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iSiNDE HASAR VAR 

bd.ra: 29 (a.a.) - Amirallık da· 
lig.ine nazaran geçen Çarşam

u Sardunya adasının garp açık 
~ngiliz deniz kuvvetleri ile iki 
t çok kruvazör ve deslroyer 

lıılird.kep İtalyan donanması 
iltı vulrnbulan t.cmasta rı ~mrı ra 

~ava keşfinde bir lıaly•rn kru- ' 
Un arka tarafındın şiddetle 

• bir torpido muhribinin yana 

di~er bir torpidonun da hafif· 

Yatmış olduğu görülmüştür. 

--
GÜNDELiK 

SÖZ 
SİYASl GAZETE 
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Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GOVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onalllncı yıl - Sayı: 4892 

Nafia Vekaletinin 
bölgemize: yardımı 
Seyhan lkıyısına yeni sedler 

inşası projeleri yapılıyor 

Alman elçisi diin 
ac ~le Berline gitti 

• 

St'yhan sedlcrinin tamiri ıçın 
Çıftçi birliği tarııfandan Nafia 
\' ekiil. tine vaki mUracaat mUsbet 
netice vermiş ve Adana su işleri 

mudutiyt'ti emrine bu iş için (8000) 
liralık bir tal{sisat gelmiştir. 

Bu gUulerde tamir ata başla· 
_nacaktır. F~nni lııızırlıkları yap· 

mnk Uurc mUhendis Bay Behçet, 
Yarbaşından itibaren sedler'in 
muhtacı tamir noktalarrnı tcdkika 
başlamıştır. 

tayyarelerinin torpillerinden 1 

~ızam Viktorya tipinden bir ' 
' ~aın isabetle vurmuştur. Direr 

r!skl_ rlcaı,:bırer:bırer 
iHdUrUIUyor, umumi 
binaları asker lfgat 
ediyor, bir f&hrln hapı 
saneslnde toptan katll 

Sc.) ban sedlerin'in tamiri işine 
muvazi olarak Ceyhan tuğyanla
rımn da çok tarar verdiğini na
zarı itibare alan Çıftçi birliği Cey· 
han nehrinde de bau islahat ya· 
pılmasmı Nafıa Vekalatinden rica 
etmiştir. 

ıl de on bin tonluk hir ·---• ------~f · -----
'>isabet etmiş, diğer bir * ·---·, M-LL ŞEF DUN~ p Belgrat: 29 ( A. A.) - Al· 

• 

~:ı:.,ş~~;··~~~e ~~:•ı:;ff,: : RRsMIMIMIZ iN· t l İ . A- / ;::~~"':.~;.m~:·.~1:~: 8~::~:~ 
R'rupu da üç kruvazörden • G lI iz DONAN~\A * -• .. •••••• j bir trenle Bukreştcn ayrılmıştır. Meselenin f enn! ccglıosi11i ted· 

kik etmek Uzcre Su itleri muduru 

Bay Hikmet, Muhendis Bay Beh· 

çet ve Çiftçi birliği idare heyetin· 
den bir mDmessil dun Ceyban 

nehrinden Çotlu mlntakas'ındakl 
rıksamında 'tedkikatta bulunmuş
!arclır. 

'.~ d~~~::••,~;ız b~:~~n~~ i ;l;O~N B;R ~A~ t 1 PENı• KABUL E'TTı• Jl !~çt~n~:~:k~lt!n;;:il~v;.e:iy;;n~:~~ 
~le bu kruvazörlerden * PARÇAYI YE t ~Gt· i )unda uzun muddet görUşmUştur. 

Zan kısmının hasara uk- f LIZ OI<;NIZ .. ERLE- i --••••• Vaziyet hala naziktir. Ta~radan 
~ ~Örülmüştür. lıalyanlann t RINt GÖSTERiYOR * Ankara : 29 ( A. A. ) - RelslcUmhur ismet lnönU bu· gelen haberler, demir muhafızların 

il bazı hava taarruzlarına $ ~ski rejime mensup mUteaddit şef. 
bütiin bu muharebede * t lı:re karşı f aaliyetlcrine devam 

~tarı Berk kruva7örünün •·-----------·• etmiştir. Bir saattan: tazıa:suren bu mUllkatta Hariciye ttti!ini gö,termektedir. 
rıelerindf'n ibarettir. Veklll ŞUkrU Saracoölu da hazır bulunmuftur • Buknşte umumi binala" kıtaat 

il tere' ye 
~ilk çapta 
a akınları 

:a : 29 ( A A. ) - Ha· 
ılJ emnivet nıı :raretlerin· 
ıı gündüz yapıl: n ha,·a 
tı esnasında ölen ve ya· 
t>lınamış•ır . Yıne gündüz 
avcı ve avcı bombardı· 
hteleri Kent Kontluğunda 
e Taymis Koyu üzerin
Vüksek bir irtifadan UÇ· 
da pek az bomba atmış· 

~~hl Kontlu~uncia bir şe
lıteaddit evin hasara uğ· 
·, B~ş düşman avcı tayya · 
'Ülmüştür. Avrı tayvare· 

tıı altısı üssünı: dönme-

ra : 29 ( A. A. ) - iaşe 
süt istihsalinin muv;ık · 
lınış olması ve ist hllık in 

~İiıünden bir Kanunuev 
baren ve yeni bir emra 
iade müstehliklere veri 

" yüzde orı nisbetinde 
tını bildirmektedir . Na · 

1
•tahanelere , annelere ve 
1\ utad vcçhile siit ve· 
devam etml'le·i ıçin ta· 
lt\iştiı . 

BÜTÜN 
tarafmdan cıarılarak nıuhof aza al-

ÇLJ K f 1RQV A BÖLGESiNDE tına almmışbr. Alınan tertibatı 
l., 1 ::::!'~.~~· •. :;::ı::::tirbir f>rka 

mnny&nın her tarafında f cvkaladc 

İtalya'da 
sukutu hayal FAKl•R çı·FTçı·Nı•N j Bı:lgrat:29(A.A.)-Ro· 

ahval tedbirleri ilan edildi~i söy· Zürih : 29 (a.a) - ltalyadan 
lenmektedir. TcyH edilmeyen ha· g-elen Amerikalı yolcula'ln söyle-

L • s T Es• ç 1 K 1 YOR beri ere -g(He, Cila va bapiı.aııc.. .. indc diJd .. rine göre, son haftalar içinde 

1 1 1 yapılaa toptan katilden mahpus cereyan eden Mdiseler, ltalyada 
demir muh:ıfızlar,lan bazıları bu 

l h ink sa•ı hayal doğ'urmuştur. Harp 

ıc~~-~)i're.ti mUteakip inti ar etmiş· 
eru heyecanı azalmaktadır. Zür h Say-

Köylüye taksitle ma JOe er e Verilecek rt!kalctin tebligine nazarn, 26 Vey'e, İtalyanlann endişe içinde k 
• ) d 1 Bukrcş : 29 ( A. A. ) - Ba~ tung gazetesinin Roma muhabiri 

Çuk urovada ve cenub \ ila
yetlerinde p a rn u k 7iraatının 
isJah ve inkişafı için Z•raat 
Vekaletinin yeni katarlar aldığını 
ve fakir çiflçilerimize parıısız 200 
ton pamuk tohumu dıığıtıl acağırıı 
dün blldirmiştik. 

Vılayetimize bağlı kazalara 
ve köylere dün acele bir tamim 
vapılarak keyfiyet bildirilmiş ve 
fakir çif tçileı in listesi istenmişı ir. 
Bu listeler tamamlanır tamamlan· 
maz parnsız pamuk tohumu dağı 
tılmasına hemen başlanacaktır . 
Bundan başka tohumu bozulmuş 
ve ekilmez bır hale gelmiş olan 
çiftçilere ele maliyet fiyatı üzerin 
den - elekte eciılmiş tohumlardan 
bedeli mukabilinde verilecektir . 

- · · ( Geri~i UçUncU Hhif ede) bulunduğunu _ima:etmektedir. 
Adana tohum üzctme müessesesi ·- - - - -- • - -· -----· 
gerek kendi tarafından ıslah edi· 
len ve gerek kontrolü altındaki 

çiftliklerde yetiştirilen pamuk to· 
humlarını da~ılmak üzere tertibat 
almaktadır. Bu iş için vekalet ay· 
rıca 17 hin liralık bir tahsisat 
koymuştur. Önümüzdeki mevsim· 
de çok geniş mikyasta pamuk 
2iraati yapılmak üzere faaliyete 
geçilmiştir . 

Ziraat Vekaletine ait kombi· 
nalara ait orak makinelerden 
Adana Osmaniye ve Ct'yhanda 
rı evcut olan 20 aciet bt'heri 200 
lira mukabilinde tahsille satılması 
Zıre at Vekaletinden Vılayetimize 
bildirilmiştir. 

ÇOK ENTERESAN BiR 
HIRSIZLIK VAK' ASI 

Soymağa girdiği 
evin yatak odası

na dalınca 

... Fakat yorganın altın· 
daki kadın değildi 

Mamure - Osmaniye 
Treninde bir hadise 

BiLETSiZ BiR YOLCU TREN DURMADAN ATLADI; 
FAKAT KAFA TASI PARÇALANIP ÖLDÜ 

Osmaniye: '29 ( Türksözü mu
habirinden) - Mamure-Osmaniye 
arasında işleyen trende çok acı bir 
hadise olmuştur. Malatyalı Adında 
bir genç biletsiz bindiği katar dur
madan atlamış ve beyni parçala- 1 

narak ölmüştür. Hadise mahalline 

Osmaniye müddeiumumi muavini; 

doktor ve jandarma takım kuman

danı Ferruh gitmişler ve tahkikİt 
ta bulunmuşlardır. 

- -- -------·----------~-----------

Şehrimizde dün oldukça ente
resan bir hırsızlık vak'ası tesbit 
edilmiştir. Geceden ve karanlık· 
tan istifade ederek ev sahipleri
mışıl mışıl uyku kestirdikleri bir 
zamanda istiklal mahallesinde 
Ömer Mulaç'ın evine hırsızlık 
maksadiyle Mehmet Güler adında 
bir gece soyguncusu girmiş .. Ö 
mer Mu laçın yatak odasına girdi· 
ğinin farkında olmıyan Mehmet 
Güler eşyalan karanlıkta elleriyle 

Türk Hava Kurumu 
Umumi Merkez içtimaı 

Kamarasında 

~H bir celse 

BEYANA Ti 

'a: 20 ( A. A. )- İden'in 
1 dınlı~mek üzere Avam 
dün haffi bir celse ak

. F.den Çöıçilin evve'ce 
'dı~i gıbi , son zaman· 
~l>lığı m cerılı sey.-hat 

. KIZILAY H FT ASI 
1 •• 

1 BUGUN BAŞLIYOR 
Şehrimizde Kızılny hııftnc:ı hu tası zarfındn Kızılnya aza luıydi · 

1 

gUnden itibaren başlıyncaktır. Bu ne ehemmiyetle dc:vnm edilecektir. 
' nıUıaasebltle ş~hriınizin birçok Bundan Lnşka Kız.alaya gelir te · 

yerlerine dun dövizler nsılınıştır. minine de çalışılacaktır. 

İtahat verm·ş ve başında 
büyük askeri kuvvet- ' 

"cı, adet ve techizat iti-

Adnna Kızılay haftası için bir 
proğram dn tertip edilmiştir. Bu 
proğraına göre Kızılay hnftnsı ~u 
~urt.·tle ba~hyııcnklır: 

t hafta aıtm<ıkta bulun
ltyan etmiştır . Ru celse 
biç bir tebliğ neşred•I· 

• 

unutmayınız ·----· 

Kız ve grjı.ek liseleri, ,\1ual· 
lim mcktcbi izcileri, İlk mektep· 
lerin son sınıf talebt."lcri, vilayc t 

Belcrliyc, parti mUmessillı ri ve 
Kmlaylılar saat 9,30 dn Kızılay 
önUndc toplanacnklnrdır. Hazırla· 
nan çelenkler buradan alınnrnk 
Halkevi bandosunun dn iştirakiyle 
Ataturk pnrkına gidilecek ve 
parkta Atnturk heykeline çcleıık 
konulacaktır. Bu merasim burnJıı 
sona erecek ve Kızılay haftası 
Lnİ'lanıış olacaktır. 1 ltr t:ı.rnftn 
bııyraklar çckilccc.k ve bu hafta 
içindı! Kızılay menfaatine mUsa 

mereler verlleccktir' Kızila.Y haf· 

( Gerisi UçUncU sayfacla ) 

YUNANLILAR 
CEPHESİNDE 
Sekiz yaşırıdaki Elen 
çocukları vazife aldı 

BlR ÇOK lTALY AN 
TAYYARESi nOŞOROLDO 

Atina : 29 ( A. A ) - 83 nu · 
maralı resmi tt'bliğ ; Ct'phelerde 
cer,.yan eden mevzii muharebeler 
lt:himize neticelenmiştir. l la va 
kuvvetlerimiz kıtnabmızı sc:tr 
maksaılile keşif ve devriye uçuş· 
ları yapmışlardır. Cereyan eden 

( Gerisi UçUncU sayf ad ) 

Tayyarecilik 
inkişafı 

ve . . 
ıçın 

paraşütçülüğün 

alınan yeni 
memlekette 
tedbirler 

Ankara : 29 (Türksözü muha· 
birinden) - Türk hava kurumu 
umumi merkez içtimaı Elazı~ me
busu Sabit Sağıroğlunnn reisliğin
de yapılmıştır. Kurumun altı aylık 
faaliyetini tebarüzettiren ra par o
kunmuş, Gedikli tayyareci yetiş· 
tirmek, paraşütçülüğün inkişafı için 
atılan adımlar, Orta okullarda mo· 
delcilik tedrisatına başlanmış olma· 
sı takdirle karşılanmış ve rapor 
tasvip edilmiştir 

MAARiF VEKALETiNCE 

Başvekilimiz Doktor Refik Say• 
dam'ın Türk Hava Kurumuna aza 
kaydı hususundaki gayretleri hay
ranlıkla anılmış, Hava Kurumunun 
Hava Kurumu faaliyetlerinin milli 
Şefi ismet lnönü ile genel kurmay 
başkanımız Mareşal Fevzi Çakmak 

( Gerisi UçUncU sayfada ) 

Ders 
tesbit 

saati arı 
edildi 



iÇiMDEN GELDiKÇE 

CENUBA H T '' s önen ışıklann yerine göz· Y A z A N ;;] 
!erimizde azimlerimiz par- 8 h 0 lıyor.,, Harp perisinin yere seri!- e çet Kemal ÇA LAR 

miş etekliğini andıran karanlık ve kaygan asfaltta başucumdaki sema 
şehrayinini seyrederek yürüyordum. ., ' 

Birden cenubu ö~ledi~. Birden cenup, sıcak bir el gibi üşüyen 
ruhumu okşayıp geçtı. Bırden onun göğsüne kendimi bırakmak iste
dim. Bird~n ~~lın~an ~e.ndi ~!imle ~oparacağım bir portakalı soymak, 
yıllardır vısalını ozledığım hır sevgıliyi üryan görmek tahayyülünden 
daha çok içimi ürpertti. 

Cenubun gö~ bu kış gününde bile ne kadar parlak ve yıldızlar 
ne k~dar sı~tı. ~u~a~lanma kimin olduğunu bilmediğim ve kendimin 
de soyleyebılecegmı hıç ummadığım bir mısra geliverdi : 

Ey yıldızlarl Ey benim şehrimin ışıklan! 
_ L~n~r~'da!'ken ban.a lngiliz ahbaplanm " Güneşin Oğlu ,, derlerdi. 

Çunku sıslı gımlerde bır. yatalak kadar bitkin ve güneşli günlerde bir 
küheylan kadar hareketlı olduğumu görürlerdi. Atatürk'e aşkımı bilen 
bir Fransız talebe, " iki güneşten birden ayrı düşmek kolay mı ? Zor
lamayın onu;. bırakın okusun ve düşünsün ,, diye beni pansiyonumdan 
zorla almak ı~tey~ ~abancı ~~ebe güruhunu azarlamıştı .. 

Cenup guneşının hasretını sırtımın adalelerinde şimdi kürek kemik. 
terimin ara~ında. bir sızı gibi duyuyorum. ' 

. Koyu gozlennd_e cenubun ~üneşinden bir parçayı her konuşmada 
bır kere ruh~ma do.ke~ . Adanalı, Mersin'li, Sitifke'li, Tarsus'lu, An tal 
ya'b, Alanya b, Fethıye lı ahbablar, gözlerimin önünde geçit resmi 
yapıyorlar. . 

Hemşeri": Nu~ Na~i'nin bana pamuk fabrikasını gezdirirken "Erci-
yesin kannı ozledım mı başlarım attırmaya ki k ıı. . . . k b 

1 
_ şu pamu arı. ar ya5ıyor 

gıbı olur; Hısarcı ağ arında kış gunünu- · · 'b" ı d . . . . geçınyormuş gı ı o urum; 
yeğenimi " eyışını genı! bir gülümsemeyle hatırlıyorum . .. 

Cenuplu dostlarım gundüzlerinı'z• - . . '. . . ın guneşıne, ağaçlarınızın top, top 
meyvelerıne ve gecelerınızın salkım salkım ld 1 b d ı · 

yı ız arına en en se am 
söyleyin ... 

YAZAN 

Osman Tosun 
Ziraat Mühendisi 

Vali dün teftiş
ten döndü 

Vilayet Jandarma komutanı 
ve Beden Terbiyesi müdürünü 
yanlarına alarak kazalara ttftişe 

·RL 
Dörtyoldaki istihsal 
ve 

Portakal 

sevk 

çalışmaları • 
ımar 

mahsulü çok iyi ; ihracatçıların 
işinde bazı temennileri var 

çıkmış olnn valimiz Bay Faik 
Üstün dün teftişten dönmüştür. 
Valimiz bu teftişinde Kozan, Sa 
imbeyli, Feke kazalarını gezmiş Dörtyol : 29 ( Türksözü mu· 
ve bu kazalarda gençlik teşki- Fudbo} }ı• k ha birinden )- Dörtyolda istih· 
latlariyle d~ yakından alakadar sal ve ima · çalışmaları gözle 
o larak direktifler vermiştir. görülecek şekilde ileridir . Bu 

Muallimler arasında maçları yıl portakal nıahsu!ünün ~alitesi 
ders tevziatı Lik maçlarının üçüncü haf güzel ve rekolte geniştir · Yal· 

nız portakal ihracatçıları sevk 
'sm t 1 - - k ' t st• t<ısına bugün c ~ bir stadyomunda e nonu ·z sana en 1 v işinde vrıgon darlığı yüzünden · 

t .. - · k · ı· L t · · M"h "brın başlanacaktır. Bugün karşılaşıt-usu çıçe çı ı .. s aıyerı 1 rı güçlük çektiklerini ve Dörtyola 
Gürcan, çamaşı r stajyeri Şüktü cak olan takımlar Demirspor· 
ye Arslaner, Ev idaresi ve yemek Muallim mektebi takımlarıd ır. fazla vagon gönderilmebini ta· 

leh etmektedirler. 
pişirl1le stajyeri Sadiye Gürsap, Bu maçın hayli heyecanla geçe· 
kız lisesi Türkçe öğretmeni Ha· ceği tahmin olunmaktadır. Diger taraftan Dörtyol Bele· 
tice Akvcrdi, kız lisesi Tfükc;e diyrsi imar vadisinde oıüsbet 

Altı vagon kömür ı ı ·· t kt d" K öğretmeni Süeda Okyay, yine ça ışma ar gos erme e ır . a· 
enst ı tüden Mesrure Aktan, Mü· daha geliyor saba halkı ğüzel bir mezbahaya 1 

nire Yalçın, Münevver Alpceylan 1 kavuşmu~ ve Belediye de bu su 
Kız san'at enstitüsü ve kız akşam Haber aldıgımıza göre, iki retle bir varidat menbaı kazan· 
okulunda ilave ders almışlardır. vagon kömürün Dörtyol istasyo mıştır . Dörtyol Belediyesi de 

Bu münasebetle bu öğretmen- nunundan Adanaya nakli için şimdi zarif bir bina içinde İş 
la imizin maaş ve ücretlerine vagon emri verilmiştir. görmektedir. Bu yapı etrafında 
zamlar yapılmıştır. Diğer taraftan Bahçeden ge da güzel bir bahçe vücude ge 

İki suçlu ağır hapislere lecek olan 4 vagon kömürün tirilmiştir. 
mahkum oldu müstacelen Adanaya celbi için Kasabanın iç yollariyle biraz 

işletme müdürlüğünce tertihat daha alakadar olunması ve bo 
Y cdi ay evvet, umum hanede 1 a ınmışhr . zuk yolların süratle tamiri la-

patrona Fatma Güzel'in evinde Bir adam yedig"" i zımdır. Dörtyolun çalışkan Be· 
sermaye kadınlardan Durdanc 
Şekerin odasında Ali Çocuk tokattan öldü lediye Reisi Tahsinin bu iş üze· 
bıçakla, Mustafa Kemal Dallık rinde de yakında hartkete ge-
tabancayla birbirlerini öldürmeğe Bahçe : 29 (Türksözü muha· çeceği ümit edilmektedir. Dört· 
teşebbüs ettiklerini ve Mustafa birinden) - Bahç~nin Haruniye yo!a güzel bir otelle bir de lo· 
Kemal Dallı~ın tabancasından ı nahiyesinde iki köylü kavgaya kanta lazımdır . Ve bu işi de 
çıkan iki mermi ile Ali Çocuğun tutuşmuş ve muahatabanın attığı şahsi teşebbüslere bırakmıyarak 
yaralandığını evvelce yazmıştık. 1 şiddetli bir tokat neticesi bir köy Bel~diyenin ele alması ve ba· 

Gözleri kanlı bu iki külhan· j lü ,ölmüştür . Bahçe müddeiumu şarması zaruridir . - M. G . 

' ·Tarlanın öı oğlunu oldür ki rı· oc·ı vak' adan bir ay sonra ttk· 
beyinin altı ay evvel • yani bi- 1 misi, hükumet doktoru ve jandar M. Mensucat fabrikası 

·· h b I ma kumandanı tahkikata giriş k b• b ·· l oveyi oğluna mu ab et eyi· rar karşıla•tıklarını ve Mustafa me te ı ugun açı ıyor 
" mişler ve suçluyu tevkif etıniş· 

• 
Y .. d. çık• uz sene ır 

1 .. Si 
harpler nekadar su 'd 

• d .. "'cıa a 
Y üz senedenbrrı un, . 

çok harpler çıkmış.sii .'e : 2 
dan en kısası 6 hafta ' .. esi 
kinci Balkan harbi, en u 'udafa 

d d Anıerı )tı • sene cvam e en . ıne l 
esaretin lağvi muharebel ~dar 

Harplerin devam ıtı 
tarih sırasile şöyledir : 

1846 da Mt ksika ..... 
şik Amerika harbi 18 aY 

1854 de Kırını muh•re 
2 sen~ 

1860 da Amerikada 
tin liğvi muharebelrri 5 

1870 de Fransız -

harbi 6 ay 1-
1898 de ispanya -

ka har'>i 4 ay 
1899 da fransval 

sene 6 ay 
1904 de Rus - Jal'°" 

bi 18 ay 
1y'2 de birinci Balk

30 

bi 5 ay 
1912 de ikinci Balk•" 

6 h~ fta 

1914 de Cıhan 
ne 3 ay 1 gün 

1918 d"' Po\onya -
18 ay 

1932 de Şako haıbİ ( 
bi Ameı ikıtda) 3 sene 

1934 de Habeşistan 

7 ay i 
t 936 <Jtt f spanya dııhı 

bi 2 stne, 8 :-ıy 

1937 dı· Çın - JııP~ 
l>inin başlaı g çı (3 ıeotı 
,fan heri d~vitm ediyor) 

1939 da Fin - Rıs' 
4 ay. 

Martta yapılan bu ilk nadas 
işlemcsindm sonra dikkat ede 
c;ğimiz en mühim nokta, güze 
kadar tarlamızın otsuz kalması· 
nı temin etmektir. Yani toprağı 
vakit vakit işliyerek tarla yü· 
zünde hiç bir şeycık büyütme· 
yip, tam manasiyle kara nadas 
yapmak. Fakat bunu yaparken, 
toprağı da fazla karıştırmaktan 
ve altüst etmekten çekinmelidir. 
Aksi takdirde topraktaki nemin 
büyük bir kısmı ziyan olur. Ha· 

ye. " K 1 D il ğ ğ t h "ki Milli Mrnsucat fabrikası sa· 
demiştir. Tarlanın öz oğlu al~ı~~a ka~rıa~n ;,i ıÇr oc:ğr~ ö~~ ferdir. hipleti tarafından yaptırılan Milli İd d GeCl 

malum. Nadas~ biraktıg·ımız ·f man yur u 
t 1 d k d 1 d k dürmcğe tekrar teşebbüs e:Jerek Osmaniyede maarJ Mensucat ilk mektebi'nin açılış e 
ara a en i i~in en çı an ot .. b - t l6 d ı ku\u··bu kondr 

O t b ·ı Al" Ç ıc. it 1 torene ugun saa a yapı a b 
lar. vey oğlu da ektiğimiz e. a ancası 1 e 1 oculta a 1 e çalışmaları var G 
kinlerdir. işte atasözü de bi· ateş etmek suretiyle hasmını caktır. Tören için dün davetiye Adana ldım n Yurdu ~ 

vaya uçar. zimlc beraber.Eğer biz tarh· ağır dfrecede yaraladığını d<t Osmaniye: 29 (ffüksözü mu ler gönderilmiştir. Müteşebbis· Kulübü dün c-k. şa.m yıllı lhe 
Biz bu işin en iyi bir şekil· bildirmiştik. habirindeo) - · Osmaniyenin Der· leri tebrik ederiz Y 

h 
... 1 I ımzı sürerek nadasta çıkan ot· &'resini akdı t m·ştır · J 

de angı a ete yapılacağmı an· ları öldürmeyecek olursak, ge Birbirlerini öldürmtk mak· vişiye köyünde, başta kaza kay· K k k t t ld GeF : 29 
1 k · · k b il d 1 1 b ·k· · b . aça umaş u u u Bedm Ter\ iyesi 1 ama ıçın ara sa anı, pu uğu lecck sene ı'yı· mahsul alamayız . sa iy e yapı an u ı ı cınayete makamı olmuğu halde lcöy mu . K Jub 
k d h b k d bk Dün Hüstyin oğlu Mehmed rektörlüğü Gençlık u 
azayağını ve a a ir c;o a· Şimdi bütün bu söyledikle- ait dava ün ağırcua ma e· tarının yardımı ile bir ilk mektep k 1 

ı ti · d d"k E· · · l k mesı"nde neticelenmiştir . Topla Özgür adında şüpheli bir şahsın limatma uygun olar• 
e en ene ı . n ıyı o ara rimizi kısaca tekrarlıyalım: Yur· temeli atı lmıştır. bu kongrede eski idare 
da kazayağını bulduk. Çünkü . dumuzun her kurak yerin '.fe iyi nan deliller ve dinlenen şahitle Maarifsever bu köy ihtiyar evinde polisçe yapılan bir ara· b 1 

ti - l k · -ı'9 rin ifadelerinden sonra verilen mada 14 parça muhtelif cins raporu okuna' ak ka u ~ 
o arı gayet guze esıp o uürü ve emnı"yetl"ı mahsul kaldırmak heyeti ve halkını takdir eder. ve l H . ll f 

D.ğ t ft b .. 1 I kararla birinci vak'adan Mustafa ipekli kumaş meydana çıkarılmış ve yeni dare p yetı ş 
yor. ı er ara an u a et e az için muhakkak nadas yapmak diğer köylere nümune olmasını İ 

manda Çok J·ş - -ı- (B' K"mal Dallık beraat dmiş ve ve kaçakçılık yaptığı tesbit edi- seçilmiştir : ~ " o 
za goru uyor. ır •arttır. Al Ç k . 7 h h temenni ederz. 

f k v i ocu ıse ay apse ma • )en Mehmed Özgür meydana çı· u ıı· Ah t 
çi t ö üzlc günde 5 - 6 dö· En iyi nadas da, Mart niha· I , Başkan : ıv•u ..ı ım ~ il 

kum olmuştur · kinci vak ada Orman Çevirge karılan kumac1arla bir ıikte adli K .. "b · 
r,iftn kadar.) yet Nisan irinde bir defa süru·· · - b" - -ı f k t h v hadır • Umumi atı . · Je 

,. suçu sa ıt goru tn, a a u suçu mu··du··rlu""g"' u·· yeye verilmiştir. b" .. Bızim bu sözlerimizi dede· lüp güıe kadar tarla her otlan· ağır tahrikl rr altında kalarak Kurd, Beden Teı ıyesı . 
lerimizde de pek a la biliyorlar· dıkça tekrer sürülmek suretiyle yaptığı fnlaşılan Mustafa Kcma! Yer.i Müdür gelinceye kadar Kız kaçıran genç Amiri : Bedrn Terbiye:;, 
mış. işlenen nadastır. Dallığın 4 sene 1 ay 2 gün şehrimiz Orman Çevirge Mü. mahkum oldu limi Hasan Tibet • Yur. ·: 

"Herki üçle, anbarı eşle., Böyle kurak yerlerde anıza gün hapsine karar verilmiştir. dürlüğünc vt kaleten tayin edil· Balcalı köyünden Ali kızı A faası ve Askerlik Arnır• 
Bu atasözü demek istiyor ki tkmek çiftçilik için en büyük miş olan Pos Devlet Orman nış Keskin'i kaçırarak kızlığını darma Bölük K\lmut•"

1 ~ 
n~dasıknı bir ~en1 e İçin1 de üç defa tehlikedir. Hatta o kadar ki, onat: ~ak ; anızdan da mah· işletmesi revir amiri orman baş bozmaktan suçlu ve mevkuf Be- men Nej=1t Güneri, .Ha~:ıJ 
sur~I~ suretıy e tar anın otları- atalarımızın da söylediği gi~i sul kaldırılıyormuş,, gibi sakat mühendis muavini B. Zeki Tur· kir Çelik birinci asliye ceza mah Doktor Kemıtl Satır· iYi 

nı 0 ürecek olursan alacağın anıza ekip kazara mahsul alır b" d d kan dündr n itıbaren vazifeye kemesince 6 ay hapse mahkum A si•" mahsul çok bol olur. Bu mah ır üşiince uyan ırma,.. Vezne::lar: Mü 'llh z r 

1- b b san evlaciına gösterme yak ki. - Son - başlamıştır . edilmiştir. Amiri: Hüseyin Ünlü ı 
suu an ann ne almaz. Ye~ !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ . e 
bir anbar daha yaptırmalısın. 1 , Yeni idare Heyetın 

Askerlik günle- E - e tanışıklıkla son çığlık arasındaki 
Di~er bir atasözü : KOÇUK m 1 n lar dileriz • J • d k ı rimde ... korkunç uçurumu g-örmüştüm . .t 

' yı na as ıtlık gelmez,, HiKAYE Saçlarının ya· Korktuğum başıma gelmişti.. Emi- Kızılay BaloS"' 
Bu da gel) et açık demek ı rısrnı ki ·· · ı ne, o.. Emı·ııe.. daha büyük, en . ve yana arını orten, sevınç c , 

oluyor ki, kıtlıktan kurtulmak tıtreyen kırmızı, ibrişim dudakla- -Sağol Çavuş .. dedi.. - Sana bir nişan vcreyimmi büyük, çok siyah dertlerine .. dert· için haıırh" 
için muhakkak nadas yapmak riyle penpe çenesini örtmiyen te· Bu sırada hücum taburu geli· Eminel diye sordum! terimize uğramıştı.. ,ıı•" 
şa r ~·ta miz, beyaz baş örtüsünün rengi yordu. Kan ter içindt. iki büyük - Çavuş a .. ben nişanı ne Emine; Alnında hilal; elleri 5 Kanunusani Ad',,·ıııırsi 

'11e~in de söyledim, fakat kalbi kadar saf .. köyünden geçen destiyi candan hediye eden Emi- edecem sen sağol.. siz sağolun,, yüzünde belki ağlayarak: iffetimi!? tu'uş bayramında .-er• eli~ 

te
•_AA_rdan tarar grlmez. Nada muzaffer askeri bu temiz örtüsüne, ne askerleri görünce kovaları tek· ah .. Gavurun bize ettikleri!.. Uıaklaştı.. d K ıeO 
K"l'B bembeyaz kalbine bürünerek kar· rar doldurmak için geriye döndü, Boş kovaları kaldırarak kolla- Sırma saçlarının ucunda, Ana- karrür e en ızılay dl 

sa b1TaltWğlmız tar lada ot bü şılıyordu... gözlerden birkaç damla yaş akımı riyle yüzünü örtüp .. öyle bir çığ· do:u kızlarının Türklüğüne meftun tosunun hazır lıt• b•şla ~ 
Y
fi mÜ,Y.eceX.'IZ. 1 Çün

1 
ki bu otlar Gözlerimizden akan bir kaç zaman kadar tanışıklığı unutuyor lıkla uzaklaştı ki, etrafımı biı den- gönlüm gibi bağlı küçük alt unları B . . . 1_,1 olafl 

/l J ~·~ b" k ı d k ı d ıı ıı u ı• ıçın ayrı ••· 
t arlana al~çaı,. .qlurs. ". bi.zim damlalık lahzede kalben, ruhen diye korktum, Hayır .. tekrar geri- ıre saran as er er en u ı masay- belinin üzerin e sa aya sa aya v te 

JiL r~ n 1~ ı. ı ... C'f. binlerce üzüldükten ve birbirimize ye döndü, Anadolu kızlarının Türk· dım, hemen arkasından koşacak, kamıştan yanmış, toprakları çök mite dün saat on beŞ 
g~G~"" a~qc ı ~rı~lfif~O}tz ıçin milyonlarca intikam ve ibret dersi lüğüne meftun gönlümün susadığı ırkımın bu dertli yavrusunun ayak· müş evine; saadetinin yuvasına ko- Merktzinde toplanarak 
biti,ktirm.dıc n iatediğimil'I 'SU) u sunduktan sonra bir kupa su da- ilham ancak; onun saf mahcubiye. !arına kapımacak, onu teselli için şarkcn arkasından bakbm ve bu- . ve 
sı~f' tük~tfilcıt. <f a~lanın ha içtim ve canü gönülden: ti, afıf ve samimi gülümsemesiydi . ne yapmak lazım geldiğini sora- günkü. zaferin pahasını biçerek işleri müzakere etnııŞ 1 
kOVv~Kni ı iihrlWr, °Eı'.1nferiıfltte _ Varol Emine .. dedim ... içi- Bunu çok görmedi, sonra yüzünü caktım .. Fakat ben; gözlerden bir göz yaşları arasında eğilip topra· ba~lam•şhr · Haber 

1
. 

bir P.EY."EiU ilc:afKBai, fşt~ ba ~e ni çekerek: o tarafa çevirip ayrılırken: kaç damla yaş akımı zaman kadar ğımı öptüm!! göre Balo biletleri b•' 
b~~~& i u~ ~~~i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sonras~ışa ~~ardacak 



ısır milli 
dafaa nazırı 
e : 29 ( A. A. ) - Mı 

esi evvelki gün vtfat 
Gdafaa nazırı Salih pa· 

L•inc yrnisini tayin edin· 
'ldar ba~vekil Hüseyin 
hnın müdafaa nazare· 
btc etmesine karar ver· 

unanlılar 
ephesinde 
c:i sahifeden aı tnn ) 

arebeleri cıınnsn da mll· 

tarda duşmnn foy.yansi 
U~tur. Duşman tayyare 

~ ı Korfo, Kefalonya ve 
tlatonezde bazı ş~hir ve 
bombardıman dnıiştir. 

Ilı. arumda çok az zayiat 
\rukua gelen maddi hasar 
' Duşman torpito muhrip· 
fonun şimal sahillerine 

0bu~ atmışlnr-ıa dn İngiliz 
tri gözukur gözllkmcz bir 
l>erdesi arkasında kayip 
dır, 

t : 29 ( A. A. ) - 8-28 
1rıda bir nıil."on çocuk ve 
llhtelif suretlerd., Yunan 
Yretine yardım etmekte· 
ı:ıç erkek ve kızlar nıilU 
Urıiformıısım giymiş olduk· 
I! haberci itfııiye yardım· 
~it l<ullanılmaktadır. 1 fas· 
~ r karaı lııın i~ini tctkika 
llkO.mct memurları yerine 
tadır. 

anyada kazan 

kaynıyor 

14-inde sabık nıızırlardan 
cbearo ve 27 Son teş· 
1 da eski Bıışvekil Ni· 

Ca meçhul şnhıslar tnrn· 
"ı:lvcr kur~tnıu ile öl<lu
dır. lluk\ı.ınct mUcrimleri 

.. itaya hücunı 
lh" 1 

~Şebbüsü 

: 29 ( A. A. ) - Düş 
.tt leı i dün akşam Ce 
1 itn gelmişleı Si" de 
1 denize düşmüş ve j 
•zak'aşm•şlardır. 1 

"İngiliz geınileri 
il karşılaştılar 

: 29 ( A. A.u - Manş 
temileıiıı.izle düşman 

'tasında bir temas ol· 
düşman gemileri kaç 

•tan ecnebi ga· 
i çıkarmamıştır 
.2~ ( A. A. )- lngi-
1,,1 müst,srıa olmak 
rı 'ene i gaz tecile· 
il çı~aııldıtı h.ı ltkın 
ltt a ılsızdır . Bütün 
~tioada rahatça otur 
kJışmaktadır . 

)ada umumi 

Laki tezgahları 
bombardımanı 

Londra : 29 (a.a) -Leros a 
dasında lngiliz tayyareleri Lalci 
inşaat tezgahlarına hücum e-::le
rek bunu hasara uğrattıkları rts· 
m'n bildirilmektf"dir. 

Londra : 29 (a a) - Dün ge. 
c~ frıgiliz bombardıman tayyare· 
leri Dus~ldorf ile Manhaym ve 
gaz ve t"slrha fabrikalarına ve 
muvasala hatlarına hücum etmiş· 
indir. Tayyare filoları Baltık 
denizinde bir limandaki petrol 
tesisc.tırıa Anvns, Bulogne ve 
istila limanlı:ırına da hücum f't · 

mişlerrlir. 

İspanyadaki lngiliz 
Elçisinin temasları 

Madrid : 29 (a.a) - lı gilte 
re büyüle elçisi Çarşamba günü 
hariciye n:tzırı Suııner'i ziyaıet 

etmİ$tİr. 

Uzun menzi},j 
top düelloları 

Ouvr : 29 (a.a) - Alınan 
uzıın m('nzilli topları dün öğled<"n 
biraz evvel Fransız sahilinden 
Duvr bölgesi üzerine ı.teş açmış

lardır. Ateş fasılnlı · bir surette iki 
saat kadar sürmüştür. Kent sahili 
üzerine yerl('ştirilmiş olan" lngiliz 
topları da Alman bataryaları üze· 
rine ateş açmışlardır. lngilterede 
bombardımanlar neticesinde hiç 
bir hasar ve insanca hiç bir zayiat 
yoktur. 

Maarif Vekaletince 
ders saatları tesbit 

edildi 
( Birinci sayfadan artan ) 

940 taı ihindcn itibaren saat do· 
kuzda der!le başlayacak'ardır . 

Ders aralan tı·neffüsleı inin ve 
mutalaa müddetlerinin indirilme· 
siyle öğleden önceki mesainin 
saat 13,30 :da ve öğleden son 
raki m1:1talaa <>aalla· ının 15,45 de 
bitirilmesi temin olunmuştur . 

Çift tedrisat yapan okullarda 
sabah grupları 8,30 da drrse 
başlayacaklar ve öğleden sonra 
okuyanlar da güne.ş batmadan 
evvel 17.40 da okuldan çıkacak· 
lardır. Öğleden evvel ve sonra 
gelecek talebelerin okul binasına 

yakın oturanları ile yaşları dik· 
kate alınarak srçilmesi ve kıı k 
talebenin sabah gı uplarına alın· 

ması okul idarelerine bildirilmiş· 

tir . 

Türk H. Kurumu umu
mi merkezi içtimaı 

( Birinci sayfadan artan) 
tarafından takdir ve teşvik gördü· 
ğü azalara anlatılarak dünya buh· 
ranının göklerde çarpışan kanat 
lar ve göklerden yağan bombalar 
haline gelmiş bulunduğundan Türk 
göklerinin de sür'atle çelik kanad
larla örtülmesi etrafında Kurumun 
tatbik sahasına koyduğu faaliyet 
metodlanndan bahsedilmiştir. Bu 
gün varılmış olan müsbet netice
ler dünle mukayese edilemiyecek 
derecede ileri ve parlak görülmüş, 
azilann alkışlara arasında içtima 
bitmiştir. 

'phane JlÇıldı 1~-~~~~~~~~ 
29 (T- k - - '-= BU AKŞAM ::::::::=~ : uı sozu mu 

'Maarif Vrkillitin· Nöbetçi Eczane 
lrarar verilen şeb Y • E 

~İitüphantsinin tan· enı czane 
tırniş ve kitaplar 
~ttlrniş olduiundın 
"tün töu nle açıl· 

Beledlye yanmda 

. 

Memleketimizden 
talep fazla 

Her türlü mala 
talip mevcut 

fstan~ul : 29 (Türksözü mu· 
habirinden) -· Avrupa harbinin 
beynelmilel iktısadi vaziyete te 
sirler dolayısile şimdiye kadar 
ihraç m:tddelerimiz arnsında hu 
lunm3)'an bir takım mAddelu 
yeni~en ihraç maddrleıimiz ara. 
sın t gİ• nıiş bulunm;.ktadır 

Sabun son günlerde esaslı 
lir ihrrç maddesi o'muştur. Sa· 
1 un imali için hariçten ' izıır ge 
lfn maddeleri tedarik edemiyen 
A1manya ve yeni r izama dahil 
memleketler şimdi !labunla11mıza 

g rıiş mikyasta ta ip olmakta
dırla·. 

Son bir hcıfta içinde S'ovak
ya üzerinden 50 bin liralık bir 
parti çamaşır sabunu gönderil
miş , bunu 200 bin İiralık ikinci 
bir parti takip etmiştir. 

Yeni ihraç maddelerimizden 
biri de süngerdir. Keuçuk bula· 
madıklarından artık sun'i sünger 
yapamıyan Almanya geçen haf· 
ta ilk dtfa yüz bin liralık Tüık 
süngeri almıştır. 

Şimdiye kadar bir ihraç mad 
desi olarak görülmiyen mal haş· 
ha$ şimdi pek ratbette bir mad · 
dedir Bunlardan Amerika tok 
miktarda almaktadır. 

Almınya'da yat buhranı ol· 
duğundan Almanlar mümkün 
olduğu kadar yatlı tohumlara, 
çürük fındık ve ceviz ıçıne 

ra~bet etmektedirler. 
Başka menbalardan civa te· 

darik edemiyen Japonya ıon za. 
munlarda yüksek fiyatlarla civa· 
larımızdan almaktadır. 

Yeni ihraç maddelerinden 
biri de ktçiboynuzudur. lsviçre 
dün mühim miktarda keçiboy· 
nuzu almıştır. 

'30.Xl.940 Cumartesi 

8.00 Program, saat ayan 

8.03 Müzik: Hafif program 

8.15 Ajans haberleri 

8.30 Müzik : Program 

8.50/ 

9.00 Ev Kadını - Yemek 
13.30 Program, Saat ayarı 

13.33 Müzik: Saz 

13.50 Ajans haberleri 
14.05 Müzik : Oyun havaları 
14.20 Müzik : Riyasclicum. band. 
15.00 At yarışları tahmin eri 
15.10/ 
15.30 Müzik : Karışık p'rogram 

18.00 Program, saat ayan 
18.03 Müzik : Radyo Caz 

18.40 Müzik : Folklor 
19.00 Konuşma (Günün meseleleri) 1 

19. 15 Müzik : Solo şarkılar 
19.30 Saat ayarı, ajans 

19.45 Müzik ~ Fasıl heyeti 

20.15 Müzik : Radyo Gazetesi 

20 45 Müıik : Şarkılar 

21.15 Konuşma (Bibliyoğrafya) 

21.30 Müzik: Radyo orkestrası 

22.30 Saat ayarı, AjanB 
22.45 Konuşma (lngilizce - kısa 

dalga) 
23.00 Müzik : Dans (Uzun dalga) 
23.25/ 

23.30 Proıram ve Kapanış. 
a 

s.,fa S 

ASRig Si NEMADA 
SUVARE 

8.30 BU AKŞAM 
MATİNE 

2.30 
Gözler ve kulaklar için hakiki bir ziyafeti musikiye 

.. 

Bözlerl kamaftıran bir IUks ve:zenglnllk - En~ nefis ,arkalar - En 
gUzel dans - Harlkullde bir lhtlfam .- OrlJlnal_blr. mevzu -

BUzellljlne doyulmıyacak_blr \••heaer 

ilaveten: KERMIT MA YNARD tarafından 
1 1 SON KOZ 1 1 

Bugün Gü~düz 2.30 Matinede 
HONOLULU - Kovboylar Resmigeçidi 

1ıan Çok enteresan bir 
hırsızlık vakası 

1 BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi En az .En çok 

' 

Cebeli Bereket sulh 

hukuk mahkemesin

den: 

( Birinci sahifede11 artan ) 

yokhyaı:.ak muayene ederken, el
leri, yorgan altında uyuyan Ômcr 
Mu laçın ılık nefesi ve yüzüyle te
masa gelmiş. Bu defa maksadını 

değiştiren ve Ômer Mukıç'ı kadın 
zanneden Mehmet Güler : 

K 
ro"r.-= 

s· K. . 
D • Vacı Kuacalar kö)ünden 

Gök Muu otlu Hdsan ve Mt h· 

med Gök Karacalar mevkiinde 

gün dotusu Gök Hatice garben 

yayla yo'u şimalen b·ylik Harkı 

cenuhrn Karahoyunluya giden 

yol ile mahdut 8 ~e keza şıu kan 

Karaçay garben Gök Hatice 

şimalen Beylik Harkı crnubcn 

Karacalara gi Jen ) o\ ile çevrili 
4 ki ceman iki parçada 12 dö· 

nüm mahalli yi• mi Hneyi müt~· 
caviz bir zamandan beri taş ve 

ça!ılıktan iğmar ve ihya edtrek 

içt-risine port.k:tl fıdanı tk rek 
b;bç" haline getirm'ş oldukların 

dan namlaı ına tescili talep ve 

dava t tmf'lcri üı"rine Cebeli 

Bereket Sulh Hukıak Mahkeme-

" - Oh!..,. diyerek Ômer Mulaç · 
ın yanaklarından öperken boğazı. 
na sarılan Ômer Mulaç'ın ellerin· 
den kurtulamıyarak yakayı ele 

vermiş ve hakkında tatulan ev· 
rakla birlikle adliyeye sevkedimliştir. 

sinden istihsal eyledikleri 25 -
9-940 ~aıib ve 342- 287 nu· 

maralı ilim la namlaı ına ttsciline 
k rar ve i'miş olan bu mahalle 
alakası olanların i 1 irı tarih;ndtn 

itibartn bir h~fta zarfında ait 
olduğu mahktmeye istirfa ile 
müracaat etmedikleri talcdirde 
hükmün katilrşcceti ilin olunur. 

12532 

j 12 
Ma. parlatı 4~.50 50 
Ma. temizi 48,75 48,00 
Kapı malı 

Y. Pamuğu 
Klevland 1 59 60 
Susaam 18 
K.b~gd;y- ·-
lutdayTo. ~ 

" yerli 
:\rpa 5,00 5,25 
Yulaf 1 

29 I 1111940 
Kambiyo ve para 

- ı, Bankasından alınmıttır_. _ 
ıır .. ı --
Rayişmark 

Frank (Fransız) 
Sterlin (İngiliz) 5 21 
Dolar ( ı\merika) 132 20 
Frank (isviçre) 

Vurddaş! .. 
•• Kız~aya uye ol 
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İ T Ü R K S Ö Z Ü İ : . . , . : 
: GAZETE ve MATBAASI : · 
• • • • • • • 1 TürksÖzÜ Gazetesi: Okuyucularına, dünyanın her tarafında : 
: vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. • 

• • ı • • • • • . : . • ' • • 

Hududlardaki arslan)anmız için 

ADANA KULÜBÜNDE 
Büyük Bir Suvare 

Bu ayın otuzuncu Cumartesi günü akşamı Adana Ku 
hasılatı temamiyle MEHMETCIKLERIMIZE giyecek yapbn 

üzere teberrü edilecek Yemekli ve Müzikli büyük 
suvare tertip etmiştir. 

Hiletler yemek te dahil olmak üzere 3 Liradır. 
Size, memleket için faydalı bir surette eğlenmek irnk 

verecek geceyi kaçırmayınız. 12525 3-3 

P.. dana Halkevi Reisliğinden: 
Hcilkevi Resiın ve 

• • 
Fotoğraf Sergıs• 

15 / 12 / 940 p zu günü Ev:miz tar. fınJa n bir . : T k Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha- : 
• Ür sözü Matbaası ': rita, Billımum Matbaa işlerini Türkiyede • 
: mevcut matbaalara rekabet eder derece- : 

Sn gisi açılacak v · sergi 15 gün devam ed .. ceklir. Sergiye 
t tıne k ist iyenlerin tn geç t 2 / 12 I 94'> pe şen be günü .~--.. _, 

• de tabeder. • • • • • 
kadar H ılk l' vi Bür SUl)a mürac1atla eserlerini verm •leri t 

1 Sergide juri hey ti tarafından derece vcıilen 1 inci ve 2 
Evimizce g~çen s~ne oldu {u gibi bu sr ne de nak-~i nıii• 

• • • • • ! Tlt:Jıırlk.s©~lÜ <CöOt kosmo a :. 
• a • . - . i Sağlam, Temiz, -Zarif Cilt ( Türksözü) 5 

verileccktır. 
Resim Sergiı1i talimatnamesinin bu husustaki 

aş,.tıdadır: 
1 - Sergiye o Halkevinin bufurıdutu mahalJtki bütiİll 

törler iştirak edebilirler. 
2 - Resim muallimlerinin veya kendi z-·vki ile ça1ıfP 

yapuak bu •ah1ıi;ı \c ı; nditini hnıtmış olanların Sergiye iştir 
mahzur yoktur • 

3- SergiJe teşhir edilecek resimlerin mevzu'u serbrsttıt• 
fi 

5 Mücellithanesinde Yapılır. 5 4 - Yatlı huya, sulu boya, pastel, guv1ş, ofort, tahtı 
1 gı vür ,a ksra kalem,drsen gibi resim san' atına dahil her ot 
ltşhir edilebilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : S- Teşhir edilectk resimlerin doğrudan dotruya tabi•~ 
pılmış olması lazımdar. Kartpostaldan ve va heı hangi bir orJ 
yapılmiş kopyalar ve büyütmeler kabul elunmaz. -

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu' l•rlhl ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve tica;i her ncv'ı ba k 1 1 · n a muamc r t'rl 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Zııaal Par ~i ~ırc: h n 1 • ı · ı 
, r 11 1 \t l lcH 17 tff)illltıf hCSi!plarına 

1 en az 50 !ırası bulunanlara sc d A d r k "I ı . 
k • ·ı . ne e ., e a çe ı ece.-
ura ı e aşağıdakı plana oöre 'k . d ır. t 1 kt • ı ramıye aaı ı aca ır. 

4 Adet 1000 Lirahlc 4000 Lira 
4 " 500 .. 2000 .. 
4 " 250 .. 1000 " 

40 " 100 .. 4000 ti 

l 00 .. 50 .. 5000 .. 
120 .. 41) .. 4800 " 
160 .. 20 .. 3200 " 1 

DiKKAT : Htsaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li. 
radan aıağı düşmiytnlcre ıkramiyc çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar atnede 4 dtfa, 1 EnlUJ, ı Birir.ckanurı, 1 Matt 
v"' 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

·----------------------------------------------

77 ,5 kuruştan pamuk
lu hırka yaptırılıyor 
Vat~nsever y urddaş ! 

Sen sıcak yuvanda rah t h 
temin eden k h a ra at otururken, sana bu rahat ve 

huzuru a raman askerlerimiz · b" "k h d" r soğ'ukl d k e senın en uyu e ıyen, 
onu za ım ar an oruyacak, hediye edeceğin pamuklu hırkalar 
olacaktır. 

BUNU KOLAYCA ve TEZCE t · t k · · d ı emın e me ıçın e 
Seyhan Kızıla~ C~miyeti Merkezi y ARDIMCI KOMiTESi namile 

teşekkül eden Komıtemız, Orduca kabul edilmiş olan TIP üzerinden 
bir pamuk! J hırkamn beher adedini [ 77 ,S ] kuruştan yaptırmayı te
min etti. 

. 

Yapacağın hediye miktarım bu kıymet üzerinden hesap ederek 
ayniyat makbuzu mukabilinde Seyhan Kızılay Merkezindeki Komitemiz 

l 
Veznesine seve seve vermek için acele et Vatansever Yurddaş 1 

S-5 12490 Seyhan Kızılay Merkezi 
Yardımcı Komitesi 

• 
T. iŞ BANKASI 

Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye plan 1 

KEŞlDELER : 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 A~ustos, 3 lkincitt•şrin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 

ı Adet 2000 Liralık - 2.000 Lirn 
n ,, lOOtl il - 3.000 il 

-

6- Serginin küş11dından bir gün önce kabul edilınit 
arasında Jüri bir s,.çma yapar ve dereceler verir. Bu ~ 
ttşhir esnasında nerlcrin üzerinde bir etiketle gösterilmelidır 

7- Dertce alan eserler 19/Şu'>at/1941 i t .~ip eden p• 
halkevleri açılışı yıldönümünde An~ara hıtlhvi s .. lor und• 
olan halkt"vleri umumi resim sergisinde teşhir tch mtk 
mükafatına namzet oimak üz~re nihayet 1-Şu at-1941 

Cumhuriyet halk partisi g"nel sekreterletine gö ıderilmrl 
8- AnkaradakHalkevleri Umumi ruim ser g;si jürisi 

simlerarasında ayrıca bir s~çm'! yapmak, sınat bakımınd" 
sergi için zayıf Jbuldutu eserleri reddetmek selahiyetine 

9- Halkevleri umnm resim ıergisinJe 1 inci, 2 inci, 3 
üncü , 5 inci dereceleri kazanan eser sahiblcrine aldıt• 
göre bir para mükafatı verilecektir. Buna mukabil mükif• 
eserler Partice hediye olarak kabul olunabilir . 

Ayni zamanda Evimizde bir fotograf sergisi de açı'• 
sergiyeancalc fotograf amatörleri iıtirik edebilir. 

Sergiye konacak fotografları asgaıi 13 X 18 cb'adıodl 
şartlar. 2 

" 750 
4 

" 500 
8 " 

250 
a5 il 100 
80 50 

" -" -" -il 

l.500 
2.000 
2.000 
3.500 
4.000 

" 
" ,, 
il 

Betenilecek uerler için nakli mükafat veril erk ve de 
1 zanan lotografler Ankara Halkevinde açılacı-k umumi 

sergisine gönderilerek orada da kazandıkları taktirde •1' -il ,, ti 

300 il 20 il - 6.000 ti 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Dikkat! Satıhk ev 
Adananın Reşadbey mahal

ı, sinde 486 ada, 1) parsel rı U · 

mnalı ve üzerin Je ev ve bahçe 
müştemilatı olduğu, ayni evde 
halil kızı Neıiınan ve Halil oğlu 
Ahmet ve analara Musa kızı ve 
köşk" r Halil <'Şi Emineye ait 82 
numanlı hanenin satıldığını ha· 

ber aldım Kadastro mahlceme

ıinin 939 yılı 202 numaralıdos· 
yasında mülkiyet davası görül
m kte oldutundan bu münazaa· 
lı bulunan haneyi satın alan her 
hangi bir kims~ kanunun 931 
inci madduinde hüsnü· iyeti 
mevzuubahis olmıyacatımn bi 

linmemuini ihbarı ke)fiyet ey· 
lerim. 28 - 29 12518 

Hususi Muhasebe suvari 

teblit memuru 

Ôm~r Dinkçi 

ilan 
Adana Yeni istasyon cıva. 

rında Su d .. posu karşısında 450 
metre mu •abbaı yeryüzüne ya· 
pılı : Bir fırın, biı berabt'r dük· 
kanı ve ayn ayrı kapulu üç ha- ı 

neye \le sııireyi şıtmil bir mülk 
tcele satılıktır. Görm•k ve pa
zarl.k yapmak istiyenlerin Kızı. 
lay civarın-Ja fşyuıdu yazıhane· 
sine müracaatlara 

27 - 28 - 29 12514 

Mürettip alilcağız · 
Matbaamızın gazete kısmın

da c;'hş-nalc üıerebir mürettibe 
ihtiyaç vardır. ldarebanemize 
müracaatları. 

Umumi neıriyat müdürü 

Macid Güçfü 

r ürksözü Matbaası Adana 

mükif alacaklardar. 

ilin 
Kız Lisesi müdürlüğünden; 

Ekmek 20000 kilo 
Birinci nevi sade yat 1500 " 

ı 
1- Yukarıda cinsi ve mikdarı yazılı iki kalem rrıık~ 

1940 tarihinden itibartn 20 gün müddetle mÜnttlraaeY" 9 
2-- Yevmi ihale 4 - 12-1940 Çarşamba günü s ıt -~ 

rif müdürlütünde yapılacakhr. Taliplerinşartnameyi görfl" 
gün mrktep dareıine müracaatları ilin olunur. 

14-20-27-'° 

, 
Karacabey Harası Müdürlüg .. ünde"' 

·\il 
l - 1 l•ra mala ve yarıtlara angaje aaf kan lcıl'b'f 

ğumlu erk.t>k. ve diti oa dört bat tayla !'af kan Ar•P 
açık. artırma ile satılacaktır. 

2 - Artırma 1.12.940 pazar gUnU saat on 11~ ~ 
romunda yapılacalltır. 

liradır. 
S - Muvakkat temiaat hepsi için 

4 - Tayların pediğrilt:rİ Ankara, lıtanbul, Ad. 
İzmir, Samsun, Konya, Balıkesir Veteriner M•Jdttrlukle 
miştir. Taylar hakkında izahat almak istiyenlerin bu o,Ud 
Haraya mUracnatlan ve i•tcklilerin artırma gUn T• , .. 

Hipodromunda bıılunmaları ilin olımur. (10409) 12459 


