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Ni NiZAM) 
Mi? 
I BİR TAARRUZ 
Ml? 

Nevzad GtJYEN 

İr ınüddettenberi B. Hit
ler faaliyetini ·hep ~iyasi 

k sahaya teksif etmiş bu· 
Çct~dır. lngiltercnin göster

hn mukavemetten, lnriliz 
ie deniz kuv\ietlerinirı Alman 
llazırlıklarına indirdiği müte

Ve tahripkar darbelerden 
•r bir zaruret olan bu mihver 

ij" trıin hedefi nedir? 
~/iıtler, General Franko ile, 

Peten, 8. Musolini, 8 . .Mo-
\'~ en sonra ela Bulgar kralı 
\~ e görüştü. Belçika kralı ile 
' 11~ü d " o· ~ e soylerııyor. ığ"er 

Rumen hukumet reisi Ge-
A.ntonesku Roınayı, ispanya 

~ıt nazırı Suner 8erlini ziya· 
· B. Hitler'ııı patronajı al· 
\'e Kont Ciya o, Kont Te
Japonyanııı ôerliıı büyuk 

rı iştirakiyle Vıycınada yapı· 
lantıda Mac ı ıstan da uç· 
ll;ı--11tıhak cllı. 

11Y<ı şımdı, ııııhver etrafın 
c;-an eden b.ı diplomatik 
1 ve temas s'- ı ~inin hedef mi 

ıtıerrc: çalışıyoı. 
~ ~ır ve izahlar muhteliftir. 
abi kafi ol uak hiç bir 
llkrnctmek imkanı da yok-

tqı 
1llız herşeyden evvel akla 

ı~ g-eliyor : 
' B. Hitler, bütün bu fa. 
ı~'e, hemen hemen, tama· 
~ ı(ı kontrolü altına giren Av-
~ Yeni nizam) prensıplerine 

bir sulh tesıs ettikten 
artık harbin manası kalma-

~ri sürerek lngiltereye bir 
lıf etmek ve kabul edil· 

O lakdirde, emrinde bulunan 
llın bütün imkanlarından 
ederek lngittereye kar~ı 

< bir mücadeleye gmşmek 
~·dadır. 

Yle bir sulhun tesisi içın 
~<len evvt:l Sovyel Rusya· 
~1 Şarttır. ~ıııaeımleyh Mo-

D l;ıtlcr mülakatının sebebi 
•ter taraftan (Yeni nizam) 

b \.tahakkuku içın galib, 
ır takım Avrupa mıllet-

lllenfaatleı ini, ıhtiraslarını 
1rrnek ıcabeder. ispanya, 
tan, Macaristan, Belçika, 

p(jevlet ve hükümet reisle
~lan nıuzakere ve mülakat
u icabtan doğmuştur. 

1 
B. Hıtler Britanya ada

anın ham bir hayalden 
111du2'unu artık anlamıştır. 
t~i yıkmak ıçin lngiliz ım 
~Unun can damarlarından 
'ınekle işe başlamayı da· 
ib görmektedır. Hu da

en mühımmı ve en ya
nızdedır. Yenı ve ~ok 

An~ft r a : ~I ( Tıi ~ sö1ii rııu 
lıabirınden ) - Oemiı ve nı;ıdt."rai 

malzeme ithalat biıl ~· Mncarıs· 
tandan mühim mıktaıdıı ç11ıı ve 
piyas:ının en z yıdc:ı.mühtaç o· 
duku demirlerdeıı tedarik etme~e 
muvaffak olmuştur • Bu tedarı\: 

edılen \'İVİ ve demıılerdC"n ılk 
partiler yakında Tuna } olıylc ge· 
tirilmış olacaktır . Huııa mukabil 
Macarıstana bazı ih acat madde 
leriıni1.ın satışı temin ~lunmuş'ur. 

Bundan bır müddei e\ ~el 
demir ıthalal bıılığinden bir Le 
yet Macaıisl<rn da dahil olduğu 

halde bir çok ıı.emleketlcre git · 
miş, fakat memlf'kclımız içın en 
ufak bir parti demir dahi tedaıik 
olun~marııışlı . Harb vazıyeti do· 
layısiyle hiç bir mflnıleket elin· 
deki denııri satıııağ'ı veya demri .-·----·--------·· 
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h it.salat ve ınıMlfıtınıi. ıı bit ı l'\· 
ııııııı hn ne p lırısıı a ' lu ı sa ol
sun \'crml"ğı kabııl l"lmrıııc ld eo ır. 

Hılhasscı çivı 1:.ıulııanı nıe.ıııle· 
• 1 

~ ı tio.iıde ~on z .. ınıııı tıı d.ı ı;. dde le 1 
lı . ,o.unnıak taaır . Bır çok k ım

~c ıerın ellerıııde nıııhim ıniktaıda 

çı11i olJugu, pıyasanın çivısız kal
masından ıınirışıln al.nadır • Fııkat 
bu çıvi ıer narhııı dort nıislınden 

fazlasına yanı ıki yüz kuruştan 

yukarı satılm;,ktadır. Bılha!'isa mü· 
teahhıtler ÇOK müşı..ül vazıydlerle 

kcırşılaşmak1a ve ellc:ıınde çivi 
bulunanlar meydana ç•kmndı~ı için 
bunların komisyonculariyle müş

l<ülatla anlaşıp çivi tectıırık ede· 
b11mekteaırlcr. Macarıstarıdan ıc· 
Jt:cek çivilerin bir ferahlama hu· 
sule getireceği muhakkak göriıl· 

mektedir . 

Jngilterenin Amerika elçisi 

Amerikanın 
yardımları 
İogiltert:ye daha 

elli destroyer . 
Vaşington : 21 ( A. A. ) -

lngilız bÜ}Ük elçisinin Londrcıdan 
buraya döner dörımez Amerika
dan hiıa . el müddetini doldurmuş 
daha elli destroyer in ingi.ter eye 
v<'rilmesirıi taleb etmesı muhte 
meldir . 

lir. 
l lazırl/\lımıılıta olnn cetveli 

bir iki gUn içinde 'l'ıcaı·et \ 

1 etin"°:' göodeı·ilecek fir. 
l\\iktnr ı yuı.biolt>re \•nrn 

.vedck pnrçaların ekseri i Al 
yada Ilnnover şt>brinde lfnnom 
Ulm I Danubc şehrinde Eberhu 
ve Stok Şmit f alıriknlarııı 
getirtilecek tir. 

Diğer bir kısılll:Pnrç:ılar. 
Çekoslovakyada Belişar f a...__'il'iılf"~~~F-1.'.:•jl 
sından. Amcrikadıın \'c Be 

dan celp edilecektir. \' ek8 
bu husustaki noktainazorını 
bu •yedek 1; rcaları gö~te 
fo brikalnr<lnn getirip getir 
C<ğini kat'iyt:tle bilo1İ) oru:ı: .. ....,, .. _ 

knt ~urnsı muhakkaktır ki, 
kale{ bu yl'dek pıırcn mcsd.,.!'t~''lıt 
birinci pliioda tutmaktadır. 

----

• 
Hind ordus~ 

1 milyon oluy ... ~ 
Londra : 21 ~ A.A.) - t\ 

Kamarasında Hindıstanın 
gayrttleri l;nkıuııda beyana 
buıunan Hindistan Nazırı A dJiU~litlil 
lıarbııı ilk kat'i safhasının k 
ı ıldığını, fakat düşmanın lngi .. """'..,'~""' 
lıaıbni ıın 1 .ırato ıııı. h ıt • 
't u götüı mekte oıduğı~nu s<'S 
miş, bugünkü harbın lliotMI.:>""".:"" 
harbi oldıı~u, Hiııd stan IA;mıt..-.ırııa 

nun 160,000 kişilik mevcud~-~~ ll!ılm• 
sür 'atla techj1atı ikmal edııilj' MSfZ·~ 
ve talim görmüş bır mılyon 
kere iblağ edilmekte oldu 

beyan etmiştir. ------- AFRIKA'DA Balkan ha /'vafia vekô.letimize 
ltalyan üslerine mu
vaff akiy etli hücumlar 

nakliya çiftçilerin müracaati 
Kahire: 21 ( A A. )- lngiliz Müşterek t arife} 

MiSiS • ÇOT LU BÖLGESiNE SETLER INŞASI i STENiYOR tayyareleri Bingni1e üç büyük k 
vapurdan ikisine lam isabetler lstanbul : 21 (Tür 'Sözü 

Bay llit erin 
bir teşebbüsü 

Londra: 21 (A. A.) - Royle· 
rin diplomatik muhabiri bildiri.> or: 1 

Son 48 saat içinde Belçika 
kralı Leopoldün Hitler ile göı üş- 1 
mesine dair şayialar devam eımek· 
tedir. Söylendiğine göre cenubi 
Hollanda, Belçika ve Fransa Flan· 
dır arazilerinde bir Flaman hüku
meti teşekkül edecek bunun başı · 
na Leopold getirilecektir. 

Böyle bir tasavvur geçen umu· 
mi harpte de Almanlara hoş geli · 
yordu. Bu hareketlerde aranılan 

mana Mihvere Flaman isminde bir 
devletin ilhakı olacaktır. 

ğine hükmedilemez. Hitlcrin çağı
rıp konuştuğu devlet miimessille
ı inin ne cevap verdiklerini bil· 
miyoruz. 

ltalyanın Yunanistanda u~ra-

dıtı muv~akiyotsiılik. Jtalyan do 

Her sene Misis ile Çotlu kö
yü arasındaki mıntakadan az ve
ya çok nehirden taşan sular , 
nehirin denize kadar olan sahille· 
rini büyük zararlara sokmakla ve 
binlerce hektar araziyi tahrip e
derek hububat ve pamuk mahsu
latını su altında bırakmaktadır. 

Hafif tugyanlardan bu mınta
kayı korumak ve dünya ahvalinin 
bugünkü nazik anlarında hububat 
ve pamuk ziraatımızı emniyet altı· 
nn almak maksadiyle bu mıntakada 
nehirin denize kadar olan sııhille· j 
ri boyunca setler veya hendekler 
yaptınlmasını Çiftçiler Birliği Na· 
fıa Vekfıletınden talep etmıştir. 

Yapılan etüdlerde 30 bin li
ranın bu işe kafi gelebileceği an
laşılmıştır. 

kaydetti . Berkadeyc mühimmat habirinden) - Balkan Anta 
deposunu berhava , bir hangarı dahil memleketler arasında 

kan demiryollarında eşya naklı 
bombardıman etmişlerdir. Benına tında fevkalade tenzila~lı hu-••;.~~ 
ve Bardiyada hangaı)ar ve yerde bir müşterek tarife tatbık cd" ___ , 
bulunan tayyareler bombalanmış gibi Türkiye • Yunanistan 
Y anaınlar "ıkarılmışlır. Avustıalya sında da bu 

6 .. Bulgaristan ara 
hava kuvvetlerine mensub avcı komşu memleket deıniryollarıı.n1tl~tfl~~~~~ 
ta ·Jyareleri 18 Teşrinisanide aarb nakliyatı için - ia!Mlrİlllİ; 

~ 6 ve yalnız eşya " ... 
çölünde ilk hııva muharebelerini teber olmak üzere u~ taraflı .., 
yapmışlardır • Bir keşıften dönen laşma hükümleri talbık olunma.~:ı·~-,._ .... D ... ~--· .. 
4 Avustral} a tayyare'ıi bü} ük bir taydı . ~-......... 
düşman avcı grupu ile karşılaş· Yunan • ltalyan harbi bı" 
raıştır • Düşmanın beş ta} ya resi masından sonra bu üç memlekot 
dü~üıülmüştür. bir tane kayıp ve arasında da şimeııdüfer seyrüsef 

bır tanesi de yere inmeğc rnec- ri bazı inkitalara uğramış ve bıl-
bur olmuşlur . Pılolıı kurtulmuş· hassa eşya nakliyatı~~a ~aha faz. 
tur . Şı.1rl<i ltal}an Afrıkasında la intizamsızlıklar gorulmuştür. BU 

( Geri,.i tıçııucıı snhif ede ) arada Bulgaristan ÜÇ taraflışimea-_ __ __ ~--~ 

Kahraman Mehmetçiklere 
10,000 _pamuklu hediye 

MILl..1 MENSUCAT F ABRlKASININ 
1 A"XDtRE DE(;ER BiR HAREKETi 
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TEfKIKLER 

FLAMAN'LARA DAII~ i HAB Şiınalı garbi Avrupa~a bir "Flaman,. devletinin tc:şkili teşelılıüsle-
1 ine dair, dün Anadolu aıansının Avrupa ajanslarından ıı:ıklen vc:rdiii 
haberi duymuşsunuzdur· Bu müstakbel " Flamıın devletinin başına da 
eski Belçika kralı Lelopold getirilecekmiş. " 

Flamanlar Belçika ve Fransanın şimali garbi sahillerinde birlt'şmiş· 
Ierdir. Bugün ~!amanlar çok kan~k bir nesil halinde bulunuyor. Lisan
ları Fransızca ıle karışık, kaba hır Almancadır. Mevcutları da iki, iki 
buçuk milyo~u. aşamaz: Flamanların. en kesif olduğu noktalar Gand, 
Osıand, Calaıs ale bu bolgeler ve nahıye köyleridir. Hollanda cenubunda 
da eskiden Flamanlar ~ul.unduğu ani şılmaktadır. işte Führer, Avrupa
nın garp kısmına serpılmış olan bu insanlan kütleleştirip bir millet yap
mak ve bir bayrak altına toplamak istemektedir. _ NI. Ta. 

Bir ihtikar 
sürgünü geldi 
Dükkanında çivi mevcud iken 

müşterilerine " Yok ,, demek ve 
fazla fiyat istemek suretile Milli 
Ko unma kanununa muhalif ha· 
rcket etmekten suçlu ve Gerede , 
asliye ceza mahkemesinde ya· 
pılan duıuşma · ı sonunda bir 
sene 8 ay müddetle şehrimize 

sür güne mahkum edilen Gere· 
denin Demirciler mahallesinden 
Durmuş oğlu 60 yaşında attar 
Halim Ôzatbr ilamı ile birlikte 
mahfuzen şthrimize gl'tirilmiş ve 
ve hükmün infazı için emniyet 
kısmı adli reislitine tfSlim edil. 
miştir. 

Şehrin ' Hamamlariyle 
meşğul olmak lazım 
r- ······--··-·vı 

Kızılay haftası 

/şıklarımızı nasıl 
maskeligeceğiz? 

Evvelce de yazdığımız gibi 
yarından itibaren şcbrimizde 

Kuılay 1 laf tası başlayacak· 

' tı . Falı.at Şt'hrimiz Kızılay 
'b"• ki' " k • şu e!lının , as er erımıze ış· 

~ lık hediyeler toplanması işiy · 
le geniş mikyasta meşgul ol 

1 

nıa-;mdan Kızılay l laftası 1 
Kanunuevvde tehir edilmi;; 

tir . 

Hemşerilerimizin 
edeceği mühim 

çok dikkat 
noktalar : 

~ .................. w ••••• 

Fudbol maçları 

H usuıi ve umumi bütün 
binalarda dış tenvirat 
ve bu meyanda vitrin 

ttnvirah, 11ıklı rrldimlar. cephe 
tenviratı ve bina numaralınnan 

1şıklanıimlması yasaktır. .. l\i 
zam name madde 1 O ,, 

Hususi ve umumi bütün bi 
naların içinde herhangi bir ışıtın 
dışarıya sızmasını menedecek 
tedbir alınmadıkça ne şekilde 
olursa olsun ışık yakmak vt. kul. 
}anmak yasaktır. .. Niı.amnıme 
madde 14,,. 

lııtın dııarıya alcsedebilee-.· 
ti bütün pencereler, kapılar, 
camlar, tarasalar, cemakenli ko S 
ridt>rlır ve diter bu gibi bütün 
menf ~z ve açıklıklar dikkatle ör 
tülür. Eter bu surttle ı .. tın ha
rice ıızması tamamen meoedile· 
mene, o halde llmb.lar ....._ 
kelcnir veya koyu mavi limbı· 

lar kullan1hr ... Nizamname mıd 
de 15 ve 16,, 

tiuıuıi binalar ve evler ile 
bGtün kiraya verilmJı mahallere 
ait karartma itlerilli, o bioalan 
itı•I edenler yaparlar. Kiraya 
verilen apartmanlarda veya bir· 
lcaç ailenin bulundutu evlerde 
koridor, merdiven, b~drum, ta. 
van ar111 ve çamaıırhk gibi 
sibi ınüıterek kullarulan kı11m
ıarın karartalma tertibab, bine 
sahibi tarıfmdın yapılar. ., Ni
zamrıame madde 41,,. 

Açıkl:a yapalacak inşaat ve 
dij'er İşler ancık havaya karşı 
maakelenmiı ve karartılmış za· 
yıf ıııkh fenerler ve cep limb1 . 

ları ile yapılır. Kuvvetli ıııtı 
lüzum görülürse kullanilacık 
lambalar harice ışık ıızdırmıyı· 
cak şekilde çadır ve -aıir örtü· 
ler altını alımr ve tamamen" 
maskelenir. • 

örtülmek suretiyle ışıklar harice 

karıı lıınamen maskelenmuse 
0 bılde limbınm üstünü ve et
rafını ıiyıh veya kovu lacivert 

~atıt veya btzle örterek ışığın 
Pencere ve duvarlara aksetme 

sine llllni olmak ve yalnız iş ye

rini llyıf bir ıurette aydınlatmak 
icabeder. Veya koyumavi lamba 
kullanılır ki, bu halde lambayı 
•aalceluniye lüzum kalmaz. 

C - Binalarda ışıkları yu· 
lcırı11 dotru aksettiren camlı 
Örtüler ve teraslar ışıkları harice 
Yermiyccek şekilde tadil olunur. 

Veva yukarda ıöyleoen uaullerle 
veyı bqkı münasip pir usulle 
bırice 1tdc ıızdırmıyacak ıekilde 
!!laakelenir. 

D- Alevi görülen ve ışık 
ıöıtercn diter her nevi lamba 
111u111 veaair tenvir vasıtalariyle 

~~' fırın ve dijer ısıtma ve 
Pllirme cihazlarının ıııklırı da 

datardın ıörünmiyecek ıekilde 
taaZİID olunur ve maskelenir. 

Umnaıi yer )erde ve evlerde: 
mıtbaJ •e dıt kapılar açıldıtı 
Zllllın içerdtn harice ııık akset· 
me111elc için 1Şık ıızdırmaz böl-

Halkevi gençlerimiz 
bir konser_ hazırlıyor 

25 Teşrinisanide büyük bir 

konser verecek olan Halktvi 

orkestrası provalarına munta 

zam surdte devam etmektedir. 

Halkevi oıkestrasının bu konse
ri, mevsimin en büyük konseri 

olacaktır. 

Bir tezgahtar 

para aşırdı 

• Seyhan Ekmek F ab~ikasın · 
da tezgahtar Rıza Zeynel, ek· 
mtk satış paralarını cebine in· 
dirmekten ıuçlu olarak Adliye. 
yr. verilmiıtir. 

İsmailiye köyü muhta

rına takdirname 

İsmailiye köyü muhtarı Bay 
Hasan Sevındik, bölgede iık 
etitmenli mektep binasını yap 
tırmıkla maarif işlerinde büyük 
gayretler sarfettiğinden Vilayet 
tarafından bir takdirname ile 
taltif edilmiştir. 

Bisiklet harsızı dün 
tevkif edileli 

Likler iki 
devre olacak 
Bu sene dokuz ku'übün iş 

tirakiyle başlayan bölgemiz Lik 

maçlarının tek devreli tertib edi 
lerek 15 Marta kadar nihayete 
erdirilmesi karara bağlanmış bu 
lunmaktadır. Bu hususta futbol 
federasyonunun müsaadesi de 
istt-nmiştir. Ôğrenditimize göre 
Geoel Direktörlükten bölgemiz 
fudbol Ajanlığına henüz gönde· 
rilmiş olan yeni bir fudbol tali· 
matnamesinde Lik maçlırının 
iki devreli olması kaydedilmek
tedir. Buna nazaran ikinci devre 
Lik mıçlar ı fikstürü yeniden 
tanzim edilecek ve maçlar 16 
Martta bitmiş olacaktır . 

Lik maçlarına Pazar günü 
yine devam edilectktir . Dokuz 
kulübün iştirak ettiti bu maçlar 
pek hararetli olmakta ve büyük 
bir seyirci kütleıi toplamakta
dır. Bu Pazar , geçen Pazar ol· 
duğu gibi sekiz takım karşılaşa 
cak ve bu haftanın maçlarını 
Abti Atamer ile Kenan Gül· 
gün idare edecektir. 

Yeni yerli mallar 
pazarları açılacak llleler yapılır. Bu bölmeler iki 

lcıptlı bir aralıktan ibaret olup 

burada ıpk yakılmaz. Dış kapı V11fi oğlu talebe Nevzat'ın lstanbul : 21 (Türksözü mu-
•çıhrlcen, bu bölmeyi eve bığlı- bisikletini çalmaktan suçlu ola- ha birinden) - Sümeı bank umum 
Y•n diter kapı kapılı bulunur. rak Adliyeye tulim edilen Ha- müdürü Burhan Zihni Sanus, An· 

E san otlu Esat sorgusunu müte- karaya dönmüıtür. 
vlerde küçük vestiyerer ve Umum müdür, Ankarayı yer 

dlf 1ca k k akip tevkif edilmiştir . pı ır.thkları olayca ııı li mallar pazarlarının alıcatı ye-
llZdırmaz bölme haline konahilir ni şekil etrafında hazırlanan pro · 
a~ı Dünde Kömür ve 0 Datnin iç kapısı yerine kalın jeyi de götürmüştür. 
Ye İyice örtülen bir perde de odun geldi Yeniden Erzurumda bir yer 

lcullanılabı"lı"r, · ı · il 1 t G 1 Diin şehıımize yine liJOO ı ma ar pazarı açı mış ır. e e-
Çok girilip çılcılan umumi kilo odun ve 10 Deve yükü cck ayın 15 inde Trıbzonda, yıl· 

l~tanbul g. z telerinde oku 
duğumuza göre lstanbul Beledi· 
yesi otdlerin temizlitinde hassa
siyetle alaka ıöstermtkte ve pis 
yataklı otelleri cazalandırmıkta· 

dır. 
lstınbul Belediyeıinin bu gü· 

zd hareketini Adana belediyeıi 
de tatbik etmeli, hatta ıihhati 

umumiye namıaa bu takibe ba· 
mam ve bazı berber dükkanları 
da ithal edilmelidir. · 

Bilhassa hamamlarda müşte. 

riye verilen peştemıllar, hamam 
külhanında tekrar kurutulub bir 
digerine verilmektedir. 

Berberlerin kullandıkları hav 
!ular da öyle .. Bunlar, her türlü 
mıkıobu çıplak vücutları kolay· 
laklı naklectebilirler.: 

btanbul Bclediyeıinin hassa· 
siyetle gösterditi ılikıyı bizim 
belediyenin de göstermesini iıte. 
riz, 

' Parti müfettişimiz 

teftişten döndü 

Parti müfdtiıimiz Maraı mr· 
busu profesör Bay Hasan Reşit 
Tanket Karaisalıdaki parti tcş· 

kilitını teftiş etmiştir. Otrendi· 
ğinaize göre müf ettiıimiz bugün 
yarın Kozan ve civar kazalara 
da giderek teftişlerde buluna
caklardır. 

Enstitüdeki atelye 

sipaiiş~kabul, ediyor 
Şehrimiz lnönü Enıtitüsün· 

de açılıcak olan ıipariı atel · 
yesi yakında faaliyete geçecek
tir. Atelye ıiparif kabulüne baı· 
lam ıştır. 

Değirmenlerden 

nümüneler alınacak 

Vilayetimizde mevcud un fab 
rikası elek tertibatı bulnnan köy 
değirmenlerinden nümuneler ı 
lınması ve tahlil edilmek üzere ' 
yüksek ziraat enıtitüsü ziraat 
san' atleri f akülteıinc gönderilme 
si Ziraat vekaletinden viliyete 
bildirilmiştir, 

Ağaçlara ilaç 

Hududlardak· 
Arslanhırı 

Düşünelim! 
Hemşeri 1 

Kar ve yatmur albnd•• 
tına içinde hayatlarını 

an fedaya hazır bir halde, 
kaddes yurt hududlarını 

yen kahramanları bir an rif 
mızdan çıkarmamak mccbll 
tindeyiz. 

Onlar, müşterek malın, 
terek şerefin bekçiliğini 
yorlar. işlerini, güçlerini, ail ., 
rahatlarını arkada bırakarak 
zife başına koşmuşlardır. IJO'f' 

Bilim de onlara karşı 
lu olduğumuz vazife vardır: 

Elimizden geldiği k 
onların vazifesini kolaylaştırd' 
Hediye edeceğiniz bir yün 
diven, bir yün kazak, bir 
çorap, bir pamuklu gö 
onları sevindirebiliriz. 

Adana her zaman o 
gibi bu işte de hamiyet "e 
dakarlık yarışına çıkmıştır. 

katılmakla vatan müdaf 
da iştirak ediyoruz demeld~ 

Bu işle uQ'raşan Kı~ 
sana uzattığı müşfik ve şı 

elini boş döndürme 1 

• 

Ambalaj 
ve kağıt 
Muvak~ıt kabul s11re 

memlrkete ithal edilen ılll 
enası ve kıbların , harb d 
ıiyle ihrıca t işlerinin zorl 
yüzünden muıyy'n zaman~• 
rıç edilem~diti ıörül111if 
tüccarlarımız tarafından 
rın muvakkJt ka~ul müd 
nin uzatılması için teşeb 
bulunulmuştu. Ticaret Ve 

l 

bu hususta rümrük ve ıP 
lor ve maliye VPkiletlerİ~ 
mas ederek bu gibi eşY1. 
muvakkat kabul müddetioİ' 
ıene daha uzatılmasın• 
verilditini ıebrimizdeki 
darlara bildirmiştir . 

1"'-if 

r,,tio 
bir h" 
• y 

Mu 
Yap 

d ..• a b 
Çuval fiyatları Uıı ~>" 

_ .. -' ıır 

lıtanbul : 21 (Türluoıil " 
habirinden) - Bir müdde~ () 
vel, Hindiıtandan inemlek I' 
ze mühim miktarda çu\'•1.ı b 
mişti. Mühim bir çuval ~ı 
nin de yolda oldutu b• 
lınmııt1r. 

Bu yüzden çuval fif' . ~ 

225' kuruştan 140 kurut 
müştür. Çuval fiyatlarınıll 
ziyade düıeccti tıhmİll 
melctedir. 

Askeri adliyede 
~ıii Ankara : 21 (Türkıo 

A - Pencere ve menfezler 
storla, tahta ve7a mıtdeni ka
pakla kapatılır. 

yerlerde ııık ıızdırmaz bölmede de Kömür gelmiş, bir Vagonada başında da Diyarbakır ve Sam-
bir kapıcı bu işi idare eder. Bahçeden kömür yüklenmiştir. -;und;·bire;- ıube açılacaktır. · ı - ---- --------- --- . -------- - -----

938 939 seneleri bidayet 
lerine kadar merkez kazasında 
18984, Kozanda 2902 ve Os 
m mi yede de 2700 olmak üzre 
crmın 23776 narenciye atacı 
ilaçlanmıştır. 

babirinden ) - Askeri rıı~ 
usulu kanununun 53 ünCU 

1 

deaini detiıtiren liyib• 
8 

"·liı-• ..... 
ruznamesine alınmııbr. tJ 

Stor ve perdeler, koyu ma
vi veya siyah yünlü bmııtan 
veya ayni renkte mutaaabadae. 
buniar yokla diter koy reQWi 
kaim kumıılardan olur. Ba da 
yoksa, icabında battaniye, yor· 
ıan ıibi örtülerle de kıpamak 
caizdir. Perde arabklarından ve 
kenarlardan dıı~nya aıla •tık 
ıızmamalıdır. 

En iyiıi ıeceleyin perde ve . 
ya kapaklar kıpaadıktan sonra 
bir dafa dışardan muıyene ede· 

k ı•ık sızın aralıklar v ..... 
re y ı ·d· 
bunlar islih etme ı ır. 

Perde yerine siyah kabn am· 

b 1 • ki"'ıdı veya mukavva ger
• •J li 1 • 

mek suretiyle de pencere rrı 

kapamak caizdir. 

8 _ Ptocere ve mcafc&J 

,....., ___________ ,.;,_ _________ -'------------·----.-. -_-------, haya ıöıe ~eferberlikt~-

Vatican ( Vatikan)' Roma Papalar sarayı .ÜçuncuPaulzamınınd~ A~- 1 harp teblikesı mevcut o, 
da • Papa!arın sarayıdır . Ayni tonıo da Sın • Gılllo Paulıne kı· ferde askeri adliye k•~'_...,,d 
zanaanda, bu manevi hükumetin liseıini ve kraliyet 11lonu denen li hakimlerle yedek ıub',."' -J'., 
adldır · ı ı D d P ~,. 

R--· TARiHTEN YAPRAKLAR kıımı yaptı. ör üncü İe, Se bakım aınıfından sıyılı1P .. 11~~,t 1 

t . VQI eski müellif le re aöre Va k' · · G · s·xt Q .. 6 ızıncı regoıre ve ı e • u- lerde bulunmuş veyı d' 
ı ıcan ( Vaticanuı) ismi " kahin· da, Papaların ikamdine mahıuı tu ve üçüncü Celestln ve üçün· int de eerayı büyüttüler. etmit olanlardan ilc111a1 e 
~r " •iauına aelen " Vatica· G .. -ı- •-· V "k '-

Dla d • olmak üzere bir de uray yap- cü lnnoce.nt tarafındın on ikinci • oru uyor 111 ati an, ye11;- tir. " ın ıelmedir • Romahlar 
la brmıc.. D--1..aa.n ile bu in ... b ••rda -id~n yıpıld111.1 malGm· neaak bir mimariden mlreldcep mınında bu mevtcide oturan ., .._.. ,_ ., ı 
lcibinıer fal ba1carlırmıı. O de- SaiDl Ubere'e atfederkır. Diler· dar: p ... ,,... .Papalar Lat · delildir· lıtatelif devirlerde 1•· Altın Fiyat.ır 

vadiai leri: ''498 de Pepa s,.nmaque ... eli te'41ler. lahall ... ,....... lllloalarclaa, l.L_ -;. _s.a 
YirCle Vatıkın tepe ve ppbrc:hydı., derler. _ 1S77 de, Avi~·-- d&.. kiti8elerdeD, dalak plerilerde . ~bul· 21 (fl~da 
Rom~ aurlaraDID dlf~ ::;., Muhakkak olan bir ıey var dukten sonra, Vatıcaa Papa'- m&reldcep bir heyeti umumiye· abirınden) Albn fıyıtlll'. 

1 Cıliıula ve Neıon a • aa, 800 tarihinde Cbarlemıgne tercih ettikleri saray hılibi •idi. dir Hariçten bale 1 25 kuruş kadar yükfekhk 0 m 
bir P•rça11111 'babçeler haline se- ( Şariman) üçüncü Leon tara· Beıinci Nicolı1, dördüncü Si>cte • '"'ıide te11· . . ıbıncalc muazszaı tur Sirkecide baZI ıırraflırı 
tir...... Neron bur_ •Y•. bar de cam . u nnı ıro maz. • · • ..ı-· .. fından tıç geyme merasimi icra Altıncı AleXındre, lkincı. Jules ,. meyd,nındıkı' su-tun- bir albnı 24.40 lir•y•k•U9" 
bazbıne inf'lt ettarlDll • • R ld" il d 1 ~ ı 1-ıı•tür 

K••a ..... zı müelliflere göıe, ecilmek -zeıe omayı re •ti ıırayı büyütüic güze tfhr ı er.~ - 'n m k 1 . t" tın a cLlcları ıörü......, • 
_, u- d b' l L - 11 c enmıı ır. fi ... " umu böuük K~tan&in, Tit>re nebriniQ vakit bu evkide mevcu " kinci Jüle ile onuncu eon za- (D .ki ed· S . t· Dünkü albn ya ' 

aaİ kı, ~· .ıdar turnıuştur. mınında Sınzio layemu livbılı en t) ,._;:~ ~~ miyetle ılıı ~4,25, .. tıı dı 24, 
rayın harap oldu riyle V atikan ı•lonlırmı ıüsled 30 lira idi. Bır kOlçe ıltanın fi· 

~~~:::~~u;i;sa;;;:::-::::;;~~=:----:--~-~ ,.11 İll 27t ur tur. 
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1 )1$ HABERLER .. 

' 
tıyede son 
• 
1Yet nedir? 

n komisyonunun 

ffaki yetsizlikleri 

Uf c : 2 (a.a) - Muhtelif 
~pı h~etclcrinin buraya gön· , 
ferırı' bir muhabir Suriyedeki 
· \s· llıütarekc komisyonunu 

de Verilen vazifelerden hiç 
irarnadıJ1'ır' ı bildirmekte 
Yon aza · ının yarısının · 

11diiklerini, di~crlerininde 
el' haüırlandıkları bildirmck

ların Musoliniye gönder· 
~~rda, ita y n beşicci ko 

'Yedcki kanaat hakkında 
verdi~i 

'ıı.aif ulcn artan) 

~~-. . . . G . .,tınısanı gecr.!ı uraya 
bır hücum vapıldı, büyük 
~ . 
a yangın çıkarılmıştır . 

tc Musd \; \ a ve K asalaya 
1 
Yapıldı 

~vvada ticaret vapurlaıı 
b• 1•da a .. keri depolar 

doll dılban cdı ı miştir . Her 
ı~Iİ de de l ombılar hedef· 

d• llıe düşmii,, fakat yapı 
'tı tesbit etmek güç 

· Agonta ve Keren 

hücumlar yapıldı • 

dcıniryo una ve idare· 

~ılara dııştü . Cenubi 
~v, kuv,,etlerine men 

1 tele, P ... ı u teai günü 
i~ loraıafiıinc.le Bardiyaya 1 

~~ Yapmışlar ve telsiz 
•1 ile h""k~ b" 1 ~ u umet ını arın · 

, bııar tevlit etmişler· 
at ~ ıı bu harekattan yalnız 

.. ~ ~Yıre geri dönmemiş· 
ıJ ' t e e, D 
e~,ı taç ve Avlon· 
1 ı., b b d ,~ı om ar ımanı 

( ~ '•l·r bel ııı eden arbn ) 

ilıtııtrniştir . 16 • 17 Tcş· 
tc:c . b y•ı,. sı ombardıman tay· 

6' Draça ve Avlonyaya 
dl~ ~~la, yaptılar . Dıaçta 
J dttıj bir hücum olmuş, 

t 
ı Yangınlar çıkarılmış 
tr ..... d 1 . . ... ey ıtna re mııtır . 

Elen İtalyan harbi 

( Birinci sahif ~den ıırtan ) 

yayılan 160 kilometre uzunluğun 
bir crphenin iki cenahı üzerinde 
ltalyırnların siyah gömlcklilerini 
mü.sademe kıtalarımız sürmekte 

olduklarını bildiriyorlar. 

Muhtelif noktalarda Yunan 

kıtaları ytni ltalyan başkuınan· 
danı general Sovdu kıtalarının 

Arnavutluk içind~ki mukavemet 
hatlarına vardıkl~rı bildirilmtkte 

dir. ltalyanların karma karışık 

Metaksasın İngiliz 
elçisine mektubu 
Atina: 21 ( A. A ) - İngi· 

}izlerin Taranto nıuvaffakiyeti 

münasebctil~ Metaksas lngilte· 

renin Atina elçisine bir maktup 

göndermiş, bu zaferin bütün e. 

!enleri sevindirdiğini kaydetmiş 

tebriklerinin Çörçile iblağırıı rİC3 

etmi;tir. Bu mesaja İngiliz elçisi 

samimi cev'1pta bulunmuş, Çör

çilin de tebıiklerini tıildirmıştir. 

bir halde·ricat etmekte oldukta. yabancıların Y ta nanis · 
rı anlaşılıyor. k l ""' tandan Ç• arı acagı 

Yunan ordusunun sol cenahı 
bu hattı, İtalyan kıtaatını ikiye 

bölebilecek bir rıol'. tadan y.;crmış 

tır. Yunanlılar bu haf ta başında 
Kalamat üzerinde İtalyanları tar 
dettıkten ıonra Arnavutluk sahi· 
linde yeni bir tazyika tevessül 
etmiılerdir, Arnavutluk sahili ya 
kınmda otuz kilomcteıe içeride 
iki iaşe üssü olan Ergiri ve Te· 
pedelen şehirlerini burada Yu· 
nan ıleri hareketinin ıki hedefıni 

teşkil elmcktcdır. Bu ilerı hare· 
keti muvaffak olduiu takdirde 
Görice müdafileri ile Arnavutluk 
sahili yakınındaki İtalyan kıtaa 
tının muv111laıı kesilmiş olacak-
tır. 

İtalyanların kütle halinde ha· 
vı akınları Jna"iliz avcı tayyare· 
!erinin faaliyeti sayesinde akim 
kılmaktadır. Tayyarelerin müza· 
haret ve atır topçunun harekih 
hazarlımaaı Epirde Boyutsa neh 
ri böliesindeki Yunan ileri hı· 
rekctine yardım etmektedir. Yu. 
nanLlar sağ' cenahlarında Görice 
Atrafmda muuıff akiyetler kazan 
dılar. Yunan kıtaları Morova dağ· 
lın yüksek tepesini aşmış ve 1 
taJyanları Göriceye hakim tepe· 
)erdeki kuuvetli mevzilerinden 
çıkardıktan sonra Mansır'daki 
ric'atı kesmek üzere ilerlemek· 
tcdir. 

Londra : 21 (a a) - Taymiı 

muhabirine göre, Yunanlılar dün 

sabah erken Göriceyi Morova 

tepelerinden tekrar bombardıman 

etmeye başlımı~lardır. lvan da· 

tı üzerinde Yunan mevzileri de 

bombardımana iştirak etmişler· 

dir. tehrin alevler içi~de ol< uju 

söyleniyor. 

şayıası 

Atina : 21 ( A. A. ) - · Alman 
ajansından ; Bütün yabancıların 

Yunan hükumetinin emri mucibin· 
ce Yunanistanı terk mecburiyetin· 
de olduklarına dnir çıkan haberin 
doğry olmadığı kanakti vardır. 

C1yano Ron1aya döndü 

Roıııa : 21 ( a.a ) - Kont 

Ciyano Viyanadan tayyare ile 

Romaya dönmüştür. 

1 R· A OY O ·-----
22.Xl.940 Cuma . 

8.00 Progn.m, saat ayarı 
8 .0~ Müzik: Hatif program • 
8.15 Ajans haberleri 
8.30 Müzik : Program 
3.50/ 

9.00 Ev Kadını - Yemek 

12.30 'Prorraın, Saat ayarı 
12.33 Müzik: Şarkılar 

12.50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik: Türküler 
13.20/ 

14.00 Müzik : Karışık program 

18.00 Program, . saat ayarı 
18.03 Müzik : Radyo Swiııg 
18.30 Müzik : fasıl heyeti 
19.30 Saat ayarı, ajans 
19.45 Müzik : Şarkılar 
20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Temsil 
21.30 Konuşma (iktisat) 
21.45 Müzik : Radyo orke~trası · 

22.30 Saat ayarı, Ajans 
22.~5 Müzik : Radyo orkestrası 
23.00 Müzik : Dans 
23.25/ 
23.30 Program ve Kapanış . 

• . 
Dünyanın en genış 

bir sığınağı 

N evyork Sum gazetesinin 
vermiş oldugu malumata 

göre dünyanın en geniş, en mü 

hım ve 'n iyi mücehhez sığınağı 
Ncvyo.k şehrinin dıf · mabaılele· 
rinden Marıhattcın mahalleı.inde · 

ki sığınaktır . Bu sığınak 55 bin 
kişi istiap edebiioiği gihi bir 
Avrııealı nıuhendis •n hay }inden 
geçirebılecrği horhar•gı bir sığı· 

nağın fevkınde bu unmaktadır. 
Bu siper o kadar derindir ki 
şimdiye kadar malum olan bom 
baların hiç biri lesir edemez. 

Rokfeller merkezi denilen 
dünyanın an muazzam ve en 
yüksek binasının altında bulunan 
bıJ sığlnağın, kalorıferli, aydın· 
lık, havah pek çok bölmeleri 
mevcuttur. Bunların servisleri. hu 
ausi surette imal edilmiş ve hı· 
riçle alakası olmıyan makineler 
tarafından temin edilmektedir. 

Diter taraftau askeri mah· 
filler, Nevyork üzerine yapılabi 
Jecek olan bava akınlarının tasi 
rini çkk şüphtlı görüy\Jrlar. Zi· 
ra Ncvyork şehrinin en büyük 
kısrr.ındaki binalar mo~ern usul· 
lerle çelik ve taşları inşa edil· 

miştir. 

Adana Askeri- Satı~, 
Alma komisyonundan: 

1 - Adana garnizonu için 
50 ton pitinç pazarlıkla alına· 
caktır. Muhammen b e d e l i 
16500 lira ve muvakkat temi 
natı 1237 lira 50 kuruşturı 

2 - Pazarlığı 29- 11- 940 
cuma günü saat 10 dadır. Şart · 
namesi komisyonumuzda her 
gün görülebilir. isteklilerin belli 
gün ve saatta Adana Askeri 
Satın Alma komisyonuna mü · 
racaatlan 

l:ı515 22-26 

İlan 

• • 
ASRİ SİNEMADA 

_SVYARE _ Bu 
8.30 AKŞAM MAl'INE 

2.30 

1 SINEMANIN EN PARLAK ÇiFTi 1 

1 
__ G_ar..;.y_G_R_A_N_T __ ,l l_C_o_n-st_a_n-ce-1.B_E_N_N_E_l_1 

Diyor ki : Aşkın sırrını yalnız aşık olanlar bilir. 
Mevsimin en şen, en neşeli ve şayanı hayret komedisi olan 

Görünmiyen adam 
Aramızda 
Filminde bu iSlrn ifşa edeceklerdir. 

Modern aşk. .. Kibar hayat ... Sürprizli maceralar ... 

. İlaveten: Macera filmlerinin kahraınanı 

GENE OTRY'nin 
Harikulade maceralarla dolu sergüzeşt filmi 

~OVBOYLAR RESMiGEÇiDi 
DlKKAT: 

Umumi arzu ve istek üzerine son defa olarak 

Aşkın Sesi 
Cumartesi gündüz matinesinde srösterilecekti. 

Adana Halk evi Reisliğinden : 
Halkevi Resim ve Fotoğraf Sergisi 
15 / 12 / 940 pazar günü Evimiz tarııfından bir Resim 

Sergisi açılacak ve sergi 15 gün devam edecektir. Sergiye iştirak 
etmek istiyenlerin en geç 12 / 12 / 940 perşenbc günü akşamına 
kadar Halkcvi Büresuna müracaatla eserlerini vermeleri lazımdır, 
Sergide juri heyeti tarafından derece verilen 1 inci ve 2 nciye 
Evimizce geçen sene olduA-u gibi bu srne de nakdi mükafatlar 
vcrilecektır. 

Resim Sergisi talimatnamesinin bu husustaki mühim maddeleri 
aşıj'ıdadır: 

1 - Sergiye o Halkevinin bulundu~u mahaldeki bütün ama. 
törler iştirak edebilirler. 

2 - Resim mualliml~~i~in veya kendi zevki ile çalışıp resim 
yaparak bu sahada kendısını tanıtmış olanların Sergiye iştirakinde 
mahzur yoktur. 

1 - 24,000 kilo sade yağ 3- Sergide teşhir edilecek resimlerin mevzu'u serbtsttir. 

paıırliklı alınacaktır. Muham· 4 - Yağlı buya, sulu b_o~a, pastel, guvdş, ofort, tahta üzerine 
men bedeli (4200 lira muvakkat grvür,a kua kalem,desen ııbı resim san'atına dahil her nevi eser 
teminatı (2565) liradır. teşhir edilebilir. 

Pazarlıiı 41 1 Kinnn / 940 5- Teşhir e iilecr.k resimlerin doğrudan doğruya tabiaattan ya· 
çarşamba günü saat 10 dadır. pılmış olması lazımdır ... K~rtpostaldan ve ya herhangi bir orj•naldan 
işteklilerin belli iÜn ve saatte yapılmiş kopyalar ve buyutmeler kabul clunmaz. 

teminatlarile birlikte Adana As· 6- Serginin küşadından bir gün önce kabul edilmiş eserler 
keri aatıo alma komisyonuna arasında Jüri bir s~çma yapar ve dereceler verir. Bu dereceler 
müracaatları 125l6 teşhir esnasında eserlerin üzerinde bir etiketle gö.sterilmclidir . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~ 7- Derece alan~s~rl~ 19IŞuba~1941 i takip eden ~Azar günil 
11 nıüblıem bir hareket- tüne koydu, anlatma~a başladı: halkevJeri açılışı yıldo~umu~de Ankara halkcvi salonunda açılacak 

~;Öbette mi idiniz, yok· 
muydunuz? 

~~'Yordum .Mösyö .. A-
1 dakika duruyordum. 

sizin bulunduğunuz 
l'ıhtırn kaldırılmış idi. 
ctr · ~· ışın yine oraya a-el-
u"· 

'11 anladı. 

t, dedi ve sıkılarak 

~llu tekrar iÖreme
ı. rı •.. Durdu ve kuv· 
·1~. 

~ı~ ),imdi düşünüyorum 
. '• on dakika evvel 

Belki köprünün al-

GECE BEKÇiSiNiN ESRARI 
======= YAZA~ -

Claud Ascaln Tefrika 

11 

ÇEVİREN 

Sami Göksu 

miştim. Bilhasea lıu sabah soğuk
tan yolcuların adedi azalmıştı. 

Böyle bir günde burnunu dışan 
çıkarmadan evinde kalabilenlerin 
şansı varmış. 

Akşam saat yedi buçuk. 

Ducolin evine iİtmeği düşün
dü. Evvela gaybubetinde yeni bir 
hadise olup olmadığını komiser
likten telefonla sordu. 

Bürodaki bir arkadaşı ona 
telefonla cevap verdi: 

- Evet dostum .. mücevherat 
ınaıazasmın buhınduğu mahalle 
komiserliğiııde sızı bekliyorlar, 
başka tafsilat yok. 

Bir taksi. Yalı çıktı. Şaşır· 

mıfb, aceba neler ötrenecekti ? 

Mağazada sabahleyin onunla 
beraber bulunmuş olan bir me
mur çok işi olan bir tavırla bek
liyordu. 

Müfettişe 

- Mathiue bulundu ... dedi. 

- Biliyorum .. Biliyorum . Ay-
nı zamanda ben de haber aldım. 
Hatla sizin bildiğinizden fazlas\nı 
da biliyorum. 

- Nedir o? 

- Muammayı böylece hıra· 
kaıak öldü. 

Komiser 
-Pardon, dedi, benim de yeni 

havadisim var. Hakiki havadis. 
Bunu söyliyerek çekmeceyi açtı. 

Bir paket çıkararak masanın üs· 

- Bu sabah Mathieu'nun olan balkevleri umu~ı rcs~.m sergisinde teşhir edilmek ve parti 
evinden kaybolduğunu öğrenince ı mükafatına namzet oı~~k uz~re nihayet 1-Şubat-J 941 tarihinde 
her ne olursa olsun tahriyat icra·· Cumhuriyet half partısı genci sekreterleğine gönderilmelidir. 

sını emrettim. 8- AnkaradakHalkevleri Umumi n~sim · · "" · · 1 . sergısı ıunsı gc en re 
.!Iİmlerarasında ayrıca hır seçme yapmak, sanat bakımından umumi Ducolin homurdandı : 

- Fakat bunu da biliyorum. 

- Siz mühim bir şey bulu · 
matlı zannındasınız, fakat.. 

Komiser muzafferane gül· 
dü. Ben ö~leden sonra oraya 
adam göndcrdiın... işte keşfetti · 
ğim şey aziı Ducolim. 

sergi için zayıUbulduğu eserleri reddetmek selahiyetine maliktir . 
9- Halkevleri umnm resim ıergisin:le 1 inci 2 inci 3 üncü 4 

ünaü , 5 inci dereceleri kazanan eser sahible~ine aldığı derec~ye 
göre bir para mükafatı verilecektir. Buna mukabil mükafatlandırılan 
eserler Partice hediye olarak kabul olunabilir , 

Ayni zamanda Evimizde bir fotograf sergisi de açılacaktır. Bu 
sergiyeancak fotograf amatörleri iştirak edebilir. 

Paketi uzattı, Ducolin merak· S k f 
lı nazarlarla açtı. Önünde muhte· ergi ye anacak otografları .. asgari 13 X 18 eb'adındı olması 
şem bir gerdanlık, iki yüzük ve 
bir elmas. 

Komiser izahat verdi : 

- Mösyö Pelleınart'dan çalı
nan şeylerin bir kısmı... Ban3 ne· 
dersiniz? Bunlar eski bir CAketin 
astan içine iyice gizlenmişti. 

Ducolin bulunan mücc• herleri 
tetkik ediyor, komiser de sözle· 
rine devam ediyordu: 

- Sonu v.r -

şarttır. 

Beğenilecek eserler için nakti mükafat verilecek ve derece ka· 
zanan fotografler Ankara Hılkevinde açılacak umumi fotograT 
sergisine gönderilerek orada da kazandıkları taktirde ayrıca nakti 

mükif alacaklardır. 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın ıazete kıanıın

da çalqmak üıerebir mürettibe 
ıhtiyaç vardır. lduehaae•iu 
mir1K:1atlırı. 

Umunıi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 

Tilrbözü M•tbaaaı 1-clua 

b'\. 
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1941 Modeli TELEFUNKEN 

TÜRKSÖZÜ j ~1}'.!odeli GAROD batarY 

GAZETE ve 

Türksözü Gazetesi: 

MATBAASI 

Okuyucularına, dünyanın her tarafında 

vuku bulan hadiseleri günü giiniine verir. 

Türksözü Matbaası 
Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

• rita, Bilumum Matbaa İşlerini Türkiyede • mevcut matbaalara rekabet eder derece-
de tabeder. 

1 

• 1 
I ' • • 1 • • • • • •• ., ., 

~Taze 
ve 

Radyolarımız gelmiştir. 

Avrupa ve yerli anod bataryaları 
2 voltluk radyo akümülatörleriıniı 

her zaman mevcuttur. 

• • o 
T elefunken - Mende - Gar od 
Radyoları Adana ve hava\isi vekilliği 

TiCA E 
Asfalt Yol, Burduroğlu fabrikası civarı NOr 

Telefon : 80 - Telgraf : Işık - Adanll 
124199 3- 7 • • • • • 

ı ······---

1 TERZiLERE cnot lk.o~mo a 
a • • • • -

-

1 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu' tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nev·ı bank I I 1• a muamt: e n 

Para bırik lirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Zıı aaı Bar l\{l1;J~·d~ hn hn lı 'e lü aı sıı t?.sil rruf hesaplarına 
en, a~ 50 !ırası b~lun_anlara senede 4 defa çekilecek 

lcur a ılc aşağıdakı plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 " 500 " ~000 " 
4 " 250 ,. 1000 " 

40 " 100 " 4000 " 
1 00 ,, 50 " 5000 " 

• 
T. iŞ BANKASI 

Küçük l~asarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye plan 1 

KE~tOELER: 

4 Şubat, 2 Mt1.> "'• 1 A~us(oo;, 3 llıtiacitl"1riu 

b.riblcrindc y:ıpılır. 

1941 lKRAMIYE.LERt 
1 Adet 2000 Liralık ~.000 Lira 
!'i il 10011 

il 3.000 il 
:) 7iiO 1.500 ... ,, 

" " 4 il 500 
" :!.000 

" 

: 

120 " 40 " 4800 " 
160 " 20 " 3200 " 

DfKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiytnlrrt: ikranıiye çıktığı takdirde yüzde 
20 f azlasile verilecektir. 

1-1 

8 il 

:1.; il 

80 
" 300 

:?50 
" 2.000 

" 100 il 3.j(){I 
ı• 

f>O 
" 4.000 il 

20 6.000 

Kuralar senede 4 dtfa, 1 Eyylul, 1 Birirıck5nun, 1 Malt 
v~ 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

--------------------------------------------
ilin 

Adana Öğretmen Okulu Müdür
lüğünden: 

Alınacak işin 

Mctrui Numara•ı M 1 b J 1· ~ u ıammen c e t 

M. 
Teminat Cinsi 

Kuruş Lir• 

Lacivert kumaş 350 - 400 510 650 195 

• Okulumuzun tale• eihtiy•cı için )ukırrla cin• ve evsafı yazılı 
kumıışın 14 / 11 I 940 taribindtn itibaren onbeş gün müddetle 
clcsiltmt"yc konulduğu, 

Kat'i ıhalesinin 29 I 11 I 940 cum .. " t ı 5 te Maa...:c a gunu saa ru 
Müdürlüğünde topl ... nacak komisyond I ğ a yapı aca ı, 

" " " 

Türkiye iş Bankasına parn yatırmakla yallnız para biriktirmiş 
ol mai', aynı zamanda talil~inizi de denemiş olursunuz. 

'-----------------------------------------~-----
177 ,5 kuruştan pamuk-
' ; lu hırka yaptırılıyor 

Vatansever Y urddaş ! 
Sen sıcak yuvanda rahat rahat otururken, sanı.t bu rahat ve 

huzuru temiR eden kahrıımıan askt':rlerirnize senin en büyük hediyen, 
onu zalim sotukludan koruyacak. hediye cdcCt"A"in pamuklu hırkalar 
olacaktır. 

BUNU KOLAYCA ve TEZCE temin etmek için de 1 

Seyhan Kmlay Cemiyeti Merkezi YARDIMCI KOMiTESi namile 
te,,e~kül eden Komitemiz, Ordııca kabul edilmiş olan TIP üzerinden 
bir p1•~ııkl11 hırkanın beher adedini [ 77 ,5 ] kuruşt;ın yaptırmayı te-
min e tı. 

Pamuklu Hırka Diktirilece 

Seyhan f ızılay Cemiyeti Yardı 

komitesinden: 

Be1. ve pamu~u hükümetçe tayin edilen fiynl üu•ı inden 
edilmek şarlile askerlerimize hediye olarak nümunesine gör' 
adedi 77,5 kuruştan külliyetli miktarda pamuklu dıktiı itecektir. 

Bu pamukluları diktuek istiyen terzilerin Kızılay merkez 
daki komitemize acele olarak müracaatları. 12504 

·-----------------------------------------
ilan 

Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğ·iind~ 

Orman Emvali Satış İlanı 
Mıkdaıı Muhammen vahit f ıyatı 

Crnsi Kwtal Lira Kuıuş Lir' 

Çam enkaz odunu 17 430 12 2091 
1 - Seyhan Vılayetinin Karaİ5ala kazası dahilinde p.ı) 

O,uk ormanından 17430 kcnlil çam enkaz odunu :Sdtışa ç 
mıştır. 

2 - Satış 3- 12-1940 günii saat 11 de Or. Çevirge 
dairesinde artırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher kentalinin muhammen fiyatı 12 ku uştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umufll 

dürlüğünllen ve K_araisalı Orman~Bölge Şefliğirıdcnve I<• 
Orman Bölge Şefliğinden alınır. 

5 - Muvakkat teminat 156 lira 87 
6 - Satış u numidir. 12466 

f alıplerin 2490 .sayılı kanun 2, 3 üncü maddeleri mucibinec 

gerekli vcsaiklcrıylc ve o/o7,S tcminatlar;te \:ıirlılctc ihale aüı1ü 
0 t lk' mi!!ln.üıı.r: ııt arı ı in 0 \nur. 

apacatın hediye miktaı ını hu kıymet üzerinden hesap ederek 
... t\makbuıu mukabilinde.Seyhan Kızılav Merkr.zindeki Komitemiz 

aynıy.. J 

Vcznesifc se11e seve vermek içjn acele et Valanscver Yurdda:Jş 

-4 -5' 12-490 Seyhan Kızılay Merkezi 
, Yardımcı Komitesi 

u 
~f 


