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NEVZAD GÜVEN 

OFiS, MALiYETiNE 
SATIŞ YAPACAK 

merika Cümhurreisi B. 
Ru~velt istila altında , 

muharib , bita raf bütün 
tlerin büyük bir alaka ile b k 

ti nutkunu söyledi . 

Hiç şüphe yok ki, B. Ruzvelt 
[ Ocak başı musahabesi ] ni 
arken Amerikan umu ıı i efka 
hitabettiti kadar dünyaya da 

Ciiyordu . Amerikalılar , biz-
milır müdafaaları u~runda Jn

eye ne kadar büyük Bir fe
rlıkla yardım yapmaya mec
olduklannı katr bir dille en 

hiyetli, en mesuliyetli büyükle· 
İ.ıı ağzından ögrc:nırken , bütün 
ya ve bu sırada mihver dev · 
ri de Amerık.amn Avrupa har
karpsındaki vaziyetini şüphe 
tefsir kabul etmez bir şekilde 
enmif oldular . Nazilerin poli
ve harb ıayelerini açıkça it 

1 ~Garp çBIUnde aUngU hücumuna geçen bir lnglllz 

mUfrezesl alperlerlnden sıçrarken 
ve diinya huzurunda mah · 
eden 8. Ruzveltio bu sözle-
n sonra, Amerikanın lnıilte· 

e yardım sııhasında ne kadar 
ri aidecetinde arbk kimsenin 
besi kalmamıştır . 

Denilebilir ki, Amerika Cüm
. "nin bu ( Ocak bqı musa-
ai ] Beynelmilel kaide ve 
erin .fCIUUerini temamiyle de-

. diti zamanımızda , mibverci· 
Wfl düpe düz bir harb ili 
an başka bir şey değildir. 

•• Sanki harbte imiıiz ıibi , 
i süraUe, ayni azimle ve ayni 

perverlik ve fedakirlık his· 
b ile vaıifelerimıze sarılmamız 

dar • ,. diyen B. Ruzveltin 
erinde ıniUetine çok büyük , 
adu ve cinsi kestirilemiyecek 
akarbklara hazırlanması lüzu-

Unu ihtar eden bir devlet şefinin 
anna ıörmek lazımdır . 

B. Ruıvelt Avrupada cereyan 
n m6thi4 botuşmanm Okya

Ualar qın Amerikaya ne kadar 

~n ve n~ticesinin onu ne ka-
4-r ıiddetle alakadar ettitini şu 
'lrDlelcrle anlatmıştır : 

" Mihver devletleri lnailtereyi 
lerse her Amerikalı gerek eko

llolllik, prek askeri sahalarda al
-._ , hem de infilak kur ıunları 

ile dolu bir tabanca namlusu da
hnmıı bir halde yaşayacakur • .. 

Arbk açık bir surette ıörülü
)or ki , Amerika mukadderabnı 

lı.ruterenin mukadderabna ba~la· 
lluftar. Amerika kendisini Avru-

Padaki harbin neticesine sadece 
inanı ve ideolojik bir alaka ile 

~lil ayni umanda ve belki de 
daha ziyade milli varlıQ'I bakımın-
.ı.n da hayatt bir alaka ile bath 
törmet• baılamıştar. Amerikadan 
leferi bir heyetin istenmeditini fa· 
l.t, lnıiltereye yardımın da şahsi 
bir fikir meselesi olmayıp askeri 
Qrilteheuıslann mütalealanna da-

)'anan realist ve askeri bir siya
let meselesi oldupnu söyleyen 

a. Ruzvelt, icabettitf zaman Ame
tlkan milletinin bunu da yapmak, 
)'ani harbe men iştirak etmek 

ltıecbmiyetiDde oldutunu anlatmak 

iltemiyer mu ? 
Amerika Cümhurreisinin bu son 

"'1tltunu, basmak üzere bulundu
lumuz 1941 yıhnda cereyan ede· 
~it hadiselerden en mühiminin 

kat•t bir işareti olarak l'Örmek 
llaiballtah bir tahmin olmaz • 

Amerikanın buriinkü vaziyeti 
~Din kefelerinden birisine kon· 
._, üzere ele alınan müthiş bir 

ribidir. 
BU afırlık kefeye rirditi za• 

--- t .. liDin ipi de kapaktır. 

• 
Bardiya önünde 
İngiliz kuvveti 
gittikçe artıyor 
ltalyan gazetelerl efklrı 
umumlyeyl yeni bir he· 

zlmete hazırlamakta .. 

• 
Kahire: 30 (a.a .) - lngiliz 

kıtaları Bardianın garbini temizle
mekle meşguldurlar. halyanların da 
Tobrukta hazırlıklarda bulunduğu 

haber alınmııbr. 

Ankara: 30 (Radyo ıazetesin· 
den) - Gelen haberlere göre ln
gilizler Baroya etrafında takviye 
almakta ve büyük bir hücuma ha
zırlanmaktadır. lngilizlerin Bardi
yadan sonra T obruk üzerinde 
harekete geçecekleri tahmin edil
mektedir. İtalyan matbuab Bardi
yanın sukutu ihtimaline karşı ef -
karı umumiyeyi hazırlayıcı neşri

yat yapmaktadır. 

GARB ANADOLU
DA SEL V AZiYETi 
Can kaybı yok ; fakat 
hasar oldukça mllhlmdlr 

Ankara : 30 ( Türkııöıü mu
habirinden )- Aldığım maltlmata 

göre, Seyllb fellketine uğrayan 

Kemal paşa ve Karacabey kasa• 

baları için Mursa vilayetine Kml 
ay 2000 lira göndermiştir . Bu 
paranın 1200 lirası Kemal paşaya, 
800 lirası Karacabeye satfedile· 

cektir . Dün akşamdanberi sular 
Ulubat köprüsünü kaplamıştır . 

Bursa ile Katacabey arasında 

münakallt ve kesilmekle beraber 

telefonlar işlemektedir . Şimdiye 
kadar nühıs ve hayvanca ıayiat 

olmamıştır. 

Bir aydanberi fasılalı ve sü

rekli olarak yatan yatmurlardın 

Gediz , Bakırçay , Menderes de 

taşmışhr. Manisa , Menemen, Bcr· 

gama ovalan sular altındadır . 

İnsanca zayiat yoktur. 

Ovalardaki pamuklara mah· 
volmuş nazariyle bakılmaktadır . 

Gediz iki metre )Ükselmiıtir. Oc
miryolu sular altındadır . Şoseler 

bozulmuş, köprüleri sular götür
müştür . 

r .. - ............ ------ ......... --- .... . 
Çiğit/erin Mersine 1 

sevki temin edildi · 
Devlet demiryolları idaresi bu iş için 
her gün on vagon tahsis edecek 

Ankara : 30 ( TUrksBzU muhabirinden ) - Çu· 
kurova çllltlerlnln bekletilmeden aevkl için ya11llan 
tef&bbUsler mUabet neticeler vermı,tır. iyi bir kay· 
naktan aldıAım malOmata göre , Adana çllltl•rlnln ı 
Meralne aevkl için her gUn on vagon verllmesl hu· 
auaunda Devlet Demlryolları Umum MUdUrlUIUnUJ 
~dana Devlet DemlryaRarı lfletme MUdUrlUIUne 
emir vermı,t1r • .............. ~~~~~~~ .. ---~~--

Devlet iktisadi 
Heyeti dün 

Teşekkülller Umumi 
bir toplantı yaptı 

Aıık arn : 30 (Tüı ksözü mu
habirinden) - Deviel iktisadi 
Teşekkülleri Umumf Heyeti bu
gün saat onda Büyük Millet Mec
lisi kütüphanesinde toplanmıştır. 

Umumi heyet, Toprak Malisulleri 
Ofisi 939 yılı hesaplarını tetkik 
etmiştir. 

Diğer taraftan aldıkam malü
mata göre, Toprak Mahsulleri Q. 
fisinin iştigal mevzuuna giren bü
tün hububatın Ofise mal oldu~u 
fiyatlarla sablması Koordinasyon 
Heyetince kabul e<filmiştir. 

Profesör Hasan 
Reşit Tankut 

Pazar ekspresi ile 
Ankaraya gittiler 
Mınhkamız Paıti müfettişi iken 

Parti Merkez Heyeti arılıfina ta
yin edilen profesör Hasan Reşit 

Tankut Pazar giinQ Mersinden 
tchrimize dönerek aıtşa1Ha kaöar 
kalmış ve saat yei!Ide cnpresle 

şehrimizden ayrılmaşhr. 

Pı ...... iltM_yonda ,.eni 
Parti iniifettişimiz Haaan Mene
menciotlu, hükumet erkinı, Parti-

liler, ve dostlanndan mürekkep 
çok kalabahk bir kütle yolcu et· 

mi,tir. 

Adanada bulun<:futu kısa bir 
müddet zarfında fazileti, irfana ile 
kendisini herkese sevdiren ve her· 

kesin hürmetini kazanmağa muvaf

fak olan B. Hasan Reşit 11mltiıtun 
aramızdan ayralması mıntıkamız 

için hakiki bir kayıp olmuştur. 

Kcnilisinm daha çOk mühim 

bir işin başına pçerek memleket 

için daha çok faydalı ve muvaff a · 

kıyetıi işler bafUacaQ'ından emin 

bulunmamız bize teselli olmaktadır. 

Hayırlı yolculuklar ve geniş mu· 

vaff akıyetler dileriz. 

. 
• . 
• . • . • . • . • • • . 

RUZYEl!T BÜTÜN AMERiKA· 
LILARI INell/l'EIUl~f;IN 

YARDIMAl ÇAitRDI 

" Bizim ı~ln 
tehlike vır,, 

• . • i . 
• . • 

Yatağa girerell y«pm i 
başımlza ç!kii\~IC:te li'U t 
tehlikede. ku1t11lamayız. ı . 

' Mihvercilerin 
bu harbı kaza-

~ 

namıyaeagına 

imanım var! 
Vaşinıton : 30 (a.a.) - '"«elsi 

cumhur Ruzvelt dün akpm batün 
Amerikan radyoları tarafından 
neşredilen bir nutuk söylemiştir. 

Bay Roosevelt sözlerinin bir 
ocak başı musahabesi olmadıtına 
söylemiş ve şöyl~ devaln etmiştir: 

"Bu musahabe harp hakkın· 
da bir musahabe detil milli em· 
niyetimiz hakkında bir musaha · 
bedir. 

Reisinizin bütün hedefi, A.me· 
rika istiklllinin korunması ve siz
leri, torunlannw, torunlannızm to
runlanna, son harp çukurunun dı
şında tutmakbr. 

Amerikan milleti, 1933 buhra
nına realite ile karşı koymuştur. 
Burünkü buhrana da ayni cesa
retle ve aynı realite ile kerp ko 
yaca~z. Amerikan milleti burünkü 

. .... ., .................. -.... ~ .... , 
kadar tehlikenin içine firme~tir." 
Diyerek söze bqlam11 ve 27 Ey
lUl 1940 ta Berlinde iJdsi Avru~ 
ve biri ~yab üç millctfn Amerika 
Birleşik Devletleri bunlann ıcnif· 

( Geriıi ikinci sayfada ) 

Adııftıi lftljalt bit' ._,ır•••• 
lh.-W lt8;billf 

Fabnutö~ samı. ~ Plu; 
ıüufi ö~e!eh_soi\ra'ipifee f)fY zi. 
mandanberi aaijptcll old11tu haita • 
hktan kurtulamıyarık vefat etmiftir. 
Adana Salih Bosnanan öilımiyle 
hayırsever bir cvlidını kaybetmiı 
oluyor. 

Şahsi meaaisi ile biiyük bir 
servet yapnraıa maftllaıc oim 
t>u iyi ve fakirperver iıiA1' f'.llti· 
bnda daima iyililt yiP'\ia~ dfltmi· 
müı ve bayır muesiıeSelerMfte 
milli tetckküllerimir.e büyük teber· 
rülerde bulunmuştur. 

Ôlüye Allahtan:rrahmet diler 
ve ailesinin acdanna ortak"' oluruz. . 

Ticaret V ekiletimizin 
yerinde bir kararı 

Salih Bosnanın cenazesi dün 
büyük bir dost kalabalıtı ile Abi· 
dinpqadaki eVlnden kalcftftJaralc 
yeni mezsrhta defnolunmuştar. 

-
lstanbulda tayin edilecek gıda maddeleri 

fiyatlan bütün memlekette muteber olacaktır 
İdanbul 30 (TurluözU Muha· 

birinden) - Ticaret Veklleti, çok 
yerinde bir karar almıftır. 

Bu karara göre, İstanbul fi . 
yat murakabe komisyonu tarafın· 
daa tesbit edilen bil~m•m gıda 
maddeleri fiyatlan, botun Turki · 
yeye fa}Dil olacaktır. 

Bundan maksat, İstanbol<ta 
konıılan fiyatları fayet begenmİ· 

yecek olan bulunursa bu gibilerin 
diger vilayt:tlere mal kaçırmaları· 
na mani olmakbr. 

Böylt:likle, ıerek mUııtahsili, 
gerekıe mUıteblik menfaatleri ıöz 
önUnde tutularak kabul edilen gı· 
da maddeleri fiyatlanoa kar~• hiç 
bir auretle cephe ahnamıyacak.· 
tu-. 

f talyan kuvvetleri 
ric'atta berdevam 

Yeni esirler alındı 
Atina : 30 (a.a) - Umumi 

emniyet nezaretinin tebliti : 
Memleket dahilinde sükOn hü· 

küm sürmüştür. ltaıyanlar Himara
dan kaçar:arken tüccar ve esbabı 
emlaktan on Yunanlıyı rcltürmüş · 
lerdir. Bunlann lkibetleri meçhuldür. 

Atina : 30 (a.a) - Harbin 
ljqındanberi Yunan ve lnailiz tay
yareleri 50 İtalyan tayyaresi düfir· 
müıtür. lngiliz zayiAb 10 tay· 
yaredir. 

Almanyada çarpııan 
iki askeri tren 

Berlin : 30 ( A. A. ) - Bır· 
linden l'elmekte olan bir marşın· 
diz treı.i izinli asker tqıyu di· 
ger bir trenle çarp1tm11tır • Bir 
trenin iki vagonu baura utr•· 

mıtbr. Yolcular arasında bet ölü, 
yedisi atır, birçok yarah vardır. 

Bulgar siyaseti 

değiımemiştir 
Sofya : 30 ( A. A.. )- Bulpt 

hariciye nazarı söylcditi bir DU· 

tukta Bulıar ıiyuetinin delifme· 
ditini, Kral nutkunden aonra Bul
i'ariıtanın dıt siyaaetln'd'e detf· 
tikUt' olıbasını icabe'tlirece"k ba
di'sder çıkmadıtmı ııaıve .ıilmif· 
tir, 



Bay Ruzveltin 
son nutku 

( Birinci sayfadan artnn ) 

leme programına engel veya bu 
renişlemeyi bloke ederse, Ameri· 
kaya karşı birlikte harekete geç· 
mek tehdidi ile birleştiklerini te
barüz eltirmiştir. Ruzvelt burada 
şöyle demiştir : 

Bu son haf tatarda bir çok 
kişi bana müracaatla, bütün ha· 
kikatı çıplakğiyle söylememi Arzu 
ettiler. Vakıa küçük bir Ekalliyet 
de bunun aksini istivordu. Bunlar 
şöyle diyorlardı. 

"Rica ederim bay Reisi ha
kikatı söyliyerek bizi korkutma· 
yınız. 

Hakikat şudur. Bizim için teh
like me\'cuttur. Yatağa girerek 
yorganı başımıza çektiğimizde 
tehlikeden kurtulamayız. 

-" Şu cihet kat'iyetle teyit 
olıınabilir ki, mütecavüz memle
ketlerin dünyaya hükmetmek ve 
dünyayı fethetmek hususunda her 
türlü düşüncelerden sarfınazar et
tiklerine dair sarih teşebbüslerin 

gözükeceği gün gelinciye kadar 
Amerika Birleşik devletlerinin sulh 
tezlerini teşvik etmeğe hiç bir 
hakkı yoktur. Ve bunun için hiç 
bir sebeb de mevcud değildir. 
Hürriyete karşı birleş kuvvetler 
Amerikan sahillerinden uzakta tu· 
tutmaktadır. Bu kuvvetler lngiliz
ler, Yunanlılar ve ram edilmiş 

memleketlerden kaçan askerler 
tarafından abluka halinde tutul
makta, di~er taraf tan Japonlara 
ka rşı da Çinliler başta büyük bir 
müdafaaya girişmiş bulunmaktadır. 
Bazı Amerikalılar Avrupa ve Asya
daki harplerin bizleri alakadar 
etmediğini sanıyorlar. Halbuki bu 
harpleri çıkaranların bizim yarım 

küremize götüren Okyanusların 
kontrolünü elde etmeleri bizim 
için en hayati meseleyi teşkil 

eder.,, 

rinin harbe girmesini değil ken. 
dilerine tayyarf', tan~, top ve ~i 
lep vermesini istedıklerini ve bu 
gün o milletleıin başına gelen 
felaketin yarın A meriicahların 
başına gelmemesi için bunların 
sür'atle bu milletlere verilmesi 

lazım olduğu fıkrinde bulundu 

ğunu resmen beyan ettiğini söy. 
Jemiştir. 

Askerlik bakımından İngil
tere ve Britanya imparatorluğu· 
nun Nazilerinin dünya hakimiye 

tine karşı müdafaa kalesi teşkil 
cttigini ve bu milletlerin insan 
şecaatı tarihinde ebediyen yaşı · 

yacak bir harp verdiklerini söy· 
liyen reisi cumhur, Amedkadan 
bir seferi heyet gönderilmesı is 
tenmediğini ve hiç bir Ameıika, 

ricalmın da böyle bir tasavvuru 
o1madığını tekrardan sonra, İn
giltcrcye yardımın ıahsi bir fıkir 
meselesi değil, askeri mütahas. 

sısların mütalealarına dayanan 

realist bir askeı i siy~sct mese

lesi olc!uğunu beyan etmiştir. 

Nihayet reisicumhur nutku
nu şu sözlerle bitirmiıtir: 

- "Biz demokrasinin büyük 
tezgahlo.rını ve mühimmat fabri· 
kaiarını teşkil edecetiz Aynen 
sanki harpte imitiz gibi, ayni a· 
zimlc, ayni sür'atle ve ayni va
tanperverlik ve fedakarlık hissi. 
yatı ile vazifelerimize sarılmamız 
lazımdır. lngiltercye büyük mad 
di yardımda bu'unduk. Ve istik
balde daha büyük yardımda bu 
lunacağız. lngiltereye yardım az· 
minde hiç bir durğunluk vukua 

1 
gelmiyecektir. Hiç bir diktatör, 
diktörlerin hiç bir kombinezonu 

HAFTAN iN SPOR HADiSELERi 

On takım karşılaştı Kibrit ucuzluyor uz 

Kır koşuları yapıldı Dün iyi bir kaynal<tan aldı· 

tımız malumata röre kibrit fl· 
yatında tenzilat yapılacaktır. Bu 
tmzilat 941 yılı birinci günün· 
dtn başlayacaktır. Tenzilit,kutu 
başında on paradır . 

Şehir stadyomu, ~Cumartesi 
ve Pazar iÜnleri on takımın kar· 
şılaşması iibi büyük bir futbol 
hareketine sahne oldu. Takımlann 
taraflarının fazla ve har .ıretli olma· 
sı seyircile; arasında ayrı ayn bir 
heyecan uyandırıyordu. 

Cumartesi günki ilk maç ld 
manyurdu ve Toros takınılan ara· 
sında, Abdi Atamer'in idaresinde 
geçti ve neticeyi 2-0 Yurdlular 
kazandı. 

Evvelce de işaret ettikimiz gi• 
bi Yurd takımında Kemal Çinli ve 
Zeynel yok idiler. 

Oyun Toroslu gençlerin faikiyeti 
altında geçli ise de Toros takımının 
iyi t~rtib edilmemiş olması ve for· 
!arın kendi hususi ~evklerine göre 
oynamaları takımı mağlubiyete sü
rükledi. 

Muallim mektebi ve Lise ta· 
kımlan daha sahaya ayak basarlar
ken iki tarafın hararetli taraftarları 
takımlarını uzun uzun alkışlara 

tuttular. 
Lise takımında santrhaf lbrahim Kir
men, santrfor Refet Aktoz, Muallim 
mektebi takımında da soliç Kemal 
Ôzdilek görünmediler. Bunun se
bebini iyi bilmiyoruz. Fakat bu üç 
oyuncu da takımlarının hemen en 
güzide elemanları olm .. ları hasebiy· 
le takımdaki yerlerini almaları la
zımdı. 

lub sayıldı 
Seyhan iençlik kulübünün kıy

metli idarecilerinin bu likaydileri 
bütün ! Seyhanlıları müteessir et
mektedir. 

ikinci maç Ziraat Lisesi ve 
Demirsor takımlan arasında oldu. 

Okullarda tatil 
Netice :j 2-2 berabere. Her iki Şehrimizdeki lise ve orta 
taraf için de iyi birer derece. mektebler dünden itibaren 2 

Üçüncü karşılaşmayı Milli men· 
sucat ve İdmayurdu takımları yap
tılar ve şu neticeye vasıl oldular: 
2-2 berabeı e.: 

Bu netice ldmanyurdu için bir 
·muvaffakiyettir. Fakat Jikin başın
da bulunan MÜallim - mektebi takı-:' 
miyle Atbaşı beraber giden Mil
li mensucat takımı için hiç de iyi 
sayılamaz. Milli Mensucat takımı· 
nın bu beraberli Muallim mektebi J 

Kanunaani sabahına kadar tatil 
yapmışlardır. Ve tatil 7 Kinun· 
saniden 1.'.i Kinunsaniye kadar 
da devam edecektir. 

lık mektebler de bufiin öt· 
leden sonra bış'ıyarak 6 kanun· 
saniye ve 8 kanunsaniden 13 
kaoun5aniye kadar tatil yapa· 
caklardır. 

takımına derin bir nefes aldırmıştır .. Murahhas hey' eti gitti 
• • • Pamuk Kon1resine iştirak 

etmek üzere seçilen Adana mu 
rahhaslarından [!bazıları Pazar 
günü Ankaraya hareket etmiş 
indir. 

Pazar ~nünün diter büyük 
spor· hareketide-gençlikkuİübiCri 1 
ve mek·ebliler arasında ayrı ayrı 

1 
yapılan kır ko~ulandır. Kulübler 1 
arasında 5,000 metre mesafe üze- İ 

rinde yapıtan: Muhaç koşu.s~n~ ~u- 1 Malatya fabrikası 
lüblerimizin bütün . atletlerı ıştırak • • •• • 
etmişlerdir. Seri kır koşularının. ı gençlerının musameresı 
birincisi olan bu Muhaç koşunda Şehrimiz Mal,.tya bez ve ip 
Toros gençlik kulübünden Naci lik fabrikası Gençlik hşkilitı 
Kaykat, ikinbiliA'] :: Liseden Hasan tarafından 6 ikinci kinun Pa· 
Fe!!'h~çü!!_cülüğ_~~ ı:üs~yin Y~cel, zartui günü akşamı ve ertesi 
dördüncülü Neş'c;.t Turkmenellı, be· Sah -nü ündüz fevkalade bii 
şinciliği Hamid Uçer almıştır. Na· ı _ IU g . . 
ci Kaykat'ın rekoru 16 dakika_ 42 ! musamer~ ver~lecektır. 
saniye onda iki :salisedir. f Zen2ın bır programla ve 

ur 
Kadirli Belediy~ ka 

sinde tahkikat ttd~ 
Askerlerimize kışlık 

hediyeler hazırlanıy~ 
Kadirli ( Türksözü muh•~ 

• "ol rinden ) - Kazamız adhyetl v 
teftiş etmekte olan adliye müfe fi 
ti~lerinden Rafet Güllü teftişlr ·ni 
rini bitirmiı ve kazadan ayrılıll'I Yar 
tır. 

• 
Kadirli ( Türlcsözü mubıbi· 

rinden) - Kadirli Belediyeıio' 
aid bazı tahkikatta bulunııı•~ 
üzere kozan kaymakamı kııa"' öm 
ıa gelmiştir. Tahkikat dev.- tör 
etmektedir. ~i ı 

• ibl 
Kadirli ( Türkıözü mubıbİ: . 

rinden ) - Kahraman erlerillf tu 
ze kışlık hediye temin~ içi~ fa~· ~ A 
liyet devam etmtktedır. Şund•>1et 
kadar 177 pamuklu, 164 çift ça~ıy 
rap, 15 don, 16 1ömlek, 2 yüıl \ı.ı 
fanileı, !28 çift eldiven ve kaı•k ~r 
ve 132 lira para toplanmışttf· hn 

1 rl t Halkımızın yüksek yardıııı 1 td 
devam etmektedir. 1 

Kadınlarımız arasında teştk' de 
kül eden Kızılay yardım kolllr. ~o 
Kızılay başkam ve hükumet t~. ~t~ 
bibi doktor fsmail Tüfekin verdi de 
ti direktif dairesinde faaliyttle 
rinc devam etmektedir. 

Reisicumhur Amorika ile ln
giltere arasında her ihtilafı sulh 
yolile halledilebilecek ıki komşu 

hissiyatı mevcut olduğunu söyle
miş, mihver devletieri lngiltereyi 
ezerlerse her Amerikalının a-erek 
ekonomik gerek askeri S=ihalarda 
alnına hem de infilak kurşunları 

ile dolu bir tabanca namlısı da
yanmış bir halde yaşayacağını 

kaydetmiş, mihverin iarp yarım 

küresine hücum etmek niyetinde 
olmadığı hususundaki iddialan 
şiddetle ret ve Nazilerin sözüne 
inanılmıyacağını beyan etmiştir. 

1 
Lu azmimi.z,n tefsiri ile alakadar 

ı 
tehditlerle bu azmimizi zayıflata· 
mıyacaktır. 

Mihver devlt:tlerinin bu har 
bi kazilnacak!arına inanmıyotum. ~ 
Bu imanım en son, en iyi ha· · 

ilk golü Liseliler yaptı. Bu es· 
nada staddaki Lise ve Millf men
sucat gençlik kulübünden bulunan 
gençlerin şevinçleri cidden iörül· 
meğe şayandı. Fakat maatteessüf 
bu gol Lisenin yegane golü olarak 
kaldı, buna mukabil Muallim mek · 
tebi 4 iOl çıkararak Liseyi üs ün 
bir oyunla yendi. 

Pazar günü ilk maçı ö~leden 
evvel Seyhan ve Malatya Mensu
cat gençlik kulübü iençleri yapa· 
caklardı. seyhan iençlik kulü ida-· 
recilerinin gerek kulüb ve a-erek 
takımla alakada olmamaları neti~ 

cesi olarak Seyhan takımı sabaya 
çıkamadı ve maalesef hümen mat-

128 Atletin ·iird;ği mekteblcr ! büyük ihtimamlarla hazırlanan 
arası 2,500 1 metrelik koşuda ise j bu müsamertnin mükemmeliyeti 
birmciliki Liseden Cabbar almıştır. 1 için her tüı lü fedakarlıkları ib· 
ikincilik ve ü~üncü!ük Lise ve mu· l tiyar .. edilmiştir. 
allim mektebındedır. j Fabrika Gençlilıc t•9kilitına 

Kulübler arası büyük Muhaç · .. -
1 

• B R · d E l' 
koşulan dört hafta devam edecek- , ve reıısor en ay. . eşı ro a 
tir. Bu dört hafta içinde en iyi muvaffakıyetler dıluız • 

* 
Kadirli (Türkıözü muhabir~ 

den) - Beden terbiyesi reP"" 
direktörlüğüne batlı olmak as' 
re kazamızda Kadirli gençlik kd 
lubü namiyle bir kulüb tt'ıekk 

Ruzvelt Nazilerin ademi te · 
cavüz paktlarına inanıp bugün 
onların uiri olon milletlerin aki· 
betini göıterdikten ve ltalyan 
milletinin bile Nazi müttefıkleı i 
tarafından hangi yakın istık lnlde 

ölünciye kadar sıkılacağını bil 
medi~ıni söyledıkt~n sonra lng! 
liz mil etir.in bu fena ve günah· 
kar Nazi ittıfakına karşı f <1al 
harp halınde o!duıunu ve Ame 
nkanın müstakbel emniyetinin 
Lüy,ük mıkyasta bu mücadelenin 
netic sine bağlı olduzunu ~öyli 
yerek den İştir ki: 

" Mali ve istikbali nazar 
dikkate alarak dogru fan doğru 
ya Amerikan mıl!etine hitaben 
şunu diyorum ki: Mihv ain bücu 
mu na kar fi kendilerini müJaf aa 
edtn milletlerin mağ lulJiyctine 

muv. f-kat cd('cek, mıkverin za· ' 
feıine Laş egecek ve bılalıaıe bi· 
ze hücum sna5ıoı bekliy~cek yer· il 
d"' şimdidtn mihverin hücumla 
rıı a karşı kendilt rini müdafca 1 

eden mi Jetler ~ nıüzaharet içirı li 
Y pabilect~imiı her şeyi yapar· 
sak Amerikanın Lu ınücadrJcye 
gitm ıi ihtimalleri o kadar az 1 

0 1acaktır. 

Şuna imanım var "i, milleti· 
mizın büyük t kuriyeti b('nim 
teklıf ettigım yo un enaz muha 
ta. alı ve dünya ~ulhü için en çok 

faydalı olduğuna kaniiir,, / 

Ruıvelt dcmokrau müdafıle-

berlere dayanmaktadır. Boziun 

culuk için hiç. bir mazeret mev· i 
cud değildir. Ümit için çok iyi 
ıebebler vardır. 

Amerika Biri şik devletleri reisi 
sıhtile sizluden ütün müdafaa 
malzemeleıini istıhııalimizi cırthr· 

mık üzere bu milii gayreti ta
lep ediyorum. lu gayreti sevdi· 
ğiniz, hü:-met eltiğ ıniz ve hız;ne· 
tiode bu?unmakla ittihar duydu-

ğumuz bir millete !ma talap edi 

) orum. Ve bı taleple bulunur· 

ken mGşt rek g yıetinizin büyük 
muvaffakiyctle netic•l e nec0~iı1e 

mutlak bir imanla meşbu olarak 
milletimizi bu v zife ile mükel 
Jtf tutuyorum 

derece alan beş atletizm Martta Sıhhi muayeneler 
lstanbulda yapılacak olan Türkiye A l . k b 
Kır koşularına iştir!k ettirilecektir. _ ~anunevve ı J ının ıı on t'f 
Gençlerimize muvaffakiyetler dile- iUDU zarfınd-. Feke kazamıza 
riz. batlı Kırıkuşa~ı, Paşalı, incirci, 

Yılbaşı Gecesi 
Adana Kulübünde 

Adana Kulübü yılbaşı için yemekli ve 

müzikli bir suvare t· !rli•p etmiştir. 
Çok az masıt. kalmıştır. Yerlerinizi tutmak için acele el 

mek l:izımdır. 

-ouhuJ.i ye ve yemek 250 kuruştur. 
KulU~ BUrosuua mUracaat edllmeal •• 

~~~"'~.,,......,,,.,, .. ~ ....... ,....,, 

-

Akoluk, Tokmanaklı köylerinde 
1032 kadın ve 1068 erkek ol· 
m~k üzere 2\00 vatandaşımız· 

dan 25 kadar', 17 ırktk ve 9 
1 ev, 93 parça ev tf1tiSI sıhhi 

muayenr:dtn geçirilmi~t: r. 

Yeni nefrlyat 

ÇIGIR 
.. Çıtır • mecmuasının 96 

ıncı sayısı de~erli yazılarla dolu 
bir halde çıkmııtır. Tavsiye tde 
rıı . 

Türk - lslaın 
aosik lopedisi 

.. Türk - lslirn ar.sik'opc· 

' 

disi ,, oin brşir.ci ıayısı kıymetli 
etü<l yazılariylt-, mRkalelt>ıle dol 
gun bir halde intişar etmiıtir • 

etmek üzeredir. 
Ya 

Radyo ücretleri tr 

Radyo difüziyon postal•" ı~ 
vasıtasiyle neşrettirilecdc ilin 'fi tın 
rcı kkam1ardan matbuat umudl nı 
müdürlüiünce alınacak ücretler di 
icra vekilleri heyetince teabit O- ~tı 
lunnıu~tur. o 

1-2 a-ün için kelime başı~~ 
30 kuru,, 3 · 11 ıün için 2S,1 'rı 
ve daha fc:zla gün için 20 kurllf lttl 
alınacaktır. Kelime adedi beıte' t~iy 
atalı ve ellıdrn yukarı olmıyl' l'tte 
cıktır. 

Ra-iyo difı.izyon pastaları 'il" 
sitastyle yaptırılacak transırıi•, l1~ 
yonlarda yarım saate kad• ~ 
120 lira bir saate kadar 1~ 
lira, bir buçuk saate kadar 24 ş· 
lira alınac.ıktır. Bu ücretler d,.v' ıı 
let nıüesseseleriy'e men11fii u111o· 
miycye hiJim müesseıelerdefl 
üçte bir ııisbctiııde alırıacaktıt ' 

Sadık köpek servet 
Türksözil'nün neşriyatı nazarı dikkate alındı 

Japonyada bir köpe~ 'Sar.'.ıakatirıi hatırlatmak 
için hınçtan bir madah1 has•.'ımış ve bu madalya 
nın ilk basılanları İr-!J?.ara',or ile imparalmriçeye ve
rilmiştir. 

Sadık köpek Hacblko adındadır. Efendisi Tok
yo civarında bir kas:Jbada çalışır ve hergün bu 
kasabaya şimendifcrle giderek a'.qamlan gene şi· 
mendiferle dönermiş. Hachiko sabahları efcndisile 
birlikle istasyona gitler ve oncı uğurlarmış, akşam· 
lan da avdet saatinde daima istasyonda bulunur, 
efendisini karşılarını~. 

Bir gün köpeğin sahibi hir kaza neticesinde 
ölmüş ve akşam üzeri avdet etmemi~tir. Hachiko 
geç vakte kadar beklemiş ve efendisi gelmeyince 
Y~lnızcn ev: dönmüştür. O g-a nden sonra iki sene 
kopek her~un akşam üzeri ista~ •yona gitmiş ve bir 
akş_am perışan bir halde e1re de ·;nerken bir ka7.a 
netıcesinde ölmüştür, 

§ 

8udapeşte Üniversitesinde felsefe okuyan bir 
talebe 17 nci asır ltalyan f elsdesi hak kında vesika· 
lar toplamak üzere Romaya gitmiş, Papalık kütüp· 
hanesinde tetkiklere başlamış ve uzun senelerden· 
beri el süriilmemiş bir kitap bulmuş, onu okumağa 
başlamıştır. 

lGtabm bir yerinde şöyle bir kağıt iÖzüne iliş· 

miştir : "Bu ka~ıdı bulan Roma Hukuk Mahkeme· 
sine müracaatla 5 şubat 1784 tarihli ve 162 numa
ralı dosyayı aramalıdır. 

Talebe mahkemeye müracaat etmiş ve dosyayı 
bulmuştur. Dosyanın içinde bir vasiyetname çık· 

mıştır. Vasiyetnamede kitabını il~ ok~yan ve ~u 
suretle unutulmasına meydan vermıyen kımseye bu· 
tün parasını tebcrrü ettiği bildirilmektedir. Genç 
talebe yakında paralara kavuşacaktır. ilk işi müel · 
lifin gerek bu kitabını, gerek diA-er eserlerini yeni· 

-den bastırmak olacaktır. 

1 ırd 

Adana nüfus dairesi :: 
kadrosu genişliyor 

• 

. Adan~ ~~fusi?ar~si tl"şkilahnın 1 
)uf ayctsızlıtı m:tıcesı olarak ı U · 

fus işlerimizin düzeninde ıitmedi· 
li ve bu aebt ple buyuk izdiham· 

lar husule geldiği, mal6mdur. A · 
dana nufu~ teşkilatını gt"nişl. tc · 

rek bu_izdıhamları önlt:mt'k ve nU· 

fu'lta işi olan:vatandaşları hafta· 
1Rrcn1 eylarca gidip ıdmt-kten 

kurtnrmak 'maluadiylc vilayt"tçe 
;apılan tcfcbbus sonunda Adana 

nufus daire•i teıki)atanın b•f~: 
vilayctlcrdrn alınacak kadrol~ 
ıeoişletilruesinin derdest bulııo ~ 
ıu mrmr.uniydh• haber alanıD'!,
Ayrıca vilayetçe de mulbakat 

ti' yardımcı memur c.-lb edilecek ,ti 
Ogrendiğimizc göre balen ~' 
bıılunan" nufus mUdUrUoUn' Y _. 

- t..-
v i la y t' t mciyet:momuru yekll"itı,t' 
tayin edilmiş ve luzumlu teJb 
ahnmııtır. 
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'1\oısELERIN iCMALi 

~~n geceki Radyo Gazetesi =:= 

llzveltin nutku 
Gnün en mühim hadisesi 
tiiphe.tiz ki Amerika Rei 
buru Ruzvelti nutkudur • 

e-ı·kada yerıi ttşrii devreye 
ıdeki ay başlanacaktır • 

t lt bu devrenin ilk içtima· 
meclise mühim teklifler 

tk ktır . lıte Ruzvcltin ıon 
r bu mühim tcklitlerden 

ro . . d"d h . umumiyeyı şım ı· en a· 
ıbi·. r etmcğe matuftur • 
~•İ0' ~zvelt bu nutkunda Ame· 
jjfel~ filen harb~ girmek iste· 
şle·~İni ve fakat bütün mal· 
llll11 ' .. Yardımını yapmak Jazım-

İni anlatmış ve bunun bi· 
. ta mutayir olmadığını ili

ıbi· ~i~tir • 
sioe -tııvelt, naaıl lsveç ve dia-er 
pak mihver devletlerine de· 
: aııa' Ömür, p~hol göndermekte 
''" ~Örmiyorlaısa Amerıkanın 

~i yardımlaımın da • bita· 
. ib•il etmiytcetini söyle

ıbt· 

iOJİ' ~luktan anlaıılan kısaca 
fı~· ·Amerika , lngiliz zaferini 
ıd•~ etmek için hiç bir şeyden 
t ço~aye caktır . 

"O yu • R .. . k \Qıerika devlet cısının nut 
:ıs d 1 · · 

r ı..-:nkü müca e emn tarı· 
~tı ' ,... . . . 

1 rı tb~mmiyet ı bır mevkı 
ı a k . eder . Bu nulu aynı za· 

~· • lniiliz maneviyatını da 
şe k . 
,

111
, derecede ta vıye etmiş 

tı· Yor. 
rdi· tkun Vişi hükumeti üze· 
tle de büyük tesirler yapa· 

ıtıulabilir. 

Cepheıerde 
irİıl' 'rıedelcn ve Klisura cephe 
:ııel !ııdtki yeni bazı ikrileme· 
~JO" ~uıtur. Havanıç ft'nalıtm1 
: kıl~ YunaD kut'vetleti faal · 
:kOI trıi bir kısım esir ve mal

'hnd ıtı da bildiriliyor. 
ya cephesine gelince : 
er mütemadiyen t<..kviye 

l•rl t2uldürler . Yolsuzluk bu 

1 ,.e lin bir an evvel tamam-
ıu111 ını ıüçleştiriyor. 
tler rdiya İfi halltdildiğtcn 
: o· tahmin edilebilir ki lniİ · 

~obruta karşı bir hare
f10' ereceklerdir . 
t,tı )•n ıazet~lerinio son_mı_ 
ulll lt,lyın efkirı umumıycsı· 
ıteıı di11aoın sukutuna alıştırıcı 
,, 1 

Y ·hedir • 

ı ~· Denizlerde 
rıit ·ı · · öliz deniz.alta ıemı erının 
dıı' ~~ • • . : so ru~ ltalyan iaşe gemısını 

z40 "tı anlaııhyor • Dig.e~ ta· 
ı~~ Şimal Atl11 denızmd_e 
01

u· ~an korsan harb gemr 
w1 l1t lna-iliz kafıleainin. ~·~
ı( , h ve Alman ıtmısının 
/ ıemilerine 1aldırdığı te 

~ iaabet kaydetti~i ve n· 
ı erııilerinin de bu korsa~ 

~ ttfakıt eden iaşe gemr 
' tırdıtı, ayr.i zamanda kor • 1 ~misinin de yaralendıtı 

' ti ıeldi. 

r ~Yan ordusunda 
hazırlık 

1~' 
ırı- 11le. : 30 (a.a) - Deyli T.c~
~., · ~lesinin muhabiri bildırı· 

'tıa'nın ıarbinde yapılan 
larda 5 :zabit 65 nefer 

lır. Şayanı dikkat olan nokta 
tin 5 muhtelif cüzütamdan 

"'c üç muhtelif sınıflara 
buıunmalandır. 
\'ltiyet ltalyan ordusunun 
ltanşıklık içinde bulun· 

'nlatır. 

Fransa 
henüz 

vaziyeti 
meşkuk 

1 
1 YILDÖNOMO MUNASEBETILE 

J\lmanların ültimatom 
verdi ği haberi asılsız 

Londra : 30 ( /\. A. ) - Roy· 
terin diplomatik muhabiri bildiri• 
yor : 

Vrchy'de vaziyet hala karan
lıktır . Fakat" Amerika kaynakla
rından gelen Sansosyonel haber 
lere göre henüz bir buhran do· 
ğurmamış l ır . Amiral Darlan ve 
de Guino, Abeıs ile konuşmala
rına devam etınekledirler . Her 
halde A lman ları n bir ültimaiom 
vereı ek Tulon ve diger üsleri is· 
teme!eri, Fransız fılosuna el koy
malatı habeı i teeyyüd etmemiş· 
tir. Mareşıll Petenio Alman istek
lerine hayır cevabı verdiğ'i ve 
Fransı z hava kuvvetlc!ıinin Afri · 
kaya gitmeye hazır bulundukları, 
Mareşalin gitmesi içinde tayyare
nin hazır olduğuna dair çıkan 
haberler de teeyylLd etmemiştir . 
Belli olan hakikat , Mareşal Pete· 
nin Alman isteklerini bir kalem 
de reddetmemiş olmasıdır. Gene
ral Veygand'm hala Afrikada 
bulunması şayanı dikkattir. Alman 
taraftarı Flandin henüz sahneye 
çıkm;ı mışlır . 

Nazırlar heyetinin içtimaından 
sonra vaziyet belli olacakbr . 

Ingiltere üs-
tüne akınlar 

Londra : 30 (a.a) - Hava , 
dahilt emniyet nezaretlerinden : 
Gündüz lngiltere üzerinde düşman 
bazı hafif faaliyette bulunmuştur. 

Sitof ve Kent kontluğu sahilin· 
deki şehirler üzerine bombalar 
düştü. Bazı tahribata sebebiyet 
verilmiş ise de, insanca pek az 
zayiat olmuştur. 

DENiZLERDE 

Kafilelere 
lan son 

yapı

hücum 
Londra: 30 (A . A) - İngi

liz bahriye nezaretinin tebliii: 
Noel günü bir düşman zırhlısı 
timali atlantikte bir vapur kafi 
lesine hücum etmiştir. Korsan 
gtmisi, ve himaye kruvazörleri 
tikip etmiştir. Uzak mesafelerde 
durmadın değişen rülyet niha
yet yarım mile düşmüştür . lngi
liz gemileri düşmanı uzak me· 
safcden attı altına almaya mu· 
vaffak olmuşlar ve geminin tam 
ortasına bir obüsün düştükü an 
laıılmıştır. Diier basar hakkın· 
da malfimat yoktur. İngilizlerin 1 

Mehmet Akif 

Ş air Mehmet Akifin ölümü
nün dördüncü yıldönümü 

dündü. Bu münasebetle kendini 
sevenler lstanbuldaki kabrini 
ziyaret ettiler. 

Mehmet Akif Fatih müder
rislerinden ipekli hoca Mt hm~t 
Tahir tfendinin oğludur. 1873 
te lstanbulda doimuştur. f stan· 
bul mülkiye idadisinde orta tab 
silini bitirmiş, sonra da mülkiye 
baytar mektebinden birinci o· 
larak çıkmıştır. 

Meslekini, 1908 inkı labında 
terkederek hayatını edebiyata 
ve ilmi meşguliyetlere vakfet· 
mişti. Halk ah ziraat mele. tebinde 
mülia daıülfununun edebiyat 
fakültesinde edebiyat muallim
liii yapmıştı. 

Bir aralık, vazif e)le, Arabis
tana ve Almanyaya gönderil· 
miştir. lık Büyük Millet Mecli 
sinde Bursa mebusu idi. Biliha· 
re Mısıta gitmiı \le oradaki ü· 
niversitede Türk edebiyata mü
derrisliği yapmıştır. 

Mehmet Akif, 1908 inkıta 
bından evvel Serveti Für.unda 
(Bedayiul.,ıcım) unvam altında 
lran edebiyatından tercümeler 
neşretti. Bunların bazıları man· 
zumdur ve nazımdaki erişilmez 
kudreti onlarda bile kendini 
ırösrerir. Meşrutiyetten sonra 
dini, içtimai, ahlaki mahiyette 
makaleler neşretti. 

Mr hmet Akifin en esasla e· 
seri (Safahat) ismini taşır ve 
yedi kitaptan mürekkeptir, Bun 
lardan altııı lstanbulda sonun 
cusu da Mısır da basılmı ştır. 
Mehmet Akif Kuranı da tercü 
me etmiştir. 

Arap ve lran dillerini pek 
iyi bilirdi. Fransız lisan ve ede
biyatile de bir hayli utraşmıştır. 

Nazardikkata 
Misis nahiycıinde yoksul ço· 

coklar ve mekteb menfaatine 
26-42- 940 tarihinde yapdacak 
ıüreş müsabakaları yatan yat
murlar yüzünden Kurban bayrı· 
mının ikinci ırününe bırakıld ;t. 11 

sayın halkımıza ve iÜreşçileı "a-j· 

ze ilin ederiz. 

Misis ihtiyar hey ~l 
12614 31-1 

Berick kıuvazşrüne bir isabet ----------- 
olmuş 5 kişi ölmüştür. Fakat 
hasar çok hafiftir. 

Bu ıırada 8200 tonluk Ba· 
rlen isimli bir Alman ticaret va· 
puru girülmüş, vapur a-emi mü
rettebata tarafından ateşlrnince 
ln2iliz gemileri top att"şiyle onn 
batırmışlardır. 

Bnlgar meclisine 
tuhaf bir teklif 

Bir mebus Bulgarların 
mihvere girmesini istedi 

Sofya • 30 (a.a) - Taymis 
iaıetesinin muhabiri bildiriyor: 

Bulgaristanın, 'Mihver dev· 
lctleıi arasında yer almasım iste 
yen Çankofun teklifini, hariciye 
Encümeni redetmiştir. Bu arada 
encümende Bulgaristanın daima 
bitaraf . kalacatı tebarüz ettiril 
mittir. 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FlATI 
CiNSi En az En çok 

K. s. K. S! 
Ko-ta 12 
Ma. parla~ı 49 50 
\fa. temizi 47,00 48,25 
Kapım alı 
Y. Pamuğu 35 
Klevland 1 59,25 60 -Sus atım 22,75 2-t 
K.buğday 

Buğday To. 

" yerli 7,75 
A rpa 5,00 5,675 
Yulaf 6,25 

29 I 11 ı 1940 
Kambiyo ve para 

lş Bankasından alınmıştır. 
1.ıret 

Rayişmark 

F rank (Fransız) 
Sterlin (İngiliz) 

1 
Dolar (Amerika) 

Frank isvi re 

I==-
-~-~ 

132 20 . 

l ·,.kl•>7•1 I • • 
-·:ı Xll 940 Salı J A S R İ S İ N E M A 

8.00 Program, saat ayarı, 
8.03 AJANS 
8.18 Müzik : Hafif program 
8.45/ 

9.00 Ev Kadını - Yemek 

12.30 Proiram, Saat ayarı 
12.33 Müzik : Türkçe plaklar 
13.50 AJANS 
13.05 Müzik : Türkçe plaklar 
13.20/ 
14.00 Müzik : Karışık program 
18.00 Program, saat ayarı 
18.03 Müzik : Cazband 
18.30 Konuşma (Çiftçi saati) 
18.45 Müzik : Zeybek havalan 
19.00 Müzik : Radyo Cazının ye-

ni sene temennileri 
19.30 Saat ayan, AJANS 
19.45 Müzik : Kadın geçit konser 
20.15 RADYO GAZETESİ 
20.45 Müzik : Fasıl heyetj 
21.30 Konuşma (Evlad edinmenin 

ictimat ve hukuki manası) 
214.5 Müzik : Radyo orkestrası 
22.30 Saat ayarı, AJANS 
22.45 Müzik : Radyo orkestrası 
22.50 Müzik : Cazband 
23.25/ 
23.30 Program ve Kapanış. -

BU AKŞAM 

suv ARE Bugün gündftz matinesinden MATİNE 
8.30 itibaren 2.30 

Mevsimin en bUyUk TUrkçe eözlU filmi 

BAŞROLLERDE : 

KOMŞU MISIR'IN lKI BÜYÜK ARTiSTi 

Leyla Yusuf 

MURAT VEHBİ 
Türkçe &Özlü - Arap musikisile süslü 

LEKELi KADIN ---=wa--
Istırapların sarsmadığ'ı bir aşk ... 

inkisarların kırmadı~ bir neşe ... 

Hayatın yaratbğ'l bir mucize ... 

18 ~muazzam kısım - Tek mili birden 
Localar satılmaktadır. Liitfen telefonla ayırtınız. ..... 

T~~ON ~O 

Nöbetçi Eczane 
Asri Sinema 
Sayu~ mUft•rllerlnln yeni yıllm kutlar, 

refah ve saadet dller. Halk', Eczanesi 
Tarsus Kapısmda 

• 
Yurddaş !. 

Hava kurumuna aza ol 

• 
Mürettip .alacağız 
Matbaamızın ıazete kımun· 

da çalışmak üzerebir mürettibe 

ihtiyaç vardır. ldarebanemize 

müracaatları. 

y 1 L D 1 z Möble Evi 
ve Atelyesi 

t 
1 

Ev 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

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 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Y apıhr 

Taşradan Sipariş Kabul Edilir 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddeıai Vakıflar Apartmam Albnda "YILDIZ,, Mob1e Evi 1 
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akında ' fiJOr 
REMO 

--• ..il ~'il';;. l~ •vww-. 
_,.,i bit .......... beli .... 

...,,.....alwi -~ 
,ar. 

M ~Hebenin laer ... il 
Ye ul81bna vıkıf Ye her lifti 
miiHRH ""bue~lini idan 
edebilir Ştorait eltY#ndir. 
T ür11.ıöıünüa (cnmi) remli 
•e tahıir~n mürı.caat f'dil 
,•li. 4-4 G 12596 

ilin 
Adtma leulüwnden: 

!1·12 1940 uh ıüoG ek. 
ıipte balalmak•ııa 940 aarlİ 
heyeti wmmiye toplantın ı .. t 

m yedide lul6p •lonund• ya· 
pelıcakt1r. Aıenıa t• ır fı meıaa. 
d1ar • 

........ ........... 1 

1 - Senelik idare he1eli r•· 
po u, lanıp b:tluki ve he1eti I· J 
darenia ibıaa 

2 - Niuamamede tacMl 1 
cabt&a liilda.ı""' tdt11d. ' 

3 - Y mi idne lityeti ve 
7edelderi leÇimi. 

4 - flıAp minkipteri H· 
çimi. 

5 - Ha11i1et ........ 
'29-JI 

• • Okuyuculanna, düny .. ın 
• vuku bulan bacffael 

-- -·- -- ~-------------- ---- ----- -- - - - -~- - -

81 t,Mi1tP.• 
kiili 1'6· .... Iİllaılltlt ı 

Türkiye b 
inhisarı Şı'AAiiila..-

BilCimum kibrit pe 
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