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BUGDAY STOKLARI MESELESİ 
~~--------···----------~~-

danamızda bir silo 
nşası düşünülüyor 
Adananın bütün buğday ihtiyacını 

'roprak Mahsulleri Ofisi temin edecek 

....___ ____ ---~. 
londra' da alarmsız * 

geçen ilk gece : 

Lond~a : 25 (a.a.) - * 
i.ln gece şafak vaktine t 
dar Londra Uzerlnde * 

lçblr dUşman tayyare-
1 görUlmemlştlr. Noel 
•cesl Londrada alarm· 
a: geçmlftlr. Noel mU· 
••ebetlle yarm (bugUn) 
Dllterede hiçbir gaze
çıkmıyacaktar. 

--------·· ... 
l<ral Karol 
ınahpusınuş ! 
ki Romen Kralı 

liitlerin · eınriyle 
oyadan s&h:0 ıy~r, 

Loıı dra : 25j ( A. A. ) - • ls
cdcn Romanyanm Londra 

· ve hür Romanyalılar şefi , 
tccilere verdiği beyanatta sa· 
ICral Karolun Se..,ilde bir otel
'nahpus bulunduğunu söyle
tir. Almanların taz>ikiylc ha
Ye nıızırı Sur.er Kı al Karolu 
1 rıeuret altında bulunduı mak· 
r 

lialbuk i Serrano Suner ha· 
Ilı Kı al Karola borçlu idi . Is
Ya dahili haı binde Suner 8ar-
11la da Romanya elç" liği n e il-
etmiş ve bük um et ;ilerin is

lla raQ'mcn Kral Karolıın cm· 
~ iade edilmemişti . Bu emir 
l111eseydi Serrano Suner bu 
hayatta olmayacaktı • lspan· 
hükumetinin bu hareketi pro 

() edılmi§tir. 

lrıandahların 
arb hazırhğı 

l:>ublin : 25 ( A. A. ) - Rcs
ilinlarla bıldirildiğine göre 
Obil şoförl~rine " Dıkknt 1..,, 

tı verilmişt ir . Zira yol dö
tçlerinde yarı daire halinde 
•lar konmuştur . Bu mnniala· 
baıında nöbetçi asker dur· 
~ltdır . Bunlar , bu emre ri <ı.· 
ttmiyenlere ateş açmak tadır· 

Şehrimizin 
günlük Bu~._ 

day ihtiyacı· 

nın muntazam 
surette temini 
hususunda va· 
li Bay Faik 
Üstün'ün reis· 
liğinde iktisat 
Müdürlüğünde 
b i r toplarıtı 

yapıldı ğ ı n ı 
yaımıştık. Bu 
çok mühim 
meselenin e
hemmiyeti 

• r 

Toprak MahsullerirOfisi.., Umum Müdürlüğüne de bildirilerek Adananın 
günlük normal Buğday ihtiyacının Ofisin mübayaa'iettiği Buğdaylardan 

temini istenmiştir. Şehrimizde ekseriyetle Yayla Buğdayı istihlak edil
diğinden zaman zaman vagonsuzluk yüzünden şehrimize_Buğday irsa-

latı sekteye uğramaktadır. 

Memnuniyetle haber aldığımıza göre Toprak Mahsulleri Ofisi Ada
nanın günlük normal Buğday ihtiyacını temin edeceğini ve vagon me· 
selesini de halledeceğini bildirmiş, günlük buğday ihtiyacının kat'i 

miktarını sormuştur. Keyfiyet Ziraat ve Ticaret Odalarınca tetkik edil

mektedir. 

Diğer tnraftan öğrendikiınize nazaran şehrimizde Buğday stokları 
yapabilmek için bir silo ve birkaç anbar yapılması mevzuubahistir. Bu 

husustaki tl'şebbüsler çok kuvvetlenmiştir. 

Ati na: 25 a.a. -
Huduttan gelen ha· 
berleı e göre, Hima
ra'nın alınmasından 

evvel vukua gelen 
üç gün süren mu· 
hare be esnasında 

Yunanistan istilası 

işinde kullanılan Ti· 
yella ltalyan fırkası 
Yunanlılar tarafın · 
dan fena halde hır-

palanmışbr. Bu hal· 
yan fırkası seferin 
bidayetinde Kalamat 
nehrinden geri çe
kilmeğe mecbur e· 
dildiği zaman bir 

• 
Merkez Cep
hesinde Elen 

Zaferleri 
Borseverset daQına 
giden yollar klmllen 
ltalyan ölUlerlle dolu 

Atina : 25 a.a. -
Atina ajansından : 

Estia gazetesi 
Mareşal Grazyaninin 
raporunu tahlil eden 
baş makalesinde di
yor ki : Aşağıdaki 
müsbet vak'alarla 
Trablus garpteki t
talyan ordusunun 
akıbeti tahmin olu
nabilir: 

1- Trablusgarp 
ile halya arasında 
bütün münakalat in
kıtaa uğramıştır. 

Yunan taarruzları 
muvaffakıyetle 
inkişaf ediyor 2 - 300. 350 

-----" bin kişilik bir ordu 
40,000 esir ve yaralı ve 20,000 
ila 30,000 arasında ölü ve yaralı 

• 

vermiştir. 

çok mezalim yapmış ve rehine 
olarak bir çok kimseler götür
müştür. Himara'ya yapılan Yunan 
hücumu esnasında üç ltalyan ka· 
ragömlekli taburuna da çok büyük 
zayiat verdirilmiştir. 

Yunanlılar büyük mikdarda 
ganaim de almışlardır. Düşman 

tayyarelerinin kıt'alara yardım le· 
şebbüsleri akamete uğramış ve 

3 - Bu ordu harp malzeme
sinin büyük bir kısmını da kay· 
betmiştir. 

Yunan topçusu ltalyan topçusunu 
altüst etmişti. Himardan Barsiver-

tJll> · Çörçilin nutkunun 
()pyaları dağıtıldı 

set dağına giden yol İtalyan ölü
leri ile ve her türlü harp malzemesi 
ile doludur. ltalyanl"dr Himara'dan 

4 - ltalyan hava kuvvetleri
nin Afrikadaki tam mağlubiyeti 

lngiliz hava kuvvetlerine halyanla· 

ra öldürücü darbeler vurmak im

kanını verecektir. 
Atina: 25 (a.a.) - Yunan ga

zeteleri Çörçil'in halyan milletine 
hitaben söylediği nutku aynen 
neşretmekle ve nutku temamiyle 
ta~vip eylemektedir. 

londra : 25 ( A. A. ) - Ha· 
alındığına göre, Çörçilin 1ı al
lrlılletine hitaben söyled iği 
l.ın ltalyanca metni Afrıkada 
tdilcn halyanlaı a değıtılmış-

tlera\ Dili'ın zevcesi 

dün vefat etti 
londra: 24 (A. A) - 1mpa· 
'!\ak Genel Kurmay başkanı 
'•l Dill'in kansı Levi Dili 
ttesi ırünü Londrada vefat 

r. 

çekilirken kiliselerdeki avizeleri ve 
kıymetli eşyayı kırmışlar ve zeytin 
yağı fıçılarını da delerek sokakla
ra atmışlardır. ltalyanlar bir çok 
ta rehine götürmüşlerdir. 

Atina : 25 (a.a.) - Atina rad
yosu Yunan kuvvetlerinin merkez 
cephesinde yeni bir muvaffakıyet 
elde ettiklerini ve ltalyanların pek 
şiddetli mukavemetlerine rağmen 

sevkulceyş bakımı dan çok mühim 
bazı noktalar ele geçirdiklerini ve 
taarruz hareketinin müsaid şekilde 
inkişaf ettiQ'İni bildirmiştir. 

Katimerini diyor ki : 
lngiliz Başvekilinin sözlerin· 

den dolayı samimi olarak sevini-

yoruz. ltalyanın mukadderatı biz· 

zat ltalyanların elindedir. Eğer 

ltalyan milleti Hınstiyanlığın ve 
medeniyetin eski an'anelerini ta· 
kip etmek istemeı.se o halde ken· 
dini bekleyen akıbeti hakketmiş 

olur. 

BAŞ VEKiLiMiZiN 
•• 
UNKi ·BEYA ATI 

Milli korunma kanunuiı
da 20 madde tadil edildi 

Hükômet hükmi şahsiyeti haiz ıiıü
esseseler kurmak selihiyeti aldı 
ihtikar kanununda yapılan tadilat da çok mühi ::'dir 
.~ ........ ~ ~.-. ~ ._. .............................................................................. i 

1 Kazanç vergisini 1 
• • 
iödeme zamanıge I dii 
• • . . 
• • i Bu ay kazanç vergllerlnln ikinci taksitinin öden- i 
i me zamanadır. HUkQmete olan borçlarını nihayet i 
i 31·12-940 ak,amma kadnr varmlyenlerden vergi- i 
i lerlnln yUzde on ceza ile tahsil edllmesl kanun 1· i 
i caplarmdandır. Buna mahal kalmamak için istical i 
i edllmesl llzımdır. i . . 
t-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·-· -·-·-·-·-~ 

Ankara : 25 (Türksözü muha
birinden) - Bugün Büyük Millet 
Meclisinde milli korunma kanun-. 
nun yirmi maddesini t dil eden 
layiha hey'etiumumiyece müzakere 
ve kabul~edilmiştir. 

Kabul edilen kanuna göre, hu
kümet millr korunma kanununun 
hükiimlerini tatbik için icabında 
muvakkat memurlar istihdam ede· 
cek v e gerek merkez prek 
vilayetlerde yeni memuriyetler ih· 
das edilecekiir. Ayni 24manda 
hükumetimiz hükmi §ahsi)'.eti haiz 
müessseseler kurmak sellhiyetini 
de almış bulunuyor. , 

( Gerisi ikinci aayfada ) 

• 
BENEŞ'IN Kadirli çelfikçileriııtn 
NUTKU 
SON lNGlLIZ ZAFERLERİ 
BENCE HARBiN KA T'İ 
NOKT ARARINI TEŞKiL 

EDiYOR 

Londra: 25 (a.a.) - Çekos
lovak Reisicümhuru Beneş'in dün 
akşam Londradan Amerikadaki 
Çekoslovaklara hitabında ezcümle 
demiştir ki : 

"ltalyan muvaffakıyetsizlikle
rinden sonra ltalya'nın arbk kal· 
kamıyacak derecede manevi he· 
zimetten doğan inanılmıyacak de-
recedeki büyük hezimeti, Mısınn 
kurtuluşu ve Akdenizdeki lngiliz 
kontrolü .. Bütün bunlar bence bu 
harbin kat'i noktalannı teşkil edi
yor.,, 

Beneş, yine bu nutkunda bü
tün Çekoslovakları birleşmeğe da
vet etmiştir. 

ROMANIN 
HEZiMETİ 
YAKINDIR 

Taymisin bir makalesi 
Londra : 25 (a.a) - Taymis 

gazetesind" n ühim bir lngiliz şah· 
siyeti şunları söylemektedir: 

'' ltalyanın kat'i hezimeti ya· 
kındır. Acaba Almanya o zaman 
ne yapacaktır. 7 Ben evvelce fıal· 
y:ıyı harbe sokmak Almanyanın 
işine yaradığını söylemiştim. Kuv· 
vetli zannolunan ltalyan donanma· 
sından Hitler büyük ümitler bek• 
!emekte idi. 

ltalyanın harbe girmesinden 
abloka kafi derecede muvaffak 
olamıyordu. Bitaraf ltalyan liman
ları vasıtasiyle Almanyaya çok 
şeyler giriyordu. ltalyanın harbe 
girmesi dolayısiyle Almanya elin
deki bu avantajım da kaybetmiş
tir. ltalyan hezimeti bir mütareke 
veya sulh ile mi bitect>ktir. Yahut 
da bir Alman istila veya dahili 
bir ihtilalle mi olacağı belli değil
dir. Şimdilik belli olan şey Roma· 
nın hezimetinin pek yaı ın oldu· 
A-udur. 

Vekalete 
MENEDiLEN ÇELTiK ZIZAATININ KADiRLi BÖLH81ND8 

TEKRAR BAŞLAMASINI TALEP EDiYORLAR. MÜTEMAUIS 
BiR HEY'ETIN VAZiYETi TETKiK EDECEÖI SANILIYOR 

Çölde bir ~İngiliz . su varisi 

Afrikada İngiliz 
faaliyeti 

Kahire: 25 (A. A .) - İngi · 
liz Hava kuvvetleri Orta Şark 
umumi karargibı tcbliAi: Dun 
Bardiya, Tobrıık mıntakn ı U ~ rine 

yapbkları taarrud keşif uçuşları 
<>suasmda İngiliz avcı t ny_y:ıı ~ leri 
ile karşılaşmışlar ve dört duşman 
tayyaresi dUşUrnıuşkl llir. u inga· 

(Gerisi UçUncU sayfada) 

• 
ERZiN CANDA 
ZEI~ZELELER 

A 

Kadirli ve Kozan kazalarında 

sıhh! ve .zira\ duruanın aayri JD\1 • 
ııaid olmasından delay(.iki ._. · 
dı:nbcri çeltik. ekimi yaaak edil· 
mit bulunmaktadır. '~Bu memnu 

mmtakalarda Çeltik kanununun 
butun bukö.mlerioe riayet edilerek 
f enoi ~artlar dabilioıle tekrar çel· 
tik ekilmeıine· dair Sıhhat ve Zi· 

' 
rant vekal1:tleri nezdi~de teıç~ · 
bU!!lere geçilmiştir, Çeltjk .ziraa· 
tının iki senedenberi metr6k. hı· 

ralulmasındao ~iklyet eden Ye 

bu ziraatın tekrar yapılapij..mıai 

için mUsade taleb eden K~irlile · 

rin talepleri Uzerine keyfiyet ia· 
celenmiş ve vekilete arsedilerek 

( Ger!İs ikinci sayf a4fa ) 
...... -

lngilterede bir Kanada 
Kolordusu kuruldu 

Londra : 25 ( ı\. A, ) - Kr· 
nada hükumetiyle yapılan bir an
laşma mu~ibince lngilterede bir 
Kanada Kolordusu teşkil edilmiı· 
tir . 

Yurdda zelzeleler 
Ordu : 25 ( A. A. )- Buıün 

2,25 de burada bir zelzele vu· 
kubulmt:1ştur. Hasar yoktur. 2,25 
de Gümüşhanede de bir zelzele 
'>lmuşhır. Hasar yoktur. 

Erzincan: 25 c A. A. > - Dün gece Parıs 
Bu sabah biri 1,35 de, dl· Paris : 25 ( A. A.. ) ,..._, Paris 
geri de 2,30 da olmak Oze- halkı dün gece aaal ~.-- k~r 
re Cenubtan Şlmale dolru Noeli tes'ıt etınİ§lir. KahvP!cr ve 
•lddetll iki yer sarsıntısı lokantalar ancak bu l&;llta ka· 
olmuftur • Hasar yoktur • panmıştır. BLJyük caddeler don-

----•• • -••••• durucu soğuğa raQ'mtn ıayet ka· 
ıa:n'ıktı. 



Sayfa 2 

leştiriliyor . Hududlarda Metak· B iri Yunan hükumetini, di· 
ğeri Yunan ordularını ida

re eden bu iki general karakter ve 
bünyelt!ri tamamiyle birbirine zıt 

iki insandır. 
General Metaksas dinamik ve 

şiddetlidir. Kat'i ve şiddetli me· 
todları sever. Kumanda zevki ha• ·· 

Elen zaferinin 
iki büyük 
amili var: 

sa9 lı att ı adı ve· ilen s· ğ·l!m h' 
tahkim t yııpı l.yor. 

F ıı çist k uvvetle ıiııjn Yıı n:ı ıı s 

tanı ist ihh•a teşebbüsüı aen 
evvel çok n insan Papagos adı· 
nı lanııdı. Askeıi mahfilterin ha
r;cinde Yunan Er1dinıharbiye Re
isi cuhul bir adamdı . 

CEYHAN MEKTUBU 1 

1 Hamitbey Bucağı 
1 

köyü ve seller T arSüsıakiSuıama M 
kimdir. Fakat uzun zaman isteyen 
işlerin başarılmasında da sebatlı, 

hayırlıdır. 

~ 

General Papagos tamamiyle 
başka bir karakterdedir. Uzun 
boylu bıçak gibi keskin bir çehre, 
hafifçe sivri bir burun.. En bariz 
vasfı soğukkanlı ve sakin olması• 
dır. Hiç bir şey onun soğukkan
lılığını bozmağa kafi değildir. Her 
şey'i hesaba vuran ve her dava· 
nırı hallini ilk bakışta kavrayan ve 
bulan bir zekası vardır. Kendisi, 
general Metaksas tarafından Yu
nan milletinin tarihinden en mü· 
hiın bir devre; Yunan ordularına 
kumanda etmek üzere davet edil
miştir. 

•• J an Mişel Metaksas, yani bu 
günkü Yunan başvekili çok 

eski bir asker ailesine mensubtur. 
Kendisi 1871 de hak adasında 
doğdu. Fakat daha çok küçükken 
bu ada kendisine çok küçük gel· 
meğe başlamıştı. Küçük Jan Me· 
taksas henüz pek gençken Atina
ya gönderildi. 

METAKSAS 
Ve 

PAPAGOS 
Yazan~ 

P. P. 
·----------------

Genera1 Papagos gayet çe 
ğingen hemen hemen malıcub 
bir insandır. Hiç bir zaman meş· 
hur olmayı düşünmemiştir. 

Politika yapmak da ~imdiye 
kadar aklından g~çmemiştir. 19% 
da General Metaksas kendisini 
harbiye nazırı olarak kabineye 
aldığı ;;;aman pek de sevinmemişti. 
Kabinede ancak üç ay kaldı . O 
tarihte Erkanıharbiyei umumiye 

müştür , Hiç şüphesiz ne kadar Reisliği ieklif edildiği zaman bü 
kudretli olduğunu göstermek için.. yük bir memnuniyetle kabul etti . 
İşte bu surelledır ki ; Londrada O andan itibaren l..ütün mevcudi-
menfada bulunan Sa Majeste Kral yetini Yunan ordusunun kuvvet-
lkinci Jorj yapılan bir plebiatle lenmesine, modernleşmesine has-
Yunanistana davet olundu, işte o retli. Her yerden evvel dağlarda 
anda General Metaksasın da sa- harbetmeğe mecbur olduğunu an· 
ati gelmişti. Yeni kabineye har· 

1 

ledığı için .Yunan ordusuna Epir 
biye nazırı olarak girdi. mıntakasında sık sık ve çok fay· 

Fakat Yunanistanda siyasi en· 1 dalı manevralar. ekzersizler yap 
trikalar devam ediyordu . Bunun tırdı. Nitekim bütün dünya Ge-
üzerine General Metaksas Kralın il ncral Papagosun bu düşünce'>inde t 
da nzası ile bir darbei hükumet ne kadar haklı olduğunu gördü. i 
hazır l adı. Ve muvaffak ol?u. ~936 G eneral Papagos bir çok Yu \ 
da Generali büyük selahıyellı ve . . • ! 
çok kudretli bir Başvekil olarak . _nan subayları gıbı fn; k.en 
görüyoı uz. Onun büyük eseri asıl tahsılın~ Fr~nsa Er~a~ıharbıye 
bu tarihten sonra başlıyor . Çok meklebınde ıkmal etmıştır. 

Bu köyü seylaptan 

kurtarmak la ,mdır! 

Ceyhan : 25 (Türksözü mu· 
habirinden) - 323 tarihiode 
kurulan ve kasabamızın şimali· 

ne düşen, Ce) han nehrine yakın 
olması dola)ısile her yıl Ceyhan 
nehrinin taşmasile mezruatlarr 
nın birçoğu hasara uğrayan Ha. 
mitbty Bucağı köyij halkı, asim 
muhacirdir. Bu köy halkı cid· 
den çalışkandır, gerçi sürüp ek· 
tikleri araz\ az olmakla bera· 
ber iyi çalışıp kazanmasını bilen 
kimselerdir. Aza kanaat eder 
ve ayni zamanda da muktesit 
tirler. Zira, hiçbir tüccata borç 
lu bulunmadıkları gibi· l:anka· 
lara da borçları yoktur. 

Bu köy halkının mühim bir 
derdi ve isteği vardır : Köyleri 
civarından geçen Ceyhan nehri
nin tuğyanı neticesi mezı uatları 
oldu~u gibi köyleri de su istila· I 
sına maruz kalmaktadn-. Nitekim 

1
. 

931 senesinde, gene nehrin taş· 
masile köyleıi su altında kaldı· 

. lI i 
kanallarının ıhales liyı.' 

liyet, 

Geri kalmış 
800,000 

kısmı 
Liraya 

Aral şirketi 
yapacaktır 

flerioi 
ktedi 

ırı no 
da g 

l Bra Tarsus : 25 (Türksözü muha
birinden) -Haber aldığıma göre, 
Tarsus sulamasına ait olub hafri· 
yatı geri kalmış bulunan kanallar 
sekiz yüz bin lira üzetinden eksilt· 
meye çıkarılmıştır.Bu defa yapdan 
ihalede bu kanalların hafriyat ve 
inşası yediyüz J>in küsür liraya 
Aral şirketi üzerinde kalmış oldu· 
ğunu haber aldım 

Yıldırımdan üç 
hayvan öldü 

Günlerdenberi bölgemize 

Kayakçı la rıı1111ırıda 
~rctm 

T oroslara çıkıyd.e.~aiın llnde 

Bölgemiz kayakçıları kur:anş s 
bayramında beş günlük baYr'~ Qe ra 
tatilinden bilistifade Torosııır .ahyam 
bir kayak gezisi yapmağa .k~ rnüt 
vermişlerdir. Bu kayak geıiSl Lon 
Genlik ku'üblerinden bir ç ınes:ı 
elemanlar iştirak edeceklerdir~." M 

•..l1uktu 

B a şv ekili miı•1~Cqk 
4lli ka 

dünki beyanat~oo~~ 
( Birinci sahifeden artan ) ~ Dıg Ailesınin bütün büyükleri ve 

ecdadı gibi askerlik mesleğine in· 
tisab ettirildi. Ve bu sanatı Ber
linde askert akademide öğrendi. 

Berlin askeri akademisi imtiha· 
nıoı, sonradan Vilhclm ordularına 
kumanda edecek olanları mağlub 
ederek birincilikle bitirdi. 

geçmeden bütün memlekete geniş 1912-13 Balkan harbini sü 
bir refah, huzur ve mesaiyı bes· vari subayı olaıak yapmıştır. Ve 
leyen bir &ükQnet hakim oluyor , Anadolu muharebelerine de işti-
Devletin malt vaziyeti büyük bir tak etmiştir . 1932-1933 senele 

' ğından civardaki tepelerle ağaç 
başlarına çıkarak canlarını kur· 
taımışlardı. 

fasılalarla yağan yağmurlar luş 

ekimini biraz daha sekteye uğ · 

ratmaktadır. Haber aldığımıza 

göre dün Misise bir de yıldırım 
düşmüş ve Havraniye hanına 

isabet eden bu yıldırım iki öküz 

Bu müesseselere hükı'.imet~-!iıaj n 
icabında lüzumlu sermaye~~1nda, 
verecektir. Ve bu müesseseJ ster 
gayesi kazanç. değil, vatand R 
nn ye devletin ihtiyaçlarını ı-ıırjl, uz 
lamış olacaktı . ~ A 

Yine bu t~dilat arasında ~ bed 
yollarının hiç bir suretle ar1'1eı llnisi 
mıyacaA"t, müstecirler mukaveiJ Mes 
riayet ettikleri takdirde ev sa~ekle 
lerinin kendilerini evlerinde~ ıeı'ıj da 
çıkaramıyacakları ve müstecır ~ 

Fakat şuna inanmak lazımdır 
ki; general Metaksas Alman stra· 
tejısini çok begenmiyordu. Nitekim 
1909 da aşkeri müşaviri olduğu 
Veniıelos kendisinden Yunan or
dusunu talim ve terbiye edecek 
bir ecnebi hey'et hakkında fikrini 
sorduğu zaman tereddütsüz bir 
Fransız talim heyetinin celbini tav
siye etmişti. 

-~~an Metaksas Berlinde tahsi• 
lini ikmal edib de Atinaya döndü· 
ğü zaman derhal Yunan erkanı· 
harbiyesine mülhak tayin olundu. 
Evvela 1897 Balkan harbine iştirak 
etti. 1912-1913 harbinde ise bir 
fırkaya kumanda etmişti. 1915 
Yunan orduları erkanıharbiye reis· 
liğine getirildi. 

Kral K onstantene sadık kaldı
ğı için 1917 de vazifesinden azle
dildi. Fakat harpten sonra tekrar 
Yunanistana döndüğü zaman hür 
fikir partisinin lideri olarak fili po· 
litika yapmağ"a başladı. 

1926-1927 senelerinde milli 
birlik kabinesine girdi. Fakat bu 
devrede yapılan intihablar Venize .. 
los'u iktidar mevkiine getirdiği için 
general Metaksas politikadan vaz 
geçmeğe karar verdi. 

Fakat kendi kara~ t<! inde bir 
adam , hiç şüphe yo ki , mem· 
leketinin mukadderatına karşı bi· 
garıe kalamazdı. Saatını bekleme· 
ğe başladı . Yunanistanda umu· 
mi efkarın tezahürü daima bir 
takım surpriılerle dolu olarak vu 
kua gelmiştir. 

Yunan umumi efkarının bir 
müddet evvel taptığını bir müd· 
det sonra yaktığı sık sık görül-

salaha kavuşuyor . Ecnebi borç- rinde Erkanıharbi}'Cİ umumiye 
!arı meselesi anlaşma ve uzlaşma Reisi muavini ve sonra da süvari 
yolu ile hallediliyor . Yunanistan kıtalaıı umum Kumandanı tayin 
bu işten büyük bir karla ç.ı:<ıyor. olunmuştur . Bu müddet zatfında 
Günden güne değerini kaybetmek- çok çalışmış ve süvari t•ıkilatmı 
te olan millf pata istikrar kaza· dağ harbine hawlamak üzere 
nıyor. mükemmel surette orğanize et-

Otdu ıslah ediliyor ve asri miştir. 

Ceyhan Setleri için 
etütlere başlanıyor 

Gençlik kulüpleri 

tanışma toplantısı 
Gençlik Kulüpleri idare hey' 

etleri azaları Beden Terbiy{ si 

binasında bir tanışma toplantısı 

yapmışlardır. Bu toplantıda Böl

ge müdürü Rız~ Salih Saray 

da hazır bulunmuş, toplantı çok 

samimi bir hava içeı isinde geç 

vakte kadar devam ttmiştir. 

Ôğrendi~imize göre bölge bi· 

nasında bu toplantı her ay ya. 

pılacak ve her hafta kulüp ida. 

re hey' etleri kulüblerinde busu· 

si toplantılarına devam edecek-

ierdir. 

Misisten itibaren Çotlu l ö· 
yüne doğru olan ve buradan 
taşarak bütün Yüregir ova 
sma zarar veren Ccyban mhri· 
nio bu kısmında ya pılacı.k setle· 
rinbu zararları önliyecf"ği hak· 
kın:ia Adana çiftçıler birliği Na 
fıa vekaletine müracaat ederek 
etüd ve inşaata gi•işilmesini riciJ 

etmişti • 

Haber aldığ ımıza göre Na. 
fi3 vekaleti bu m ü r a c a· 
atı ehemmiyetle nazarı dikka. 
ta almış lcabeden etüdlerde bu· 
lumnasını Adana mırıtakası su 
işleri .. bat mühendisliğine bildir
miştir. 

Su işleri mühendisliğinden 
yaptığımız tahkikata göre ilkba 
harda yaptmlacak etütlere baş· 
lanac ık ve tez günde ikmal o~u 
nacaktır. 

DUYDUKLARI MIZ 
• 

izah edilemiyen hadise 
Mister Jan isminde bir zabn dokuz sene evvel 

Londranm Heirod semtinde güzel bir evi vardı. 
Fakat etrafı .ti~arethaneler ile kaplanınca hısım ak· 
r~bası,. ~u ye1:1 satarak daha sakin bir köşeye çe· 
~ılme.smı . tavsı~e et~.iler. Ev de para ediyordu. jan 
ıstemıye ıstcmıye mulkünü satb. Şimdi bu eski evin 
yerinde muhteşem bir tiyatro yükselmektedir. 

Mister Jan ise bir sene evvel Allahın rahmeti· 
ne kavuşmuştur. Şimdi isminin gazete sütunlarına 
geçmesinin sebebi şudur : 

Geçen akşam Mister Levis adını taşıyan tiyat
ro bekçisi, paydostan sonra bodurum katını teftiş 
ederken karanlıkta bir gölge iÖrür, hemen elektrik 
Jambasmı yakar, önünde kısa boylu zayıf, kuru bir 
ihtiyar. vardır. (Dur!) emrini verir. Fakat, ' ihtiyar 

kendisinden umu1mıyacak bir kuvvetle önüne çıkan 
demir kapıyl açarak üst kata çıkar, sahneye doğru 
koşar ve bir aralık : 

- Efendi, satrnıyacağım, satmıyacağım, diye 
bağırmış ve yer açılmış ta içine g:rmiş gibi göz· 
den kaybolur. Tiyatro bekçisi ertesi günü hadiseyi 
anlatır. Dinliyenler ihtiyarın tarif edilen şeklini bi
nanın eski sahibine benzetirler, gidip kansına so-

rarlar : 
- Altı ay evvel öldü, evi sattığına çok müte

essirdi, son sözleri, "efendi satmıyacağım, satmıya · 
caRım,, kelimeleri oldu, cevabını alırlar ve hayret 
ederler. 

Doktorlar bu hadiseyi izah edcrr. emişlerdir. 

O zamcın tepeltrde ve ağaç 
başlarında bulunan köy halkına 
kasabadan filıkalarla ekmek 
gönderilmişti. Bu f .. ciayı gören 
köy halkı, kış mevsiminde yağ
murların fazlaca yağmasile her 
an böyle bir sahneyi gözleri ö · 
nünde canlandırarak gene ııeh· 
tin taşmasından korkmaktadır· 
lar. 

Nehir her yıl köylerine 5 -
10 metre yaklaştığından b~r an 

endişe etmektedirler. Bu itibar· 
la, köylerine yakın ve münbası-

rırn Haranın birkaç hayvanının 

otladığı Bucak cıhetiııden açıla-

cak bir kanalla nehrin mtcr ası 

değiştirildi~i takdirde bu gibi 
faciaların önlenebileceği cib tle 
bu köy balkının bu haklı i.stek· 
!erinin y~r;ne gdirilmesi için 
alakadarların ehemmiyetle na· 
zarı dikkatini celbederiz. - M. 
Selçuk 

lstanbulda bir serho· 

şun marifeti 

lstınbul: - Samatomnık'ta 

Selami Sökmez adında bir adam 
fazla serhoş olaıak 
kendi evine giriyorum diye kom
şusu Hikmet'in evine girmiş, ve 
gene kendi odasına ve yatağına 
giriyo um diye, Hikmetin karısı 
ile beraber yattığı yatağa gir· 
mc-ge çalışmış, vt'! kadıncağızın 
bağırması iizerint-: 

" - Yabancı değilim, s .. ıa 
miyim ben,, diye oı.u tf>sel i et· 
miş, ve orada vaziyt>tin faı kında 
olar~k evden kaçmıştır. 

Teşekkür 

Eşim Mazhar Güneşalev'in 
pek genç yaşta aramızdan ufuli 
dolayısile gerek cenaze merasi· 
mine gelen ve gen k telgraf ve 
mektupla acılarımıza ortak olmak 
IUtfunda bulunan dostlaumıza ayrı 

ayrı teşe-kküre imkan bulamadı· 
ğımdan "Türksözü,, nün delale· 
ldirıi saygılarımla rica ederim. 

Sadiye Güneşalev 

ile bir buğanın ölümüne sebe-

biyet vermiştir. 
1 ! Yedi fudbolcuy a boy-

kot cezası verildi 

Beden Terbiyesi bölge ceza 
hey'eti Beden Terbiyui binasm 

da hnftalık mutad toplaobsını 

yaparak bir çok cezai kararlar 

vermiştir. Öğrendiğimize göre 

yedi fudbolcuya 6 ay, 3 ay, 1 
ay, 1 bafta &boykot cezalauyla 

1 t~vbih ve ibtır cczaaı vcrilmiı· 
1 tır, 
ı Fabrikadan kaneviçe 

1 çalan mahkum oldu 

her yıl on beş gün evvel ını.ık8 ~ t ola 
leyi tecdid edebilecekleri kB lunuy 
vardır. i. 

ihtikar kanununda yapıları llibv 
diller de çok mühimdir. ~ ç·· 

Başvekilimiz Mecliste eıc f O 

le Şu beyanatta bu)unmuşlıl im 
Aıkadaşlarım : Milli Koru~ 
Kanununun bir smelik tatbı 
neticesinde gördüğümüz bi~ il\ o 
kım boşlukları ve i1avesi I~ Çörç 
gelen bazı hususatı huzurıJP~ a ne 
ıetirdik Uzun uzadıya tel 1edil 
edildi. Encümcnlerdeo geçtİ·0~ l0n 
di buzurunuzdadır. Bir sene j\ Mih 

Çalışmakta olduğu Çıftçi 1 heri tatbık sobasında görd~b~l~i ve 
fabrikasından kaneviçe çalmaktan 1 müz noksanları, müşkülleri. ~~ınak 
suçlu Kayserinin Akçakaya kö 1 lukları doldurmağa çalıştık. 'k ta 
yünden Mustafa oğlu Kazım Yal yeti celileniz takdir buyuı 0' tele 
çın hakkında Birinci Sulh Ce-za nuz ki son senelerin bubi ·ti uğr 
mahkemesinde mevkuf~n yapılan bir ıene olmuştur . HarbİO ·~ ~tle 
duruşması sonunda sabıkası da vamı, mütemadiyen dünya ~ old 
gözönüne alınarak 7 ay hapse sadi vaziyeti ' her gün de~ ~~pil 

şartluı, .hatta bir hafta e"l 
ve 7 ay da emniyet nezaretinde · h~ e b verdiğimiz kararların bır P 
bulundurulmağa mabkGm edıl· sonra adeta bir sene ev~el "kııaz 
miştir. rilmiş bir karara benziyecc~ ~ ada 
lk i dar tahavvüller gösterme•' · ~d bazı 

esrarcı mahkum bir çok müşküller karşısıııd• ~, e ne 
oldu rakta. Bittabi kanun çerçe~~ı taa1 

dahilinde çalışan hükumet ~~~~ • 
Esrar içmekten suçlu ve çok müşkülata uğradı ; bit ' h ıger 

mevkuf Alidede mahallesinden noksanlar gördü; bir çok te ' 5ind 
hamal Ali oğlu Osman ve Ela: beler edindi • Bunlardan si~ iltı çe 
zığlı Ali oğlu Mustafa Çalış hak mız netayici huzurunuza getır hare 

k.k. . . . .k dır 
larında ikinci Asliye ceza mah· ve tet ı mızı arzeıtı • . · • 
kemesinde yapılan duJUşmaları Başvekilimizle tüccarlar 

1

1 

sonunda ikişer ay hapisliklerine de şöyle demiştir : 11 Til~c. 
b
. ı d müşkilatt gösterck onları ııc 'lke 

ve ırer ira a ağır para ceza· aleminden çekmek veya ser 
siyle mahkumiyetlerine karar ı b 

l 

bırakmak gibi büyük bir İ 
verilmiştir. · · o ra meydan vermek isteın•t 

1 
Biz tücc~rı millet haY'.11

0, 

lazım bir unsur telakki edı~ <7-ı Kadirli çeltikçilerinin 
# 

Vekalete müracaatı l Bu unsurun normal yaşııJJ 
k d. . w t , d. d tt 

. . . . en ısı eger aK ır e er, 1 
( Bll'lncı sayfadan artnn) t ederse devietten kendisine t Şe . · 

teknik bir hey'ct istenmiştir. Top· dım gelir. Hem kendisi, b raıt 
rağı ve suyu Çeltik ziraatine fev· vatandaşha memnun olur. ~ e -~ <>lu~ 
kala de kabiliyetli olan bu sn ha. tüccar bunu böyle telakkJ 1 t ç. b 

2
t 

l d t k "k h ' t• · • · · deP ' · al ar a e nı ey e m vereceği ra· mezse tamamen ıçunıı ( ıJ• 

porlıı bu zirnabn tekrar icra edi- masına lüzum görmekteyiı '' ~ -h c 
ı lecegi tahmin edilmektedir. kıtlar. :Yıh 

~tzlc 
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~ Birinci Kfinun 940 

• 

18 Mesajlar serisi 

•lı iristiyan'arın düoya bay 

Slll. ramları olan noel münase-
-İ ttiylc dii~kü ve bugiirıkü siyasi 

liyet, de vlet, hükı'.iınet, ordu 

f 
. fferioin mesajlarını . ihtiva et: 
ti tktedit . Yalı ıız Hıtler mes~ı 

~ref medi. gelen habetlH, Hit-

r 
tin noel gününü askerler ara
~da geçiı diğini anlatıyor. 

~ Bravçiç - Alman baş ku· 
wıflrıdanı - ise askere mesaj 

~retmişlerdir. Kumandan hu 
ıydcsajında geçen ııoetin Majino 

~Unde geçtiğini l u Noelin ise 
kıırlıiaıış sahillerinde bulundukları 
3yr•tlııe rastladığını anlantmış, Al-
5taı~arıyamn harp hedefleri hakkın

a ~·'- ınütalealarını beyan etmiştir. 
geıisİI' Londra radyosu Bravç~ç'in 
·r Ç' ınes ııjına şöyle cevap verıyo': 
erdir• .. Manş derıizinin suları çok 

• ~uktur. Adalar mıza ayak ba· 
ztllc~k Alman r.skerleıine hara 

lli kabul göstermek için 
a tlooo,ooo lngiliz askeri hazırdırl,, 
) Diğer taraftan Papa da bir 
rneti~laj nrşretti . Papanın bu me· 
yeYi ~ında, lıitaraflı~a ı: zami riayet 
es;~ Stermek isteöiği anlaşılıyvr. 

; 1'srf Ruzvelt de Noel münasebe 
le Amerikalıla ra , dünyaya 

dıı ~ 'bcderck iyi istikballer te
artııd llnisinde bul unmuştur. 
a\'e Jıil Mesajına asker çocuklarını 
v 

53,/llıakla başlayan lngiliz Kralı 
en "1 · 1 · · h • f ecirle l da lıgilterenıo nı aı za e. 
u1'a~; olan itimadını trkrarlamış 
~~ lıttnuyor. 

ııaıı ~ihver gaze teleri ve 

eı'~ Çörçilin nutku 
Ştu4' 1 • ç·· ·ı· U iman· gaz..te e rı , orçı ın 

rtı11 ~ nutkuna ce" a b veı mekten 
atbi ~ kalmamışla ı dır. Bu gazete
bir ~·I\ n<-şriyatından anlaşılıyor 
i liitJ Çörçilin nutku ne Alman· 
ru1111 ı. ne de ltalyada tam o'ank 
tel tedilmcmiştir . Yalnız bu nu · 
tİ· ton parçalar alınmıştır • 
oe~1 Mihver gazdeleri , Çörçi li 
·rd11~li ve Façist haletiruhiyesini 
,;. ~(~tnak kabiliyetınden mahrum 
ık· ,i~k tavs~ etmekteler . Ve bu 
uı011~~teler, ltalyanın , ancak hür 
. ~hı'd ti uğrunda Akdenizde lngi· 
ıo ·~\~>le mücadeleye m~chur kal· 
ya ~ olduğunu anlatm;,ktadırlar · 
dd1f • 

11\'tt~phelerde vazıyet 

r h~f~ ephelerden gden malüınata 
\'el "" nazaran , logıliz kuvvetleri 
ce~ ~ ~kacJa yeni büyük Ur taar· 
esi b~ hazırlanmaktadır. Bu hafta 

10dıt tde neticeyi istihsal edecek 
rçe"~1 taarruzun başlayacağı sa-

~: ;)D~g0er taraf tan Arnavudluk 
te besinde de İtalyanlar dur· 

11td1 iltı çtkilmtktedir. Ve Yunan 
getir harekatı inlçişafta berde· 

dır 

ıar i1 .__· ------ 
o''' 
ti'~'' 'lkevi reisliğin den: 

5er 

jb~ Ukafatlı sokak 
İfO'~ 
yıtı" d k o ş u s u 
diY0

' (JJ,_ (7-12- 940 Cuma günü 
tt ~vi tarafından mükif atla bir 

'e i' k koşusu tertib edilmiştir. 
be Şeraiti anlamka isteyenlerin 

' fı~ olup numara almak üzeri. 
'ki eq'ç 26-:-12- 940 akşamına 
er> çı .t balkevi bürosuna müracat 

( ıı· 
;:ı ,, ilf) olunur. 

~-Yıtaızlar koşuya iştirak et 
·~tıler, 20- 24-27 

TORKSôZO 

Tngmz donan--Lord Halifaks'ınİ 
-·--

masına minnet tayi ni akisleri 
ve hayranhk 

lngiliz Bahriye 
nezaretinin mesajı 

Londra : 25 ( A. A. ) -
Bahriye nezareti donanmaya roe 
saj gönder erek, deniza l lı gemi· 
!erinin ve donanma tayyareleri· 
nin geçen sene içinde mütead
dıt defalar düşm~ nla ydptıkbı 
temasta şaşmaz bir surette , en 

büyük harb kabiliyetini ve en 
yüksek metaneti göstermiş ol
duklarını bildirmekte ve Ami 
rallığm donanmaya minnet ve 
ve hayranlıklarını anlatmakta
dır. 

Afrikada İngiliz 
faaliyet ~ 

( Birinci sayfadan artan ) 

zi civarında Benina'ya 21 - 22 

Kanunevvel gecesi yapılan hucum 

hakkında ahnan ıııutemmim malu

mata göre Benina tayyare mey· 

danında bir hangar tamamile 

yanmı~ ve bir b.angnr civ::ı.rmda 

y erde bulunan Uç duşman tayya· 

resi tahrip edilmiştir. 

Şark! ltaly an Afrikasında 
Eı-itrede Absar civarında tulum· 
ba istasyonuna karşı pike hıtcum· 

lar yapılmış ve hedefe bir çok 
bombalar bırakılmıştır . Bu mıo· 
tokada. keşif uçuşları da yapıl 
mış ve Rodezya tayyareleri Su· 

danda Gaslabat civarında duşman 
mevzilerine kar~ı muvaff akı · 
yetli hucumlar yapmışlardır . Bir 

çok yaagrnlnr çıkmı~tır. Tayy a· 
relerimizin hepsi usleriae dön· 

muştur. 

Bulgar biitçesi 
Sofya : 25 ( A. A. )- Bul· 

gar ajansı bildiriyoı: 194t büt 
çesi 10 milyar 95 mıfyou 922 
bin leva olarak k~bul ediln,iş· 

tir . Bulgar maliye nazm Sıjilof 
bu münasebetle uzun beyanatta 
bulunmuştur . 

Bardiya etrafın da 
Kahiı c : 25 ( A. A. ) - Bu 

sabah mahsur bulunan Baıdiya 

etrafında lngıl iz topla• ının go ı< 

gürültüsünü andtran borobard ı · 

manı işitilmekte idi . 

! 

' 1 

1 

1 

1 

1 
ı 

1 
1 
1 
ı 

1 

1 

Vaşington : 25 (a a) - Hul 
beyanatta bulunarak H:ı lifaksın 
lngi'tere tarJfından Amerıka bü 
yük elçiliğine tayininin Ame· 

rika hükumetince memnuniyetle 
karşılandığı bildirilmiş, demiştir 
ki: " Lort Halifaks memurivet 
hayatınca yaptığı işler kendisini 
bü)ük elçi olarak Amerikaya 

kabul r ttirfcek mahiyettedir. 
Lord Halıfaksa beraber çalışma 
yı •emnuniyetle derpiş ediyo-
rum,, 

Dögol' ün Fransız 

milletinden bir isteği 
Lonora : 25 ( A. A. ) - Dün 

akşam Geneı al Dögol Alman 
tahakkümüne karşı Fransız mil-

!etini tezahüratta bulundurmak 
üzere yeni sene de bir saat ev· 

lerinde kalmalarını emretmiştir. 

işgal altında bulunmayan 

Frans'1da saat 14 ile 15 arasın 
da, işgal altınd a lu'u ıı an F r2n-

sada sast 15 ile 16 arasında 

hiç bir F ranMzın sokl!ğa çıkma· 
masmı emretmiştir. 

Bu müddet içinde yalnız 

Almanlar sokakta kalacak ve 

evir rinde kalan Fransızlar mem-
Jeketi dü~üneceklerdir . 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FJATI 
CiNSi En az En çok 

K. s. K. S. 
Ko'l:a·= 12 
Ma. parlağl 49 50 
\1a. temizi 47,00 48,25 
Kapı malı 
Y. Pamuğu 35 
Kievland 1 59,25 60 

Sus nam 19,50 22,75 
K.buğdny 

~~~~ay To.:_ 
,. yerh_ 7,75 

:\rpa 5,00 5.675 
Yııl ~f 1 6,25 

25 11 ı J940 
Kambiyo ve para 

- k; Baokasıncl<ln almmıştı_r _ 
ı..ir~ ı 

Rayişmark 

Frank (Fransız) 
Sterlin (irıgiliz) 5 21 

Dolar (Amerika) 132 20 ---
Frank (İsviçre) 

- . 
lzmır lim anından 
ihracatım 

lzmir : 25 ( Türksözü muha · 
birinden ) - lzınir Ticaret ve 
Sanayi Odasının bir istatistiğine 
göre lkinciteşrin 1940 ayında iz· 

mir limanından dış memleketlere 
1,233,190 1 i r a kıymetinde 

ız artıyor 
' . 

Tezkere zay• 
Osmaniye · Cebelibereket 

~ubesinden aldığım terhis 
tezkeremi zayi ettim. Yenisini 

alacağımdan eekisinin hükmü 

yoktur. 
Osmanivenin Süley· 
mana ye köyünden 
Mustafa oğlu 312 

5,540, 116 kilo muhtelif mahsu ı 
ve 90643 lira kıymetinde 8~44 
baş muhtelif cins hayvan ihraç 
edilmiştir. Bu suretle ihracat ye
kunu 5,548,450 liraya baliğ ol 
muştur. 

1 
. do~umlu lorahim. 

12604 

Kızılay 
Mevsimin .en nezih, 

Davetlyeler Kızılay Merk 
12600 

- ---~~I 

Balosu 
1 

en kibar ba\osudur ~ 

ezlnde de satılmaktadır. , 
2 - 5 

-·· - - - - - -

8.00 

8.03 

8.18 

8.45/ 

9.00 

12.30 

12.33 
12.50 

13.05 

13.20/ 
14.00 

18.00 

18.03 

18.40 

19.15 

19.30 

19.45 

20.15 

20.45 

21.00 

21.30 

21.45 

22.30 

22.45 

23.25/ 

23.30 -

26 XII 940 Perşembe 

Program, s:ıat ayarı, 

AJANS 
Müzik : Hafif program 

Ev Kadını - Konuşma 

Program, Saat aya rı 

Müzik : Fasıl heyeti 
AJANS 

Müzik : Fasıl heyeti 

Müzik : Karışık program 
Program, saat ayarı 
Müzik : Radyo Ca7. 
Müzik : Radyo incesaz 
Müzik : Fantezi program 
AJANS 
Müzik : Kadınlar fasıl hey. 
RADYO GAZETESi 
Müzik : Kabare 

Müzik : Dinleyici istekleri 
Konuşma (Sıhhat) 

Müzik : Radyo orkestrası 
Saat ayarı, AJANS 

Müzik : Dans 

Program ve Kapanış. 

-___ ı 
BU AKŞAM ~· 

ihtişamlı ve zengin sahneler içerisinde geçen şaheser 

Ba şrollerde : 
Goddard 

iLAVETEN : 

Janet Gaynor - Paulette 
Douglas F airbanks Jr. 

Conrat Nagel 
iN YARA TTIGI ESRARENGİZ MACERALARLA DOLU 

ve BAŞTANBAŞA HEYECAN FlLMI OLAN 

SARI TEHLiKE 
Bugün gündüz matinesinde 

Denizler Mabudesi - Ateş Düellosu 

Pek Yakmda Pek Yakında 
Pek Yakmda 

Nöbctç• Eczane Türkçe sözlü, Arapça şarkılı 

Ali Nasibi LEKELİ KADIN 
Yağ Camii Yanında 

Vurddaş !. 

Hava kurumuna aza ol 

Mürettip· alacağız 
Matbaamızın gazete kısmın

da Ç.:\hşmak üzerebir mürettibe 

ih6yaç vardır. ldarebanemize 

müracaatları. 

y 1 L D 

Zar:f Ev 

1 z Möble Evi 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıf 1 ar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

Eşyaları ı ı 
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 Caddec;i Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,, Moble Evi 

12546 



TORKSôZO 

Gaip Anahtar Kılıfı 1 

ı 1 lçeı isinde yedi Anahtar as~lı 1 
zincirli Anahtar Kılıfını gııp 
ettim. 

Bul ııp Türk Sözü Matraasına 
te~ l iın edeni de r hal memnun 
ede crğimi ilan fdeıim. 

-----. 
---..! iş arıyor -:-

Yüksek hıhsil görmüş 

iyi bir muhAsc·beci giirıün 
muayy<'n saatle. i için i ş aıı-

yor. 

Her Eczahanede bulunur. 
Muhttscberıi n her şekil 

ve usuluna va kıf ve her nevi 
mües5ese muhasebesini idare 
edebilir. Şnait ehvl'ndir. 
Türksözünün (cezmi) remzi 
ne tahriren müucaat edil· 
mesi. 2-4 G 12596 

·-------------------------~ 

ı 

Dünyanın en meşhur radyoları yakında geliyor 

rre RE 
Abidinpaşa Caddesi No: 112 Telgraf: Remo - Adana - Telefon: 110 

ilan 
Adana Hava Kurumtan-
da n. : 

K url an bayramında k«"silt cek 
karbanlaıı ı derisi ve bağırsak

Ja ıı 2 inci Kanunun 2 inci Per· 
ş~mbe g'irıü saat 16 da satıla. 
c .. ktır . fstf'k lilerin şubeye gel· 
meleıi . 12598 24 26 

Vurddaş! .. 
Kızılaya üye ol 

................................ 1 
awa:e ••••• .... : · •• • • • • • • • • 

•• 
TURK 

. . ... .. 
. ~ ' . . . . : ".'~ .. ., 

•• • • zu • • • 

T. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞİDELER: 

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

tarihlcriode yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
ı Adet 2000 Lira lak 2.000 Lira 

s " 
1000 il 3.000 

" 2 
" 

750 
" 

1.500 
" 4 

" 
500 

" 
2.000 " 8 

" 
250 

" 
2.000 " S5 

" 
100 il 8.500 

" 80 " 
50 

" 
4.000 

" 300 il 20 il 6.000 
" 

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

GAZETE ve 1 
• • • . ·---------------------

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 

ürksözü Gazetesi: 
======================= 

Okuyucularına, dünyanın her tarafında 

vuku bulan hadiseleri günü gününe verir . 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

Ür ksÖ zÜ Matbaası: rita, Bilumum Matbaa İşlerini Türkiyede 
=:=:=::=:=:=:=:=:=:=:=:==::=:=:==:=:: mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder. 

• 
ku~mo a 

a -

• • • w • • • • • • • • • • • • • • • • • w 

• • • • • 
İ Sağlam, Temiz, Zarif Cilt •• ( u ksözü) • • • • • • İ Mücellithanesinde Yapılır. • • • ~ ............................................. . ••••••• 

ilin 
Seyhan P .T .T. Müdürlüğünden: 

1-0tomatik telefon sanlrılımn tesisi için Adana P.T.T. bina· 

smda !'apılacak tamirat ve tadilat itleri açık rksiltmcyc konulmuş· 

tur. Kt'şif bedeli (3176) lita (9) ku~uı ve muvakkat trminat(238) 
lira (21) kuruştur. 

2-Bu İfC ait dcailtme ıartnameıi, ' proje, huıuıi frnni ıırtnıtme: 

ve kişif cedvelleri P.T.T. müdür l üğü kalem şe-fl iğin~ ve yapı işle-ri 

nmumi fenui şartnamesi Adana Nafia müdürlüğüne mesai dahilinde 

müracaatle göıülebilir. 

3- Eksiltme 4/ l/941 Cumartesi günü saat 11 d~ Adanada P. 
T.T. Müdüı lüğü binasında eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4-lstekli'e rin eksiltme gün ve saatinde muvakkat teminat mak· 

buzu veya Banka:t •m'nat mektubu ve Yı l ayet vesika komis} onun· 

dan bu iş için alınını cıhliyrt vcsikasiyle birlikte komisyona müraca· 

atları. 12585 18- 22-26-29 

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

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 muamcleltri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Zır aa ı Bıı r hs ırda kumbaralı ve lhbaı~ız tl'sarruf hesaplaıı 11' 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki pliina göre ikramiye da~ıtılacaktır . 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 il soo il ~000 il 

4 il 250 , . 1000 il 

40 il 100 il 4000 ti 

100 
" 

50 ti 5000 il 

120 ,, 40 " 4800 il 

160 
" 

20 il 3200 .. 
DiKKAT : Hcsaplarındıtki paralar bir sene içinde SO Ji· 

radan aşağı düşmiyrnlne ikramiye çıktığı takdird~ yüıde 
20 fazlasile verilecektir . 

Kuralar senede 4 dda, 1 Eyylul, 1 Biıir.ckanun, 1 M•11 

v':I 1 Haziran tarihlerinde ç~kileccktir • 

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

Abone ve İlan 
Şartları 

Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylı~ 600 " 
Üç aylığı 300 11 

Aylık ta .abone edilir. -
lllnlar için ld•reye 
mUracaat etmelldlr. 

• G<NlWıt ÇAAn - MWIA 

Sahip ve Başmuharriri 
FERıD CELAL GOYE .. 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD 00ÇL0 

Basıldı~ yer : TÜRKSÔZÜ MB1 


