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'THALAT OFiSi 
HDAS EDİLECEK 
Ttlccar elindeki kumaş stoklarının 

HUkômete bildirilmesi istenecek 

rçilin İtalyan 
· Jetine hitabi 

\' alnıı bir adam bu 
harbi istedi ,, 

talyan milleti 
1çuruma gidiyor 
londra : 24 (a.a) - Başvekil 
·ı dün akıam radyoda ltalyan 
·ne hitaben bir nutuk irad 
· , Çörçil sözüne şöyle baş

tır: 
'' Bu akşam ltalyan milletine 

ediyorum. Sizlere ,Britanya 
nmn kalbi olan Londradan 

. ediJorum. Bupn hala harp
Bu ~şılacak müthiş bir ha· 

tar. Bu son iki seneden evvel 
tahmin edebilirdi ki İngiliz ve 

mWetleri birbirini tahribe 
b&is etsinler.,, Başvekil, lnailiz 
tinin ltalya için daima bes· 
· dostluktan İtalyanın Avus· 
boyundurutundan kurtulmak 

ittihadını kurmak için sarfettiğ'i 
erde lnriüz mUllet ve par· 

tosunun daima hararetli mü· 
teti.ne mubar oldutunu bahs 
t ve iki miUetin hiç bir zaman 
• İllin muhasunı olmadıtını 

ttıktan sonra, bug-ijn iki mil
ibirbirini tahrip için çalışmaya 
6nı bulunduğunu tebarüz et-

k demjştir ki: 
"~ tayyarecileriniz Londta 
'ne bombalanoı atmaya teşeb
tttiler. Bizim ordulanmız sizin 

im~atorlutunuzu parça 
~ ediyorlar. Ve parça parça 

&'Qlıl1Pı.... Şimdi bu karanlık hi· 
in yalDız baılantıcmdayız. 

nerede bitecetini kim söy· 
·r. Şimdi daha yakından çar
k mecburiyetinde .kalacağız. 

bunlu nasıl vukua geldi. 

hunun sebebi nedir? ltalyanlarl 
hakikab ıöyliyeceğim: Bütün 

bir adamın bir tek adamın 
ar. balyan milletinin Ame

llirleşik devletlerind~n yardım 
tkte olan Britanya impara· 
hna karıı hayat memat mü• 

. sine bir tek adam veraset 

~n büyük bir adam oldu· 
bıkar etmiyeceğız. Şunu da 
-.Uyecetun ki bu adam 

~z sene hudutsuz iktidardan 
lllemleketiniai inhidam çuku-

lstanbul : 24 (Türksözü mu
habirinden) - Ankaradan haber 
verildiğine göre, hariçten getiril
mekte olan deri, çuval, madeni 
eşya, çay, kahve, manifatura, ka· 
tıt gibi eşyaların ithal şeklini tan· 
zim ve idare maksadile kurulmuş 
olan ithalat birliklerinin vazife ve 
salahiyetlerine yeni bir istikamet 
verilmek üure tetkikler yapılmak 
tadır. 

Bu tetkikler neticesinde bu İl · 
halatta nbım rolünü oyıııyacak 

bir ofis ihdası da muhtemel ve 
mevzuu bahistir. 

Böylece ithalat işleri memle· 

ket ihtiyaçlarına daha uygun şe· 

kilde tanzim edilecektir. 

Oi~er taraftan yil}e Ankara
dan bildirildiğine göre, Sümer
bank Umum Müdürlüğü her nevi 
kumaşa ait stoku ikmal etmek ü
zered ir. 811 stok pek yakın bir 1.a
manda Sümeı b:ınk satı ş nıağaza

laıında sa fışa çıkaı ılacak tır. 

Di~er taraft ım bütün toptancı 
kumaş taciı !eri ile perakeııde ku
maşçıların, ellerinde ıııe\·cut ku· 
maş stokunu öııüınüı.deki ay için· 
de hükümete bitdirmiye mecbur 
tutulmaları muhtemeldir. 

Ticaret Vekaletimi
zin yeni bir projesi 
BİRLİKLERİN DAi IA FAYDALI I JALE KO.N,\lASI MESELESİ 

Ankara : 24 ( TUrksözU muhabirinden ) - Bir mUd· 
dettenberl faaliyete geçen ithalat ve ihracat blrllklerlnln 
oynadıiı rol ve gösterdiği muvaffakıyet etrafmda Ticaret 
Vekaletine bir rapor verilmlştlr. Vekalet, gittikçe lnkl••f 
gösteren harici ticaret ı,ıerlnln daha iyi tanzimi için 
tetklklar yaptırmaktadır • 

Şimdiye kadar yapılan tetkiklere istinaden blrllklerln 
faaliyet sahalarını genı,ıetebllmek bunların tUccarm net
ine olarak daha istifadeli bir hale koymak makaadlyle 
Ticaret YekAletl tarafından bir proje hazırlanmaktadır • 

Ev sahibi erkeğin ya
tağına giren ziyaretçi. 
Sabiha, Mehmed Güler ve Ömer Mulaç mese

lesinin geçirdiği enteresan safhalar 

Afrika sahilinde 1 

batırılan gemiler 
İki İtalyan gemisini İn

gilizler batırdı 
Londra: 24 (a.a.) - Amirallık 

dairesinden: 21 llkkanun öğleden 
sonra tayyarelerimiz üç ticaret 
gemisinden mürckkeb bir kafileye 
Trabulusugarb açıklarında torpil 
atmak suretiyle hücum etmişlerdir. 
300 tonluk bir geminin berhava 
olduğu görülmüştür. 600 tonluk 
diğer bir gemi de batırılmıştır. 

runun feci menbalarına getirmiştir. 
Yalnız bir adamdır L i hal· 

yan Tacına ve kral ailtsine rağ. 
men Papaya Vatikanın ve Ro· 

men Katolik kilisesinin bütün 

otoritesine ratmen bu harp için 

hiç bir şevk duymayan ltalyan 

milletinin aı zusuna rağmen eski 
Romanın varislerine hünbar bar· 

barların yanıbaıında yer aldır· 

mıştır. 

Bu hicabavcr, delice hareketi 

yapan bani de -işte bu adam fır. 
lngiliz baıvekili burada ltal· 

yan-fngiliz ve Fransa münase· 

betlerinin tarihçesini gözdtn ge· 

çirmiş, harbin başladığı zaman· 

larda ltalyan bitaraflıtından 
( Gerisi uçuncU ııayfada) 

Mehmed Güller adında bir 
mekteb talebesinin geçenlerde is
tiklal mahallesinde oturan Ômer 
Mulaç'ın evine gece yarısı hırsızlık 
maksadiyle girdiğini, çalmak için 
yükte hafif; pahada a~ır eşya arar· 
ken karanlık bir odada kansı ile 
kucakkucağa uyumakta olan ev 
sahibi Ömer Mulaç'ı kadın zanne· 
derek öptüğünü ve yakalandığını 
yazmıştık. Adliyeye verilen suçlu 
talebe Mehmed Güller beş ay hap• 
se makCım edilerek cezaevine gön· 
derilmişti. 

Mehmed Güller'in bu şekilde 
evine girerek yanaklarının şapur 
şupur Ö)tmesinden başka manalar 
çıkarmağa uğraşan Ömer Mulaç, 
Mehmcd Güller'in hırsızlık maksa· 
diyle değil başka maksatlarla eve 
girmiş olmasına hükmederek ka
rısı Sabihayı tazyike başlamıştır. 

Bu tazyikler neticesinde Meh· 
med Gülcr'in hakikaten eşya çal
mak için değil karısı Sabih~dan 

bir şeyler elde etmek için eve 
girdiği kanaatine varan Ömer 
M ulaç Sabihayı terketmiştir. 

Birgün Sabiha, kocası Ömer 
Mulaç'ın çalıştığı fabrikanın kapısı 

önünde fabrikanın paydos saatini 
bekliyerek Ömer Mulaç'ın çıkma· 
sına intizar ediyor. Nihayet fabri· 
kanın kapısından görünen Ömer 
Mulaç terkettiği karısı Sabiha ile 
karşılaşıyor. Sabiha: 

- Ömer, diyor .. Beni terket
me. Beni evimden, sana olan sev· 
gimden mahrum etme. Ömer, sa• 
na hiyanet etmedim, emin ol. Se· 

( Gc.-isi ikinci sayfada) 

) .......... ~.,...~ ................ ~ ... ~ 
! Bitarafhk kanunu- ! • d·ı· . . • ! nun ta ı ı ıstenıyor ! 
• • i Vaflngton: 24 ( A. A. )- i 
i cumhuriyet partisi il • i 
i derllilnl Y•P•n Ay•ndan i 
i Ofstln g•zetecllere : i 
i - .. Zarar ve zly•n i 
i lnglltereye ald olmak i 
i Uzere Amerika vapur- i 
i larmın bu memlekete i 
i harb malzemesl götUr- i 
i meslnl temin edecek eu·i 
i rette bltarafhk kanunu· i 
i nun tadlllnl terviç edlyo· i 
i rum ,. demlftlr. i . . 
t-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-J 

Türk - Isveç geni 
ticaret anlaşması 

Müzakerelere yakında 

Ankarada başlanacak 
Ankara: 24 (TUrksözU muhabirinden) -29 Şubat t94t 

de bitecek olan TUrklya-lsveç ticaret anıa,masını yeni· 
lemek Uzere hUkOmetlmlz ile lsveç hUkOmetl arasında 
yapllacak ticaret ve kllrlng anıa,maaı mUzakerelerlne 
yakında Ankarad• baflanacaktlr. 

Eden'in Gn. 
Dill'e mesajı 
HITL~RLE GÖRÜLECEK 

NiHAi HESAPTA INGILIZ 

ORDUSU KAT'I ROLÜNÜ 
OYNIY ACAKTIR 

Yunan askerleri şarkı söyliyerek.f ct'pcyc gidiyor 

Londra : 24 (a.a.) - Sabık 

Harbiye Nazın Eden imparatorluk 

kuvvetleri kurmay reisi General 

Dill'e gönderdiği mesajda, Hitlerle 

görüşülecek nihai hesapta ordunun 

kat'i bir rol oynıyaca~na işaret 

etmiştir. Eden, Harbiye nezaretin· 

den ayrılmakla duyduğu teessürü 

izhar ettikten ve Hazirandanberi 

Atina : 24 (a.a.) - 58 Huma· 
ralı tebli~ : 

Mevzii harekat dün de muvaf
fakıyetle devam etmiştir. Hayrna~a 
işgal edilmiştir. Çember içine alı
nan 141 inci siyah gömlekli taburu 
teslim olmuıtur. Bu tabur, 29 su
bay, 677 erden mürekkeptir. ikinci 
Berlsageri alayının ikinci tabur ku
mandanı da \formayı ile ve bir 
çok askerle birlikte elir alınmışhr. 
Elimize pek çok harp malzemesi 
geçmiştir. 

Atina: 24 (a.a.) - Emniyet 
Neuretinden: Memleket dahiüde 
dün düşmanın hiç bir hava faali-

KINA YAK 
ELLERİNE .. 

O kuyucularımdan af dilerim. 
Şu aşağıya yudıtım ano· 
oim ve açık bir mektub· 

dur: Yalnız, anonim mektuplann 
imzası meçhuldur. Benimkinin im
zası belli muhatabı meçhuldur. 
Ben l:iir zihniyete hitap ediyorum. 
Bu zihniyette olan her insan bu 
mektubu kendi posta kutusunda 
bulabilir .. 

Sayın ...•• 

Türkçede bir dik ton • vardar : 
Gayzını, kinini tatmin eden insan· 
lara .kına yak... elllerine... denir. 
Senin de içinde uzun zamandan
beri homurdanan kin ve gayzın 

arbk susmuş olmalıdır. 

Kına yak ellerlnel. 
lnkilib ve yüksek prensibleri, 

dört ayaklı, yeşil çuhalı masa ba· 
şında arayan, ileri hareketleri an
cak cazbandın temposunda bulan 
zavallı dimatm artık sükônet 
bulmuştur. 

K1na yak ellerlnel. 

Sana fazileti, dürüstlüp, müs 
bet işi, civanmertliği tepeleyen bir 
zafer kazandığını vehmettirecek bir 
hadiseyle kucaklaştın. Sinsi tebes
sümlerinin ifadesinde saadetini 
gizlemek istiyen bir teliş vardı. 
Sana kızmadım. Fakat acıdım. 

Çünkü, memleket ve cemiyet men
faatlerinin aleyhine olarak çevrilen 
manevralann, desiselerin, ergeç 
keşfedilerek mahkum edildiği bir 
zaman ve memlekette yaşadJtı

mızı idrak edecek kadar akhn ol· 

dutunu biliyorum. Sevinmekle 
beraber korkuyorsun da.. Bu aki
betten korkuyonun. 

ELEN CEPHESiNDE 

141 inci Ital
yan taburu 
esir edildi 

Barlagerl taburu kumandam 
da kur.m•yı il• blrlıkte 

Yun•nhl•ra t-llm oldu 

ordunun yeniden techizi için sar

fedilen gayretleri hatırlattıktan 

sonra demiştir ki : 

''Nil ordusunun batı çölündeki 

parlak zaferi çok sabırlı gayretle-yeti görülmemiştir. ----"'"~ 

Ati.na : 24 (a.a.) - Atina ajan

sından: 

Bütün gazeteler, Türk kadın · 
lanrun İtalyanlarla harbeden Yunan 
askerlerine hediyeler göndermekte 
otdaldanndan bahsetmektedirler. 
Estiya gazetesi ezcümle şöyle de· 
mektedir: 

"Kadın ve erkek bütün Türk
lerin Yunan ordusuna karıı duy· 
duklan muhabbet tezahürlerine 
phit olmaktayız. Yunanlılar hiç 
bir zaman nankörlük etmemişler
dir. Zamanı a-elince de minnettar
htımızı isbat etmesini bilecetiz. 

işte haklı oldutun biricik 
nokta .. 

Mamafi saadetin kısa da olsa 
sevinmekte haklısın çünkü, uzun 
uuıwıdanberi ıçını tırmalayan 

kinin ve rarazm biraz dinmiştir. 

Ki ... yak ellerlnel. 
Memleketin yüksek menfaat

lerini ancak kendi menfaat dürbü
nünle seyreden gözlerin sevinçle 
parladı. inkılap, yurd ve fazilet 
gibi bir türlü manasını anlıyama
dıtın mefhumlan, icabında kullanı
lıp sonradan bir tarafa atılacak bir 
silah olarak tutan ellerin heyecanla 
titredi. 

içinde, mazinjn sanklanıp bü
tün tazelifiyle yaşadıtı kafanda 
ne geniş ümid ve hayaller dolaş
DUfbr kim bilir? 

Bu tath hayaller ham da olsa 
seni çok zevklendirmiştir. 

Kın. yak ellerlnet. 

Yaloız senden şunu soruyo
rum : Ahlak ve faziletin mağ'hip 
oldufu bir devir gösterebilir mi· 
sin ? imkanı yok.. Hele bu mem
lekette ve bilhassa bugün .. 

Senin de bugünkü saadetin 
ne kadar büyükse, yarınkj inkisa· 
nn da o kadar şiddetli olacaktır. 

O zaman da sana şu tavsiye
de bulunacağım : 

Mendil al ellerlnel •• 

Not - Bu mektupla münase· 
bet ve muhaberatımız kesilmiı ol
mıyacatır. Muhaberatımızın devam 
edecetine teminat veririm .. 

rin ve keza hamle ve cür'etin ilk 
mükafatıdır. Mısırdan dönüşümde 

Ortaşark ordusunun muvaffak ol· 

rnası için icap eden bütün vasıfla· 

ra malik olduğunu size söylemiş-

tim. Bu vasıf Afrikada kendini 

göstermiştir. Bir gün gelecek ken

dini Avrupada da gösterecektir. 

Parti grupunda harici

ye Vekilimizin beyanatı 
Ankara : 24 ( Türksözü mu· 

habirindcn )- Parti Meclisi Gru· 

pu bugün saat 15 de Hasan Sa
kanın Reisliğinde toplandı . Hari· 

ciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu 

son on beş gün zarfında memle· 

ketimizi alakalandıran harici me· 
scleler hakkında bir saat süren 

izahat verdiler . Hariciye Vekili 
miıin bu beyanatı Umumi Heyet
çe tasvib edilerek toplantıya ni· 
hayet verilmiştir . 

Ruzvelt ve Noel 
Vaşington : 24 ( A. A. ) -

Ruzvclt Noel münasebetiyle mil· 

lete hitabetmiş , iyi yıllar temen

nisinde bulunmuştur . 

İngiliz bombardımanları 
Londra : 24 ( A. A. ) - in· 

giliz hava fıloları Blogne 1 Dön· 

kerk , Ostand , Rudvelkhofn ve 

Ren sınai hedeflerini bombardı· 

man etmişlerdir. 

Paris sokaklarında 
Londra : 24 ( A. A. )- Fran 

sız ajansı Paris sokakJanna Kons· 
tantin imıah beyannameler yapış-

tırıldıtını ve halkın bunları Alman 

polisinin gözü önünde yırttığını 

bildirmtktedir • 



Sayfa 2 TORK~ôZO 

TARiHTEN YAPRAKLAR 

İlk hava taarruzu 91 sene 
.,_B_I L G~ LE R 

evvel italyaya yapılmıştl 
Buğday rıe vakit 

ekilir ? 

Avusturyalıların on 
bombalar taşıyan 

beşer 
meşhur 

kiloluk 
200 

barutlu 
balonu 

Buğday her memlekette ay
ni mevsimde ekilmez. Her mev· 
simde, dünyanın şu veya bura
sında mutlaka buğday zer'iyah 
o!ur. Bunu aylar üzerine ıöyle 
teıbit etmişlerdir: Bugün İngiltere ile Almanya 

ara~ında müthiş bir şekil alan 
hava muharebesi ne znman baş
lamıştır ? llk hava taarruzunun 
tarihi nedir ? .. Bir çok kimseler 
bunu merak ediyorlar . Bir kaç 
gün evvel ilk hava bombardıma
nının Balkan harbi esnasında ya. 
pıldığı iddia edilmişti. Bu iddiaya 
göre 28 sene evvel bir Bulgar 
tayyaresi Edirne üzerinde keşif 

uçuşu yaparken iki küçük bomba 
atmış, fakat bombalar bir tarlaya 
düşerek hiç bir tesir yapmamış, 

hatta kimse bomba atıldığının 
farkına bile varmamış 1 

Şimdi ilk hava taarruztınun 
bundan çok eski :.:amanda, tamam 
91 sene evvel yapıldığı iddia 
edılmektedir . Avusturyalılar 1814 

senesinde .v~nediği hakimiyetleri 
altına aimışlar , 34 sene bu haki · 
miyeti devam etıirmişlerdi . 1848 
de şehir halkı Oaniel Manin adın · 
da bir avukatın teşvikiyle Avus· 
turyalılara karşı ayaklanarak şe
hirdeki Avusturyalıları kovmuş 
ve Cümhuriyet ilan etmişti . Bu
nun üzerine Avusturya bir ordu 
sevkederek şehri muha'iara altına 
almıştı . 

Muhasara tamam bir sene 
sürdüğ"ü halde şehir bir türlü düş· 
müyordu . Bunun üzerine Avus
turyalılar havadan burasını bom
bardıman etme~i düşünmüşler ve 
22 Haziran 1849 tarihinde bu ta
savvurlarını tatbik sahasına koy· 
muşlardı. A.vusturyalılar, ruzgirın 

sevkiyle hareket eden 200 balon 

hazırlamışlar, balonların içine bi 
rer kiıi ve 15 kilo barut dolu 
bombalar koymuşlardı . l:Salonlar 
Venediğin üzer ine gelince bu 
bomhalar, fitilleri yakılarak atıla
caktı . 

Balonlar müsait rüzgSrdan 
istifade ederek havalanmışlar ve 
Venediğe doğru gitmeğe başla 

mışlardır. Fakat Venediğe yaklaş· 
tıklan sırada birdenbire rüzgar 
değişmiş ve balonlar Avusturya 
karargahma doğru sürüklenmeğe 

başlamıştır . Buraya düşen bom
balar mühim tahribat yapmıştır • 

Şehir bundan sonra daha iki 
ay mukavemet etmiş ve ancak 
yiyeceği tükendikten sonra teslim 
olmuştu. 

Kanunsanide: Şili, Yeni Ze
land, Avustralya. 

~ubat ve Martta: Hindistan 
yukarı Mısır. 

Nisand11: Aşağı Mısır, Hin
distan, İran, Türkiye, Cuba ve 
Meksika da. 

Mayısta: Cezayir, Fas, Çin 
ve Japonyada. 

Haziranda: Şimali Amerika· 
nın bir çok devletlerinde, lspan· 
ya, cenubi Frans:ı, ltalya, Yuna
nistan ve Türkiyede. 

Antep ~urtuluşu Memlekette çalışma-, 

.:,::7i•1a~::.d;;n:~~i lar organize edilecek
1 

Temmuzda: Şimali Ameri
kanın bazı devletlerinde, cenubi 
İngiltere, Almanya ve cennbi 
Rusyada. 

Ağustosta: Şimali Amerika. 
nın şimql devletlerinde, Ka· 
nada, lngiltere, Belçika, metkezi 
Rusyada. 

Eylül ve Trşrinevvelde: Gar 
bi Kanacfadı, lskoçyada, iskan· 
dinav memleketle•iode, şimali 
Rus yada. 

25 Kinunevvelde Antebin 
kurtuluş bayramında bulunmak 
üzere Ankaradan gönderilen, 
Bolu mebusu Falih Rıfkı Atay, 
Gümüşhane mebusu Edip Ser
vet Tör, Gaziantep mebusu Be· 
kir Kııleli ve Konya n.ebusu 
Hamdi Dikmen'den mürekktp 
mebuslarımız dün Antebe hare · 
ket etmi1terdir. 

SITMA YA KARŞI MÜCADELE ARTTIRILACAK 

Mebuslarımız garda, Adana 
mebusları ve matbuat mümes· 
silleri tarrfından uturlanmışlar
dır. 

Ev sahibi erkeğin yata
ğına giren ziyaretçi 

( Birinci sayfadan artan ) 

ni, yalnız seni seviyorum!.. Sevgi
lim, erkeğim, her şeyim yalnız 
sensin Ömer. 

- Nafile, seni terkettim artık. 
Sen benim karım, eşim olamazsın. 
sevgilınin yanına git, o sana bak· 
sın. 

- Hayır Ômer. böyle söyle· 
me. Beni besliyeceksin. Bana evi-
min kapısını tekrar açacaksın. 

Sabihanın bu suretle kendisi· 
ne balta olmasından fevkalade ca · 
nı sıkılan Ômer Mulaç bıçakını çe
kerek Sabihayı vücudunun muhte
lif yerlerinden biçaklamıştır. 

Yakalanan Ömer Mulaç adli · 
yeye verilmiş ve sekiz ay hapse 
mahkum edilerek ceza evine, Meh· 
med Güller'in yanına gönderilmiş-
tir. · 

Sabiha şimdi Ômer Mulaç'ın 
evinde oturmakta ve sevgilisini 
kurtarma~a gayret etmektedir. Sa· 
biha'nın Ômer Mulaç'ın metresi 
oldu~u anlaşılmıştır. 

Adananın Kurtuluş 

bayranuna hazırlık 

Ankara : 24 (Türksözü muha
birinden) - Bazı köy ve kasaba
larda küçük sa'y mükellefiyeti ile 
izalesi mümkün su birikintilerinden 
hasıl olan bataklıklar hakkında ve
rilmiş emirlerin ve mevcud nıza

mabn tatbik edilmemesi yüzünden 
buraların tekrar sivrisineklere yu
va olacak hale geldiği ve sıtma 
vakalannın baş a-österdiQ'i a-örül
mektedir. 

Bu hususa dair Dahiliye Ve
kaletinden vilayetlere mühim bir 
tamim göndermiştir. 

Köy, belediye, sıtma mücade
lesi ve tapu kanunlariyle talimat
namelerinin müteaddid maddeleri, 
bu gibi küçük su birikintilerini ku· 
rutmağa ait çalışmalarda halkın 
yapmağa mecbur bulundukları mü
kellefiyetlerle bunları takip ve te
min ile mükellef teşekkülleri ve 
teyid kuvvetlerini, kurutulan yerle· 
re ait hakları ıarahatla tayin ve 
tesbit etmiştir. 

Köy kanununu 43, 47 ve 48 
inci maddeleri de her şeye terci
han çalışma programlarında başa 

alınması mecburi sağlık işlerinin 

geri bırakılması halinde veya iş
birliği yapılmasında köyler arasın
daki ihtilafın hallinde idarenin mü
dahale hak ve salahiyetlerini gös· 
termiştir. 

Az çok sulak olup ta zeriyata 
müsaid olmıyan arazinin veya ye
ni ameliyelere rağmen tamamen 
sızıntıları ve sulaklıklan giderilmi· 
yen yerlerin, kökleri çok su emen 
okaliptüs, söğüd, kavak ve saire 
gibi fidanlar ile ağaçlandırılması 

ve buraların sivrisinek üremiyecek 
halde muhafazası koy, belediye 
ve orman kanunları icabındandır. 

Umumi sağlığı bozabilt'cek 
binnetice vatandaşların çalışma 
kabiliyetlni ve istihsal kudretini 
sarsabilecek mahiyette bulunan 
bu durumların izale ve imhası 
için yurdun her tarafında bele 
diye ve köy idarderinin devlet 

Beş Kinunsani 941 Adana sağlık tfş\cilatiy1c iıbirliği yapa· 
nan kurtuluı bayramına aid ha- rak lüzumlu yerlerde naf ia me-
21rhk ıimdiden başlımıı bulun· murlarımızın teknik mesailerin 
maktadır. Haber alındıtına gö den de istifade edilerek tama· 
re parti vilayet idare bey'eti men bedeni mesaiye dayanan 
tarafından kurtuluş bayramına bu mükellefiyetleri 941 yılı iş 
aid protramın hazırlanması için program ve takvimlerinin başına 
bir ~omite ayrılmış v~ komitenin\ almalara zaruri görülmştür. 
bugun toplanarak ışe başla- idare amirlerinin bu mesai. 
ması da icabedenlere teblit o yi bizzat devamlı surette takip 
Junmuıtur. etmeleri lazımdır. Bu huauatı 

gezici sağlık mtmur ve köy ko· 
rucularından azami faaliyet iste- ı 
necektir. 1 

Bunlar, ıu birikintilerinin 
kurutulmasında, he'a, lij'ım ve 
çukurlariyle çeşme, kuyu, pınar, 
bark, değirmen yolu, bulaşık 

suyu birikinti ve akıntılarının 
1 

tanziminde, ıüprüntü ve 2übre 1 
liklerle bunların yerlerinin tesbit 
temin ve oaklinde, sazlıkların 1 
temizlettirilmcsinde ; ziraat ve 
orman memurları da ~u işe ya· 
rar tobuıa ve çelikten fidan 
yetiştirme ve ağaçlandırma iş 

leriode sıhhi ve fenni din ktıfler 
vererek bizzat rehberlik edecek 
ve bu suretle "atandaş zaman 
ve emeğinin hedredilmemesine 
itina e)'liyeceklerdir. 

Bu çalışmalarda belediye ve 
köy idareleriyle sıtma müca Jcle 
heyetleri daha muvafık bir ne· 
ticeye ulaşabilmeleri için kanun, 
kanun, talimat, tebliğleri alaka· 
darlara tevzi ederek nazarıdik
katlerini bu e1aslı sıhhat vazife
sine celbeyliyeceklerdir. 

Vekalet, elde edilecek neti
celerden peyderpey malumat 
verilmesini de emretmektedir. 

Teşrinsanidf': cenubi Afrika, 
Peru, şimali Arjantinde. 

Kinunevvelde: Arjantin ve 
Birmanyada .. 

Petrol lambaları 

fazla ışık 

ve 

Pttrol lambalarının parlak 

ışık vermesi için yeni fıtilirıi sir

keye sokmalı ve kuruduktan 

sonra yerine takmalı. Yakıldığı 

zaman çok pat lak ziya verir. 

Mumdan tasarruf 
Mum yanarken fitili üzerine 

tuz serpilir, daha dotrusu siyah 
olan fitil kısmı üzerine bir kaç 

iri tuz tanesi konursa mum ça
buk erimf'Z, diğer mumlardan 

yüzde yirmi beş fazla dayanır . 

Tırnaklar · çoraplar 

Ayak tırnakları makasla ke· 
silmez de törpülenerek biçim 
verilirse ip~k çoraplar daha ::ız 
yutıhr. uzun müddet dayanır 
mıı. 

NE VAR? NE YOK? 

Yeni bir yazı makinesi - 1 metre uzunluğunda 
kale anahtarı - 2 dolar kazanmış ama ... 

A merikada son derecede tekemmül etmiş bir yazı makinesinden 
çok bahsedilmektedir. Bu makine karbon veyahut poligrafla yazıl 

mış suretler göndermek istiyen ve yüzlerce sirküler göndermeğe ml!c· 
bur olan büyük şirket ve müesseselerin çok işine yarıyacakbr. 

Dört takım harflerle ve tek klavye ile mücehhez bulunan bu maki
ne, ayni zamanda dört nüsha yazmaktadır. Bu dört nüshadan karbon 
kağıdı ile beşer suret çıkarılmakta ve bu suretle bir makine ile yirmi 
suret alınabilmektedir. 

B ·ohemyada Schüttenhofen civarında bulunan tarihi Rabi şatosu 
tamir edilmektedir. Sağ"lamlaştırıtmak için temeli kazıldığı zaman 

meydana bir metre uzunluA-unda bir kale kapısı anahtarı çıkmıştır. 
· Yapılan tetkikatta bunun asi Hussitlerin sergerdesi Zızka'ya ait bu

lunduğu anlaşılmıştır. Serırerde Rabi şatosunu teslim aldığı zaman bu· 
nun fevkalade büyük olan anahtannı teslim alimeti olarak toprata 
gömdürmüştür. 

V ilyam Dolny namında 34 yaşında bir Amerikalı,_ V~şinıton ~Öp· 
rüsünden Potomak ırmağına atlayacağına daır bır dostu ıle 2 

dolara bahse tutuşmuştur. Filhakika Dolny köprüden ırmağa atlayarak 
2 doları hazanmış ise de belediye nizamına muhalif bir harekette bu· 
lundutu için 10 dolar para cezası vermiştir. 

•• 
Oğretmenlerin kıde 
cetvelleri lastik edil 

Vilayetimiz ilkokullarına aid 
• 

kıdem ve intibak cetvelleri ve· 

kaletçe tasdik edilerek gelmiş · 

tir. Bu cetvele göre 151 öğret 
men terfi etmektedir. 

Diğer bir kısım öğretmen

lerin de kıdem cetvelieri bu 

günlerde ıelcccti haber alın

mıştır. 

Okullarda 
Yılbaşı ve bayram 

tatiller 
Maarif V ekillitinio bir ka

n rına ıöre, mekteblerde yılbıtı 

tatili 30 ilk kanunda başlayacak, 

2 sonkinunda bitecektir • 

Kurban bayramı tatili de S 
ikinci kanundan 13 ikinci kinuna 

kadar devam edecektir • Bu ka

rar bütün okullar1 teblit edile· 

cel<tir. Kurban bayramı ve ıö

meatr tatili beraber rastladık

lar mdan V ekilet her ikisini tev· 

hit ederek bu suretle ıekiz a-ün

lük bir tatilil devresi vermiıtir • 

Geçen yıl sömestr tatili ıekiz 

gün ayrı olarak yapılmıştır. 

Seçilen talebeler 

Haruniye Düziçi köy ensti· 

tüne evvelce st.çilmiı olan tale· 

beler yakında enstitüye çatrıla

ca~tır. Bunun içinin karyola ve 

yatak ihtiyaçları temin edilmiı 

tir. 

Bira istihsalatı 

arttırıldı 
inhisarlar bira istihsalini 3 

milyondan 6 milyon litreye çı· 
karmıştır. Satın alınan Bomonti 
fabrikasında bir çok ıslahat ya
pılmıştır. Bundan sonra bira ıı· 
kıntısı kat'iyen mev.zubahs de
illdir. 

Asfalt yoldaki 

kulube kaldırıldı 

Kuruköprüde ıafalt dörtyol 
ağzındaki büyük el,ktrik direti 
ile polis kulubesi kaldmlmışlır. 
Köşe başına yeni bir dirrk ça 
kılarak elektrik telleri bu dire· 
~e bağlanmış, kulube de kaldı· 
rım üzerine nakledilmiştir. 

Altın fiyatları 

İstanbul: 24 (Türkıözü Mu· 
habirinden) - Altın fiyatları, 
haf ta sonu olmasına ratmen biç 
bir tahavvül göstermemiıtir. 
Dün de bir altının deteri, ev· 
velki günkü gibi 22,80 lira idi. 

Parti kongr 

münasebetiyle 

Büyüklerimizin 
cevablan 

Mustafa Rifat GGJek -' 
H P. Kona-resi ikinci Reitİ 

AD 
C. H P. Viliyet k 

münasebetiyle hakkımda 

olunan ~mimi duyıuJara 
kür eder t>.ıanlar dilen. 

lamel 

Rcisliline - ADANA 

Parti çalıımalannıa ell 

ut bıdiıesi ve ülkümüzÜO 
bıkkuku yolundaki ileri 
ketlerin lc:ayoatı olan v· . 
lı:onıreıioin akdi milnaıe ... ..,.~~ 

arkadaşlarımın rösterdikldl 
mimi duyruları tqekkiir 
hepinizin ıözlerinizdcn öpe! 
C H. P. Genel ıekreteri 
rum Mebu~u. 

25 Xll 940 Çartamb• 

8.00 Proıram, saat ayan, 

1.03 AJANS 

8.18 Müzik : Hafif proır.., 

8.45/ 

9.00 Ev Kadını - Yemei' 
12.30 Program, Saat ayarı 

12.33 Müzik : Kanpk tarkİI" 
12.50 AJANS 
13.05 Müzik : Şarkı ve f' 
13.20/ 
14.00 

18.00 

18.03 
18.30 
18.45 

19.15 
19.30 

19.45 
20.15 
20.45 
21.10 
21.25 
21.45 

22.30 

Program, saat ayan 
Müzik : Oda rİıusiki'İ 
Konuşma (D14 politik'1 
Müzik : Çocuk saati 
Müzik : Çocuklar içiıl 
Saat ayarı, AJANS 
Müzik : Fasal heyeti 
RADYO GAZETESi 
Müzik : Geçit konseıi 
Konuşma 

Müzik : Yeni ~....., 
Müzik : RiyueticlllP' ... 
Saat ayan, AJANS 
Müzik : Radyo orke 
Müzik : Cazband 

BU AK,AM 

Nöbetçi Eczaıı' 

Fuad Eczan 
Yeni Poatane Y•~ 

Kızılay Balosu 
Mevsimin en nezih, en kibar balosud11t 

Davetiyeler Kızılay 
12600 
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HADiSELERiN ICMA:.-ı 
Dün geceklRodyo Gazetesi =f 
Çörçilin son 
nutku akisleri 

nriliz Başvtkili Bay Çörçi 
lin son nutku , bütün dünya 
büyük akisler uyandırmıştır • 
çil son nutkiyle ltalyınlara , 
dilerini harbe ıürükleyen ye 

'11e adamin Muaolini oldutunu 
latmııtır. 

Çörçil bu nutkiyle lıem ltıl· 
milletini ikaz etmek istemiş 
de , ltalyan milleti muva· 

beainde Muıolinioin nüfuzunu 
rınak istemiştir. 

,_# ~ Vişinin vaziyeti 
eilİ ) itinin Almanya ile olan mü 

naaebetleri hala bir esrar 
desiyle kapanmış bulunuyor • 
tlerin son tekliflerine Petenin 
cevap verditi malOm olma 
klı beraber , Pctenin verditi 
~•bm Hitltri tatmin edici ma. 

ttte oldutu anlaııhyor . 

Pcten Lival'i tevkif ttme 
kle beraber kendisine tekrar 

t v12ife vermemiş b1ı1lunuyor . 
Bütün bunlarla beraber Al· 
ııyanm Viıi hükumetini taz· 
etmekte olduğu muhakkak· 

ili Direr taraftan şu da muhak· 
~;ar ki loıil tcrrnin zafer!eri 
;,i }di ettikçe Vişi f eki kanaat 
e~i' de ıeıtleımektedir. 

· ~~denin hariciyeye 
tayini akisleri 
ay Edenin lngiliı hariciye 
nızaretine tayin ediliıi Ber 

'ie Romada şüpheıiz ki iyi 
lınmadı . Çürıkü Eden yıl· 

• mücadeleci , cesur bir ka· 
erdir • 

Almanya ve lta1ya hiç bir 
ttle Edenin lnıiliz harici ıi· 

i bawmdı olmaaını arzu et. 

~lenler vaziyeti 
'runanlılar ilerilemekte de
ediyor • ltalyan kuvvetleri 

teri çekilmektedir . Yunanlı 
Berat ıebrine 22 kilometre 
•fede bulunmıktadırlar. F ı 
rnevıimin kıt olması ve ön· 

·,; İllde 2200 rakamlı dat sil si· 
ti"') . buluomuı, harekita ıüçlct· 

tktedir. 

Libya harekatı 
ltılyan kuyvetleri Bardiyada 
bafif bir müdafaa hattına 

'"maktadır • lnıiliz kuvvet 
hıı' 8ırdiyanm yetmiş ~ilometre 

ı, ~ eıinde bulunuyorlar . Fev· 
es~e badiıcler bekleniyor. 

İliz ortaşark kuman-
danının mesajı 

it.bire : 24 ( a.a. ) - Or. 
k lnıiliz kuvvetleri başku· 
nı Mııırdaki kıtalara bir 

. i röndererek Noeli tebrik 
ıJ'. ve demiştir ki : Bu yılımı· 

1 ~ıiye ve hale bakarak biti · 
riı. Hür Fransa, Polonya, 
tılovakyı ıiıi ıelımlarız de· 
tiyi ve hürriyet pkenıiple · 

'-lüdafaa ederkm düımana 
~ indiren müttefikimiz Yu· 
İatanada ıelımlar11 .. lıtibıl i· 
tQ iyi temennileri mi sunarım 
İ zafere kadar mücadele e 
iı prenıiplerimize liyık bir 
• lturmak·!çin büyük bir ııy· 
tfetmek luımıelecıktir. 

TORKSOZO 
s 

Çörçilin İtalyan 
Milletine hitabı 
( Birinci sayfadan artaıı) 

memnun kaldığını kaydettikten 
sonra nihayet, ltalyan milletin· 
den hiç ferdin arzusu olmaksızın 
ltalyanın harp dehşeti içine atıl
dı~ın ı söylemiştir. 

Başvekil burada lngiliz-ltal 
yan harbine 111sni olmak için 
11rfettiti gayretleri tekrar etmiş 
ve Musoliniye 16 Mayısta gön· 
derdiği mesajın suretini ve Mu· 
solininin cevabım okumuştur. 

Suriyede vaziyet 
Kahire : 24 (a.ı) - Akde· 

nizdeki vaz'iyet irı inkişafı Suriye 
de yakından takib edilmektedir. 

Suriye balkı Berütta hulunan 
lt.,Jyan komisyonuna karşı pek 

tuhaf Lir vaz'iyet almıştır. 

Beıutta geztn ltaJyın kon· 
solosu bir çok kimsenin kendisi
ne geldiğini ve kollarını uzata· 
rak müstehzi bir şekilde ıelam 

verdiğine h&yret etmiş ve bila· 
hare otomobilinin arkasında bir 
Yunan bayrağının resim edilmiş 

olduğunu görmüştür. 

Bardiyada vaziyet 
lngiliz baıvekilinin büyük hır 

samimiyetle yaptığı hitabe redle 
mukabeleyi tazammun eden bu 
cevabın üzerinde buıün hiç bir 
mutalea yürütmiyeceğini söyli· 
yen Çörçil sözlerini şöyle bitir· 
miştir: 

Kahire : 24 ( A. A. ) - Bar· 
diya ve di:ı-er Afrika cephel~rin· 

deki vaziyette de~işiklik }Oktur . ı 

11 Bu cevap kendikendisini 
pek a-özel anlatıyor. Sulh isteye 
nin kim oldutunu, harp isteye· 

Berut emniyet müdürü ' 

nin kim olduğunu herkes ıöre 
bilir. Bu adam yalnız adam. Bir 
tek adam, ltalyayı harp kasırğa-
11nın içine atma~a azmetmiş bu 
lunuyordu. Bugün ltalyanın vaz'i 
yet nedir?. On sekiz senelik dik 
tatörlük yarasından sonra ken
disine itimat etmiş olan milletini 
Duçe ne piye harbe sfüüklemiı 
tir. 

Buıün ltalyanın karıısında 
bulunduğu ıtır iki şık nedir. 
Bunlar şunlardır: Ya denizde, 
havalarda ve Afrikada bütün 
Britınya imparatorluğunun dar· 
belerine ve Yunan milletinin şid 
detli mukabil hücumuna muka· 
vet etmek veyahut ltalyayı işğal 
etmek, ltalyan milletini esaret 
altını almak ve Brrner yoluyla 
istilayı ve onun yırtıcı askerlerin 
ve Gestapo ajanları çetelerini 
çıtırmış. O istili ki kendisi ve 
naıyari .ltalyan milletine karıı 
uklar arasında misli bulunmıyan 
ların acı ve en açık istihfaf ha· 
sebiyle mutahassıs bulunmakta· 
dnlar. Bir adam bir tek adam 
itte sizi buraları sevketmiştir. 

Bu hikayeyi : bitirmeden bu· 
radı bırakıyorum. Taki bir gün 
muhakkak aurette gelect k ve o 
ıün ltalyan azmi kendi mukad. 
derat ı nı bir kere daha kt ndi eli· 
ne alacaktır. 

İngiltereye 

Vişi : 24 ( A. A. ) - Berut 
emniyet müdürü Vişiye nakil ve 
tayin edilmiştir. 

İlan 

Adana kulübünden: 
28- 12- 940 Cumartesi günü 

akşamı saat 20 de saym azala 
rınıyılhk kongreye davet eder • 

RUZNAME 

1- Faaliyet rapoıu 

2- Hesab tetkikini Heyeti 
idarenin ibrası 

3- Nizamnamede icabeden 
tadi iitın icrası hakkındaki He· 

yeti idare teklifi 

4- Yeni Heyeti idare se· 
çimi 

5 . Haysiyet Divanı seçimi 
12595 21-24-2~ 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FlATI 
CiNSi En az En çok 

K. s . K. c:. .. . 
ıo:=-

O'ta 12 
Ma. parlağı 49 50 

'~---~ \fa. temizi 47,00 48,75 
Kapı malı 

Y. Pamuğu 35 
Klevland 1 59,25 60 
Smuıam 19,50 22 
K.bugday -
~uğday To. 

son akın .. yerli 
7

'
75 

Arpa 5,00 5,50 

Londra : 24 ( A. A. ) 1 Yulaf 6,25 

Hava ve dahili emniyet nua- 24 ı 11 ı 19-40 

retleri tebliği : Dün gündüz düş·! iş :a-:ı~a~:~:a:~1fn:,';:tır. 
man faaliyeti lngilterenin ~ark ı '--ıır"eı 
aahili üzerinde bazı m:ntakslara ı ~=R~a:y~i~ş~m-=.a:rk~-=--=--=--=--=-~-,ı--,----11 
münferid tayyarelerle yapılan Frank (Fransız) 
hücumlara inhisar etmiştir. Ölü Sterlin (ingiliz) 

Dolar (Amerika) 
5 

132 
21 
20 

v" yaralı azdır. Pek az basar Frank (İsviçre) 
vukua gelmiştir, ,__ __ ...... _....-., _ _... ____ ....,. 

ilin 
Belediye riyasetinden : 

. 
1 . 
1 

! 
1 
1 

( Ölçü sahiplerinin nazarı dikkatine ) 
Senelik muayeneleri 9 t l yılı içinde yapıtacak oları ö'çü ve tartı 

aletlerinin nev'i ve miktarı 1-1 -941 taı ihindcn 31-1 -941 günü 
akşamına kadar bir beyanname ile belediye ayar memurluj'una 1 

bildirilerek mukabilinde ( Muayene müracaat katıdı) alınması mtc-
1 

buri olduğu ve bu müddet zarfında müracaat ctmiyenler hakkında 
kanuni muamele yapılacatı ölçü sahip1erine bildirilir. 

12603 2s~20 

Hududlardaki 
Arslanları 
Düşünelim! 

Hemşeri 1 
K ar ve yatmur albnda, fır· 

tına içinde hayatlarını her 
an fedaya hazır bir halde, mu· 
kaddes yurt hududlannı bekli· 
yen kahramanları bir an hatın· 
mızdan çıkarmamak mecburiye· 
tindeyiz. 

Onlar, müşterek malın, müş· 
terek şerefin bekçiliğini yapı . 

yorlar. işlerini, güçlerini, ailelerini 
rahatlarını arkada bırakarak va
zife başına koşmuşlardır. 

Biıim de onlara karşı borç· 
lu olduğumuz vazife vardır: 

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

Adana her zaman olduktJ 
gibi bu işte de hamiyet ve fe· 
dakarlık yanşına çıkmışbr. Buna 
kablmakla vatan müdafaasına 
da iştirak ediyoruz demektir. 

Bu işle uATaşan Kızılay'ın 
sana uzattığı müşfik ve şifakAr 

elini boş döndürme 1 

................... 
Çocuk insanların çiçe~idir. Se· 

viniz okşayınız fakat öpmeyiniz 
Çocuk Esirgeme Kurmu 

Oanel Merkezi .................... 

• 

Eğlence • Zevk - Neşe haftası .. 

4züGüRT Mil YoNERb 
ihtişamlı ve zengin sahneler içerisinde geçen şaheser 

Başrollerde: Janet Gaynor - Paulette 
Goddard - Douglas F airbanks Jr. 

iLAVETEN : 

Conrat Nagel 
iN YARA TTIGI ESRARENGiZ MACERALARLA DOLU 

ve BAŞTANBAŞA HEYECAN FiLMi OLAN 

SARI TEHLiKE 
Bugün gündüz matinesinde 

Denizler Mabudesi - Ateş Düellosu 

.. ek Yakmda Pek Yakanda 
Pek Yakında 

Türkçe ıözlü, Arapça şarkılı 

LEKELİ KADIN 

Yurddaş !. 
Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmın· 

da çalışmak üzerebir mürettibe 
ihtiyaç vardır. ldarebanemize 
müracaatları . 

Hava kurumuna aza ol 

y 1 L D 

il Zarif Ev 

1 z Möble Evi 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde-
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

Eşyaları 

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

sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü 
.; 

Modeli 

YILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

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

12546 



Sayta 4 TORKSôZO 

Gaip Anahtar Kılıfı 
içerisinde yedi Anahtar asala 

zincirli Anahtar Kalıfmı gaip 
ettim. 

Bulup Türk Sözü Matbaasına 
teılim edeni derhal memnun 
edeceğimi ilin ederim. 

İşarıyor -
Yük!ek tahsil görmüş 

iyi bir muhAsebeci günün 
muayyen saatleri için iş arı· 

yor. 
Muhasebenin her şekil 

ve usuluna vakıf ve her nevi 
müessese muhasebesini idare 
edebilir. Şerait ehvendir. 
Türksöıünün (cezmi) remzi 
ne tahriren müracaat edil· 
mesi. 2-4 G. 12596 

ilan 1 
1 
' 

1 Adana Hava Kurumun.- : 
1 dan : ı 

• 1 
Kuruao bayramında kcısılecek 

karbanlarao derisi ve bağırsak. i 
~ ... 1 lan 2 inci Kanunun 2 inci Per· 1 

1 

şembe günü saat 16 da sahla· 

Dünyanın en meşhur radyoları yakında geliyor caktır . ısteklilerin şubeye gel· 
me\eri. 12598 24 - 26 

Muharrem i Vurddaş! .. 
Abidinpaşa Caddesi No: 112 Telgraf: Remo - Adana - Telefon: 110 

Kızılaya üye ol 
...................................................... : 1 

• • 1 •• •• . •• • 
: TURK OZU ı • • 
İ GAZETE ve MATBAASI İ • • • • • • ·ı· T ürkso·· zu·· Gazetesı· •· Okuyucularına, dünyanın her tarafında =:. 

===================== 
vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

• • • • • • • • • • • 1 Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha- : 

• Türksözü Matbaası: rita, Bililmum Matbaa İşlerini Türkiyede • 
1 mevcut matbaalara rekabet eder derece- : 
: de tabeder. 1 
• • • • • • • • 1 TlUıırksö~lUı CüO'lt kusmu : i . - . • • İ Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü ) i 
1 Mücellithanesinde Yapılır. İ • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ilan Jlan 
Cebe1ibeteket sulh hukuk mahkemesinben : 

Davacı Cevdetiye köyünden Musa otlu Mehmed Eker Cevdeti 
köyünün Nubut mevkiinde ıarkıtn yol garben hendek şimalen Ha· 
cıali cenubm keli hududlariyle mahdut 80 lira kıymatlı -17 hektar 
araziyi 20 seneyi mütecaviz bir zamandanberi imar ve ihya edertk 
bili niza t11arrufundı bulundutunclın namına tıpuya tesçilini talep 
etmekle Gebelibereket ıulh hukuk mahkemesinde cereyan eden 
açık duruşmada bu mahalle alakası olanların istida ile muhakeme 
günü otan 27-J 2-940 tarihinden evvel itirH etmeleri ilin olunur. 

12601 

Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi baş tabip
liğinden~ 

Müessesemizin mali ı 1: ne sonuna kadar olan Et ve ıebze ihtiya 
cı onbeş gün müddetle açık eksiltm~ye Çıkıuılmıştır. ihalesi 
13-1-941 Pazartesi günü saat 14 de sıhhat müdürlü~ü salonun· 

da icra edileceğinden taliplerin daha önceden teminatlınnı Maliye 
veznesine yatırarak alacaklın makbuzu Komisyona birlikte getir 
meleri liizumu ilin olunur. 12602 25-31-5-8 

Her Eczahanede bulunur. 

T. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞ1DELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Aiustoı1 3 111.iııcitrfl'İ• 
tarihlerinde yapılır. 

1941 lKRAMIYELERt 

ı Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

s il 1000 il 3.000 il 

2 il 750 il 1.500 ti 

4 il 600 il 2.000 .. 
8 il 250 il 2.000 it 

85 il 100 il 8.500 
" 80 il 50 il 4.000 " 

300 il 20 ti 6.000 il 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktiniaİI 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemit olursunuz. 

L 

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

1 

TÜRKiYE CUMHl:JRIYETI 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : t 888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lira sa 
Şube ve ajans adedi : 26S 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

e i 
lırı 

h 
hü 

ikramiye veriyor 0 

ZiıC?al Buhsır.dıı hn l:ııuılı \e ı lıt 11uı2 tasarruf beaa~ lrı 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşaQ"ıdaki plina göre ikramiye datıtılıcıktar. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 •• 500 ,, 2000 " 
4 ti 250 .. 1000 .. 

40 ., 100 .. 4000 " 
100 " so " sooo .. 
120 .. 40 " 4800 .. 
160 " 20 .. 3200 " 

tç 
ili 
ba 
~ta 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde SO 1- tt 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çaktığı ülcdirde ifJİ' · 
20 fazlasile verilecektir. ..J • 

Kuralar senede 4 defa, 1 EyylGI, 1 IBirintkinun, 1 ~ () 
va 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir • 

Abone ve lıan 
Şartları 

Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 ,, 
Üç aylığı 300 ,, 

Aylık ta abone edilir. -
llınıar için idareye 
müracaat etmelldlr. 

TtiRKıliÖ 
'---Wln~ 

Sahip ve Bqm~ll 
l'BltlD CEl.llLıa8w--

Umumt Neoriyat Müae'lf 
MACiD 81Qll 

Basıldıtı r.cr : TÔRKsôzO ______________ ...;...-....;.:... ____ _. ________ ~ 


