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İsviçre dün 
Yit e l>ombalandı 

Bern : 17 (a.a) - Is· 
re ordusu umumi ka· 
ıahı:dun gece yaban· 
teyyarelerln Ball ••h· 
Uzerlne bir çok bom· 
lar attıktarmı bir çok 
lhım maddi hasar ol· 

anu bildirmektedir. 
pt kiti uımu,, birçok• 
yaralanmıftır. Bom
r1n menfel hakkın· 

t.h klkata baflanmıf· 

vrupa 'daki 
üthiş soğuk 
ÇOK ŞEHİR VE 
ANLAR DONDU 

ltlırrad : 17 ( A. A. )- Bü· 
'r11roslavyada şiddetli bir so 
hiiküm sürmektedir . hararet 
'çya sahiller ıncie sıfırdan 17 
ır . Adiryatıkte çok şiddetli 
tr hilk.ünı !Ürmektedir • 

ltrde çok t,..h irler olmakta 
•nlar buı tulıouktadır. Grau 

Itri Ü'l.erinde scyı isefain tatıl 
·tir. Karad a11"da Bosna dağ· 
~ •o2uktan ölenler olduğu 

'Yor. 

loglltere 
tııerikadan 
llli yardım 

lep etti 
tGJN lS,\f EDl
EGt SANILIYOR 

~'finıton : 17 (a.a) - ismi 
enrncsini istemeyen yüksek 
be lnıilterenin Amerika• 

~en mali yardım istemiş 
il beyan etmiştir. Amerika 
nazırını ziyaret eden ıaze• 
nazır bu haberin dotru 

il ima elmiflerdir. 
rikan muhabirleri. lnıilte· 

borç vermektense, reriye a· 
k üzere para vermek hak

A.ınerika maliye nazırına ne 
tünü sormuşlardır. Nanzır 
le hakkında "mütalea ve 

dtn ictinap ederim,, de-

, 

Valinin reisliğinde dün yapılan bir içtima 

ŞEHRİN GÜNLÜK 
BUGDAY iHTiYACI 

Normal vaziyette şehre günde dört vagon buğday lazım 
Valimiz Bay Faik 'Ostun'Un 

reisliğinde dun saat 11 de lktisad 
MudurluğUnde Adananın gunluk 
buğday ihtiyacı hakkında mııb.im 

bir toplantı yapılmıştır. Bu top· 
lantıya belediye reisi Ka!iım Ener, 
meb'usumuz Damar Arıkoğlu, fk· 
tisad mUdUrll Kemnl llakgtıder, 

Çiftçilt:r birliği rei~i Fazlı Meto' 
toprak mah~ulleri ofisi ~ebrimiz 

ajansı memuru Kemal Uygur, 
an barlar m em uru St zai Zu· 
lam iştirak etmi,lerdir. Toprak 
mahsulleri ofisi Adana ajansının 

dinde buyuk stoklar bulunmadı· 
gı, ayni zamanda burasının .atış 
merkezi dt'ğil sadt'ce mubayaa 
işleriyle uğra~tığı nazarı dikkate 
alınarak ~ebrimizia gunl•ık buğday 

ihtiyacı üzerinde dikkatle dıırul· 

mUJtur. Muzakerat neticesi olarak 
~brimizin guoluk normal bu&day 
ihtiyacı dört vagon olarak tespit 
edilmiştir. Toprak mahsulleri ofi· 
sinin Adanaya eo yakın merkeale· 
riaden fehrimizin gUaluk normal 
ihtiyacı için ber tUn dört vaıon 
butd•Y g8nderilmeai es••• kar•• 
geçirild'ek kt>yfiyet VeUlet. ya· 
zılmıtbr· 

Bulgaristan'da 
askeri terhisler 

Sof ya : 17 ( A. A. ) - Hı· 

vas: Bulgar büUmeti geçen ~on· 
baharda terhts edilmesi l&ıım 
iken kararsız •İ) 11t vaıiyı't do· 
layıaiyle ıillb altında tuttutu sı· 
nıfı terbiı etmiıtir. 

Dlkkatıer 

' 
GEÇiLMEZ 

SOKAKLAR 
lngiliz dononmosındo fevkalade l$ler gören yeni bir unsur : Hücum molörbollorı 

D in (lmaa ve adresi yana 

tanklannıza muka- mızdı mahfuz) bir okuyu

vemet etlik • Fakat - "CIMP"ul•a '* maMub ~ -hU 
mitralyöz ve el bom· mektubun baş tarafında şöyle de· 

Kahire: 17 (A.A.)- " 

İngiliz um_umf ka· AFRiKA CEPHE81NDE 
raı glhı dun gece 
geç vakıt Soll.ımun 
isıırdadını "e Ka 
putıorıun zaptedil~ 

diti resmen teblit 
etmiştir • 

Kahire: 17 (A.A.)
Molörlü ltalyan fır
kasının başında.ölen 
General Nalcıti ile 
beraber iken esir 
edilc-n General Der· 

yo esiı ler kampına 
yerleştikten sonra 
Deyli Me)l muha· 
birine lnailiz taar
ruzunun kendilerin-
de uyandırdıtı hay-

İngiliz' ler 
Sollum ve 
Kaputzoyu 
işgal ettiler 
ESiR EDİLEN BİR 
lTALYAN GENERA · 
LlNlN DEYLl MEY
LE BEYANAT 1 

* 
reti tebaı üz ettirmiş ve kanaatın

ca Siddibaraniye lıalyan laanu-

balariyle 12 tonluk niyor: 

tanklarınıza karşı ne " Yüz bin kifl1ik Adana ıeh· 
yapabilirdik. " rinin Alidedc mahallesinde lcan'.ı 

Deyli Meyi muha· fabn1tanm yanında 49 numarala 
biri • bu sözlerden aokata lütfen bir muhabirinizi ıön· 
sonra Gentral derin 

bir teessüre kapıl· 
dı. Ve güneşten yan 
mış yüzünden göz 

1 
yaşları akmata bat· 
ladı ,. diyor . 

Roma: 17 (A.A.)-
Stef ani: Jurnale d'ı· 
talia ıazetni diyor· 
ki : " - tnıiltere 
muharebeye lmpa • 
ratorlutun dört bu

deriniz de, bu zat f abriltanm kö· 

'tin~on : 17 (a.a) -Bayan zunun bati olduğunu beyan et-
a• miştir. 

t razeteciler toplantısında, 

catından gelen 300.000 askerle 
800 tank ve zırhlı otomobil sok· 
m11ştur . Bu muharebe müstem· 
leke tarihinin en büyük savaıı · 
ıdır . 

fesinden bu sokata rirsin, sokağı 
takiben 29 Teşrinevvel okulunun 
önünden Yat camiine çıksın - E 
ter babp kılmazsa - bu sokatın 
nasıl bir çamur deryası oldufunu 
ve sokaktan reçmek mecburiye
tinde olan insanların ne kadar 
zavallı ve fici bir v11iyette kal
dıklarına hükmetsin.. Sokaktan fi· 
düp, pime imklnsızbtını bir tara
fa bırakahm, buradaki çirkef ve 
pislik yüzünden üreyen sivrisinek· 
ler nerede ise mahalle halkını mu· 
hacerete mecbur edecektir. ilah .. ,, 

Mektubun gerisini yazmıyoruz. 
Gener/\I demiştir ki : " Bilmedi· 

Ye ikrazatta bulunmaktan· 
dan doj'ruya nakden le- timiz bir ~ey varsa o da kuvvet-

ltalya yerini terketmiyecek· 

Yapılma.sı fıkrini ileri sür· !erimizin bu kadar motorize ol-
:tir. Mısır ve Trabluıgarpte ve her 
•ne olursa olı1un lnıiltere Akde· 
:nizde serbest kalamıyacakhr. • Bu teberruun kim tarafın· ması idi . İyi harbettik . 17 saat 

>'Pdacatı sualine Bayan Ruz• - - ----------.... ..... 

'' Hükumet tarafından!., ce· 
\tcrmif ye şunu ili ve ctmiı· 

''Tabii bu para sizden ve 
Çıkacakbr.,, 

~ortoa : 17 (a.a) - Bu· 
leriliz iıtibb.rat servisi 

. · · teblitde; lngilterenin 
Y• vHi yardım talebinin 

~le kambiyo kıymeti üze 
~-. bulundutunu teba· 
tiııı.eıttedir. 

letenin Amerikadın is· 
lbtiyıcı doların kambiyo 

lbe1eleaini ortaya koy· 
it, lngiliz hazine mümea· 
'-tıele için Amtri~ı mı· 
lizun gelen izahatı ver · 

rton : 17 (a.a) - Bu· 
dönmiif olan Ruzveltin 

faa pıiıunm ve lnrilte· 

( c ... a.i açaocu ıalaif ede ) 

Ekmek fiyatlarına 
dün zam yapıldı 

Bir 'kaç gün evvel ise alakadarlar; 
"Ekmeğe Lam yapılmıyacak ,, demi~lerdi 

Dün aldıtJmız malumata göre; 

şehrirpizde birinci nevi ekmeğin ki· 

tosu on dört buçuk, ikinci nevi 
pide ekmetinin kilosu da on üç 
buçuk kuruş olmuş ve bu fiyabn 

esasen butdaym sekiz kuruştan 
hesaplanması üzerine tesbit edil· 
miştir. 

Alllkadarlarca bu vaziyetin 
ine~ titkikini pek lüzumlu bulmak• 
ta yaz . 

daha da arttınlmak ihtimali bulun• -·-------------

dutu duyulmuştur. ·Coe Loiz yine dünya 
Halbuki bir kaç gün evvel, şampiyonu oldu 

ekmek fiyatlannın yükselme ihtima• Boatoa : l 7 ( A. A. ) _ Coe 

line binaen fikirlerine müracaat l.:aiz dün gece Alpuaccoy'u mat· 

ettifimiz alakadarlar bize " ekmek j liılt etmek suretiyle dünya atar 
fiyatlarına zam yapalmıyacakıw. .~Jet boks ıampiyonlutu ünva 

Çünkü buıünkü ~kmek fiyattan t en au.ıbıfaıa elmiftiı • 

Çünkü Belediyemiz için çok fazla 
sitayifk.ir cümleler mevcuttur ... 

filhakika, bu mektubu aldık
tan sonra okuyucumuzun arzusu 
veçhile bu aokata bir muhabir 
ıonderdik. Arkadatımız, okuyucu· 
muz.un söylediklerinin tamamen 
dotru olduj'unu gördü. 

8iz de şimdi Belediyeden fU 
aşatadaki sokaklara birer memur 
göndererek tetkik ettirmesini ve 

buralardaki feci vaziyeti ıörerek 

merhameten harekete ıeçmesini 

rica edeceğiz: 

ı- Eski Hamam mahallain· 
den Obaya (İden büyük yol, seb
ze halinden sonra baıtanh&la· 

2- Pamuk lı Limited şirketi 
fabrikası arkuandaki 49 uncu so
kak. 

3 - Alidede mahallesinde 
48, 60, 99 uncu sokaklar. 

4 - Suıediti mahallesinde, 

eski Dabbathaneye fiden 79 uncu 
sokak (büyük yol) 

S- Hükümet konatı civann· 
daki Ocak mahallainde 87 inci 

sokak, 87 ve 81 inci sokaklann 
birbirini katettiti dörtyoJ atza, 
96 lnct IOkalr, 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi: 1 Klnunusani 1924 

On•ffıncı yıl - Sayı : 4907 

Şimalle ticaretimiz 
son günlerde çok arttı 

Harici ticaretimizde büyük inkişaflar var 
lstanbul : 17 (Tnrksözu Mu · ------------

habiriodu) - Harid ticaretimi· 1 
zin bilhassa fimal memlt•ketlerine 1 
doğru inkişaf ettiği görUlmektedir.1 
Harbin birçok yollan kapamış 1 
olmasa Tuna nakliyatının merltezt 
Avrup~ meml.ıketleri ilatiyacını ı 
bile kartılamasınıa mtlfk.Ul olma· 
sma rağmen bilhassa lsvrç, Nor· 
veç ve Finlandiya ile ti cart mu· 
nasebatımız her turlu tahmin ve 
tasavvurun fevk.inde olar alı:. art· 
maktadır, Harp dolayuile hiç bir 
taraftan ihliyaçlannı karşılamağa I 
imkan bulamıyan timal memlelı:.ct
leri şimdi ber turlu sipııriş!erini 1 
memlcketimise vermektcdırler. 1 
Bu talepler o kadar çoktur lı:i 
meycut Twıa yolundan buolaruı 
hepsini ~evketmege imkio hulun· 
mamaktadır. Bu ıiparitler meya• 
nında kepek gibi buyuk. havaleli 
yukler de vardır. He• de 400,000 
kilo birden kt'pek lsveçe gönde · 
rilmektedir. Bu 40 vagonluk .ke-
peğin sevki bir meıele tefkil et· 
miş bana rağmen lsnçliler kepe· 
le pek mub.taç olduklanndan ıs· 
rarla iatemiflcrdir. 

$imal memleketlerinin en bu
yuk hususiyeti peşin dövizle mu· 
amele yapmalarıdır. 

Berlin yine 
bombalandı 

f rankfurt, Kiel ve 
Bremen de şiddetle 
bombardıman edildi 

Londra : 17 (a.a) - Hava ne· 
zaretinden: Dün gece lngiliz hava 
kuvvetleri Berlin mıntıkasında mü
him hedeflere ve bu meyanda de
miryoJlarına, fabrikalara ve umumi 
hizmetler şebekesine karşı kücum · 
lar yapmıştır. 

Küçük teşekkülleri Frankfurt 
iç limanını ve şehir civarında 
sair hedefleri, Kiel tersanesinini 
Bremen limanını bombardıman et· 
miştir. Bu bombardıman tayyare· 
)erimiz Fransa sahilleri açıklannda 
eski düşman ticaret ıremisine tam 
isabetler kaydetmişlerdir. Tazyarc• 
lerimizden üçü üssüne dönmemiı· 
tir. 

Parti Viliyet kongresi 
hazırlıkları ilei-liyor 

Parti Vilayet idare Heyeti 
konıresinin 22 klnunuevvel pazar 
_.. ,....,. I• :et.._ evvl!ll'll!" 
yazmıştık. 

Halkevi•iıin konferans salo· 
nunda yapılacak olan kongreye 
kazalanmızdan bütün Partililer da
vet edilmiflerdir. 

Konrre salonunun Partililere 
ve herkese açık bulundurulaca· 
tından salonu bine yakın büyük 
bir kütıenin doldW"acatı tahmin 
edilmektedir. 

Hazırlıklar devam etmektedir. 
Halkevi konıerans salonu süslen· 
mekte, salonun içi Türk ve Parti 
bayraklariyle : donablmaktadır. 

Bu seneki Parti Viliyct Kon
aresinin halk.lnuzın istifadesine 
açık bulundurulması Jehirde daha 
ıimdiden büyük bir atlka uyan· 
dırmııtır. 

YUNAN CEPHES1 

ltalyan kuvveti 
ric'at ediyor 

BOTON 1TALYAN MUKABİL 
HÜCUMLARI TARDEOlLDI 

Atina : 17 (a.a) - Sl Numa· 
rah Yunan tebliA-i: Cephenin ~zı 
noktalannda mahdut mahiyetli 
mevzii harekat muvaff akiyetle İni 
kişaf etmiş ve bunun neticesinde 
hatlarımızda kısmi bir ilerleme vu• 
kua ıelmiştir. 

Alina : 17 ( a,a ) - Emniyet 
nezareti, dünkü pnün memlekette 
sükün içinde geçtitini bildiriyor. 

( Gerisi UçUocU sayfada) 

LASTİK TEV·ZİA Ti 
Otomobil lastiklerini mahalli Belediyeler veya 

Ticaret Odaları tevzi edeceklerdir · 
İstanbul : 17 ( Türksöa:ü mu

habirinden ) - Otomobil llstiti 
tevziatında timdiye kadar takib 
edilen ıekilcie bir çok tiklyetler 
ve mütemadi m6racaatlar me,
dana çakbflndan yeni bir prensip 
kararı yerilmiı we lıtanbul ile vl· 
liyetlerin lhtik tevziatı tamamen 
biribirinden ayrılarak lstanbuldan 
taıraya katiyen otomobil ve kam-

yon lbtiti ver ilmem::si takarrür 
etmifti. Fakat sırf !istik almak 
üzere ıehrimize gelmiı olan bir 
çok müteahhitler, posta nakliyah 

yapan kamyon sabibleri, şoförler . 
bu kararla fena bir vaziyete düf· 
tüklerinden listik almadan bura· 
dan &itmek istememektedirler. 

Bunlar mütemadiyen mınta· 

kı ticaret müdürlütüne müracaat 

etmekte fakat prenıip kararı bir 
türlü bozıılmamıktadır. 

Di,.r taraftan lttaobula ıe
lenlerin mühim bir kısmı bulun· 

dukları tehir ve kuabalarda lAa · 
( Geft.l UçUncU sayfada) 

Ôrfi idare kararının 
üç ay temdidi 

Ankara : 17 ( Turkaöıü mu· 

habirinden )- ldarei Örfiye mın· 
takalannda bu karartn üç ay ka• 

dar daha uzatılacatı anlaşıhyor. 

Meclisin kış tatili 
Ankara : 17 ( Türkıozü mu· 

habirindcn )- Büyük Millet Mec

lisi Kinunuuni baftısında bir ay 

kış tatili yapacakbı. 

lngiliz - ltatyan 
mütarekesi 

Ankara : 17 ( Rad}lo r11ete
ainden ) - İtalyanın lnriltereye 
mütareke teklif etmesi muhtemcı&
dir, 



Bir torpil tayyareıi torplili atıyor 

Bütün dünya hali kendi kendine 
soruyor: 

"Bu işi nasıl yaptılar?,, 
Askeri bir limanda sahil ba· 

taryalannm, tayyare dafi topları
nın ve bizzat kendi bataryalannın 
ve baraLbalonlarının himayesinde 
bulunan bir donanma lngiliz do 
nanmasının hava kuvvetleri tara
fından torpillenerek tahrip edil
miştir. 

Bu nasıl aldu? Hakikaten bu 
pnkü harpte tayyare zuhhlardan 
üstün müdür? 

Evvell bu meselelerden birin
cisini mütalia edelim : 

Torpil 
Tayyareleri -.. 

Inglliz hava 
kuvvetleri 
Taranto darbesini 
nasıl hazırladılar , 
nasıl başardılar ? 

Taranto darbesinde evvela Tayyare gemilerinin 
sürprizden istifade olundu. Taran-
todaki ltalyan donanması üssünde . donanmadaki ehemmiyetj 
bir tecavüze utrayacağ'ınl kat'i i 
yen aklından reçirmiyordu, Bunun 1 c Yazan ~ 
içindir ki, Romadan gelen haber- 1 p p 
lerc göre, mes'ulleri tesbit maksa- • • 
diyle tahkikata baılanmıştır. 

Hedefe do~ru yol alan torpil 

!anmaktadırlar. Şimdi, fotografları, 
dökümanları tetkik eden ve plan· 
ları hazırlayan mütehassıs\ar, son 
bir kere daha, pilotlara ne yapa· 
caklarını ve nasıl hareket edecek· 
lerini anlatmaktadırlar. 

Mütehassısların bütün sözkri 
pilotlar tarafından en büyük bir 
dikkatle dinlenmekte ve not edil· 
mektedir. 

Fakat, hiç bir suretle unutul
maması lazım gelen bir nokta da· 
ha vardlr : Tayyare gemileı i de 
derhal hareket edeceklerdir. Yer· 
terinde kalmaları tehlikelidir. Ge· 
milerin sür'atı ve takip edecekleri 
yol nazarı dikkate alınarak nerede, 
hangi saat, hatta hangi dakikada 
hangi mevkide bulunacakları tay
yarelere bildirilecektir. Bunun için 
çok ince ve kat'i hesaplara lüı.uın 
vardır. Fakat, donanmanın mül\!
hassısları için bu b ir çocuk oyun· 
cağından ibarettir. 

BUyük macera : 

~ V .\R ? 

YOK? 
• 

İ l s. bo ınba 28 yiı 
Önce ort,ıya atıl d ı 

l'ayyarc lt· rrtı u l onılıa ölılı 
şının yirmi s ki1inci ) ılJönüuıÜ· 

dür. Havadan iık l omba düşdi 

28 ıene oluyor. 1912 semsi 

f.diıne muhare bui unasında 
Bulgaristan, o zaman malik o\· 

duğu iki üç tanaıe:lrn birini 

Edırne üzerind ~ ktşfc: göndtr 

m:ş ve pilot o la n Bulgar zabiti 

bir tcıhta sand ık içirıe, otlar a· 
rasına ıdcizer ki 'o uk iki t'omba 
koraruk ya ı ma almış . 

O tarihte tayyarelerin ıüra 

ti saatte ıınc4k 70 k ı lo ·ne tre 

idi . Pilot evvela beyar.namelrr 

atmış, rnııra dd bin nıüşkülit l a 

yerinden kalkarak bombalaıı 

e · İ'c tayyareden fır lcı tmış ve 

bornhalar tarlaya düşmüş, iki 

ddik açmış, kımse farkına var 

mamış. 

ltolyan resmi tebliğleri
nin di1ılenme şek H 

İta l yan gaıtteleri fa ş:st par· 

tisi umumi katlpliğir:in 5 r u 

marah bir tebliğini neşretm iştir. 

Tebliğde dcr;İliyor ki : 

"Radyo umumi yc-rlcrdc 1 

Mütehassıslara sordutunuz z.a · 
man hepsi de ıize, limanda demir 
atmıı bir donanmanın denizaltı 
remilerinin tayyarelerin hücumla· 
nna karıı kolaylılda kurban ola
bilecetini söyliyecektir. Bu sebeb
lcdir ki, böyle bir donanmanın 

müdafaaya ve diter silihlann hi
mayesine büyük ihtiyacı vardır. 

lnriliz hava silahları Fransa
nın en büyük harp gemilerinden 
olan (Rişclyö) yi Dakar sahilleri· 
nin kumları üstünde hareketsiz 
bir hale ıokmata muvaffak oldu. 
Çünkü, bu zırhlı limanda demir 

müş olur. Yine aynı düğmeye ba· 
sılarak güverte oldu~u gibi yuka· 
nya çıkar ve iizerinde bulunan 
tayyareler istenildiği anda hava· 
lana bilir. 

Tcrpll atan tayyareler : 

H arp gemilerinin bilhassa zırh · 
lılann h a v a d a n atılacak 

bombalarla kolay bir surette tah· 
rip edilecetini sanmamalıdır. Bu 
gemilerin zırhları kendilerini en 
kuvvetli bombalara karşı müdafaa 
edebilecek şekildedir. Bu gemilere 
zarar vermek, tahrip etmek için 
lQrpile müracaat etmek liı.ımdır. 

Ve şurasını da unutmamalıdır ki, 
bu torpillerin de zırhlının mutlaka 
su kesiminden aşatısına isabet et
mesi şarttır. 

Pilotlar salonda meşgul bulun
dukları bir sırada makinistler de 
tayyarelerin son hazırlıklariyle uğ· 
raşmaktadırlar. 

Saata gelmiştir: Üzerinde mu· 
azzam tayyarelerin bulunduğu 

güverte yavaş yavaş yukan 
ya doğru çıkmaktadır. Taranto 
hücumuna iştirak edecek onbeş 

tayyarenin mürettebatı makineleri 
başına gelmişlerdir. ilk dört tay· 
yare bir çok renkli ve aydınlatıcı 
fişo::klerle mücehhezdir. Diğer on 
bir tayyareye birer tane torpil ta
kılmıştır. 

ı talyan rumi teblitini okuduAu 

z .. man burada lıulunan faşistler 

dNhal ayata k <' lkarak \ .. znol 

vaziyeti almıığa ve te'-ıl i ği bu 

ıurrtle dinlenmf ğe mecburdur· 

hr. Ha !l<ın da Lunu taklit et· 

nıekte ıecilcmiyece~i muhakkak· 

atmıı duruyordu. 1 
Fakat bu işte muvaffak olmak J 

için kahramanlık derecesinde bir 
cesaret fevkallde mükemmel bir 1 

malzeme, fırsattan umanında isti· 1 

fade husua ve uzun bir ekzersiz 1 

lazımdır. Bu ifi yapacak tayyare 1 
ile kullanan pilotun birbirini ta
mamlıyan bir kül ve makinenin pi
lotun her emrine derhal mvtavaat 
edecek bir tekilde yapılmış ol

Suyun altında seyreden bir 1 
denizaltı gemisi için bu iş oldukça 
kolaydır. Fakat, bir tayyare için 
zannedildiğinden çok faı.la karışlk 

ve müşkül bir meseledir. 

Birer dakika aralıkla bu müt
hiş gece kuşları semaya doğru 

yükseliyorlar. Son tayyarede bir 
arıza oluyor. Gemide bulunan ga
zete muhabirlerinin anlattığına gö
re, kumandan bu tayyarenin kal 
masını emrediyor. Fakat, bu tay· 
yarenin mürettebah bu emir· . 
den o kadar müteessir oluyor ve 
tayyarenin sür'atle tamir edilerek 
hücuma iştirakı için o kadar yal- · 

muı icabeder. 

MUteharrlk kaleler: 

Bu iş için evveli torpil taşıyan 
ve pike yapabilen tayyareler kul
lanılır. 

Bir hucumun 
hazırhkları : Bir tayyaresini görmek en 

enteresan ve en hayret verici bir 
seyirdir. Evvela, reminin pvertesi istikşaf tayyareleri düşman a-
küçük bir tayyare meydanıdır. razisi üzerinde dolaşmıştır. Nazarı 
Gemi deniz dalgalarını yırta yırta dikkatı celbetmemck için muhtelif 
ıon sür'atle yoluna devam eder- semtlere gitmişlerdir. Fakat, onları 
ken her çeşit tayyare büyük bir yalnız bir ~def alakadar etmekte 
kolaylıkla buradan kalkar ve tek· idi : Taranto. 
rar inebilir. E~er sadece bu büyük düş-

Pilotlann nasıl bir 111ahareUe man deniz üssünün üzerinde do· 
kalkıp. indiklerini fÖrmek seyirci• !aşmış Olsalardl mutlaka ŞÜphe U· 

nin atzını hayretten açık bıraka· ' yandırırlardı. Halbuki, bu suretle, 
cak bir hidisedir. j Taranto da ziyaret edilen bir çok 

Donanmada hava silahı nis· I hedeflerden biridir. Fakat lngili:ıı: 
~!en. y~ni bir şeydir. Tayyareci· 

4 
tayyareleri yalnız ve yalnız bu li· 

litın ~nk~~fından dotmuştur. Tay j man üzerinde çalışmışlar, fotog· 
Y..._.. --..ı, taarruz ve hima- I raflar almışlar, limanda bulunan 
ye tibi rolleri aynı zamanda ya- , gemilerin, baraj balonlarının, tay
pabilec:eli aniqddıtı zaman do- l yare dafii bataryalann yerlerini 
~ .ile tayyare arasında bir iş 1 tesbit etmişlerdir. 
birlıtinın fayda ve lüzumuna hük · istikşaf tayyarelerinin getirdik· 
medilınittir. )eri bu fotorraflar, dökümanlar ve 

Burün lnıilterenin sekiz tay- Amirallığın daha evelce de elinde 
yar_e gemisi vardır. halyanın inşa ı bulunan vesikalar, malumat müte· 
halınde ve henüz hiç biri ikmal ' hassısların, pilotların ve rasıdların 
edilme111iı üç tane, japonyanın ye- 1 iştirakiyle yapılan bir içtimada in · 
di. ~e Aıaerikanın alta tayyare gc· 1 ceoden inceye tetkik edilmiştir. 
mısı mavcuttur. Almanya iki tane I Çünkü, ıurasını söylemeden geç· 
r•phrmaktadır. 1 miyelim ki, bir bombardıman tay 

Görüyoruz ki. bu sabada da yaresi ancak bir tek torpil taşıya 
lngiltere üstünlütü elinde bulun- ı bilir. Bin lngiliz lirası değerinde 
duruyor. olan bu torpilin hedefine her hal-

Her tayyare remisi taşıdıtı ' de isabet etmesi llzımdır. 
tayyarelerin bOyüklütüne, bizzat Ôtleden sonra, büyük mace· 
kendi tonajına ve inşa tarihine raya hareket etmeden evvel bütün 
sröre, otuzdan yetmişe kadar tay- gün uyuyan ve erkence yemekle· 
yare lqtyabilir. rini yiyen vazifedar pilotlar tayya· 

Tayyarelerin bulundutu zırhlı re ıemiıinin büyük salonunda 
pverte küçükük bir d~tmete toplanmışlardır. 
basınca derhal aşatıya ıper ve Bütün pilotlar salonda geniş 
bu suretle üzerinde bulunan ço.k ve rahat koltuklara gömülmüşler-
kıymetli hamuleyi her türlü t~~lı- dir. Atızlannda pipolar, çehreleri "'den ınasun bir sıtınat• ıotür· neı'eli sanki bir etlenceye hazır-

1 varıyorlar ki, kumandan dayana· 
mıyor \·e emrini geri alıyor. Son 
tayyare de sür'atle lnnıir ediliyor 
ve arkadaşlarından yarım saat 1 

sonra o da hareket ediyor. \ 
lngiliz tayyareleri Taranto Ü· ı 

zerine gelmişlerdir. ilk dört tayyare ·lı 
derhal renkli ve aydınlatıcı fişek
lerini ahyoılar. Limanda kablettarıh j 
hayvanlar gibi yatan ltalyan harp 
gemileri yavaş yavaş inmekte olan 
bu fişd:! "rin kuvvetli ışıkları altın· 
da bütün teft:rrüatlarrna kadar gö
rülüyor. Baraj balonlaı l mükemmel 
surette f arkediliyor. 

Üç bin metreye yakın bir ir
tifada uçmakta olan çelik kartal 
lardan biri müthiş bir top ateşine 
rağmen gemilerin üzerine doğru 
süzülüyor. Mucize denilebilecek 
bir akrobasi mahareti ile balon 
ağları arasından geçerek süzülme· 
sine devam ediyor. Bütün bunlar 
bir kaç saniye içinde oluyor. Tay· 
yare hemen heme denizin sathına 
kadar inmiştir. işte tam bu anda 
torpili salıveriyor. Fakat, o anda 
ikinci bir tayyare daha inmiştir. 
Bunu bir üçüncüsü, bir dördüncü
sü takip ediyor. ilk torpil dev gibi 
yatan bir zırhlının tam su kesimine 
altına isabet etmiştir. On tayyare 
de torpillerini almışlardır. Hepsi 
de ayrı ayrı hedeflere.. 

Sahil bataryalan, gemilerin 
toplan, tayyare dafii bataryalar 
ateş püskürüyorlar. Fakat, bu sür
priz hücumu muazzam bir muvaf
fakıyetle neticelenmiş, lngiliz pilot· 
lannın sür'atı. cesareti ve planla
rını tatbikteki maharetleri mağrur 
ltalyan donanmasına kuvvetli bir 
tokat atmıştır. 

Bütün bu müşkül ve kahra 

• ır ,, 
---··-- -

Tefrikam,z 

'·Gece b kçisin in esra r ı,, a j. 
h tefrikamız! mün<ierecahınızın 

çok'u~u dolayısiyle bugün koya 

madık . Yarın koyacağımız kı · 

s•mla i u t• f rik .. mız bitme~ t~dir 

manca hareketten iki lngiliz tay· 
yaresi üssüne dönmemiştir. 

Bu esnada geç kalan tayyare· 
de Taranto üzerine gelmiştir. Di
ğer arkadaşlarından daha seri bir 
surette yıldırım gibi süzülmüş ve 
torpilini gemilerden biri üzerine 
bırakmıştır. Artık sürpriz tesirinden 
kurtulmuş olan düşman gittikçe 
arlan bir şiddetle semaya ateş 

yağdırmaktadır. Bunun için süı 'atle 
yükselmek lazımdır. Son tayyare 
de var kuvveti ve sür'aliyle sema
ya doğru yüksclmi~ ve lop alcşiııiıı 

tesirinden kurtulmuş ve çok geç· 
meden üssüne vasıl olmuştu. 

Yapılan tahribatı ht:r kesten 
iyi gördüğü için şimdi gördüklerini 
anlatmaktadır : 

Yan yatmış ve yarı yatmış 

vaziyette zırhlı ve kruvazörler, 
semaya doğru yükselen siyah ve 
duman tabakaları. 

lngiliz donanması, an'anesine 
layık bir zafer kazanmıştır .. 

Mütehassıslann söylediği ve 
pilotlann bildiği gibi en zor uçuş 
pike uçuşlandır. Evveli çok sağ
lam ve sıhhatli insanlar lazımdır. 

Sinirleri muvazeneli, rüiyet kabili
yeti yüzde yüz mükemmel, prüzsüz 
işleyen bir kalb bu pilotlar için 
ilk şartlardıJ. 

Pike uçuşları yapabilmek için 
bir pilotun üç sene tayyareciliğ'in 

muhtelif branşlarında çalışması la
zlmdır. Ancak böy!e bir stajdan 
sonradır ki, avının üzerine bir şa
hin sür'atiyle çöken bu tayyareler 
bir pilota teslim edilebilir. lş bu
nunla da bitmez. Pilotun çok ka· 
rışık bir cihaza malik olan bu 
tayyarelere alışması da llzımdır. 

Bunun için de pilotun ve mü· 
rettebatın altı ay yeni bir staj 
devresi geçirmesi şarttır. Ancak 
bundan sonradırki, muazzam ma · 
ceralara, muazzam zaferlere doğ· 
ru kanad alçabilirer. 

G~ "f A 1 ÜRK KOŞUSU 
iÇiN HAZIRLIKLAR 
Birinci, ikinci ve üçüncülere Halkevimiz 
tcırafından muhtelif hediyeler verilecek 

Ebedi Şef Atatürk'ün Milıi 
Mücadele başla1Jgıcında Aı ka 
ı aya ille dtfa ayak bastıklan 

gündt"", dört serıedenberi Anka 

rada ve geçen •enedenb~r i de 

bütün yurdıla y11pılmakta olan 

(Atatüık Koşusu) bu sene de 

ayın 27 inci gürıü birçok böl· 
gelerde ve şehrimzide yapıla 
caktır. 

AnkarP.dBki koşunun müret 

tibi Aı kara Halkevidir. An~a· 

ra Ha.kevi bezı Lölgelerden ve 

şı hıimizden Ankara)'• Lu koşu 

lar için birer ekip göndeıi lm · sini 

iskmiştir. Keondilerine bu ı-urd

le müracaat vıı ~i alan ~ö g("le· 

rin Ankaradaki Atatüı k K o~u 
~una iıtirak tlıneltri Bcdrn Ter-
biyesi Gerıel Direktörlüğünce 

Ofisi Toprak 
mübayaa işleri 

Ofisin yeni 
vazifesine 

memuru 
başladı 

de bö gt ler e tamim edilmiftİ'• 
Gelecek yıl Ankara Hal~C: 

tarafmdan yrıpı lacak Atatö' • 

Ko~u:ıuna bu sı-ne bölreleıdt 
yapılac .k koşulara iştirak r 
dt'nlNio birincileri vı- ikinciltfl 

kendi mtsafc:leri dahilınde iştİ' " 
rak etliı ilc:cektir. il 

Buna göı e, 27 Karıununv~ 
Cuma günü şchıimizdc yaptl•" 

c:.ık olan Atatü . k koşusuna p6 
fazla at letin gi receği muhakk~ 
tır. Bu koşunun iyi teıtıp rOI' 
m·: i ve h 11 zı lıkla ı ın noksantıl. 
yr.pılmıısı hu~usunda Haıke~ 
ile l ö 'g miz Br"de rı Terbiyt

iş bir liği yapmışlJrdır. Kezalıfl 
mızdaki bütüd koşucular At~ 
türk koşum içiıı şrhrimize d• 
vet edilmiş !erdir. 

mandanıll ' Azgın 

dünkü 
~ 

macerası te 

Dün saat 18 s1ralarmda t't
çecilt:r caddtsiııden sahibi "' 

yav1Usiylc brraber geçmekle 0 

lan bir dişi Manda Asfıtt·)'~ 
dan T~hta 1 ı cami ıokatma do· ~ 
nerken bir oto!.ıüs ~ornasınd" 1 

ürkerek sahil ir.e boynuzl•ri111 

vıırmuş ve yeıe düşü müıtif' 
Sağa sola aaldırmaia baı'•1'~ 
Manda önünden kaçamıyan dı 
ger ıki kişiyi <.~e boynuzlalllıf 
ise de hücuma uğrayanlar tela' 
lıkeyi zarar ~ızca atlatmışlardır• 

Ddi bir haldt! rastgtle ~ 
t.ı• 

cumlarma dt v m ederken " 

pı~ını açık Luldutu yorg..,c:t 

Toprak mahsulleıi Ofisi A

dana ajantı yeni memuru Bay 

Kemal Uygur dün şehrimize ge· 

lerelc vazifeıine ve hul·ubat a;ü· 
bayusına başlam.ıştır. Öğrendi· 
ğimiz.e göre büyüle ~e küçük 

hububat müstahsilleriyle bir çok 

stokçular clkrindt>ki buiday, ar 

pa ve yul11fları Ofıse satmak 

üzere müıacaat etmiılerdir. Top 

rak mahsulleri Ofısi ıebrimiz 
aj~nsınm g.:ıyretl i memuılannın ' 

en kısa bir zamanda şthrimizı!e 

ve bö g,.miz d;1hi linı~ebi bütün 
Bekir Cengiıin dükkanına g;rer 

' rek kısa lir mü idet istirab• stokları mübayaa tJecekleri ü· 
m:t e.Jılmeİ<tedir . ' 

' eden Man Ja ) org .. ncı dükk' 

r.ında hiç b ir h11ar yapmıJ•" 
Vilayet çeltik ko- ,i.şaıı çık nı ış ve b,, on a~·

• i1e iJe bulunan Doktor NLI "
1
' 

misyonu İÇtİmaI lah Arccı nırı nıuıyemhancs 11' 
g irn iştır Oo\tor Nurullah ~r 

Valimiz Bay Fttik Üstün'un 

riyasdinde vi a; et makamın la 

rliin vi 5vet çc ı ıik komisyonu 

toplnrı nı ıştır. Zir.ıat wü diirii Nu 

ri Avcı, ıııt" ı kt z hii ~u ne t ta b i 'ı i 

Mazhar c~mil E-sro, ziraat o IB· 

ıı reiı;i kımyag r Musthfa Rıfat 

h . . it ~-canın muayen r anrsının a S 
tın ın eltı ı ı ii:.tüne g ,. tjr,.n ad'; 
man faya Doktor hiç lir şe 

l . .. JJ'' 
)ııp;. ırıamış, aııc<ık ı ır mu.· 

1 Giilı k'ın i~rak ettikleri ~u top· 

l.u.tıdl\ l '140 yılırıda Ü Jmaniye 

sonra sc1hi hi tarafwdarı g t~• 
len diğ:r uslu bir mandanm '. 

lak t•yle Do~ torun muaycntb' 
b""tii' n •siııden çıka : llnuş ve d .. 1• ı. 

1 Bahçe ve Ceyh ın kazıı larında 

i
l yapı ' an çeltik ekiminin sıhhi ve 

zirai duı umları, mezkU, kcızala. 

jı rın çelt ık komisvonlarınm yılıık 
karar ve ic aatlan tetkik edil 

1 miştir . Bu üç kazamızdaki ç ilik 

1 komisıonlaı1nın kazaları sıhhi 
ve zirai duranı bakımlarından 

1 normal o larak idare etmiş olduk 

ları ve viliyrt çeltik kom· syonu· 

nun mur;) kabe v~ kontrol hak · 

k1nı istimal etmiı oldutu netice 

sine varılarak kc)·fıyet Sıhhat 

vekaldine bildirilmiştir. 

Maarifte teftişler 

23 gündenberi Kozan kaza

sında ve Koun köylerinde tef 

1 

1 

1 

1 
tişler de ~ u:unan şehrimiz Maarif j 

Miif ttişleriod ı-n B~y Halim Al· j 
g<> noğlu düıı t ftişttn şehrimize 

dönmüıtür. 

azgırılıklarına ratmeon götiiıiJ 
mÜ~lür. 

.. ,,ıe 
Geç~nler.~e de yine bOı 

bir hadise o!mUJ, bir difi M; 
da caddede ıiderken .ürk tı' 
ve öldürülmüştü • Beledıye 4' 
hayvanların umumi cad~e~e~, 
gerek y .. lmz ve gerek siirll il' 
!inde güııdüzleri gioip geldi' 

rini men veya otomobil ve;::, 

baların koı na ve zif çal~~I til 
tahdid etse her halde ıyı 

hareket olur kanaatindcyiı • 

Defterdar kazalard•' 
döndü 

Mali işler i tetkik ve tc ~ 
için k=-zalara gittitini babe' -
diğimiı vilayet Deftt:rd•'' . 

Crvdt>t Ş·nol hu işlerirıİ. 
rerck ıebrimiı;e dönmütlerdi' 



peh· 

g.J reş\ eri 

s ıı. hıyc~ı m.;dürü Day 
lıı Tun çer ile Mısisin ça 

ıhtıyar h~y'e ti güzeı i ir 
~ererek M ısis ilk okuluo 
lııan fak ir ve yoksul tale
llıtnfaatı .ıa büyük hir gü 

~*.tbakası tertib ettık eri 

~lınrnıştır. 22 KinuııU t" V· 
tar güoü yapılacak olan 
ıiireılerin l:.üyük bir jr. 

e'1 2Örec .,. ği ümit edilm~kte· 

01~ •biye müdürünü ve i bti 
,de t'cıioi cidd~n takdire de· 

e kaıarlarıııdr. n dol ,;yı teb 
ıcıı tiı.. 

şfr 

Lastik tt!vıiatı 
t'tl 

ılf ~İ Sl\bifadc:n ıırt.:ıo) 
pt~ n acenta hu lunmadıg-ından 
.~· hıanbu l a g«!ldıkler i n i i lcıi 
dil Cdirler • 

sıı llıesele it tk·k olunmuş ve 

iıJI~ lrı hak iki \ aziyetler irıin 
tfl 0~rcn ilm c ·n e imkan gö

rı ~İrıtien nı r. h. Il ı Tknrd ü-
t• \ılu;ıuı azsa B~ le iiye'e den 

d• sorulması ve ancak Oda-

l B:-lediy t l t!r emrine IA!ıtik 
~tek onl.H v sıtasiyle tev

J(l Mın ;; sı taka. ı ii r etmişt i r . 

1 
Y valisi {azaiara 

S leftişe çı !< h 
l(e· 
"e lkya: 17 (Türksözü mu 

tn) - VıJ l imizlıı, Pdrti 

Iİrniz \ ugiin Dö t yolda 

do· ~~ Parti K ... za Ko ... gıe 
aıı lulıınmak iiz re l u s<ı hah 

iyle ~ gitm 'ştir. 

~derun k , z,,. ~ongreai 
~ ki çaış rım •a gür.Ü ya 
t' 

Teşekkür 
1
'' ~urıusani 5 inci sııııf ta 
biİ' trı ve çalışkan bir Tüı k 
kf 

tılan Necat akşaml arı 
1 lemin için satmış ol 

'tı le pua!a• ından bir 

~Yıtarak hu lu ~u bekle· 
h' Ylerioe lir pRmuk!u 

~tırmış v~ 1 unu gönJe-
u. k . . ... ı tt! nh r c:zunıı.e v r 

~ ~u l · · · t fi ı amıyetıı yavruya ı:· 

'" 

1İnı i zi bi lcıi ı iı iz . 

'~\ Jandarma al.cyı Ka-
ıı ·· k •llğünden aldığım as er 
1Crrıi zayi ~ttim. Yeııisi-
1ıt'ıdan eskisirıio hükmü 
1 ilin ederim. 

Mersin Kuzucu kö
yiırıden Hds"n oğlu 
319 doğumlu Meh· 
met AHdede oğul · 
ları 12587 

İlan 
\ ve Zahire Bor

q'n: 
~ C>d~cısı Mustafa Tur· 

tünden itibaren Bor· 
\tası kesilmiş olduğu 

~ 12586 

~rddaş!.. 
ıı~ya üyeol 

İngiltere'ye son 
hücurnla r 

Londı ı : 17 ( u) - Hav:- , 

dahıli emniyet u z ıretleı inden: 
Dün gündüz düşman faaliyeti az 
mikdarda münferid uüşman tay· 
yarelninin İogiltert-nin şark ve 

cenub: şarki üze•inde yaptıkları 
uçuşlara inhisn etm=ştir . Bu mın 
taka~ara birkaç bomba atılm,şsa 
da hasar Vf' zayiat az o'mu~tur 

Lo;d corcun vazife 
alması muhtemel 

Londra : 17 ( A. A. )- Roy

ter parlamento muhabir inden : 

Loid corç Çörçilin ysnırıda bir 

müddet k.ılm•ştır. Bu zira ı et b ir 

çok tahıninle r c yol açmıştır Lo
id coı cun Vaşington büyük <:. çıli -

Bir Rouı en - Yugoslav 
mukavelesi in. zala nrıı 

tiük reş : 17 (a .<' ) - Romen 
- Yugoslav l hrecatını M<.trt rn 
1.una kadar tanzim td · ıı !:>ir ma 
kavcle imzalandı . 

Parti grupunda 

Ankesra: 17 (a r,) Parti gru
pu bugün toplanmış Tticatr t 
vekilinın Veka!ete ait iş ler hak 
kındaki :izah-~( • dinltnmişti r. 

Yunan Cephesi 
( Birinci snhifed~n ar tan ) 

A!f"ı : 17 (a.a) - Bir Yunan 
resmi sözcüsü, Arnavutluk Ct phe· 
sindeki vaziyetin daima şayanı 

memnuniyet olduğunu ltalyan kıta 

)arının Denize doğru ric'atta de· 

vam ettikl.rini ve mümtaz kıta'ar . 
tarafından yapılmış olma!-.ına rağ· 1 
men bütün İtalyan mukabil hücum• 
!arının tardedildiğini söylemiştir. 1 

Drioe vadisinde Yunanlıl a r 200 1 

esir almış\ardık. Bunların arasında 1 
yükseksek rütbeli bir subay da 

18.XIl.940 Çıırşanı lı:ı 

8.00 Program, saa t ayaı ı, 

8.0.3 AJANS 

8.18 Müzik: Hafıı p ıı· gı . ı n 

8.45/ 

9.00 Ev Kadını - Yemek 

12.30 Progra m, Saa :ıy. r ı 

12.33 Müzik : Şarkılar 

12.50 AJANS 

13.05 Müzik : Halk Türkülrri 
13 25/ 

14.30 Müzik : Radyo o rkestıaroı 

l8.00 Program, saai ayaı ı 

18.03 Müzik : Konçerto 
18.30 Konuşma (Dış politika) 
18.45 Çocuk saati 

19.15 Çocuklar için musiki 

19.30 Sa«ıt ayarı, AJANS 
19.45 Müzik : Şarkılar 
20 15 RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik : Fasıl heyeti 
21.10 

21.25 

21.45 

22.30 

Konuşma (Artırma kurumu 
adına Sırı ı Day laraf ındarı) 
Müzik : Saz eserleri 

Müzik : Riyaseticumhur B. 

Saat ayarı, AJANS 

22.45 Müzik : Darıs 

23.25/ 
23.30 Program ve Kapanış. 

·• 

FRED RAY 
Mac Murray Milland -

ın yarattıkları 

KANATLI 

iNSANLAR 
iLAVETEN : 

Meşhur 3 Silahşör kovboyla~ tarafından 

Maskeli Haydutlara Karşı 
SON DERECE HEYECANLI ve MERı\KLI FlLM1 

Bugün gündüz matinede son defa olarak 
Madam Batrflay - Şehvet Kurbanı 

ğ'ine tay ini muhtemel d ı> ğilse b ı lc 

Çöı çil bbioesine gırmes i ıı Üın · 

kündür. Va şi ngton büyük elçisi 

Lord Loton'un yerine k imin ta

yin edilebileceği hakkında kat'i 

bir şey söylemek mümkün d e· 
ğildir. 

mevcu ttur. ı ~~~~~~==~~~= 

----------ı~~ BU AKŞAM 
1 Pek Y k d f a ın a 

Peten-Abet mülakatı 
Vişi : 17 ( A. A. ) - Alman 

mümessili f· bet Viş ıye gelerek 
Peteole üç sa<ı t gö ı üşm üş ı ür . 

BORSA 
P~mıı lc - Huhuh;\t 

KİLO FIATI Macar - Bulgar paktı clNsr En az En çok 
K s. K. ş . 

12 
49 51 

-~ 

Sofya : 17 ( A A. )- Ha· 
vas: Bir Macar • Bulgar kü"tür 
anlaşması imza!amak üznc Ma· 
car Maarif nazırlığında Bulga· 
tistana gelecckt ir. 

48 48,50 

İngiltere Amerikadan 
mali yardun talep etti 
( Birinci sahifede o artan ) 

reye yapılacak yardımın tasrifi 

için kat'i kararlar verildiği zan

nedilmektedir. 

Kapımalı 

Y. Pamuğu 
Klevlaod 1 

1 Sıısaam 
! Kb~gday-

59,25 60 
18,50 19 

l
j ~ugdav To.~I 

,, yerli ı 7,75 
i Arpa 5,00 5,50 

Yulaf 1 6,25 

1 
17 I 11 I 1940 

ı _t~ ambiyo ve para 
i _ J~_;-3!1nl<,a~_:.l_'l\rı _:tıınmı~~ı_r. -· 

Ruıvcltin memleketi tth ıike ı Rayişmark 
halinde ilan t-ylemesi de muhte· 1 •-F-r-=a'-n,._k_(_F-ra-n-sı_z_) --ı------

ı -· 

meldir. böyle bir kararın tatbiki f Sterlin (ingiliz) 

l .. l d 1 Dolar (Amerika) 
nglit e t")'·~ yapı an ya r ım arın 

5 2 
132 2o 

-Fr.ııık (İsviçre) 
SÜral(~nm si ne itli ~ ao VNr ceklİr.' '---...;;..._.,.;..-:, __ ....__ ........ _ _. 

i LAN 

Ankara Askeri Fdbrikalar Un1um 
Müdürlüğünden : 

4215 Ton Demir Hurdası 
satın alınacak 

3284 s ıı yılı kanun ınuclhiııce 4215 Ton Den1ir hurdası m::ı hrı ç 
istasyonların fa v"gon dı\hıl nd~ tesliın Şi'lrti .r 1(" f : nni Vt iJa ı i şut 
nameleri veçhile ve 15 tondan asa~ı olmamak üzere bİr - Mart 
941 tarihine kada• ht her tonu 17 ,50 liradansatm ;\lınac:ktır Is· 
tekliler şartnaıne;i oi her z ımnın komİ~}'onda görebilirler, Ellerinde· 
ki D"'mir hurdttlarını s~tmak istiyenler miktarma göre o/o 15 kat'i 
teminatlariyl'! birlikte Merkez Satınalma komisyonuna 1 müracaat 
!arı. 12565 12- 14-17-18 

ilin 
Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden: 

1-0tomat\k telefon santralının ttsisi için Adana P.T.T. binıı
ıında ~apılacak tamirat ve tadilat işle ri açık eksiltmeye konulmuş 
tur. Kt>şif bedeli (3176) li ta (9) ku uş ve muvakkat teminat (238) 
lira (21) kuıu~tur. 

2-Bu işe ait eksiltme şartnamesi, proj.-, hususi fenni şarlnAme 
ve kişif cedvtlleıi P.T.T. müdürlüğü kalem şefliğine ve y2pı işleri 
nmumi fenui şartnamesi Adana Nafia müdürlüğüne mesai dahilinde 
müracaatle görülebilir. 

3-Eksillm• 4/1/941 Cumarte~i günü saat 11 de Adanada P. 1 

T.T. Müdüılüğü binasında eksiltme komi5yonunda yapılacaktır. 
4-l:Jteklile ı in tksillme güı~ ve scıatinde muvakkat teminat mak· 

buzu vt•ya Sanka:t~·m n~t mektubl\ ve Vilayet vesika komisyonun· 
dan bu iş içio a!ınmı ~hliyt t vesikasiyl~ birlikte komisyona miiraca 
atları. 12585 18- 22-26-29 

Mahmut Yesari'nin yazdı~ı, Hazlm, Cahide, Vasfi 
ve diğer sanatların oynadığı 

- -Nöbetçi Eczane 

Ali Nasibi Akasya Palas 
Yağ Camii yanında - • • 

Yurddaş !. 

Hava kurumuna aza ol 

y L D 1 

1 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmın

da ç~lışmak üz.erebir mürettibe 

ihtiyaç "vardır . [darehanemize 

müracaatları. 

z Möble Evi 
ve Atelyesi 

=e -

111'. 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

QIL ...... ~ ..... :W'9 

~--- . 
Ziyaret EcUniz 

ı 1111 ra~ llillJk .. ;ı-

Ev 1 1 
i 

Mutedil Fiyatlar 
Salon Takımları, gardroplar, yatak takıml':\rı, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

Y 1 L D 1 Z Ate 1 y e·s l n d e 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiniz Şekilde Yapılır 

Taşradan Sipariş Kabul Edi1ir 
ADRES : Adana Abidinpaşa Cadde<>i Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,, Moble Evi 

12546 

... 



~·· TORKSôZO ~- ... 

İlan 
Adana Belediye ri

yasetinden : 

18 12-=-940 çarşamba gü. 

nünJ,. 11 itibann ; Eslci Askerlik 
Şuhası önünden Ulusparkı, Taş 
köprü v~ Abidinpıışa caddesini 
tcıkihtn lııhisarlı>r Tütün Filhri· 
k~sı arnsınJa o!o1>ÜS st-ferl r: ıi
nin başlıyaca~ı sayın halkımıza 
ilan o'unur. 12582 

İlan 
İskenderun Belediye 

reisliğinden : 

Bclcdiyrmiz müstahdemini 
için 10 add kaput ve 36 takım 
şapkasiylc beraber kışlık elbise 
yaptırılacakıır. K.-ıif bedeli 684 
lira ve muvakkat teminat 57 
lira 30 kuruştur. Toliplerin 30-
12-940 puaıtesi günü saat 
10 da BeleJiye Encümeninde 
tcminatlarile beraber hazır bu
lunmaları ve şartnameyi öj'ren· 
mtk i;tiy nlerin de her gün 
Belediye Mubasebtıinc müra· 
caatları i in o 'unur. 

12583 18-23 - 28 

~ ~ Zayi tezkere 
Dünyanın en meşhur radyoları yakında geliyor . lsti~l~l Harbilc Yunan Ha~-

1 bine ışlıraldc aldıtım t< rhıs 

TÜ 

tc1keremi zayi ettim. Yeniaioi ala· 
1 catımdan eskisinin hükmii yoktur. 

Ceyharun Kıvnklı köyünden 
Ali oğlu 310 do~umlu 

11584 Dede Mehli 

•• zu 
• • • • • • 

GAZETE ve MATBAASI 
• • • • • • • • ı Türksözü Gazetesi: 

============ 
Okuyucularına, dünyanın her tarafında 
vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. • · • I 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

Tür ksÖzÜ Matbaası: rita, BiİUmum Matbaa işlerini Türkiyede 
l!!!!!!:~~!:!:::la!!l:!!!!E!!!!!E!!!:!:: mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder. 

• • • • • • • • • •• ., 
:ı •• e ı • ' • ı 

TOrksözlY Cfilt kosmo a 
a 

• ı 
• ı • • • • • 

2 -s;s 

Sağlam, TeıPJ.iZ, Zarif Cilt ( Türksözü) 
MüceHittıanesinde Yapılır. 

• • • 1 • 
Adaaan:DK~:::D~=r~I 

HAl.Ki.Vl S~A VERiLECEK 

Kızıla~ B alosu 
Mevsimin en nezth, en kibar balosudur. 

• Bu baloya timdiden hazırlanmaz. Davetiyeler Kızılay 
J"'9 ... llı:ni•dı • M>bsHNlır. 4-7 

inhisarlar Adana Başmüdürlü
ğünden: 

Akçadeniz Tuz1a&1 lculaklar1ndan iatibaal edilen lsabaeal. köyü 
civarın ·iaki çuv.ıllanmıı (SOO) toıı tuzun pazarhk tarihinden itibaren 
aaami yirmi gün tarf.nda idarede mtvcut şerait dairrsinde Adana· 
daki anbaılara her türlü nakil vuıtasil~ ta'91ması pazarl.p ko· 
nulmuştur. 

Taliplerin güven akçasile birlikte 20 12 940 tarihinde saat 
13 te lnbi11rl1r B•ımüdürlüjüne müracaatları ilin olunur. 

12580 17-18-19 

T. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞIDELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Agustos, 3 ll&iucit .. ~rin 

tarihlerinde yapıJu. 

1941 IKRAMIYELERl 
1 Aclt:t 2000 Lirahk 2.000 Lira 
s 

" 
1001) 

il 3.000 
" 2 il 750 it l.600 
" 4 tt 500 it 2.000 .. 

8 ,. 250 tt 2.000 
" 

~5 tt 100 il !l.!">00 tt 

80 il 
[)() 

" 4.000 il 

300 
" 

20 
" 

6.000 
" 

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

----------------------------------------TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf l•rihl : t888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelrri 

Para birjktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Zıı aaı fiııhı-ırciı; hnlnl' lı H ı llioı!'ı1 tısııınıf hes•P'''"' 
&n az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

~ur'a ile aşaQ'ıdaki plana göre ikramiye datıtılacakt•'· 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 soo ıooo " " .. 
4 " 250 •. 1000 tt 

40 .. 100 .. 4000 .. 
ı 00 .. so •. sooo " 
120 •• 40 " 4800 " 
160 .. 20 .. 3200 " 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 5,!'_! 
radan aıatı düşmiytnlrre ikramiye çıktıjı takdird~ fY 
20 fazlasile verilecektir. ..~ 

Kuralar senede 4 drfa, 1 EyylGI. 1 BirirıcUrıun, 1 ,,.. 
va l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Abone ve llin 
Şartları 

Seneliti 1200 Kr. 
Altı avlıtı 600 ,. 
Üç aybğı 300 ,. 

Aylık ta abone edilir . -ilanlar için ldaNye 
mUrM:ut etmelldlr. 

. 0fılLll GAa1I - ,.,,,,. 

•ri 
Sahip ve Başmuh•~ 

FERiD OELAL &0 
Umumt Neoriyat M~~ril 

MACI• ..,.....,. 

BuıldıtJ yer : T0RKSôZ0 


