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,K::--ı Başvekilimiz diin çok Atina-Roma 
ihtilafları ve 

Türkiye liAFT ASININ 

l\ÇILMASI 
izlU bir nutuk verdiler 

Londra: 12 ( A. A,) - D~y
li Herad gazetesinin lıtınLul mu 

babiri bildiriyor: 

~ÜNASEBE:~~ J Türkiyenin bugünkü iktisadi, 
zirai, mali, sınai bünyesi nedir? 

Türldyenan, Yunan - f talyan 

harbine taV1ssut edecepe dair 

çıkan haberler uılsızdar • ...... --
EM·LEKETiN iSTiKBALi AYDINDIR 

Alman kaynaklan, Türkiye 

Hariciye Vekili 8. ŞüktiiSaraç
ottunun mutavassıt sıf atiyf e Ati 

naya gideceti haberini çıkarmış
( Gerisi UçUncU sayfada) 

nler ilerliyor 
~4NLARDAN YENiDEN 

ILER , ESiR YE 
.. 4LZEME ALINDI 

a : 12 ( A. A. ) - 46 
Yunan teblı ti : Düşma-

etll mukavemetine rat· 
ede muhtelif iatikamet· 
ilerleyiıimiz devam et· 

r. Elimıze bir miktar da
\'e ganaim geçti . 

: 12 ( A.. A. ) - !m
'-ıareti tebliti : Dün mem• 
dahiline biç bir düıman 
lftı yapalmadıtını bildir-

• 12 (a.a ) - ltaJyan
~ bir ye1de tutunamadık· 
~lmakfadır. Bunun 1e
~temadi matlübiyetlerin 

bi~birftri iizeriae atmak 
~uaılirdeftlar ara1111da '*•• olmntdft. 
etli yafmnrlardırn ltal· 

1Jaıt le•İ Yunan ileri b .. 
ıe~te \ermekte müsi" 

kt.6rlar. 

eni Parti 
6fettişinriz 
tton geldt 

"e Seyh.-n mmtakalan 
~6fettişlitine aeçilen Mar

ftay Hasan Meneınenci-
~ü ekspresle Jt>hrimlze 

"C istıayondı Partiltlcrı 
" karıalanmışlardır. 

Müfcttitimize hoş gel· 
Ye büyük muvaffakıyetler 

kilet vekilimiz 

: 12 (Türkaöıü muha
) - Münakalit vekilimiz 

Ankara~ 1'2 
( Türksözü muhabi · 
rinde:l) - Başveki

limiz Doktor Refik 
Saydam bugün on 
birinci yıl Tasarruf 
ve yerli mallar haf 
tasını Ankara Halk· 
evi salonunda söy
ledikleri çok özlü 
bir nutukla açmış 

buhınmaktAdır. 
Sayın Başveki

limiz bu nutuklarm· 
da memleketin dün 
kü ve buırünkü ik· 
tisadt, ziraf, maU, 
smal b ün y e sf n irıı 
umumi hatlan üze B:ışveldlimiz Sa:rdnm' konnşuyo'l' ._ "~ 

rinde mukayeseler yapmışlar, ha• gılarına izhar eylemişlerdir. 
lihazardaki çalaşmalaJla, alınacak Müteakiben Başvekilimit, zirai 
ncticetert i'zaw buyutmuşlarldır'. istihsalin artışından, müstahsilin 

Başvekilimiz Saydam, onbir korunmasmdan, milli mahsulatımı · 
senedenberi Tasarruf ve yerli mal- zın kiymetlerinin artmasından bahs 
lar haftasının, cumhuriyet idaresi- etmişler ve endüstri vaziyetimize 
nin kuvvet ve hız veren havası temas ederek memlekette kurul· 
içinde milli hayatımızda taydı gün makta ve kurulmuş olan fabrika-
lerden birisi olduA-unu kaydettikten larımızın bugünk:ü ve yarınki istih 
sonra !>uttu hatırlayan mlll cehliye• 
te teşekkürlerini- v~ buna önayak 
ol nlara en iyi temennilerini, say· 

Belgraddaki 
konuşmalar 

Kont Çaki dün 
Belgradda karş'llandı 

sal kudretlini tebariiz ettinnifleP-

dir. Başvekilimiz bugünkü dünya 
vaziyetine de temas eyliyerek, bu 

günün düne hiç benzemediğini, za 

ferlerin, muvaffakiyetlerin temelinin 

iktisadi, mali vaziyetlerle ön plan

da alakadar olduğunu ilave etmiş· 
lerdir. 

Doktor Saydam her cümlesi 

sürekli alkışlara muhatab olan nut 

kunu, memleketimizin iyi şartlar 

içinde oldutu ve daha iyi istikbal· 
lere muhakkak namzf'd bulunduğu 

kanaatini izhar ve güzel temenni· 

teri<'. bitirmiştir. 

Bugün Hıılkednde yı pılan tö· 
rc ~ıde ·Büyük Millet Meclısi Reisi 

Renda ile Vekiller, Parti Ge· 

nel Sekreteri Fi~ ri Tüzer , Meb' · 

uslar , Genel Kunı •• y, Mıllt Mü 
daf~ı Vekaleti eıkllnı, Bütün Ve

kaletler Müsteşar ve Müdürü Umu 
rui:eri ile Milli Bankalar ve mües· 

seseler Müdürü Umumileı i ve An

karada bulunmakla olan Ôrfr fda· 
re Komutanı, fstanbul Valisi, An 

kara Vali ve Belediye Reisi, Em· 
niyet Mildürü , MatbU.t Ma ... 

silleri, kalabalık bir halk kütlesi 

hazır bulunmuşlar dir . 

l<erim lncedayı tetkikat 
gitmektedir. 

Belrrad : 12 ( A.. A . ) - A
vala ııjansı bildiriyor : Macaristan 

haıiciye naım Kont Çaki ve re

fikası bu sabah saat dokuzda 
Belgnda gelmiş , ve istasyonda 
hariciye naım ile refik ıısı , hat i
ciye erklnı, Macaristan , Alman, 
ltalya ve Slovakya elçileri Yu· 
goslavyan1n Budapeıte elçisi Bel
grad belediye reisi ve mevki ku
mandanı Yugoslavya Macar dost
luk cemiyeti erkina ve daha di· 
ger zeval tarafandan karşılanmıı· 
br • 

İtalyanlara garp çölunde ilk darbeyi indiren 
İngilizlerin hicinsuvar kıtaları 

'ltereye şid- Saydamın reisliğinde 
i aklnlar .-1 t , 

• : 12 (a.a) - llava ve gazetecıı.er opıantısı 
'Yel nezaretleri tebli~: 

düşman oldukça büyük 
ı... bava hücumları yapmış• 
"'llturnlar bafhca orta in· 
. bir ıehir üzerine tevcih 
• 8atka yerlerde bir mik
lbevcut olmakla beraber 
cGı'i olmafttır • Büt6n 
llb eden büyük taarruzda 

çıkmafsa da bu 
lilr'atle söndürülaiftirt 

YILBAŞI 

BEKtENIYOR 
: 12 ( A. A. )- Baı-

1 , yeni aene münaae-

unusaninin ilk aiinü 

ı hitaben bir nutuk 

Amre : 12 ( Türksöıü mu-

babiri telefonla bildiıiyor )- Ya
nn ( bugün ) saat onbeşte 8aş· 

vekilimiz Doktor Refık Saydamın 

buıurunda Tiıkiye gnzeteciln 

erkAnı toplanacak , meslcke aid 

görüşmeler yapalacakhr. 

Suriyede vaziyet 

Kah're ~ 12 1 A. A. ) -
Royter mubabiıinin bildirditine 

ıörr, bütün Suriyede' Getaeral 

Döıo'e karıı sempati , Vişi bii 

ldlmetine karı~ndret duyulmakta 

we bu · hialir biiyliiaelcteClir • 

lstanbul valisi 
Ankaraya geldi 

Ankara : 12 (Türksözü muha
birinden) - lstanbul valisi Lutfi 
Kırdar buA"ün Ankaraya gelmiş, 
lstanbula ait işleri vekaletlerde ta· 
kibe başlamıştır. 

Bir Romen gemisi 
müsadere olundu. 
Kahire: 12 ( A A. )- Roy 

ttr: Filistin Ali komiı•ri, Hayfa 
açıklarında bulunan Romen ge· 

miıinin müsadeıeaini emretmiş 

tir • 

Afrikadaki 
lngiliz zaferi 

SİDİl3ARANI 
İŞGALEDILDI 

• 
ITAL YANLAR ÇOK ZA· 

YIAT YERDi. BUYUK 

MiKTARDA ESiR ALINDI 

Üç ltalyan gene
rali de • 

esır 
Kahire : 12 ( a.a ) - lngiliz 

umumi karargAhının bu akşam 

neşrettiti teblif: 
SlDIB~RANI bugün ötleden 

sonra zaptecfilmif 1ir. Aralannda 
üçü general olmak üzere büyük 
miktarda esir aldık. Motörlü kuv-

( Geriai uçuacu aa1fada ) 

Kitaplar talebelerin 
seviyesine uyacak 
VEKALET TETKiKLER YAPIYOR 

Ankara: 12 ( Turkı1özU mu· 
ha birinden ) - Orta tedrisat 
mUcssesderinde okutulmakta olan 
lisan tedri!llatmın takviye•i, ayni 
zamanda bcr dilin mUftt'rek bir 
kitaptan ve tek bir metndla öl
retilmesi hasusunda Maarif V cllil · 
]iği esaslı tetldklerde bulıınmuştıı. 

Bu tetkikler neticesinde, her 
dil için sınıAara göre birer kitap 
tanzimine, bu kitapların da botun 
ötretmenler tarafından ayni me· 
todla ögretilmesine karar veril· 
miş, lazım gele11 lı.itaplar yazdı: 
rılmıttır· 

Geçen ders yılı ha1ından iti· 
haren bu kitaplar yalnız birinci 
_,...... ... ••sa INiflü •• ,t-. 

Kitapların 1, 2, 3 ve 4 cU sı · 
nıflara ait1 olanları da bu eers yı • 
h b&Jında h&ZU"lanarak. ek.utulma· 

ıa ba1lanmııtır. 
Maarif Vekaleti 5 ve 6 ıncı 

sınıfların kitaplarının beoUz hasır· 
!anmamış olmasından 4 Uncu sınıf 
kitabının 5 ve 6 ıocı sınıflarda da 
okunmasına mUsaade etmiştir. . 

Falı:as 3 ve 4 uncu sınıf tale · 
heleri l ve 2 inci sıoıflarHa baş· 
ka şekilde lisan derıl görduk le· 
rinden onlann aluımalarına ayrı
lan yeni ders kitapları seviyele
rinden ttstUn oldatuodan talebenin 
kavrama!llna imlıin görUlemedili 
için talebe velileri n liaan Utret· 
menleri Maarif Vekiletine mUra
caaatta bulunmuşlardır. 

Yapılan mUracaata göre, 2 oci 
sınıf ldtaplatının S Uncu sınıfta, 
3 uncu smıf kitaplarının da dör 

duncU sınıfta okutulmasının temi· 
nidir. 

V Rziyc:t talim ve terbi ye he· 
yeti tarafından tetkik cdilc .. c:k 
netice bir kaç gUne kadar tebliğ 

edilecektir. 

Bugün Paris 
ne düşünüyor ? 

Halk Lival'den nefret 

etmekte 

1-0QdH' ıı 'A. Al- Al 
man işgati altındaki Pıriattn 

gelen bir yolcu Ro)'ttre tunlan 

ıöyleruiıtir: 

• Sabahle)'İD umalutu yüz
lerce metreyi bulan bir insan 

kafifeai 11rtı halinde yiyecek sa
tan dükkiolann önünde dui-ma1c· 

tad1r. Vesikaya tabi yiyfcek 

maddeleri çok azılmııtlr. Süt 

yoktur. Kıbve yerine arpadan 

mamul bir madde verilmekte 

dir. Fabrikalar işliye neditinden 

ipizlcrin mikdarı çok ırtınıttar. 
Halk ltalyantara kar;ı çok hid· 
dctlidir. Almanlar da bu vazi· 
yeti istismar etmek için kontrol 

altında bulunan Pariı gazetele 

rine Yunan resmi teblitlerini 
(Gerisi UçUncU sahifede) 

TRAKYA SEYLABI 
SULAR iNiYOR, HAYA AÇILDI, ZAYiAT VAZiYETi 

HENOZ TESBh' EDILEMl!MIŞ BULUNUYOR 

Edirne : t2 (a.a) - M•Hç ve Tunca nehlrlerl gece 
yarıaından •onr• •••il• 1'•• ••ntlmetre ınmeıe ı. .. ıa
mıfbr. Son lrtd• h• .. dl • 75 1 bulan sular flmillkl hal· 
de 5,20 melreye lnm fflr. Zayiat henuz t••llH edlleme
mlf olmaka. beraber bir hayll oldulü tahmin edll· 
mektedtr. Edlrne- lstanbul arası tr911 mUnakalAll feJ• 
zan yUzUnden lnkltaa ulramıftır. Avrupa trenlaPI K•ra
•l•ca kadar gelmekte ve oradan dönmektedir. lstalibul 
Edirne mUnakalltı da Uzun kllprUde nihayet bulmakta· 
dır. Elektrlk fabrikası hllen sular altındadır. Yalmur 
•kfa'!' keallmlf ve hava açılmıftır • 

TiLKi Ot AN KADIN 
Kitap Halinde Çıkb 

EYRENDILE«, SAUIK 'ALDATMAZ, BEDRi CIOLEK 

KlTAP VE KlRTASlYE EVLERiNDE SATlLIR. 



COŞKUN' A SELAM 
Yazan : B. Kemal Çağlar 

'O ün Halkevi atölyesinde, bir lbJJ amatör elinde, bir çamur 
parçasının yavaş yavaş şe

killenmekte ve canlanmakta oldu
ğunu görünce, bütün bir memle
kete çamurlariyle ebedi hayatı ve
ren Nil'i, oradan yine bizim cenu
bu ve cenuptaki bir amatorü: 
Coşkun'u düşündüm .• 

Bir toprak adamı çehresinin 
üstünde, san'atkar gussalarından 
çiı:gilenmiş alnı ve aşık saçlariyle; 
L.oşkun, bana bir gün atölyesini 
gezdirmişti. 

Bu, tek katlı evinin kepenkle
ri çekilmiş bir odasıydı. Islak bir 
örtüyü bir tahta masa üstündeki 
çamur yığınının üzerinden çektiği 
zaman bir vuslata erer gibi ürper
miştim : Karşımda yele kaşlan, 
Tanrı gözleri ve insan alnı ile 
Atatürk vardı. Çehrenin bütün çiz
gileri henüz tamam değildi; ancak 

gözümü yumunca hayalimde can
landırabildiğim kısmı ile onu gö
rüyordum. Coşkun da onu içinden 
böyle görüyor ve seviyordu. Oığer 

kısımlarını fotograflardan filan kop
ya ederek tamamlamaya henüz 
iÖnlünü razı edememişti. Her çiz

gi, ilk defa gönlüne nakşolsun, 

ondan sonra eserine geçsin isti
yordu. Onun bir daha Cenuba 
gelmesini, yahut kerıdısi Ankaraya 
gidip onu bir daha yakından g-ör
mek fırsatım gözlüyordu ... 

Ötede yumruk kadar bir ça
mur parçasında bir imam yüzü, 

bütün teşennüçleri ve bülün din 
bazırg-anlığı ile meydana konuver

mişti; yüzdeki çizgiler , içerde 
katanın işlemesinden değil, altta 
çenenin boyuna yemek ve mınl-

danmak için oynamasmdan hasıl 
olmuş intibamı veriyordu .. 

Başka bir masa üstünde, Milli 
Şef'in büstü olmağa namzed bir 

NE VAR? NE YOK? 

Sürat şampiyonu balık -- Paraşüt nasıl icat 

edildi - 4300 cins kokulu, kokusuz çiçek 

K öpek balığı, .en ~z zamanda en fazla mesafe kateden b<!lıktır. 
işaretlenen bır kop;!k balığı, işaretlendikten üç gün sonra bin 

kilometre uzakta avlanmıştır. 

p a_:a~üt ~ak Garnered tarafından icat edilmiştir ve mucit, paraşü
tu ılk defa, hapsedilmiş olduğu bir hapishanenin penceresinden 

atladı~ı zaman kullanmıştır. 

( statistik mera_klılar~ tarafından yapılan bir istatistiğe göre Avru
pada '4.300 cıns çıçek vardır. Bunların 1124 ü beyaz vey:ı krem, 

951 i san, 823 ü kırmızı, 594 ü mavi. 308 i mordur. 
Bu 4.300 çiçekten ancak 420 si kokuludur. 2.300 tanesi kokusuz

dur. 1500 tanesi feııa kokar. 

MEMLEKET MESELESi 

D'L lNKILAr'l 
VE VALiMİZ 

Yazan: Vehbi Evlnç 

eçenlerde Valimizin, 
dairt" müdürlerin~ ve 
kaza, nahiyelere yap 

t ğı, bir tamimini Adana gaze te 

leıinde oku.fol<. Bu tamimde öz 

di ıimizin, Türk gram~r inin ehem 
miyeti kısaca canlandırıldıktan 

sonra, bundan böyle muameleler 
de Arabça ve Farsca terkipltri 

ve munis olmıyan yabancı ktli 
meler kullanılnuyacağı bildıril
mekte idi. Bu çok güzel v~ ye Orduya aid müstacel 

muhabeıal 

Ankara: 12 ( Türksözü mu 

haııirinden ) - Seferde or , uya 
aid müstacel ve aui tel~raflar 
v~ konuş ·naların müteka bilen 
mü!)tacd ve ad tdgı&flara ve 

konuşmalara tercih olunması Ja 
yihası Meclis ruznamesine a!u;dı. 

ricaret vekaletimizin 
bir tebliği 

Ankara : 12 (a a) - Tica 

ret Vekal.- tinden t~bliğ t-dılmiş 

tir: 

1 ıin<le hartket Türk gönüllerde 
j yı:ni bir gurur ve haz yaratil>ış 

tır. 

Nakil vasıtalaru a 

Hava l"' urumu zanjını 
1 lstao:.')u·: 12(Tüıksozü Moha 

l 
lıirindcn) H ... vo kurnn.u htsaLına 
ıı akıl vosıtalc.nna yc;pıl r; cak zam 

tetkıkleri biıiıi'miştir. Bu zam, 

1 bikt başına on paradır. Bu hu 

su:ıt•kı kdııunun ycıkmJd Mtc 

listen çıkm.,sı bt:kl~nmektedır. 

zam, vapur, tramvay ., e banlıyö 
trenini bildleıinc yapıl<.cal tır . 

I Bu zam ite H.ıva ku umunuu se-

l 
r'.e.ı ık 250 bin lira f cazla bir g e· 

lııı olacağı tahwin edilmek le 

dir. 

1 

ı 

1 
Yabancı ülkelere ihraç edi· 

lecı!k m<ı hsu lat ve mamulatın 

lısansa ta · İ ıutulması hakkında

ki 13477 / 2 sayılı kararnamenin 
sureli tatbikine mütedair muad· 

dd talıın atoamenin ıhraçlarına 

lisansı veı ilmi yen lir rıurnaralı 

hst(sind~ L.u,urıan gümıuk taıi- ' 

tesiııin '287 irıcı pozısyouuna da· 
hiı ve d~ın:ryoııar ında kullanıl

m1yan kuçÜK eb'ad<..laki tahta 
traversltrm mHki'.ir ta imalna -
meninın hsansı verılen iki rı uma-

rah listesine almJığı bıldııilir. 

Royter muhabirirae 
göre gelecel( güoler 

Türk dili inkilabmm hız ala-
r ak yürüdüğünü, edipler imizio, 
şairlerimizin elinde dilımizin iş 

ıendiğini, Hükumetin ve küitür 
uıüesseselerimizın dtl mesdele· 

ıine bü)'ük dikkat ve alaka ile 

batlandıgmı gördükçe milJi se 

vincimiz de artmaktadır . Ha 
vataodaşııı blizlıkle uzerinde 
dur acağı bu milıi meselede ıa

kaydı gösterenler, bu yük 1 ürk 
mıiletının vicdanım in~ıtt.ctk bir 

hartkette bulundukJarını unutma 
mahdırl,u. 

İçıınızde beızı şahıslar vardıki 
ötedt:n t>eı i alıştakfarı Ar aLça ve 
ya Frsca tabirleri kolayca terk 

edemem::ktedirlar. Böyltı şahıs~a
ra tav.,iyemiz şuduı: 

13 Birinci Kanun~ 

Adanada pehlivan!Pamuk koopera\f 
güreşleri yapılıyor 1 

tifi çalışmaları İıı 
Müsabakalar pazar 

gÜ 11Ü olacak 

Tanınmış pehlivanlaı ımızın 
güreşlerine çoktandır müh h ıs
sir Lulunan Adanalılar bu P;1-

zar gürı ü ş, hir Stadyomunda 

en namlı peblıvan 1 arımızı göre

cekltrdir. 

Tekirdağlı Hüseyin , Dinarlı 
Mehmed , amatör iken son 2a 
manlarda profesyonel oian ve 

ha len dünya üçüncüsü Meısinli 
Ahmed, Polonyalı Valoşev8ki , 
Romanydh Kasım , Molla M~h 

med, Gönenli Hamdi , Dinarlı 
Mehmed'in kardt"şİ Dinarlı Is 
mail, Edirneli Süieym<.n Pazar 

günü öğleden sonra şehir Stad
yomunda güreş tutacuklardır . 

Çok çetin , çok iddialı , çok 

zevkli ol.ıcağım kuvvetle tahmin 
ettig'imiz bu güreşlere şehrimiz 

den Dişiçürük Süteynıeın ıle Za· 
napalı Hanefi de gırecektir, 

Organizatör Asım Tanaçan 

bu buıııusta B~den Terbiyesi böl. 

gtmiz müdürüyle temas ed(!rek 

her hu:ıusta mutabık kalınu.ıış 
tır. Ayni gün lik maçlarına da 
devam edilecektir. 

Lik Hey' eti içtimaı 

53" ~ir' 
44 Scıyalı Adana Tarım .

1
n 

• koO tını. 
tış Koop~ratıfi, beş kı edı 

• b liD' d 
perat.fıyle tam bır ahenk. 3 ~ 1. Ç 
de faalryetine hız ve intııalll,~~lz 
devam etmektedir. ilk teşekkU Kah 

. e D 
anınd a ancak 26 ortakla ıŞ lin 
b; ş 'ıyan koop.:ıatıf bugün 2

4 t~rıı 
, 00o ııı 

ortakla ve ttşkilat kadrı1• ~ti 
kt' tam:ım!amış olarak ça!ışrn8 ~ita 

dır. n 
• . p.dı ler 

Mazısı çok yakın olan • L() ·f 3• il 
na Tarım Satış Koop~rall. 1rtlı ani 
zamanda· çok ve m•ıvaffaklf lıaı; 
işler görmüş ve oı t ~kıarıo:ı ~~. td1c 

muk mukaı i !ırde 160 hin 
111 t•l 

dağılmıştır . b<ırı 
K f 

.. .. -· rı ıı~ ~az 
oope rcıtı m muduıu a, ~en 

t~dir kuop rcıt fçi knmizJffl ~Çel( 
Selah .. tıin Gt'y.an, ortsklt'~ Qkiı 
taahhü tlcrinı muntazam jfa e J~ın 

1 , d • J~j I; 
me etın eo m~mnunıyet ıb.' 

maktadır. kır 
~13ıı c~· 

Zh aat Bdnkası ıs~, 111'. ~·Q h 
ne kadar o'uısa olsun ihll}'f h 

s\I f 
h·sset1İtn puayı ~ooptr .. 

~ru 

vermektedıt, ~ ~ k 
Kooperıt tıfın progra[ll111 ~ •teı 

ortaklar m.n dığe!r yer mah;ll ly 
rini de Sdtmak Vil dır. fa ,:1~lcı 
prog amın b!J kısrnının öıı~'.11~ 4,~t 
d t ki mevsim.)e tatb ı k edı ıf'd, h • ·ı ıf 
dılmıyect: ği heuüz bdJi dt>gı k 
Şim<liıık paıı:uk işioin steıflJ-r ıle 
dizesiyle uğnşılmaktadır. 'Ye 

d·~t 
Biiaha'e o takların 1 ~r 

.ı . 

kil parçasında, tuğ gibi bir saç 
demeti şimdiden kalkık duruyor; 
yüzde başlanmış bir iki çiz2'i ka- ı 

dife iolibaiyle başlayıp çelik az
miyle bitiyordu.. Coşkun'un atöl

yesinde gezerken bir daha anla
ımşhm ki : San'atın marifetten farkı 

Diğer taraftan Türk heıva 

kurumuna f ,tanbu!!ulatın yardı· 
mı da gittıkçe g n :jıtmektecıir. ı 

Mayıstar.beri lstanl.ul hal~ ı hava I 
kuıumuna 250 tin liradrn f.ızla 
le erıüde butuı mu\ltur. 

1 

Loadra: 12 ( A. A. ,- Roy 
teıin pariamento muhabiri bil · 
diriyor : Harb gayelerine d.aır 

lngiit~re namına pek yakında 
Lıı beyanat yapıi c- cağı hakkın 

daki rivayetler mevsiınsizdir. i3ir 
müdıJdtenoeri ı ir kdbiue ko 

mite si umumi bir tashyede rt h 
btr·İk ede.Jiltct k preıısil>le r i 

tetkık t hnt ktedır • tlununla be
raber suı bu yapiiceık hlıku .ı. etın 

muh .. kkak bani krız.:nacck 

Lakayai ile degil , mi.li ira· 
deleri İle hareket ederlerse her 
türıü fena itiyatlı kolayca terk 

etmek ve milletçe makbul olan 
yola gitmek saadetine kavuşmuş 
olurlar. 

dize bu satırlara yazdıran se.

bep, diliwız ve dil inkilaoımız. 

hakkmda hiç de fıkir yüı ütmeye 
luzum görmediğine kail bulun 

duğumuz ve t'Ski itiyatlarına çok 

sıkı bagh bmunduğunu znnnetti . 

gimiz bir daire müdÜI iınün aşa
ğıdaki ifade.si olmuştur: 

Beden Terbiyesi bölge bina 

sında dün Lık Hey'.eti toplan
mış ve lüzumlu kararı .. ,, vermiş 
tir. Bu meyanda Ceza Hey'ı;tıne 
verilecek fudbo:culara ait dol 

yalar tetkık edilmiş ve hakı•m 

raporlara okunmuş ur. 

verilmesi muktazi Lu:unduğuudan 
bu bapta evrak iadeh·n grn su 

mal.arı da koopao.tif eli) le I~ O 
lııacak ve o taklar yeııi br d 
lerlc fayda!aiıduı lacakiardır· ibi 

Valinin teftişleri !"r 
V l- 11 F "k Ü ·· d~' a ı oay aı stuıı t t 

Ce)'han kazasın 1 teftişe g 'fili 
mevzuuna inanmakta ve sevmek

tedir. Yalnız başiyle ve gönlüyle 
degil, elleriyle de inanan ve seven 

Coşkun'a selam. 

B. K. Çağlar 

Halkevimizde Namık 
Kemal için tören 
Namık Kemalin doğumucun 

100 üncü yıldönü ,nü münasebe-

tiyle Cumartesi günü akşamı 
Halkevinde büyük bir tören ya-

pılacaktır. Bu törende :-lalkevi 
haik türküleri ekibi de bir kon· 

Altın fiyatları 
lstanLul : l-' ( ı ürk sözü mu· olar, kabme olması da şart de-

ha birinde..) - Aitın fıyatlarıo- gildir . 

da düşükl üi<. ~ aşlamıştır. öir aıa Hükumet bu iptidai müza-
25,25 liraya kadar çıkan bir al· kereiui daha mu .ıyyen bir seııf 
lm fiyatı düıı 23, 15 lira idi Bir ' haya naklettiği zaıuan c.lomin 

külçe altınıa fıyatı is~ 268 ku- 1 yonlarla ve müttefık hükllmt t 

ruş 0
1arak tesuit edılnı ştir. ltrle yenidt'n istişare eJecektir . 

Her n:: oluı sa o 'sun yeni sene

den evvel bir lngiliz beyanatı 
bt klenmekteclir , 

nuldu 11 

1n~ım, yukardaki bir cümle! .İ.c 

karışık ve " iadeten geri buoul
du,. gıbi yanlışlarla do'u uzuo 

ifajeyi okuyunca, lenami TAN 

ZtM AT devıinde yaşı}ormu sa . 
nardk şöyle düşünüyor: 

Acaba cuou yt1zan z rt t Taı.
zimatı da idrak etmiş çc k ihti 

miştir. 

yarın y apılaca1' 

fudbol 

Miıli Mı>r:suca t Fa hrikası 
tık kuıü.1ü f ı ıdhol bkımı 

Ş .!C..ık ! a r lır. 
Teşekkür 

Seyhan Kızllay Merkezi 

riyasetinden : 

" Fılhakika muvakkat bir hiz • 

metin ifası için bir taı ;,fa gön de

rilen memurların tahakkuk ede· 

ctkleri istihkaklarının memuıiyet 

asli~resi ıuaballiuden vcrilmt·sı la 
zıın gdip te mumaileyh Müdür 
muavini • • . • vaziyeti bu mah~ 
yette olmayıp d .1imi hir v1ızife· 

RuzveHin bır nutuk nın Jah" ne kadar ınü.ldet mu yar bir kimse midir, öyle ise te- VaHlcr arasın<l" ıit 
maileyh ta afıodan ıfa edılt'.ceği kaüd edilmesi icap etmeü mı? ] ~I~ q 

söyleyeceği sanılıyor 1 
malum bu lunmamasına ve l,alen Doğıutuya, Lu şrki lJe bir 1 Aıık:m. : 12 ( fü.ksöıü. ~a 1 

Vaşington : 12 ( A. A. ) - v:ızıf de dcvdm E>tımkte 1 ulun · lisan mıfıi duyguları rerıcldc et· 1 h ıl>iri11d'"n) - f.,.tanbul valı ~ dt 

Y 1 - k h f d <l " .. V k"I k ô 11 
•• B 1 

,.. • K b ~-· ı başının iı a tasın a Ame ue;uoa gore • a 1 t maaşı ınu- mt: tedir. z lisanınıız~ doğru avını . nuj.u arata arı 1 

' 

C .. <J~ 
ıika Ciimhurreisi Bay Ruzveltin ka ı,ilı verildigi anl2şılan iş l u ika- attığımız adım mukaddt"s bir va 1i lıği nı>, Kars valisi B 
l.;ir ııuluk söyliyeceği saııılırıak nıet ycvuıi J' sinin vazıfeoin ıf .ı iştir l:fon:ı lakayt o1nrılara ımı · Ôkıurn açık bulum~n OıdtJ 

~""""'"""""~~""""'~~=~~--==~~~·~~....--~~~-~:""'!""'""""',,._t~ad=ı:._r~.~,.,,-....,.-....,...-----~------~e~d~il~d~ığ~i~m=~:h:.ı~I ~m:a:l_:s::.ın~d:ı~~~ı 1:1d:a:n:_ .ııamaha etmemek lazımdıı . 1 !iliğine tayin edilmişi ir. 
~----..,,....,~~~-=--==---~~--.._,~~ 

ser verecek ve büyük vataııpl!r- ı 
veıin eserlerinden paı çaJar oku 1 

nacaktır. Ayrıca Numık Kema ı 

lin .hayah, mücadeleleri ve eser- / 

lerı etraflıca anlatılacaktır. 

Kızılay Haftası c'olayısiyle 
1 

bir günlük sinema hasılatını ta· 
~amtn Mt!t keı im ize terk ve 

tebeırü eden ,ı..,lsaray Vf" Tan 
s ·n . maia rı sa bibi Bay Raşit E
ner'~ Cı miyetinıiz tı şt kkür e· 

der 

,ıı 

- Evet, orada memuru öldü
ren Fransuva idi. Bu onun süt 
kar~eşidir. Boenos - Ayres'te ben 
h~ırnz Madam Fornıoııt değildim. 
Bır hıısızın şeriki cür . .. l . mu o mağa 
razı olabiliyorsam da kan dök-
mekten nefret ediyordum. 

"Mathieu hadisesinde -
1 

cınayet 

o mıya~~-ğını söylediler. Fakat, 
sonra olum hadisesil)i İşitince kork 
tum. O tarihlerde Carintis b 
tatlı bir dille Boenos. Allres'L ana 

• J e ge-
çenlerı anlattı. Bu cinayet haber-
leri beni altüst etmişti. 

"Carintis beni korkuttu. Bu
nun neticesinde kendimi Marlelel'in 
kollarına almağa mecbur oldum. 
Beni kocamdan boşatarak evlen

mek istiyordu. Bir sabah Carintis 
otelden uzakta iken onu odama 
aldım. Her şeyi size söylemeğe 
karar verdik. Neye duçar olaca
~ımm biliyorduk. Fakat, nemiz var 
nemiz yoksa borcumuzu ödeyip 
~onra yeni bir hayata başlıyacaklık, 

- Gece -
Ducolin 

- Matlelet'in telefonu 1 diye 
mırıldandı. 

- Evet, o yanımda idi. Diğer 
ahizeyi ben almışhm. Cevabınızı 

işitmiştim. Küçük jean'ıın derhal 
gitrnek cesaretini gösterdi. 

Kadın yine hıçkırdı: 

- lşiltiğim korkunç ölüm ha
beri beni ezdi, mahvetti. Arlık 
h~yasız Carintis'nin yanında çc
kınmeğe başlamıştım. 

"Açıklan açığa öğünemiyordu. 
Fakat, kendini taciz ed~cck bir 
cürüm orlaA-ıııdan kurtukluğundan 

r-· -
Bekçisinin Esrarı ----YAZAN 

Claud Ascaln Tefrika 
24 

ÇEVİREN 

Sami Göksu 

dolayı kendisini tebrık ediyordu. 
Bilhassa yanımda her şeyi bildiği
ni anlattı. Bu yüzden perşembe 
günü kavg-;\ ettik. 

"Esrarengiz düşiincelerimde 
bir sür priz görünce kendisini ada
lete teslim edeceğimi hissetti ve 
işte o vakıt hareketimin önüne 

geçmek istedi. Emin olun ve tet· 
kik edin Mösyö Ducolin, Sen Mi
şel hadisesi bir kaza değildir. 

Uzun bir iç çekişle bitirdi : 

- Yalnız öldürülmek istenen 
bendim. Fakat, yerime Fransuvanm 

1 kendisi kurban gitti ve ben işte 
sağım. 

içeriye giren hemşire endişe ile 

- Hastamızı artık rahat bıra
kın mösyö, bir saaltan fazla oluyor. 

Madam Formonl kızarmıştı. 

- ıx -
Carhllis nerede ? 

Ducolin yavaş adımlarla otel
den çıktı. Bu istidlal galebesine 
rağmen zaferinin nazariyelerden 
başka bir şey olmadı~lnJ düşünü-

yordu. Carintis'yi tevkif edememiş 
ve mücevherleri bulamamıştı. 

Madam Formonl'un sözlerinin 
doğruluğu aşikardı. Yalnız işe ya
rıyacak fazla bir şey verememişti. 

• 
Açıkçası Carintis, ona itimad et-
mediği için gizlenme sırrına ait 
ifşaatta bulunmamıştı. 

Saata baktı. Öğleden sonra 
dörttü. Sabahtanberi Frausanın her 
tarafına firarinin işaretleri yayıl
mıştı. Eskiden tanımakla beraber 
buna madamın bazı tarifleri de ila· 
ve edilmişti. 

Sür'cıtle bürosuna girdi, lazım 
gelen şeyleri yaptıktan sonra dön· 

d- ş · d" k' d .. ın:·ııtıl u. ım ı ta ıp e ece~ı ıs 

düşünüyordu. ı111 

Mücevheratçı Pellernaı t'ıı il 
gitmeli idi ? Bunun bir ehcrı1111 

ve lüzumu var mı idi ? HaY~'· (ı.r' 
Müzikhole doğru yürüdtl·~ 11iJ 

Jip bir fikir, Çehresinde bil' tJI jJe n 
belirdi. Acı:!ba karısını ara~:ı ~e ~ 
gönderdikten sonra keııdi51 o~· 6 

yapmıştı ? Kapıcıyı buldu. Btı. ., 
colin'in sesinden korkmuştu· .. 5• 

tAıJ 
- Hatırlamağa çalışın... ,,~ı 

yö Carintis çıktığı zarna0 ~ 
kaçtı? ,W 

hll'' Adam tereddüt eltı, 

mağa çalıştı. 
oo'ıı· 

- Gece yarısından 5 işte 
Yaıırn sıralarında... Evet... 0~ 
kadar, o vakıt başka kimse 'f ; 

·ıc fi' 
Y .. taksi ı - aya mı gıttı, 

- Bilmiyorum. (>~ 

- Mamafi eğer o en soll .. ıı,,ı 
. k pııı·· 

tı ıse kapıyı arkasından a r / 
lazımdı. - Gerisi "' 



TORKSÔZO Sayfa g 

'nci sahifeden artan ) 

İtnizin ileı i unsurları şimdi 
doğ-ru harekatta bulunmak· 

Çok büyük mikdarda esir 
ıeme elde edilmiştir. 

~bire : 12 (a.a)-
[)urı neşredilen bir lngiliz teb
~lllan bildirmektedir: ti-11 
• leri kuvvetlerimiz sahil bo

ric'at etmekte olan ve Sel-
ttrafında bulunan yollardaki 
il kuvvetlerini bombardıman 
tdir. 

lorıdıa : 12 ( A. A. ) - Si
•ni cephesinde esır edıl c.n 
•l)an Genera linin isimleri 
dır : Scbısst iyano , Pre-ııta
t.ı ve Metzcırı . 

lldra : 12 ( A. A. )- Har 
'aıı ı Bay Eden Veyvle son 

il dolayı bır teb: ik tel
Çtkrrı İf ve Generalin idaresi 
kııeri bu zaferden dolayı 

il• ~ınış ..;e ı-.e \ gilcıini ızhar 
4" r. 

're : 12 ( A. A ) - in· 
~tif tanaıelcri tarafından 

haberlere göre , İtalyan 
t•rb çölünc, ei(ı ric'ati Si
•rıirıin itga lind~n sonra git
~ lci1af etmektedir . İngiliz 
tlui s&bil lıo)unca çeki 
lyan kıtalar ım durmadan 

larngkta ve mitralyöz ate· 
taıakt;,admar . Çölde ha. 
halinde Lu,unan lngiliz 
~uvvetl -ri hiç H)iatsız 
tcek bir ş~kılde hava 
)etini elıeriııde tutmak
. lngiliz pilollan ıaatlan 
G.asyani ordusunun im
dcvam ttınektedir. 
i : 1 ı ( A A ) - Mı-

t•rb çö üııde yapelan ba

Hınd kı t.ılannm çok 

rol oynuaıklan rcswen 
ittir . 

~aıizde vaziyetin 
lrnesi ve piyasalar 
dra : 12 ( A. A ) -

lliy sası ve bor sa , Akde 
~ilİyetin ne kadu kuv· 
İtini göst ı mekıedır. Bü· 
it ıcnrdleri , istikr .. zlar 
İttir. ispanya ile yı;pıl n 

•ıırıanm da bunda mü 

Uğu muhııkkaktır . 

ra. 12 ( A. A ) - Rayn 
ti e')i bir Hotl.,nda tor
lıııafından y :-ı kalanrnı,tar. 

İtalya lngiliz 
müzaheretiyle 
yaşayabilir 

N~vyork : 12 ( A. A. ) 
Maruf muharrir Valttr Litman 
Herald Tribün gazettsinrle ltal· 
yanın garip bir vaziytt karşısın

da bulunduğunu yazmaktodır , 

Avrupada Hitlere karşı umumi 

hir de~letler ittifakının vücu Ja 
gtlebilccctini kayded~n muh:u

rir, bu ittihada ltalyaııın da işti-
ra'< ftın~sini pek uzak bir şey 
olarak telakki eylem~m' ktedir . 
Muharrir bir Alman zafrrinin 
ltalyayı Alman esareti altına 
koyacağını ve müstakil bir f tal 
yanın yaşayabilm~si arıc&k in· 
gilterenin muzafferiyetine hHğlı 
olduturıu tebarüz eltirnıektcdir. 

Bugün Paris ne 
düşünüyor 

Hur udlardaki 
""' ~ 1 
Mr sıc.nıcırı . 
Düşünelim! 

Hemşeri 1 
K ar ve yağmur alhnda, fır-

tına içinde hayatlarını her 
an fedaya hazır bir halde, mu
kaddes yurt hududlarını bekli· 
yen kahramanları bir an hatırı· 

mızdan çıkarm~mak mecburiye
tindeyiz. 

Onlar, müşterek malın, müş
terek şerefin bekçiliğini yapı· 
yorlar. işlerini, güçlerini, ailelerini 
rahatlanm arkada bırakarak va
zife başına koşmuşlardır. 

Bilim de onlara karşı borç
lu olduğumuz vazife vardır: 

Elimizden geldiği kadar 
onların vazifesini kolaylaştırmak. 
Hediye edeceğiniz bir yün el
diven, bir yün kazak, bir yün 
çorap, bir pamuklu gömlekle 
onları sevindirebiliriz. 

Adana her zaman olduğu 
gibi bu işte de hamiyet ve fe
dakarlık yarışına çıkmıştır. Buna 

, katılmakla vatan müdafaasına 
da iştirak ediyoruz demektir. 

Bu işle uğraşan Kızılay'ın 
sana uzattığı müşfik ve şifakAr 

elini boş döndürme 1 
( Birinci sayfadan artan ) 

nrşriçin müsaade etmişle rdir. 

Halkan çogu lngiliz radyol ... rını 
1

!!""------------~ 
dinlcmekt~dir. : 

De Gaulle' in sesi her tarafta ı • 
bir memnuniytt U}an ... ınııakta-

dır. Metıopoliten duvarlarına 

ve ilanların üzerine " De Gaulle,, ! 
isimleri yazılmaktadır. Laval'den ' 
umumiyetle ndıd edilmektedir. 

Halk mareşal Pe teni ha a se · 
viyor. E, lul ayında Patiste 600 
bin Alman askeri vardı. Şimdi 

bu mikdar biraz azala. ıştır. Son 

hidiaclcrde üniversite lupatılmış · 
tar, Üuiversit~tc okuyacak yaşta 

olanların Şanzolize ve diğer Bul
varlarda gezmeleri yasak edil-

miştir. Halk kurtulmak ümidini 
lngilterenin zaf ~rinde aramakta· 

dır. İngiliz tebasmın çoğu trcrit 
kamplarma gönderilmiştir, 

Atiııa Roma ihtilafları 

ve Türkiye 
( Birinci soyf aJan aı·h.n) 

lardı Bu da tt-kzip edilmiştir . 

Türk · Bulgu münasebatma 
gelinct-: 

Türkiye lıu mernlrket ile ya
kın! ş nayı arzu etmekle lı«"raht r 

bu husu.ta ihtiyatlı harf'keti c l · 
dc•n bır:'lkmamaktır. 

1 
J 

BORSA 
Pamuk - Hububat ---- -- ·---· 

KiLO FIATI 
CiNSi f.n az 

K . S. 
En çok 

K. S. 
Ro?.:a ı2 
-Mi:' p-a-ıl-ağ-ı 49 49,50 
\fa. tcmiz·i-ı--48---ı--4.,-:8"'"',5=7:-1 

"Knpırnalı 
Y. Pamuğu 
Klevland 1 1-5.,,..9---ı--=5=9,-=2~5--1 

Susaam 18,50 19 
K.haıJoy-

~uğda>'.._!?:-ı.----ı---
., yerli 

-.:\rpa 
Yulaf 

5,00 

7,75 
5,25 
6,25 

12 I 11 1 1Y41) 
Kambiyo ve pare 

l~ankasmd_an _?-hnınıştır_. _ 
ı•tJ ----
Rayişmark --Frank (Fransız) 

21-Sterlin (İngiliz) 5 
Dolar (Amerika) 132 2 0-

----Frank (isviçre) 

ilan 
Adana Halke.vi 
rei l i ğindt:n: 

(Resim ve fotograf sngısı 

t hir tdildi ) 

5 Kanunusani 1941 ~ 

dananın Kurtuluş Bayramında 

Evvelce 15/ 12/ 940 tarihinde 

cıçılacağı i l aıı eoilen res;m ve fo 

tograf Sfrgisi 2/ 2 ioci kanun 

941 tarih"ne tt hir tdilnıiştir. 

l Şeı aiti anlamak istiyrnlerin HALKEVI SALONLARINDA VER LECEK 

l Haık .. vi bürosuna müra caat:arı 
Kızı I ay B a 1 osu ril·a oıun•ır. 11- 14- 11- 20 

Mevsimin en nezih, en kibar balosudur. t 

şimdiden ~aıırlanın~ Davetiyeler Kızılay l 1 J f 3n 

···-·-·-·:.:~:::~:~2.::::~:~::_._·-·-·~=~-!-) !:: h:n defterdarlığın .
1 

Toros Fahri.kasından •.. 1 Kazanç kanur.u mucibince 

terem müşterilerimin nazarı dikkatine ! ik inci tak~it kazanç vergisir in il 

· . · " ı ·ır.· tı · · i Kanunucvvrl ayı içinde veıil-
1\cımda çiğidi bulunan mf şterı ve tuccar arın çıgı erını • I . . . . ı 

l2 _ l2 _ 940 tarihine kadar kaldırmalarını rica ! 
1 
muı muktezıdır. Bmaencıleyh bu 1 

! , ay içinde kazanç vergisini ver ı 
ttdalci müddet zaafında çitidlerini kaldaramıyanlardan i · n iycnlcrin borçları O/o 10 zamla 1 

r İçin tarafımdan yıapalacak nakliyat m ısrafıle ardiye i 1 ve tahsili emval kanunu büküm· 

~•catı gibi, vuku'u mrlhuz çürüme, yanma, evsaf ve cin· ! · leri dahilinde t hsil o'unacakhr . 
İr11ıe elhasıl her türlü bozulma ve zarardan dolayı Fab- ! ı A likalılarm ma!O!Jlu olmak üze· 

'-iç bir mes'uliyet ka\:ul dmiytcrti ilin o'uour. ! 
12572 •ı re ilin o'unur, 

·-·~ ·=-~:.:_
1

.~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·' 12564 12- 17- 23- 27 

13.Xll.940 Cuma 

8.00 Program, saat ayarı, Ajans 

8.15 Müzik: Hafif program 
8.45/ 

9.00 Ev Kadını - Konuşma 

12.30 Program, Saa~ ayarı 

12.33 Müzik : Şarkılar 

12.50 AJANS 

13.05 Müzik : Oyun havaları 

13.20/ 

14.00 Müzik : Kanşık program 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Swing 

18.30 Müzik : Şarkılar 

19.00 Müzik : Fasıl heyeti 

19.30 Saat ayarı, AJANS 

19.45 Müzik : lncesaz 

20.15 RADYO GAZETESi 

20.45 Temsil 

21.30 Konuşma (Artırma kurumu) 

21.45 Müzik : Radyo orkestı ası 

22.30 Saat ayarı, AJANS 

22.45 Müzik : Radyo orkestrası 

23.00 Müzik : Dans 

23.25/ 

23.30 Prngram ve Kapanış. -
BU AKŞAM 

Nöbetçi Eczane 

Tahsin Eczanesi 
Yeni Otel yamnda 

Mürettip alacağız 

Mathaam1Z1n gazete kısmın· 

da çalışmak üzerebir mürettibe 

ihtiyaç vardır . ldarthanemize 

müracaatları. 

y 1 L 

Zarif 

• 

• 

ASRİ SİNEMA 
SUVARE 

8.30 BU AKŞAM 
iki şaheser birden 

-1-

lkinci hafta başladı 

MATJNE 

2.30 

ŞEHVET 

KURBANI 
Binlerle sayın müşterilerimizin gözyaşlan içinde devam ediyor 

-2-
Hayallnızda birçok gUzeı fllm gllrmUf olablllrslnlzl 

Fakat romam bUtUn dUnya dlllerlne çevrllmlf, 
ylrml_bef milyondan fazla basılan 

Kaçak Korsanlar 
Şaheseri kadar harikulade bir film görmüş olamazsınız ... 

• 
DiKKAT : Sinema tam 8.30 da (KAÇAK KORSAN) filmi ile 

başlar. 

Yol, Asfalt Caddeden Sinemanın önüne kadar a
çılmışbr. 

Vurddaş !. 

Hava kurumuna aza ol 

D 1 

Ev 

z Möble Evi 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 
-

Ziyaret Ediniz 

Mutedil Fiyatlar 
Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

Y 1 L D l ~Z ·· A fe~ I ye s i n d e 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiniz Şekilde Yapılır 

Taşradan Sipariş Kabul Edilir 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,, Moble Evi 

12546 

• 



•• •• •• 
T U R ozu 

GAZE ve AASI 
• • • • • • • 

TürksÖzÜ Gazetesı· .. Okuyucularına, dünyanın her tarafında · 
======::==::;:=::=:=====:;=:==: vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

• • • • • f • • • • • 
Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

• rita, Bilumum Matbaa işlerini Türkiyede 
• 

• • • •• • • • ~:;;:;;::::;::==c;::==:=:=::======~=j mevcut matbaalara rekabet eder derece-
de tabeder. 

CüUt ku~mo a 
a 

• • • • • • ı ., 
• " • -·- • 

Sağ{am, Temiz, Zarif Cilt ( ürksözü) 
Mücellitlıanesinde Yapılır. 

• • • • • • • • • 

c. 
Bataryalı lngiliz radyoları 

K. B. 
€ery_anlı lngiliz radyoları 

geD<dlü 
Muharrem Hilmi REMO 

Ahidinpaşa Caddesi No: 112 -

Telgraf: Remo - Adana - Telefon : 110 

........ : 

B. ,...... 1 
ırııgın- ı Adana Çiftçi 

den: 
Bu kerte Cumhuriyet H._lk 

Partisi S('yhan Vılayet idare 
Hey' eti Reisliğinden C H. P 

1 

G enel sekreterliğinin bir tami· 
mine atfen gelen bir tebliğde 

bilhassa (200) dekardan aşağı 
ziraat yapan kliçük çiftçinin kre 
di zoı lukla ını karş•1amak üzere ' 
Hıikfimetimiıin Ziraat Bankasına 
aldırdığı yardım tedbirleıi cüın 
lesieden olarak bc.nkac:t Çıftçiye 
çevirme kredisi lcolaylıklan ya· 
pılac ığı anlaşılmakta olduğundan 

alakadarl~rm Zıraat Bankasma 

mürac~atları ehemmiyetle ilan 
olunur. 

12571 13 14 

Zayi mühür 
Zıraat Bankasının 26 - 1 O · 

1 
940 taıih ve 2599 numaralı i 

f 

cüzdanına koymuş olduğu-n tat· ; 
bik mührümü kazaen zayi t'lt;m 
Yerıisir.i al:ıcağımdao zayi olan 
mührün hiikınü olmadığı i an 
olunur. 12570 

Hasan oğlu 

------------- --- - ___ ,. _____________ - .. -- -- -·-.....,. -.. --

• Adana Ajansından: • 

•
1 Merkezimiz için kabul edile o yeni : · ~lcmek 20000 kilo yüzde 7,5 teminatı 195 lira 

rpübayaa fiyatları • ' adeyağ 1500 O yüzde 7 5 " 168 75 kuruş 

1 G .1 1- Yukarıda aclı ve mikdarı yazılı crzaktara talip çıkmadığından 

! 
BU DA YLAR . İ on gün temdit edilmiştir. Yevmi ihale 10-12- 1940 pazertesi gür.Ü 

Ekıtra : 7,75 kr. e Seyhan Maarif müdürlüğünde toplanan komisyon huzurunda yapı-
Ekstradao gayri bu~daylar ~ 7,2S kr • l lacaktır 

• 
ÇAVDAR: 6 kuru, . • r 2 · isteklilerin teminat makbozlariyle ko nisyana mür. caat et· 

• • r_ meleti ilan o'unur:. 12567 

e . ARP.AlAR : .. -----.-----------
• Ek,t\a ~ S,JS ks:. • - Abone ve ilan Tt!JH.I'-.SÖZ tj 

Beyaz : 5,50 kr. • Ş art l a r ı 
Siyah ve çakır arpa : 5,2.5 kr. : Seneliği ı200 Kr. 
YULAF : 6,50 kwuı Altı aylığı 600 ,, 

Üç aylı~ 300 11 

başladığı ilin olunur. 12.)60 10- 11 - 12 e ' Aylık ta=e edilir. 

Sahip ve Başmuharriri 
FERıD CELAL OÜVEN 

Umumi Neşriyat Mü<:lürü 
MACiD GÜÇLÜ 

• ,' ilanlar için idareye 
........................... , =---m_u_r_ac_a_a_t _eı_m_e_H_d_lr_. --B-as_ıı_dı-ğı_y_er_:_T_O_R_Ks_ö_· z_O_M_a_tb_a_a_s_ı 

T-. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplar.ı 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağastos, 3 İkincit, şrin 

tarihlerinde yapılır . 

1941 IKRAMIYELERJ 
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
8 

" 
1000 " 3.000 

" 2 
" 750 " 1.500 ,, 

4 ,, 500 
" 

2.000 
" 8 " 

250 
" 

2.000 ti 

35 " 
100 

" 3.500 il 

80 
" 

50 
" 

4.000 
" 300 

" 
20 " 

G.000 
" 

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

_____________________________________ _.._.. 

1 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelrlt-rİ 

Para biriktirenlere ı8.800 lira 
ikramiye veriyor 

ti i.000 .. 
,. 1000 " 
" 

4000 
" 

" 
soon 

" .. 4800 
" 

il 3200 
" 

DiKKAT : HesapJa11nd11ki paralar hir scrıe içinde ~? ~: 
radan aşağı düşmiyr-nlc:rt! ikramiye çıktığı takdirde yoı 
20 fazlasile veıilecektir. 

Kuralar senede 4 dtfa, 1 Eyylfil, 1 Biıirıck3rıun, 1 M1111 

v<> l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

----------------------------------------

İlan 
Seyhan tapu sicil muhafızhğnıdan: 

,. 

Mahallesi Cinsi 
Miktara 
dönüm- Hududu ~ 

' 

Huri oğlu vak 
fıkndan bahçe 
ve içerisinde 
on btş ev . 

(120) Şukao : Takir b.Ji~tf~~ 
G 

,.. ~o tr 
arben : umumı S ııl ~ 

caddesi , Şimaıeo: 'eı~ tı· es ı 
oğlu Mehmet ver 1 ~J ~ 
mahallesini. ayıraP Y;ide~~tıl 
bazen Mıdık yolun' ııbe~~t 
bahç~ler yoru Ce".,e1f."ll 
i \ayram zade Zahit

11
, J- ~ 

sr-ieri kısmen M0 si il ~ 
ICerader vakıf baliçe ı ' 

Hudut ve evsafı sairesi yukarıda yazıh bahçe ve içerisiodr~~ " 
·ıe 11 

'brş evin evladına m"'şruta Huri vakfınd3n olduğuodan bah51 j;~ 1~i 
fiyetin şahsı maneviye5İ adma testi i vak1flar müdürlüğündtl> fi U 

nilen gayri menkulüo tapu sicillerinde kaydi buluoamaı:J'l~:,t 
senetsiz tasarruf hakkındaki ahkama tevfıkan kt ş f ve tahkı / 
raıı için 28-12-940 Cumartesi günü saat on btşte meınur 
derilecektir . 

· ~te 
Mtıkfir menkulle ala\cası olanlar varsa eJlerindeki vrs

91 
111 

raber muh ;ı fızlığımıza veyahut k şiı günü yerinde keşif rıı~ııs 
müracaat etmeleri ilan o!unur. 12569 


