar me 
murlar tarafından yapılacak 
yoklamada göıtermek üzne şo· 
aa ve köprült r kanununun 19 
uncu maddesi göreğince yanla
rında bu'undutıcaklardır. 

3 - Bedeni yazılıp ta nak
ten veya l:ıcdent'n ~orçlarını ö· 
demeyenltrdcn vergi °!o 50 
fazlaai)le tab•il ediltc<ktir, ilin 
olunur. 12592 

i 1 an 
Halkevi reisliğioden: 

NAMIK KEMAL'IN 100 üncü 
YILDÖNÜMÜ 

Büyük Şair Namık Kemalin 
dotumunun 100 üncü yıldörıü 
mü 211121940 cumartesi ziinü 
saat 20,30 da Evimiz Salonun
da kutıanacakbr. 

Giriş ıerbesttir. 
Halkevi toplantalarına ço· 

cuklar gelemez. 
12589 20-21 

~ ••• , •••• ~,····~·········, •• ,",_ ••••••••• , ••••••••••• : 
ı •. .. •. • 
1 TU KSOZU i 

• 1 
1 • • • • • • • • • • • • • = • ~ 

ve MATBA~$1 
• • • • • • 

T •• k •• •• G t • Okuyucularına, dünyanın her tarafında ur sozu aıe eşı: vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

• • • • • 

Türksözü Matbaası 
---

Kitap, Mecmua Çe~, Bilet, Afiş, Plan Ha-
• rita, Bilumum Matbaa işlerini Türkiyede 
• mevcut matbaalara rekabet eder derece

de· tabeder. 

kasmo: 

• • • • • • • • • • • • • : ı I 
:ı • • 

: ı - - - • ı • • • • • • • • 

Sağlam, T®\i~, Zarif Cilt ( Türksözü) 
MiieeHi _lıanesinde Yapılır. 

5 Kj.nunusani 19,41 __ 

Adananın K.uıtuWş Bayramında 
HALKEVI SAL.ONLARINDA VERiLECEK 

KızılaY. Salosu 
Mevıimin en nezih. 

Bu baloya 
12568 

• 
Kızılay 

S-7 

Adana Ticaret ve Sanayi Odasından : 

Sicilli Ticaretin 6S numıruıpda (Süleyman Nuri Knmiı ci ve 
otullan Adına Yeni Taı Matıza) unvanile kayıtlı Mar.ifıatura. tica
retbantsinin bundan 1<>nra (Süleypaıu Nuri Kazmirciotullan Adına 
Yeni T., Mıtaza) teklinde detjştirilditi ve Musa Nuri Kazınirci 
ile Nuri Kumircinin IQÜnferiden v' müçtcmıan ticarethane nımmı 
imza koymata ıelihiyettar bu!uqduklan Odamızı mtvdu Birinci 
Noterlikten taıd•kli 1ll'l211940 tarjbai lirkül.11~0 ~'Nllmlldt 
ke1fiyet ilin olunur, 12594 

hler Eczahanede bulunur. 

T. İŞ BANKAS 
Küçük T asaıruf Hesapları 

ı 9 4 1 
lkrıamiye plan 1 

KEŞIDELER: 

4 Şubat, 2 MayH, 1 A&ustos, 3 ll&.iocitf'frİo 
tarihlerinde yapalar. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

8 
" 

1000 ,, S.000 " 2 
" 

750 ,, l.500 " 
4 . 600 2.000 " " " 8 " 

250 " 
2.000 ti 

80 
" 

100 it 8.500 " 
80 ,, 50 it '·000 it 

300 " 
20 " 

6.000 " 

Türkiye iş Bankasına para yabrmakla yallmz para biriktiflPİt 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz . 

- TÜRKIY.E CUMHlJRIYEtl 

Ziraat Bankası 
Kurulu• t.rihl : t888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 265 

Zirai ve ticari ber aevi banka mameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

. ~ 
Ziıaat Baııhsıııofı hn l r.ıalı u ıhh1Fı2 tuanuf besıp 

en az. 50 lirası bulunanları senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aıatıdaki plfina iÖre ikramiye .datwhlaeathf4 

4 Adet 1000 Lirahk 4000 Lira 
4 .. 500 " ~()()() " 
4 .. 250 .. 1000 ., 

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

DIKKA T : Hc11planndalci- paralar bir .ene içiade jO 
radın ııığı düşmiyrnlere ikramiye çıktajı takdirde 
20 fazlasile verilecektir . 

Kuralar ıe~de 4 dda. 1 EyylQI, 1 Bitiııck1nun, f 
v~ l Haıireo tarihlerinde çekilecektir. 

Abone ve llan 
Şartları 

SCneliti 1200 Kr. 
Altı ayhAı 600 ,, 
Üç aylığı 300 ,, 

Aylık ta abone edilir . -lllnlar için ld .... ye 
mUracaat etmellllP. 

. .. 


