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TASARRUF HAFTASI 
. BUGÜN AÇILIYOR 

Maliye Vekilimiz bugün bir 
nutukla haf tayi açacak 
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Milli iktisat ve Yerli Mallar lıaltaıı bqün ba,IGmalr· 
tadır. Baıvekilimiz yerine haftayı Maliye 1 Velıilimd F&Ult 
Afralı bir nutukla açacaklardır. Bu halta içind. b~tün 
Hallıevlerinde, okullarda llıti•al ve Ta•arruf mevzaa uu
rinde konuımalar yapılacalclır • 
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Kahire : 11 ( a.a ) - lnailiı 
tcblifi : Tobruğun batısında dilş 
man hAla kuvvetli bulunuyorıadı 
Tobruk'taki Britanya kuvvetleri 

çenup dofudan a~len cenup Af· 
rika ve Hind Lataları ile birlıe~
nıişlerdir • 

Bu suretle Tobruk muhasara· 
ıı kaldırılmı""e dotu ile münaka
le yoları açılmıflır. Düşmanın ha· 

meria ı tlaeil 1&1faU) 
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Yunanistan' a 
gıda maddesi 

• 

"Kurtuluş., tekrar pireye gidiyor 
lstanbul : 11 (Türksözü Mu· ı 

habirinden ) - Kurtuluş vapuru 

Yunanistan'a dördüncü parti ola· 
rak götüreceti rıda maddelerini 
iki gündenberi yüklemiye başladı. 

Vapur ~ayın on ikisinde 1600 ton 
nohut, fasulya, patates, sotan ve 

tuzlu balıkla hususi olarak gön· 

derilen kolileri götürecektir. Ve

rilen haberlere göre Kurtuluş'un 

yaptığı her seferden 14 bin ço· 
cukla 250 bin kişi istifade etmek· 1 

tedir. Ve ilk yapllan datıtma tec· · 

rübelerinden sonra ıönderilen yi· 

yecek maddelerinin yetimhaneler· 

de, hastanelerde pişirildikteD son· 

ra halka dajıhlmq daha fayda· 
h görülmüştür. 

Gene verilen haberlere göre 
bu yardıma biç bir tıraft1D h~ 

bir suretle müdahale edilmemek· 
ledir. Tevziata milletlerırası Kızı~ 
haç üyeleriyle Yunan ve Alman 
Kızdhaçları namına iıtirAk eden 
doktorlar nezaret etmektedir. Ge· 
ne Yunani.atan'dan eelen haberle· 

re göre halka verilen ekmelin 
kilosu 800 drabmidir. Buna r•t· 

men bir giiade bir kişiye ancak 

9.S ırram ekmek verilebilmokt•· 

ı. Bitler •• ........ 
aatü verdi 

Milauer ıeflerinin 
natulclarının mahiyeti 

Ankara . 11 (R.G.) - Hitler 
tarafındın bugün Rayiıtıt 'da bir 
nutuk söylenmiştir . Bu nutvlctı 
Hitler , Amerikayı harp ilin et .. 
miotir. Hitler nutkunda lnıiltere
uın . harp meıulü oldufunu ve 
Ameri"8nm da suç : ortetı butun. 
dutunu kaydetmiıtir. 

Rıyiştat ~. bugün Göring'ia 
reislitinde ~toplanmııtır • Fllhrer 
Afrika hareUtandan da uıun uzun 
bahıetmiıtir . Hitler gene Rua hı· 
relaitmdıa. da babeederek bu mem 
leli:ete yapılın taarruzun lüzumlu 
oldutunu .ay&e.iftir. 

HiUer , Ruıvcltin Avnıpadı· 
ki tahrikitından uz.un uzun bat.. 
1ettikten .sonra Almanya, ltalya 
ve Japonya ar.-sındılci t<lört •· 
delik muahedeyi okumuıtur. Bu· 
nı ıöre, mihver aıelara , anlq
nıadın Amerika ve lnailtere ile 
IQ)h yapmıy.ac•tır . Her üç taraf 

İ IARIOA, DENiZi İ 
L!( NAUI SAVU..J Sovyet lı6ylii•iine taarruz talimi flJ1t•rilirken 
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aak..eri ve malf kuvvetlerile mit• 
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S 
inııpur : 11 ( a. a. )- Reı
ml teblit : Kelantan bölge. 

•inde dOn sakin ıeçmiştir . 
DiJer bir bölgede reniş bir saha 
üıcrfode fiddetli muharebeler <>· 
luyor. Birliklerimiz. şimdi Kotav. 
h~rcwwı blia• yeniden top. 
lanıyol'.. Y• JAAC>n tankı tahrip 
edilmiftir . Dfitmanm zehirli gaz 
kUltendttma dair relen haberlerin 
'1111111 oidutu ın~lmtttır . 

Sinppar : 11 ( a. a. ) -
Mıreııt Çımr Kay Şelrin KltYan· 
tol•ktaki Çin ordusa Honr Konga 
tnmsz eden Japon kuvvetlerine 
arlradım hicmna betlamııtn-. Çin· 
Hter l}'ftİ zamanda Kotona kartı 
da bir pflrtma hareketi yapnnı· 
!ardır • 

Smppur : 11 ( a. a. ) -
Prenı Ofvayl ile Lipavr z.ırhlıla. 
rm batmıaı dolıyraiyte Daflcoper 
demiftir : Bu kayıpların ehem. 
mjyı:tini azaltmaya çalıfacak de. 
li&im. Biıe vurulan darbenin çok 
•ıtlr oldqtuna ıüphe yoktur. Bu
Dll,IJ.la »craber bizim daha birçok 
büyl\ hıı p ıemilcrimiz vardır • 
Buqlardın baıka bir çok harp 
gemilerimiz. de yapı halindedir . 

l.Ondra : 11 ( a. a. )- Prens 
Ofvalt ıırhhıında bulundutu sanı· 

<GerW ..... ~,..., 

sovyet hücumu 
devam ediyor 
Moskova : 11 (a. a.) - Sov· 

yet tebliği : 10 ilk KAnu~ kda· 
larımız bütün cebhelerde ~uşm~· 
la muharebeye devam etmişle~dir. 
Batı ve cenup batı cebhelefı~de 
birliklerimiz baıı kasaba v.e k.oy· 
Jeri geri almıtlardtr. 9 ~~ ~~u~· 
da dör(Alınan tayyaresı dqur.ul· 

müştür. 
Kuibişef : 11 ( a. a. ) -R~s· 

tof bölgesinde yapılan ba~ekalı 
tebir eden bir sovyet askerı mu· 

h . ·11. •-a-•-rın bir yaldanm za· arnr, ruıu nw 

feri ümidini kaybeUik~n sogr~ 
Rostof'u tekrar ele ıeçırmek te 
şebbüsünde bulunacaklarını haber 

veriyor. i1A 
Askeri muharrir şunu da • 

ve ediyor : 
"fakat Kızıloıdu h87.ırdır. Ve 

kendilerini bekliyor. ,-
Almanlar,~limdi TagaDrog un 

Şimal batısında Miuss ırmatı kı· 
yılarında bir müdafaa hallı kur· 

.. mata çabştyorlar. 3 ve 4 llk~anun 
günleri lehimize muvaffakıyetle 

~, 
.. ~ 

Mareıal Timo~enlıo 
cereyan eden şiddetli muharebe· 
ler olmuştur. Kııılordunun ile

1 
ri 

hareketi devam e tmektedir. 4 lk 
KAnuna kadar V on Kleiat ordu.su 
ölü ve yaralı olarak 400,000 den 
fazla kayıp vermiftir .• 

IOIRTLD 
ALMAllUa 
VlnAKU 

NI YAPACAK 1 
Londra : 11 (a. a.) - Lond· 

ra mahfiUerind" ıu mütelaalar 
yGrGtOlmektedir : 

Ruıyanın A. B. C. D· cebhe
lerine iltihakı kendilitinden olu· 
verecek bir İf rletildir. Bununla 
beMbor Ruıyanm Gçlii bir ittilı· 
ka girmiye huır o ..... na deU' 
emareler vardır. Bu ittifak lngil· 
ailtero ile Amerikanın ve Ruıya· 
nın biltün meubalarmdın mliıto· 
rek bir ıfirette f aydalanılma11 te· 
min edilec~ktir. Böyle bir karar 
bütün cebhelerdelıti aakert hıre· 
ketlerin bir elden idareiini im• 
kin dahiline ıokacak bir geoel 
kurmay anllfJllaaını da intaç e· 
debilir. Böylelikle mihvere düt· 
maa olan bütün milletlerin bütün 
ka.xnalcları bu kitle halinde or· 
tıyı atılmıı olacaktır. 

Rus - Japon bitaraflık pak· 

Mabatll hücumlar 
dün püskiirtDldü 

Bcrlin : 11 (ı.a.) - ~D.N.B. 
Bolfevtklerin Tıganrog'a kadar 
vardıkları haıklunde; lntıilider ta· 

rarından yayıln hıber ay.durma 

ve esassızdır. 

Alman radyosuna ıöre, Fin· 
landiyı körfeıinde bir düımın 

remi kafilui Fin ' toplırının a'eıi 
•lbna al&nmlf v.e bir dettroyer ha· 
11ra Ui"amıftu • 

Berfin : 11 (a. ı.) - Scw· 
yet cebbeıinde mıhaUI hficumJır 

püskirtülmü~iir. Alman hava 

kuvvetleri dÜfQlan kollarına ve 

tank toplantılarına. mlıtahkem 

dütman movıilerine hGcumlır 
yaparak ordunun hareketlerine 

muıaharet et mittir. Al1;11ao ve 

ltatyan tayyareleri bir )lri~·a 
lıtruvazörile bir torpido muhribi· 

ne fimal Afrika _sahili açıklarında 

hücum etmiılerdir. 

b hAIA meri bulunmaktadır. Ja· 
pon&v ıon tinlerdeki aöriilme· 
ler UDULllda bu noktayı teyit 
etmiılerdir. Fakat RU1ya, Japon· 
yanın yapbtı bu hareket in ken· 
disine harp mıbemeai 'MYa bir 
me&Wekete k•Ell tthrillll& bir te
cavüz teıkil ettitini haklı bir su· 
rette ileri ıi1~erek bitaraflık pak· 
tının filen ortadan ketkmıt oldu· 
tunu beyan etmek hakkını haiz. 
bulunmıktıdır. 

RU1lar Roma radfosunun CU· 

ma ıkıuıt verditi bir habere de 
büyük bir önem vermek mecbu
riyetindedirler. Bu habere aöre 
Japonlar Mançukoda da seferber· 
lik yapmaktadır. 

Uz.akprktaki Sqvyet kuvvıt· 
leri çok bü)'.ülctür. Rualaran ora• 

(.,.,, ....... 1 Jllf.llO) 
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l&TllAT, MILl.I T-AIAUUI' 
Bu .qbehtan itibaren memle"etimizin her "öşesinde Milli lkti11t 

ve Tasarruf haftasına haolamıı buhınuyornıt . Bir miUetine ekonomik 
bünyeıinin eı111 demek otan Milli l"tiaat ve Taaarruf hı"l"ndni bit· 
ıilerimiz her yıptıfınhz iyi işler 1ibi ırtmıı ve bunun hakiki manA11nı 
kafalarımııa yerleştirmiı bir hıldeyir. • 

Es"Hcr. ioten artmaı, dtften artar ıözilne mutlak bir surette aap. 
!anarak c K6p > çülilk ve < Gömil • c81ükte bir h•yli ilerlemiılerdi. 
Az yiy~rek, lcötG yiyerek kötO giyerek ve nefıinin birçok nimetlerden 
mahrum ederek arttırılan altunlarının yer altlarında , ocak içlerinde • 
duvar dip ve içlerinde hav•ıabktan çıkan kflf kokuları onları dün· 
yanın en lciymetli Hind kokatarından daha hOf ıelir , madeni ıealeri 
dünyanın en büyük. bir zevkini verirdi . Bu şekildeki tasarruf sahibiein 
aöılerini hayatıa kapadığı sırada baua kilD8eye f aydul olmadan 
yeraltı huinelcri ıruını karaııp ıntitini de çok defalar ifittik • 
Tasarrufu bu tarıda anlayanlar çok defa kendilerine blyik bir 
fayda temin edemedikleri ,ajbi millet ve memleketlerine de fay. 
dalı oım'aktau uzak kalmııtardır • 

Halbuki: taurrufun bl&ıünkü minisı şahıt ve umumi oldup için 
millfdir. Vo bu bakımdan deleri çok yüluektir. Her: milletin y.eni ve 
aychn ufuWar.a dotıu biıbirile yınş edercesine kafluta rünlerdc bi
zim ~ ve ~t mefhUIDf,IDU .dünkiler ribi anla.yarak öylece 
hareket etmemiıe ne miUr karakterirl)ir. ve ne de büriinkü hayat ve 
hayatı anlayış ve milll prensip şartlaruıuza uysun delildir. Türkiye 
Cumhuriyetinin ve yurddqlırım121n yüıüdüjii yol parlak ve ilcriıi 
•ydmbk millr bir yoldur. 

Binaenaleyh biz millt varlıtımızm .en büyük teınellcriaden birili 
saydıfımız milli iktisat ve tasarruf it~riode de, diter ~ hAtan· 
larnntzda oldutu gibi bütün dünyaya örnek olmak istiyoruz. buna 
da au.valfak olduk ve bu yolda yürüyonız. 

MiUf iktisat ve tanrruf prensibimiz, kendi yatayııımız ve varbtı· 
mıı için lüzumlu ve temini kendi emek ve kudretimizle mümldin 
olacak her ICYi öz yurdda, Türk :sermayesi, Tiirk emetl ye Türk 
ifçisi eliyle yapmakbr. lftıe <yerli malı, dedidifimiz budur. Bütün dlln· 
~ n.-•~'1ir kJ. rı• IDilleti akallan durduracak bir çok itleri ba~ 
vrdıfı ribi m\Ui iktisat ve taıarrufun eftll ve anası olan <yerli 

. malı> yapma davasında da ayni derecede muvaffak olmuştur. 

lstiklil 5avapndan evvel veya o sırada harap olmuş, viraneye 
dönmüş yurdumuzda kısA zamanda yer yer kurdufumuz büyük fab· 
rikaJar -scrınayeleri her .sene biraz daha kabaran banka ve müessese· 
!erimiz iktisadi kalkınm"da başardıtımız en büyük muvaffakıyetler 
arasındadır. Hepsi •milli• mefhurnunvn çerçeve.4'i içinde bulunan bu 
varbk kudretinde Türk milletinin ferd ve cemiyet halinde, büyük ve 
ıötüs kabartan hissesi ve emeti vardır. 

Bu mgtu.ek elbirliti ve milli iktisat ve tasarruf. ifleri?d~ki isabeti{ 
anlayııımız, daha dün denecek kadar yakın ıeçmaşte ıhtı_yaçlarımıı 
için yabancı kasalara ıkıttıtımız ahn teri milyonlann bu azı~ yurdda 
kalmasını temin etmiıtir. ipe biz millf iktiAt ve tasmufu boyle an~ 

b)'OfUZ. •• •• 
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Yaptığımız küçük etüdler 1[-=rJJ;J#JI~···:', 
Kaç Bitaraf 

• 

i_!~şk!IAt!an~ırm!__ 1 
umum mfldlrl .:~. 

--y-şelirımıze geldi Q; 
Maar~f Vekilinin 
şiddetli bir ihtarı Kaç Muharip ~ 

Ticaret Vekaleti teşkilatlan· 

Millet Var? 
dırma umum müdürü Bay Avni 
Sakman ild gündenberi şehrimizde 
bulunmaktadır. 

Bay Avni Sakınana Mersinde 
yeni kurulan ithalcitçı birliklerini 
tetkikten şonra Adanaya gel miş, 

evvelki gün ve dün ökleden e\ı. 
vel Çukurova Pamuk ihracatçıları 
Birliğinde temaslarda bulunarak 
bu meyanda Sümerbankın müba· 
yaa ekimi şefi) le de kouuşmuş · 

tur . Öğleden sunra Pamuk 
Tarım Sutış Kooperatifleri Birli · 
ğinde tetkiklerde bulunan Bay 
Sakman bugün Toros ekspresiyle 
Ankaraya hareket edecf ktir. 

Öğretmenler ve idareciler 
Vekalet tebligatını okumuyor 

ünyanın içinde bulundu
duğu badire, günden gü · 

ne artan bir tedhiş içinde daha 
bir çok devletleri harbe sürükle· 
miş bulunuyor ve bugün. Pasifik 
de artık bu harbin içindedir. 
Uzakşark ihtilafı, Amerika ve 
1 ngiltere ile bazı devletleri Ja
ponyaya karşı sürükleyiverince 
üstünde sulh ve emniyet içinde 
yaşadığımız. dünyayı şöyle bir 
düşündük. 

Bir yığın millet; harp iı;inde 

bulunuyorlardı. Hatıı ımıı.a harbi 

Tarih, Coğrofya: 

Talan· ve blzerta 
limanları 

Petain - Göring görüşme
sinden sonra Fransa'nm, Fransa'· 
da Tulon ve Tunus'taki Bizerta 
limanlarmı birer üs olarak Alman· 
ya'ya vereceği şayiası dolaşmıştı. 

O münasebetle bugün okurlarımı· 
za bu limanlar hakkında kısaca 
malfunat vermeyi faydalı buluyo-
ruz : 

Tulon limam balı Akdcnizi
nin şimal sahilindedir. Burası hem 
askeri, hem de ticari bir liman 
olmakla beraber, daha ziyade as· 
keri bir liman ve biı inci sınıf bir 
deniz ve lhava üssüdür. Fransa 
ticaret filosu ile diğer yabancı 

gemiler Tulon'un 30 mil kadar 
batısında bulunan Marsilya lima· 
nını kullanırlar. 

Sulh zamanında Tulon'un do
ğu batı ve şimalindeki ufak liman· 
lar harp gemileri için, cenup li· 
manı da ticaret iemilerine ayrılır
dı. Bu deniz üssünde en büyüğü 
220 metrelik olmak üzere 13 tane 
kadar da havuz, ayrıca büyük, 
küçük her sınıf harp gemileri için 
tamir atelycleri, kızaklar da var
dır. 

Limandaki iskeleler arasında 

dcmiryolu da bulunmaktadır. Hu 
demiryoUan Marsilya'ya. Marsilya'· 
dun Fransa içlerine kadar uzanır. 

Şehirde biri sivil, ikisi denize 
ait olmak üzere üç hastane var· 
dır. Bu deniz hastanelerinden bi
risi 2000 yataklıdır. 

Burası denize ve rıavaya kar· 
şı iyice tahkim edilmiştir. 

Bizerta limanına gelince bura 
sı, Tulon'un aşağı yukarı , cenup 
doğusunda ve 400 mil uzağınnda· 
dır. Bizerta, Sardunya adasının 

cenubundaki burundan 100 mil 
mesafede bulunduğundan , bura· 
da orta Akdeoizdeki Sicilya ge
çidi gibi, bir başka geçit teşkil 
eder. 

Biz1;rte da Tulon gibi birinci 
sinıf bir deniz üssüdür. Buranın 
Tunus - Libya hududuna olan 
mesafesi 450 kilometredir. Fakat 
hududa demir yolu ile bağlı de
ğildir . 

Bizerte da büyük, küçük her 
sınıf harp gemisinin tamiri için 
atelyeler ve havu~lanmak için ku
ru havuzlar vardır . Biı.erta'nın 
cenubunda 4 mil uzunluğunda ve 
aşağı yukarı, 300 metre genişli· 
ğinde bir kanalla girilen Bizerta 
gölü vardır. Burası deniz kuvvet. 
leri için bir talim sahasıdır. Bu 
gölün cenup batısındaki Ferville· 
de ayrıca tersane ve iskeleler bu· 
lunmaktadır. 

l 

umumi de geldi. Derhal karileri
miıle bu:mevzuda bir konuşma 

yapmaklığın faydalı olacağını 
nazarı itibara aldık ve küçük bir 
toparlama yaptık. 

BugUnkU harpte 
Bittabi bu harpte de evvela 

.iki muhasım grup, sonra bitaraf
Jar. daha sonra harbe girmiş de 
mağlup olmuş ve harp harici 
kalmış devletler vardır. 

Bi:ıim tesbit eUiğimize göre, 
şimdi vaziyet şöyledir : 

Müttefikler ceMesı' : 

İngiltere ve dominyonları (Ka
nada, Yeni Zelanda, Hindistan. 
Cenubi Afrika birliği), Amerika 
Panama, Kostarika, Lehistan, 
Çekoslovakya, Rusya, Norveç, 
Hollanda, Belçika, Yunanistan, 
Sırbistan, Mısır, Habeşistan, Af· 
rika hür Fransızlar müstemlekelt.· 
ri, Filistin. Iran, Irak, Suriye, 
Çin, Siyam, Malaya, 

(Malum olduğu veçhile, bu 
devletlerden Noryeç, Hollanda, 
Belçika, Yunanistan, SırbistAn, 
Lehistan ve Çekoslovakya dev
letleri mağlup olmuf, toprakları 
işgal edilmiştir. Fakat hükumetle 
ri Londraya geçmiştir. Yavaş 

yavaş ordular ~da , hazırlamakta
dırlar. Bugün için harp üzerinde· 
ki tesirleri pek azdır. Keza, Mı· 
sır, Filistin, Iran, Irak, Suriye, 
bilfiil harpte değildirler.) 

Mihver cehhesi : 

Almanya, İtalya, Macaristan, 
Romanya, Bulgaristan, Finlandi
ya, Japonya, Mançuko, Franzıı. 
Hind için isi. 

Harp harici edilmiş devletler : 
Mareşal Peten Fransası, Da

nimarka, Litvanya. Letonya, Es
tonya. 

Bitaraf/ar : 

Avrupada Türkiye, İsveç , 
(lsviçre), Portekiz, İspanya, A· 
merikada Liberya, Hondrasl, Gu
temala, Salvador, Haiti, Nikara· 
gova, Venczuella, 

Orta Amerikada Meksika, 
cenubi Amerikada Arjantin, Bre
zilya, Şili, Kolombiya, Orugvay, 
Paragvay, Peru, Ekvatör, Bolivya 
Asyada Afganıstan. 

Netice : 

Şu hale göre, dominyonlar 
ve küçük devletler de ayrı ayrı 

ŞEKER SA KLIY AN 
BiRKAÇ ADAM 

DÜN YAKALANDI 
Yeni otel civarında Mehmet 

oğlu Halit Kd!eşe.ker , Abdur
rahman oğlu Bekir Yılmaz ve 

kardeşi Ömer Yılmaz, Ömer oğ
lu Hanefi oı mancı , Hakkı oğlu 

Etem Soyargın ve um er .. oğlu 

Hüseyin Ôzkan dükkanlarında 
külliyetli miktarda şeker bulundur
dukları halde satın almak istiyen 

müşterilere satmadıklarından halk 
tarafından şikayet edilmişlerdir . 

Bu suçlular yakalanarak hakların· 

da kanuni muamele yapılmış ve 

C. M. umumiliğine teslim edilmiş 
terdir. 

Mersinde Lamba 

fİfesi buhranı 

Mersin : li ( Türksözü mu
habirinden ) - Şehrimizde yine 
bır ıamba · camı buhranı bı:ıf göıı· 

termiştir. Lamba camı satım ma
ğazalar cam mevcutlarının tüken· 

diğini iddia etmektedir !er . Ala· 

kadarların nazar !arını çekeriz. 

hesap edilmek suretiyle Müttefik· 
le! cebhesinde. 27, Mihver ceb
hesinde 9 devlet vardır. Beş dev· 
let harp harici edilmiştir. Bitaraf 
devletlerin adedi 23 dur. 

Birinci cihan harbinde : 

Bu harpte, Almanya ile müt
tefikleri Avusturya - Macaris
tan, Türkiye ve Bu!garistana kar
şı 24 devlet cebhe almıştı. Bun
lar Sırbistan, Belçika, }{usya, 
Fransa, İngiliz. imparatorluğu, Ja· 
ponya, Portekiz, Karadağ, İtalya, 
Sanmorino, Romanya, Yunanistan 
Bırleşik Amerika, Brezilya, Gu~·a , 

Panama, Haili, Guatemala, Hon
daras, Kostarika, Nikoragua, 
Sibirya, Çin ve Siyam. 

Bolivya, Ekvador, Santo, 
Domingo, Peru, Orugvay, ve 
Mısır da Almanya ve müttefikle
riyle münasebatı kesmişlerdi, 

Şu devletler bitaraf kalmış· 

!ardı : Hollanda, ispanya, Nor
veç, İsveç, Danimarka İsviçre, 
Arjantin, Venezuella, Şili, Ko · 
lombiya ve Meksika ... 

.......................... 
ı 1 ı 

i VATANDAŞ ! f 
ı ı 
ı Tasarruf , har şeyde ı 
ı tasarruf ! Bu senin her ı 
ı hareketinde dUşUnece • : 
ı Oln ilk şey olmall • Yal· ı 
ı ntz Tasarruf Hafta!Smda ı 
ı değll, Tasarruf günlerin ı 
ı deyiz • ı 

: ........................ : 

Fabrikacıların 
bez ihtıyacı 

ilk parti 100.000 

metrae kanavice verildi • 
Adana bölgesi pamuk prese 

işlerinde kullanılmak için 100,COO 
metre kanavıçe alakalı fabrikalar 
arasında taksim edilmek üıere , 
vilayetimiz ticaret ve sanayi oda
sı emrine verilmiş olduğundan 

prese fabrikalarının ambalajlık 

bez ihtiyacı, imkan uısbetinde 
karşılanmıştır . 

Diğer fabrikaların ambalajlık 
bez lhtıyaç\anna gelince ı ha\en 

sözü geçen bezler en mübrem 
ihtiyaçları kısmen karşılayabile· 
cek bir mıktarda bulunduğundan 

meı.ku r fabrikaların bez ihtiyaç· 
larıııı başka imkan ve vasıtalarla 
karşılamaları çarelerini araştırma
ları ve bu arada istihsali büyük 
bir vüs'at alan el te:ıgah doku· 
malan ma~ullerinden istifade } ol 
!arının da düşünülmesi zarureti 
görüldüğünden lıceyfiyet iktisat 
vekaleti sanayi tedkik heyeti re · 
isliği vası tasiyle alakalılara bildi · 
rjlmiştir. 

Askerlerimize 
kışbk hediye 

Kahraman erlerimize kıştıl.c 
hediye tedariki faaliyeti devam 
etmektedir. Yeniden teber ruatta 
bulunan yurddaşlarm esamisi şu · 

dur : 
100 lira Halil içtim, 70 Ça· 

vuşlu köyü halkı , 33,50 Karacan 
köyü halkı, 2-0 Halit Güngör, 16 

Boynu yoğun köyü halkı, 10 Cu · 

mali Bilen , 10 Ali Erten, 5 Veh· 

bi Çömelek, S İsmail Dülger, 5 
Ahmet işlek, 5 Ali Okur, 5 Ah· 

met Ünlügençg. 

------~ı:: ____ u_z_A_K_L_A_•_n_A_N __ B_A_ı_ı_• ____ -=.:~1------

Geline güveğiye bahk hediye eden Japonyahl8r 
Yer yüzünde Japonlar kadar balıklara ehem· 

miyet veren bir miUet yoktur. Japonların hayatın · 
da balık mümtaz bir mevki işgal eder. 

Japonların ilahlarından biri de balıkhr. Ja~on· 
tarda balık saadetin ~timsalidir. Her sene Hazıran 
ayının ilk günü bir <küçük erkek çocukl~r .?ayra · 
mı> yapurlar. O gün kağıddan mamul buyuk ba
lıklar evlerin damlarına sırıklarla takılır. 

izdivaç rasimelerinde zevç ve .zevceye ipekten 

yapılmış birer balık hediye edilir. Bu ipekten yapı· 
lan balık hakiki bir san'at eseridir. Bu ipek balık 

bir hediye St"pCti ile gönderilir ve en bü) ük hedi
yeyi teşkil eder. Ayni zamanda evlilere <Katsno
boesj> adındaki balıktan parçalar verilir. 

Bu balığı yiyen gelin ve güvey Japon itika· 

dınca kem gözlerden masun kalırlar. 

lzdi vaç merasimi sırasında. gel_ in ~e güv.~y: 
balık ikram etmeği nnutmak yenı evlılerı her turlu 
şeamete mahkum etmek demektir. En modeın, . e~ 
az mutekid bir Japonyalı dahi izdi V.JÇ merası mı 

sırasında bu balık hediyesine karşı lakayd kala· 

maz. 

Maarif Vekilliğince her tafta 
muntazaman neşredilen ve Vekil· 
liğin yeni tamim ve kararlarını 

yaran rTebliğler Dergisinin )', ha
z ı okullaı ın Öğ'retmt'n, lıatta ida
re amirleri tarafıııdnıı :okunmadı· 

ğı Vekalet müfettişlerince yapı· 

lan teftişler netie~sinde anlaşıl· 

mıştır. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yü· 
cel bu hususta bütün maarif men· 
sublanna hitaben yeni bir tamim 
göndermiştir . Bu tamimde ez
cümle denilmektedir ki : 

<Başta idare amirleri ve okul 
müdürleri olmak üzere , bu hu
susta en ufak ihmalini görece
ğim arkadaşlarım hakkında şid· 

detli hart ket mecburiyetinde ka
lacağımı • sayısı milyonu geçen 
vatan evladlarının öğretim ve eği. 
timi • vazifesini üstüne almış bir 
teşkilatın mes'ul başı sıfati~ le ve 
son defa ~olarak ihtar ve tebliğ 
ederim;, 

Bu tamim bütün okullarda 
derhal bir öğretmenler ve memur· 
lar toplantısı yapılarak müessese 
amirleri tarafından okunacak ve 
okunduğu da ayrıca Vekilliğe bil· 
dirilecektir . 

Bflyllk pebllvan 
glreşlerı yapılacak 

Adana Halkevi sosyal yardılJl 
kolu mcnfısa\inc pıız.ıır günü ıntat 

15 den itibaren Adana stadyo
munda Amerika , lngiltere, Fran
sa, Almanya, Rusya, Finlandiya, 
lsv• ç ve Norveçte dünyanın ma
ruf pehlivanlarını yenerek Türk 
gücünü cihana tanıtan meşhur 

pehlivanlarımızdan : 1936 Berlin 
olimpiyad güreş müsabakalarında 
dünya üçüncülüğüuü alan ve Türk 
ba} rağını ilk şeref direğine çekti
ren Mersinli Ahmet , dünya dör
düncüsü ve geçen sene AdanPda 
yapılan ~müsabakalarda Türkiye 
birinciliğini kazanan lstanbu llu 
Adnaıı , kara Ali , Mülayim ve 
Adıdı Mehmet ~pehlivanların işti
rakiyle şehrimizde büyük güreşler 
yapılacaktır. 

Bu mühim müsab;.kalara mn · 
bitimizin ün almış ( Karakucak ) 
güreşçilerinden Dişiçürük Süley• 
man , topal Mehmet ve bunlara 
muadil Sair tanınmış pehlivanlar
da iştirak etmek üzere davet edil
miştir . Bu güreşçilere derece ili· 
baıile ikı amiye verilecektir. 

ASKERLERiMiZiN 
VEKALETNAMELER/ 
Hazar veya seferde silah al· 

tına davet olunan muvazzaf ve 
ihtiyat erlerin hususi veya resmi 
her türlü işlerinde kendilerini tem· 
sil etmek üzere bir vekil bırak

malan için yaptıracakları vekalet· 
namelerin hiçbir harca ve resme 
tabi tutulmaması hakkında kanun 
layihası hazırtanmıştır. Bu vekil· 
letnameler askerliğe daveti müte· 
akip ve kıtaya iltihaktan önce no· 
terler, noterlik bulunmtyan yeıler
de sulh hakimleri veya Jandarma 
komutanları ile askerlik şubeleri 

reisleri, kıtaya iltihaktan sonra da 
askeri, adli hakimler ve bölük 
komutanları veya bulundukları mü
essese amirleri tarafından tanzim 
ve tasdik olunacaktıı. 

HA VA KURUMUNDA 

Türk Hava Kurumu ldare 
•Heyeti bir toplantı yaparak, Ku
ruma yapılacak teberru ve taah
hiitlerin tahsilatı için yeniden on 
sekiz Bayan öğretmen seçmiotir • 

12 Birinci kanun t 94 l 
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HADSiZ Bil 
ARZUMUZ 

F eıd, istihsal işlerimizdeki sai 
mü~tesna, :.. her tilrlü har<'a· 
mada tasarrufun ön prensip 

olduğu bir zaman içinde yaşan· 
<lığını bilmelidir . 

< - Lüzumsuz yol yürüme ! 
Tavsiyesini bile gülünç bulma· 
malıyız. Çünkü bir ayakkabtyı 

onyedi liraya aldığınız bir piyasa 
içindesiniz. 
Tasarrufu, tath yememek, el ye._ 

meme!<, karanlıkta, soğt1kta otur· 
mak manasında değil .. her mad· 
denin sarfından kısmak> olarak 
kabul etmek gerektir. 

Bugün tasarruf haftasına girmi~ 
bulunuyoruz. Bu yedi gün içinde 
evinizde misafiriniıe şeker yerine 
ii1üm ve ineit ikram etmekle, çay 
yerine ıhlamur içirmekle iktisat 
haf tasının sizin çatınız altında da 
benimsendiğini zannediyorsamz, 
aldanıyorsunuz. Bu ancak cistih· 
lak maddelerini yerlileştirmebden 
başka bir şey de~ildir. Bugünün 
tasarruf manast bizde çıkanları 

bile a7. kullanm&k, az harcamaktır. 
Bunlar yalnız yılda bir ırclen ta: 
sarruf haftasında dc~il, her gün 
göz önüne alacağımız dÜşünceler, 
tatbik edeceğimiz esaslardır; Bil
hassa dünyanın, ufukları kara 
bulutlarla dolu bugünlerinde. 
Şu hale göre, tasarruf hafta· 

sanda daha fevkaladdik yapmak 
lazımdır. 

Ve şunlar hatıra gelebilir: Ada· 
nada ipekli çorap giyen en az 
2000 kadın ve genç kız vardır. 
Bunlar bu hafta içinde ipekli ço· 
rap giymeseler ne olul': 

- 4500 lira tasarruf 1 
Yine bu iki bin kadm ve kız 

bu bir hafta içinde pudra, ruj, 
krem kullanmasa ne kazanırız: 

- Asgari 2000 liral 
Bunları yapmazsalar ne zarar 

ederiz? • 
- Hiçi 
E~·er oturupla etraflıca bir liste 

yapsak, israflarımızın ne korkunç 
rakamlara çıktığım o zaman gö
receğiz. 

Bugün, bu şartlar içinde ilk 
güzel hamlenin şerefini, Adana 
kadınlarının kazanmasını ne ka· 
dar istiyoruz. Bu arzumuz hadsiz· 
dir. 

1.\SGt'Nım 

Yeni seram ve 
aşı tarllesl 

Merkez hıfsıssıhhıı mfu:ssese· 
since yapılmakta olup umumun 
sağlığını ilgilendirmeyen madde· 
!erin muayene , tahlil ve tedkik
lerinden alınacak ücretlerle. mü
usese tarafından hazırlanan aaı 

serum ve diğer maddelerin ıtatış 

değerlerini gösteren yeni listenin 
tatbikına 1 ilkkanun 1940 tarihin
den itibaren başlanmıştı~. 

6u tarihten beri aşı, serum 
ve diğer maddelerin satışı Kııılay 
cemiyeti tarı:ıfından }'apılmaktadır. 

Sıhhat ve sosyal yardım ve· 
killigi vilayetlere bir genelge gön· 
dererek ecıahanelerııı aıı ve se-
rum ihtıyaçları için lstanbulda ye 
ni postahane yakınında Kızılayın 

satış deposuna baş vurulması bil· 
dirilmiştir. 

OKULLAR ARASI 
MÜSABAKALARI 

Yarın Mektepler arası teşvik 
müsabakasının üçüncü haftası baş· 
laması münasebetiyle Adana stad· 
yomunda hakem .Abdi Atamerin 
idaresinde saat 2,30 da Ticaret 
lisesi - Öğretmen okulu futbol 
maçına devam edilecektir. 

Panr günii de saat 14,30 da 
hakem Fehamet ~aşkının idaresin· 
de kıı lisesi sahasında :ziraııt lisesi 
Erkek lisesi voleybol takımları kar· 
şılaşncaktır. Bunu müteakip !feçen 
haftanın galibi kız enstitüsü voley· 
bol takımı kız lisesi ile çarpışa· 
caktır. 

Türk - Rumen ticaret 
müzakereıi 

Bir müddettenberi Ankarnda 
cereyan etmekte olan Türk-Ru· 
men ticaret müzakerelerinin neti· 
celenmek üzere oldu~u · haber ve· 
rilme.ktedir. 



SiYASi ııe ASKER/ 
GÔRÜ.ŞLER ve 

MÜTALEALAR 

Ankara Radyo Gazetesi -

Uzakşarkta 
son vaziyet 
Basya • Japonya 
Si.ın6ü •iıngüye muharebe 

-- ~- -

Almanyanın 
İtalyanın 

- Amerikaya -

harp ilanı 
(Bıı tıırnıı Biriııdde) 

- • • 1 - • - , .... 

ı::ııııııııııııııııııııııııı 
1,~MILL/ ŞEFiN INEBOLUY A 

AY AK BASTICI GÜN 

B. HİTlER VE MUSSOlİNİ 
NUTUK VERDİ 

lnebolu : 11 ( a. a. ) - Reisi· lBıL.')t:.ır:ıfı Birinridt) 

cumhur ismet lnönü'nün İnebolu· terek düşman ~ale) hiııe çaıpışa
yu şereflendirdikleri günün ,üçün
cü yıl dönümli olan dünkü gün 
çoikun tazahürlere vesile olmuş
tur. l lalkevinde b(iyük bir toplan· 
ti yapılmıştır. 

caktır . 
Musnıini <le ~biı nutuk söyli· 

yerek Amerila ile L harp halinde 
bulunduğunu 1.bildiı miş ve bu su· 
retle ltalya Ameri~aya harp ilfin 
etmiştir. 

Sayla/J 

z········ .. ····••c•e•ı••••• i Asri Sinemada 1 
1 M;~~e BU AK(! A M Sovare • y 8,30 

Sinema Dünyasının En Muaı.zam Eseri 

ıı:. • i Marıa:Korda - Victor Varconl 'nln 
Kudretle- Yaraltıkları 

Scıvyd Ruıya Uıokşnı ta Ja· 
ponyayı ayaldandıı mak istt'mi · 
yecelctir. Keıa Japonya ,ın &}'· 

ni fikirdedir. Fakat ııetic~yi her 
ilci tarafın da aal..Nleri tayin e· 
dcceklerdir. Çliııkü hu mesr.lı~ 
tenııııııilc h'kerid i r. 

lan Uzakşark lngili7. filosu kuman
danı Sşr Tomas Filips hakkında 
henii1 hiç bir haber alınamamış· 

ltr. 
l lonkong : l l ( A. A. ) -

Britanya tebliği : Japonlar mev· 
zilerimiıe kaı şı şiıldetli hiicmnlar 
yııpmışlarclır. Düşman ileri muda
raa hatlaııının hir miktar ni'ıfu.,. 

ııııııı:ııııııııııııııııııı 1 Musıılini nutkunda, üçlli pal..· -------------1 tın laı<lret ve kuvvetinden hahse. 1
• Muazzam mizansen ... Muhte~em dekorlar ... Binlerce figüran... • 

..;a L · Milyonlar saıfile viicuda getiril~n aşk .. M:ır.rı:t •• 

g r: l i ııt'e: 1 etmiş ise de hikumıı durdmul· Uıetlı.clo~u relılır.siııe 

Hart:l.:ilt, bütiiıı vüsıttıle 
ediyor. J&Jh>ıılar buı 
dılıo asker .;ıkarmıştır. 

devam 
adalara muştur. Haıek5t esrı:ısında lopçu· 

muzun ateşi tesirli olmu:jhır. Dün 

İngiliz ve Amerilan donan· 
malan U:ıaldtark sularıncla vazİ· 
yete: haki• olma~a başlamışlar

dır. 

Manillaya yapılan hava hü
cumunda Japonlar yüzden fazla 
tayyare_ lıu\lanmış'ar<lır. Katahura 
tayyare meydanı Japonların eli· 
ne geçmiştir. Bura) a tankları da 
çı~ arılmıştır 

Müttefıklerin •• Hollanda Hin-
distarıından tayyare ve tank kuv
vetleri Sıngapura gelmiştir. 
Hong -:Koııg'da şiddetli mu
harebeler olmaktadır. Hattıi~baıı 
haberlere göret::burada Japon ve 
lggilix kuvvdleri süngü süngüye 
muharebe etmişlerdir. 

Tobndl ııbrlarlık 
mabasarada delll 

gece piyade kuvvetlerimiz müte· 
addil kcsimleıde faaliyette bulun
muştur. Gece düşm<ın devriyeleri· 
ne ciddi kayıplar verdirdik. Bir 
devriyemiz düşmanın şiddetli ate
şi ile karşılaşmış ve süngü ile dö-

ğüşmek zorunda kalmıştır. 
Vaşington : 11 ( a. a. ) -

Malaka yarım adasındaki Katahba
ra tayyare meydanı Japonların 
eline geçmişt r. 

Tokyo : 11 (a. a.) - Tebliğ: 
Japon kıtaları Filipin adalarında 

Luzon adasının Şimal batı kıyıla

rındaki Vigand ile Nebi adanın 

Şimal sahibi:ldeki apara ye muvaf • 
fakiyetle çıkmışlardır. Başka nok 
talarda da asker çıkarılmış ise de 
henüz tafsilat gelmemiştir. 

Japon harp gemileri Mid\·el 
adasındaki askeri tesisleri yakıp 
yıkmışlardır. 

Tokyo : 11 (a. a) - Bir teb-
liğe göre, lba adası üzerinde ce-

(Başı 1 inci sayfada) reyan eden hava muharebelerinde 
tıya doğru çekilişi hava kuvvet· 25 Amerikan tayyaresi düşürül-
lerimiı.in şiddetlı baskısı altında müştür. 71 Arneı ikan tayyaresi de 
çabuldaşnııştır. Düşmanın geri ' yeıde tahrip edilmi:1tir. Bt>ş Japon 
1.::ılan t1rlılı 1...uvvetleı i batıya <loğ- tayyilresi kayıptır. 
ru \·apılan bu hareketi pt>çeleme · Vaşington : ı ı (a. a.) - Pa-
ye çalışıyor . Dün } iı mi L:udur sirik teki /\ıııct ikan donanmasının 
düşman tankı taraf ıııdım_bir kaı şı b:ışkumandaııı muavini Japonlann 
Jıfü·um yapılmıştır. Pör Harbör ibsüııe yaptı~ı hü-

Düşmanın .bu hücumu püskür cumlarc.Ja ölmüştür. 
· tülmüş ve iki tank tahrip eılilnıiş· Manilla : 11 (:ı . a) - Miihiın 

tir • Eladcu düşman taraf ındaıı bir .J.ıpon hava filosu Nigos t.ıy -
tıı ışallılmış olur alı bulunmuştur. yare mcy<laııiyle Manillanıs '.l5 ki. 
El 'a<lenin cenubunda hir düşman lornetre ınesaf esiııde l.ıulunan Ka-
piyade kolu batıya doğru püskür bit deniı. üssünü pike hücumlariy-
tülmüş ve bu kola ağır zayiat bombardıman etmiştir. ~Nigos ha-
ver<lirmiştir. va meydanında büyük bir yangm 

Cenup ... Alrila ıırhlı otom o· çıktığı görülmüştür. Bir düşman 
bitleri ile Britanya ve Hindli sey • tayyaresi düşürülmüştür. 
}U kollan ayni zamanda Akro· Vaşington : 11 • (a.a) - Lu-
maya doğru harekete geçerek zon adasına Tangermandu mevkii-
<lüşmanın sağ kanadını çevirmiş- ile Rigon arasında hücum edil· 
!erdir • tBarc.Jiya - Tobruk yolu miştir . Bir teblige göre, Vigand· 
şimalin<leki )emiı.lık hareketlerine da dü~man deni7. daşıtından üçü 
devam edilmiştır . ne tam isabetler .kaydedilmiş, di· 

Bardiya ~ve Tobruk arasında ğer üç vapurda hasara uğratıl· 
yarı yolda bulunan gambotta düş mıştır. Gemilerden biıi batmıştır. 
manın kurduğu büyük iaşe mer· Adaya yapılan hücum deniz hava 
kcıleriııin işgal.edildiği teyid edi- ve kara kuvvetleri sıkı bir işbirli · 
liyor . Tcmiı.lemc hareketleri es· ği yaprnışlardır. Filipin takım ada 
nasında bir Alman tamir atölye- !arından eenuptaki adalara karşı 
sinde bıı akılmış _27 taıık bulun- henüz hıç bir hareket olmamıştır. 
muştur · Tokyo : 11 ( a.a) - Japon 

1 obruk yakınında ı;ahilde bir sözcüsü , "Japon donanmasının 
düımau h111tanesi 4 , elraf ıncla du · gayt-si , Pasifik Okyanusunu kont· 
varlarcla su istenildiğini ifade C· rol altına almaktır,. demiş. 
den bazı ) azılar görülmüştür. Dün Japon milletinin on senelik 
kil harekatta Etclodanın bir kaç bir harbe katlanmayı göze alması 
mil batısında 150 Alman esiri a- lazımgeldiğini bildirmiştir. 
lınm~tır. Berlin : 1 ı (a.a) - Fon Rib· 

Kızılay balo•u 

Adananın kurtuluş gunune 
müsadif 5 lkincikftnun t 942 ak:ja
mı Kı7.ılay tarafından verilecek o
lan "Kurtuluş Rnlosu,. ham !ıkla rı 

ilerlemektedir. 

bentrop, bugün öğle üzeri Ame· 
rika maslahatgü7.arına bir nota 
vermiştir. Bu . notada Amerika 
Birleşik devletlerınin müteaddit 
defalar bitaraflığı ihlal ettikten 
sonra açıkça hasınane hareketlere 
geçtiği ve lıü>•lece harp halini ya· 

S ti Al 1 
:.c1erek •, bu : çalışmanın yarınki' 

ovye er, man ar sullı\iıı y:ıpH' tSI: ola\'Ui!ını ka) dt'l· 

ve rranıa mi~tir. 

ne yapacak? 
(1\;ı:;l.\ra ... n:t lnriılt') 

ela tdkr ibr-n bir mih'o!l kişilik ur
chıları varılır. Bu kıtalar bütün 
harp ho}urıca talim ve manev
ra yapmaktan geri kalmamıştır. 

f.ğer, nakil zorluklarına rağ. 

men bu kuvvetlerin bir kısmı ba
tı cebhesine getirilmiş bulunsa 
bile yerlerine derhal yeni kıtalar 
gönderildi~ini kabul etmek doğ
ru olur. Sovyet askeri p•1litika
sır:ın başlıca prensiplerinden biri 
şarkta daima büyük bir ordu bu
lundurmrktı. Bu ordu tamamiyle 
müstakil olup kendine mahsus 
her türlü kaynaklara malik bu
lunmaktadır. 

Ruslar, karada harekatta 
bul11nacak herhangi bir Japon 
ordusiyle başa çıkacaklarına ka
ti surette emin bulunuyorlar. 

Rus deniz kuvvt-tlerine ge· 
lince : Bunlar da oldukca önem
li<lir. Bilhassa deniıaltı ve hafif 
gemi bakımından Ruslar çok kuv
vetlidir. Hatta Rus denizaltı f ılo
sunun Japon denizaltı filosundan 
rlahıı kuvvetli olması bile mulıte

nıeldır. 

Uı.akşnr\ı.tıı\ı.i Rus hava kuv· 
vetleriııe gelince : Hu kuvvetl~r 
uzun ıamanclanberi, Japonya ile 
bir harp ihtimaline göre he~ap· 
lanorak hazırlanmıştır . Ağır bom· 
bardıman tııyyareleı i, talim bom· 
t·aları ile, Sihiı yutlan Tokyoya 
kadar olon nınsefeye muadil 
uıaklıklar uı a~ııııla talim uçu~laı ı 

} apmı$1ıtrd ır. 

~-------------~ 

1'0RK1 YE Rad.l/osu 
ANKARA Radyosu 

C U M A 12. l 2 94 1 
7 .30 Program \'e memleket sa· 

al ayarı 
7.33 Müzik : Hafif Program 

(Pl.) 
7.45 AJANS haberleri 
800 Müzik : Senfonik Parçalar 

(Pi.) 
8.15 Evin saati 
8.30/ 
8.45 Müzik : Programının deva-

mı (Pi.) 
12.30 Program ve memleket sa 

at ayarı 
12.33 Mü1.ik : Saz Eserleri. 
12.45 Ajans Haberleri 
13.00 Müzik : Muhtelif Şaıkılar. 
13.30/ 
14.00 Müzik : Karışık Program 

(Pi) 
18.00 Program ve memleket sa-

at ayan 
18.03 Miizik : Fasıl heyeti 
18.40 Miiıik : Dans musikisi (Pi) 
J 9.00 Konuşma : iktisat Saati). 
l'J.15 Mü1.ik : Violonsel Solo'ln· 

rı (Pi.) 
19.30 Memleket Snat Ayarı , ve 1 

Ajans Haheı !eri 
19.45 Koııuşına ( Ulusal Ekono· 

mi ve Artltımıı Kurumu 
auııı.ı ). 

l!J.55 Mii?ik : Klıtsik Tüık ıııiiıi -
2i pı o~ı :ımı. Şt:f : Me.'1ut1 
Cemil. 

20.15 Radyo gazete.si 
20.45 Mü7.ik : Suzidil Makamın · 
21.00 Zira.tl takvimi 
21. l O T E M S l L . 
21.45 Müzik : Radyo Salon 

orkestrası 

22.30 Memleket saat ayarı ve 
Ajans · haberleri Ziraat , 
Esham - Tahvilat , Kam 
biyo- Nukut Borsası,(Fiyat 

• .-~ - ;:. K:ılııaııı:ınlık Ş:ılırst· ıi • ·-· -.-..- . • .=:._ ilaveten: Tamamen Renkli Miki Mavz • • • 
: Pek Ynkında Pl·k Yztkında : 

• SPANCER TRACY HEDY LAMJ\UR 'ın • • • 
: BU 1 
İ ~adın Benimdir 1 İ 
• • 
ı ...... ••••••• .. ••••••a•••= 
ı············ .. ·········· .. ·· .. ······ .. ···· .. ········ ı ı 
: Tabeli • Kristal • Resim • Afiş ! 
; LAıtlk Mtlblr i : ı 
ı ı 
! p : . : 
ı ı 

i PAK i 
ı ı 

i '1 K i 
ı . ı 
ı IŞF??W : 
ı : 
; Adres : Dojruluk Fabrikası Civarı No. 59 - Adana i 
! Her Türlü Sipariş Kabul Edilir. : . .................................................... . 
------------------- --

i LA .N 
ADANA 8[l[OİYE RİYASETİNDEN : 

Belediye asri mezarlığına alınacak muhtelif cins (5650) 

adet lahit tahtası açık eksiltmeye konulmuştur. 

A ) Muhammen bedeli 1503 lira muvakkat teminatı 112 
lira 72 kuruştur • 

Rusya lngiltererıiıı Fiıılaıııli· 
yayn harp açmasını istediği 1.a· 
man hangi delile dayanrlı ise 
şimcli de ayni delile dayanarak 
A. B. C . D. devletlrri cebhesine 
katılabilir. Hilindiği gibi bu delil 
müttefik devletlerden birinin düş 
manı olan memleketin bütün 
müttefik milletlerin müşterek düş
manı sa} ılmasından ibarettir. 

Vichy 11 : (a. a.) - D. N. 
B. Pasifikteki nıuhast'mat hak
kında burada sül.unet ile yapı· 
lan mütalealara göre Hindiçinide 
bulunan Fransıı kuvvetleri, Ja· 
pon Fransız müdafaa anlaşması 

mucibince Hindiçininin muhtelıf 
ktsimlerindc toplanmış olan Ja· 
pon lrnvvetleri ile i$birliği yapa
rak müdafaavı temie edebilecek 
durumdadır. 

22.45 Müzik : Radyo Salon Or· . 
kestrası Programının De-

B ) Şartnamesi belediye yazı iş!erincledir • İstiyerıler 
suretini bedelsiz alabilirler • 

C ) Eksiltme 23 - 12- 941 salı gliııü saat 15 de 
belediye encümeni salonunda yapılacaktır. 

MEMLEKETiMiZiN 
iHRACA T MESELESi 

lstanbul : 11 ( Tür ksözü mu· 
hıtbirinclen ) - Japonyaııın har be 
girmesi yüzünden Ba!lra yolunun 
da ihracata kapanması tehlikesi 
baş göstermektedir. 

va mı. 
22.55/ 
23.00 Yarıııki program ve kapa 

nış 

SEYHAN OEf TERBARLIGIM
DAN: 

941 senesi kazanç vergisi· 
nin ikinci taksiti bu aydır. Ay 
sonırna tesadüf eden Kurban 
Bayramından önce vergi borç 
larım ödemiyenlerden borçları 
yüzde on zamla tahsil edilece 
ğinden buna mahal kalma
mak üzere mükellef.erin şimdi· 
den maliye tahsil şubesine 

gi<lert-k borçlarını tediye et· 

meleıi lüzumu ilan olunur . 
3- 7 1:i724 

isteklilerin teminat makbuzlarile birlikte gösterilen gün 
ve saatte Belediye encümeninde hazır bulunmaları ilan 
lunur. 4-8- J 2-19 13663 

. " 
ı ı a n 

lıkendıran ·askeri ıatın alma 
komlıyoaaadaa : 

1 - Adana . Dörtyol ve Tarsus birlikleri ihtiyacı ıçın dört· 
yüz ton kuru üzü~1 . iki yüz ton'lkuruibakla , yedi yüz ton 
keçi buyııuzu pazarlıkla satm alınacaktır • 

~- İhalesi 18 · 12 • 941 tarihinde saat 15 de lsken<lerun 
askeri satın alma komisyonunda ,yapılacaktır . isteklilerin evsaf 
ve şeraiti öğrenmek üzere lskenderun askeri satın alma komis· 
yon una müracalları ilan olunur . 13728 

iLAl\J 
Yardımseven Bayanlar 11 ik · 

~el Rona, Güher Tulga, Vacide 
Dur al, Bedia Bilger, Fecriye Tu· 
rat, Mekrenıel Bozkurt, Mesnı re 
Pamukçu, Muanez Arpacı, Hacer 
Bizden cidden takdire ve teşek
küre layık bir faaliyetle balo pi· 
yanko eşya~ını tedarik etmekte 

rnttı~ı ve tt•is R111\•ell tarafından 
illilı.ı1. eıJilı:n bu ~aı llm altında J\1-
manyanın hugiinden itibaren /\me 
rika birleşik dcvlt:lleri diplomatik 
münasebetlerini keserek harp ha
linde addettiği bildirilmektedir. 

Amerika ile iş yapan fiı ma· 
tar, işlerini durduı muşlardır . A· 
mer ikadıııı ) ur duıııuu gelmc\.te 
olun hım rııallıu ııı Bası 8} n gel mit 
oldus:u tıılımiıı eılilmelı.teı.Jiı . 

l lo(ta lıaş111ıla pi) ıısa gevşd.: 
açılmıştır. Huhubat ve yağlı -to 
lıumlarııı ıatışları durgundur. Yal· 
nıı. orta Avrupa memleketleri 
ile lsveç ve lsviçre i~~in pamuk 
kırpıııtısı iıteği çoktur . 

'l.A Yl - Ccylıantıı Kılıuçk.ıya 

kö.> ü ihtiyar lıcyetiıı in 3 üncü 
ftıısısı.> ını . Tastilıli mührümü ı.ayi 
eyledim ve bu 'ka} ıp olan mü h-

lıkenderan askeri satınaıma 
komisyon andan 

1 - Demiryolu güzergahındaki fabrikalarda bin otuzüç 
ton buğday kırdırılması pazarlığı 19112 941 günü saat 14 de 
lskendt>run askeri sahnalma komisyonun<la yapılacaktır. 

ve bu hususta büyük gayretler 
iÖstermektcdirler. Balo, evvelce 
de yazdı~ımı:z ıribi davetiyeli ola· 

cıktır. 

Roma : 11 ta.a) - ltalyan ha· 
riciye Nazırı Ciyano bugün Sigi 
sarnyında Birleşik devletler maz· 
lahatgi.izarını kabul ederek ltalya
nın bugünden itibaren kendini 
Birleşik Amerika devletlerile harp 

ı halinde addettiğini leblii etmiştir. 

Trakyaıla tamir edilen Meriç 
köpıüsündeıı ağır olmıyan bazı 
mallarııı gt-çirilmesine başlanmış · 

tır Yakında trenler de bu köpı Ü· 

deıı ıııeçıııe~e başlı) aceklaı dır, 

ı üııı ile hiç bir kiınııeye borcum 
}Oktur. Yenisi11İ yaptııdım, tastik 1 
ettireceğimden eskisinin hükmü 
olmaılı~ını ilan ederim . 

Ce) hanın Kılınçl.aya kö · 
) üııclrn Kerim oğlu 

lshak Söıımc:ı 

2 - Tahmin bede!i elli dörtbin ' ikiyüz otuziki lira elli kuruş 
olup muvakkat teminat dörtbin altmışyedi lira kırk kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
1 - 2 13727 
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R. C. A. 
BRODWAY 

R. C. A. Fabrikasının 
son zaferi olan on iki 
limba, sekiz dalgalı · 
Brodvey tipi radyoları 

mutlaka görünüz 

. . 

1 •• •• •• 
i TU·RKSOZU 
• • • • • •· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Gazete ve Matbaası 

Türksözü 
Gazetesi 

OKUYUCUlARINA OÜNYANIN HER TARA- I 
f INDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO 60- 1 • 
NONE VERİR. TORKSöZONO TAKİP lDİHIZ. 1 

Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, 
plAn, harita, bilumum matbaa 
işlerini Tlrklyede mevcut mat· 
baaıara rekabet eder derecede 
tab ve slratıe elden çıkarır • 

Türksözü! 
Matbaası 

Türksözü Cilt Kısmı 

1 
1 
1 

Muharrem Hilmi REMO 
ABİDİNPA~A CADDESİ HO : 42 - J(lGRAf : REMO ADANA - TElEf ON : 110 

: SAGLAM, TEMİZ, ZARif CİLT iŞL[RİNİZİ ANCAK TORKSöZO 

İ MOCELLİTHAHESİNDE YAPTIRABiLIRSİHİZ İ 
• · . 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~--~·_;·-·-~~··~ .. ··~··-·-·-···· .. ~················· 
~~ T. İş Bankası 

ı 

Klçllı tasarral lleaapları 
1942 ikramiye plAnı 

KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Aiuıtoı, 
2 lkincite,rin tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 

1000 
750 
500 
250 
100 

Liralık - 2,000 Lira 
3 
2 
3 

10 
40 
50 

200 
200 

" 

.. .. 
•• ,, .. .. 

50 
25 
ıc 

.. 
" .. .. 
" .. 
., .. 

-: 3,000 " 
= 1,500 " 
= 1,500 .. 
- 2,500 .. 
- 4,000 •• 

2,500 ., 
- 5,000 •I 

- 2,000 .. 

l TUrklya lf Bankasına para yatlrmakla yalmz 
para blrlktlrmlf va faiz almı, olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl da danemlf olursunuz 

{~~~· ... ~-ı..~ ~~- ~ 

1 -
TORKiYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : f 888 

Sermayeıi: !00.000.000 ~Türk Liraaı 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muamelelor 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşatıdaki plana göre ikramiye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Urahk 4000 Lira 
4 • 600 • 2000 ti 

4 ti 250 .. 1000 .. 
40 .. 100 ti 4000 .. 

100 .. 50 .. 5000 .. 
120 .. 40 it 4800 .. 
160 

. .. 20 " 
3200 

" 

DiKKAT : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı aüşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylül, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Haıiran tarihlerinde çekilecektir. 

ı----------------.--------------

lNEVROZIN 
n~--Btltl.n ajrılarm paazeblrld.lr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
{~ BiR TEK KAŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DlŞ ağrıla
rını süratle izaleye kafidir. Ro
matizma evca1, sinir mafsal ve 
adete ıstırapları NEVROZlN'le 

teda .. i edilir, Müessir ilaç : 
N E V R O Z l N 'dir. 

NEVROZiNi TERCİH lDİHİZ 
• 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

~=====z::::::ma:::::z::::::z~ 

~ NEZLE P 
M A 
M Kırık hk, Baş, M 
N M 
" Diş ve adete R 
: ağrıları : 
R En seri ve en kati şe· R 
il kilde yalnız kaşe A 

: GRIPIN: 
M R 

: ile geçer : 
A H:ıvaların serinlediiti bu A 
R günlerde alacağınız ilk q 
R h 
R -::: tedbir evinizde birkaç GRlP.N bulundurraak olmalıdır. · R 

~_. __ Kalbi .,bozmadan,:mide:ve .böbrekleri 
N yormadan ıstırapları dindirir. " -N L u zumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınıntz 
M her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 

" 

" it 

" " ve H 
it 

" •z:ıı::ır'KS'::Z:S: ........... _ ............ . .............. ...-.. • 

.................. 
Abone ve illa 

şartları 

Sene/ili ... 1400 Kr. 
1 Aylıtı . . . 125 • 

.... 
'JCÜHKSÖZÜ; 

GONDEllK GAZETE • ADANA 

Sahi/t '1e Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Mi1tli1r0 
MACiD GÜÇLÜ 

B011ldı01 yer: Tl:JRl(SOZO Matbaası 


