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ı\tina yine 
hoınbalandı 

TiCARET VEKALET1NIN MÜHİM \KARARLARI 

l:ı--·-------------------· 'lava harekatına Ci-
~ano ve Musolinin iki 
0~1u da iştirak etti . 

Adanada büyük hangar 
ve anbarlar inşa edilece~ 

• 
llnanlılar Bazı yer-
ler işgal etti · 

~!Yanlar dokuz tankla 
li 

Bazı toprak mahsullerimizin ihracı sureti kat'iyede menedildi 

ç tayyare kaybetti 
"ti ılt na: 4 (a.a.) - Bu sabah neş-

1?.is~ resmi tebliğde, Arnavutluk 

1 
1tıde yeniden bir sıra tepelerin 

rt, ~il?iti bildirilmektedir. Teblite 
'}'e ~ır cebhesine karşı tankların 

~tnde yapılan bir İtalyan taar
Q~ı:ı.uskürtülmüş, dokuz İtalyan tan
~ tlb edilmiştir. Filorina bölgesine 
b }'apılan şiddetli halyım taarruz-

14ı 0tnba ve süngü ile tardedilmiştir. 
•atıan ekserisi Yunan kıtaları tara

.bu defa işgal edilen mevzilere 
br Ştddetıi hava hücumları yap
~b Düşman tayyareleri Selaniği 
a ~t.dınan ederek sivil ahali ara· 
,, bır çok kimselerin ölümüne ve 
··aıı 'l' ll'ıasına sebeb olmuştur. 
~ ayYate dafi bataryalarımız üç 
; bombardman tayyaresini dü
/lir. Diğer bir İtalyan tayyaresi 
~~?ade hasara uğramıştır. Bu tay
ıq1 11 düşmüş olması pek muhte-

Ôğrendi~imizc göre Ticaret veka. 
lctince Buğday, Arpa, Yulaf ve Mısır 
lisans istihsah suretiyle dahi dış mem
leketlere ihraç edilmekten menedilmiş· 
tir. Son zamanlarda bu maddelerin 
yakın garb memleketlerine lisans al
mak suretiyle ihraçları mümkün olmak-

ta idi. Yeni karar üzerine bundanböy

le bu maddelerin ihraçları kat'ı şekilde 
menedilmiştir. 

Diğer taraftan Ticaret vekaleti 
toprak mahsulleri ofisi Umum müdür
lüğü bu sene Adanadan ve memleke
timizin muhtelif yerlerinden yapılan 
geniş arpa, yulaf ve Buğday rnübaya
atı ve ihtiyaçlar karşısında bazı mü
him trenyolu merkez ve istasyonların· 
da anbar ve hangarlar inşa ettirmeğe 
karar yerilmiştir. 

Mühim merkezlerden olan şefaatb 
istasyonu ile Akşehir ve Adana istas
yonlarında anbar ve hangar inşa 
olunacakbr. 

r. 

~eri si Uç Uncu sahifede) 
ng iliz ll:ırbiye Nazırı EJen w1sırdaki General Vavel'Je btrabat" 

Orta Şark kuvvetlerini teftiş ederken 

Toprak mahsulleri ofisi bundan 
başka bazı anbar ve siloların inşaatına 
ait projeler hazırlamış bulunmaktadır. 

inşaata sür'atle başlanacak ve bu kış 
içinde dahi devam olunacaktır. 

~ehı-·r_M_e_c_/1-.s-i -i-çt-im-aı 

~· ~ 1i'aset divanı ve ihtisas encümenleri seçildi 
ta hir meclisi Teşrinsani devresi ne 18 reyle Hasan Ataş, ikinci reis 

14:
1 14,30 da Belediye salonunda vekilliğine 17 reyle Mustafa Rifat Gü · 

yit, · lek, Katipliklere 17 şer reyle Hazım 
\Okt~rrıayı müteakip ruznameyi Savcı, Salih Zeki Buğay ve 15 
~ tnaddesine g ö r e gizli reyle de Müveddet Altıkulaç getirilmi~· 
dı tiyaset divanı s e ç i m i !erdir. 

\:

1 

V Vee • ~ b:irrii"'n"c ... ~ r"e'İ"S - -"vekilli~i- Ruznamenin ikinci maddesini teş-
11 ~ kil eden riyasetin senelik mesai ra 

l~q R•b porunun okunmasına geç.lirken ma )\ no, J entrop, kamı riyaseti Hasan Ataş işgal etmiş, 
t katipliklere de Hazım Savcı ve Müved-

Cl pe n, Lava.l det Altıkulaç geçmişlerdi. Çok uzun 
~' süren riyasetin senelik mesai raporu 

1 
lltıaı yapılıyor okunurken, Belediyenin. şehrin temiz 

"() kalmasını maalesef imkan dahiline so· 

t"dra : 4 (a.a.) _ Romadan kamadığından. temizlik işlerinin zaman 
Qab zaman sekteye uğradığından, sokak 

erlere göıe, Kont Ciyano, tenviratı bahsinde e l d e 100 
'it l\irnanyada Ribentrop ile lambalık bir proje olduğu halde bu 
· ~ektir. Mülakatın Südet şe. projenin mevkii tatbika kunulamadı-
ıt. trı birinde vuku bulacağı ğından, Fen işlerinde ise belediyenin 
')or. Ayni haberlere göre Al- bütün teşebbüslednin akim kaldığ"ın· 

ı dan, bazi yolların ancak teberruile ya-
dtl ~nkara büyük elçisi Fon pılabildiiinden ve içme su i~inin henüz 

ıtJ·e ıştirik edecektir. ikmaline muvaffak olunamadığınd~~ 1 
~tldcki yabancı muhabirler bahsedilmekte idi. Raporun kraatını 
il bu konferansa gideceğini müteakip azadan Ziya Akverdi söz 

l)tl 1 alarak: ~>- •r. Arriba admdaki span· 
~t "- Rapor oldukça mufassaldır 
b~sinin Ber1io muhabiri çok ve henüz tetkikine imkan görüleme-

\b,h' diplomatik toplantıoın miştir. Bunun için riyaset makamının 
1 olduğunu bildirmektedir. (Gerisi ikinci sahifede ) 

harbiye / r· ....................... < 
nazırının seyahatı j ı Radyo , otomobil ı 
İngiliz 

Kahire : 4 (a.a) - lngiliz harbiye ve demir aldık 
nazırı Eden orta şarktaki bütün cephe 
teftişinden sonra kahırl!ye dönmüştür. ] 1 .. tanbul : 4 ( TurksözU mu- ı 
Eden, şimdiye kadar Filistini, şarki ] habirinden ) - Macaristandan ı 
Erdünü, garp çölünü, Hartumu, Port- l iki bin ton de.mir aldık . Am<"ri· ı· 
saidi ve Cezareni ziyaret etmiş ve bu kaya ısmarlanan radyo , otomo-
ziyareller esnasında askeri kumandan- bil ve diger eş.va gelmiştir . 
la ' la müstakbel planlar üzerinde gö-
rüşmüş ve hava, kara ve deniz kuv- • .... •• ·--· .. ... • •• .. •• .. 
\·etleri şefleriyle konferanslar yapmış-

Buralara gönderilen asker ve mal
zeme çok iyi surette kullanılmıştır. 

Mevzileri mahdut surette takviıye 

edilmiş olduğu aşıkardır. Her yerde 
subaylar ve erler arasında tam bir iti
mat hissi müşahede etmiştir. Erlerin 
ve subayların yegane arzuları düşman· ı 
la karşı karşıya gelmekdir. 1 

zu 

HER GÜN 
SAYFA 

ÇIKAR 

Hitler - Musolini 
arası ihtilafı 

Londra : 4 (a.a ) - Yunanistana 
karşı yapılcm taarruzun mihver devlet
leri arasında bir işbirliği olmadığı ve 
bu devletlerin ricalı arasında noktaina
zar ayrılığı mevcut olduğu hakkında 
Birleşik Amerikada dolaşan şayialar 
Londrada büyük bir ihtiyatla karşılan
maktadır. 

Londra mahfilleri Almanyanın bu 
gün Yunan seferine karşı gösterir gibi 
olduğu lakaydiyi kaydetmekte ve bun
dan mana çıkarmağa dahi lüzum gör
memektedir. 

Himmler Bükreşte 
Bukreş : 4 (a.a.) - Alman Polis 

Mudur11 Himmler dun bur:ıya gel· 
miştir. 



B. RUZVEL T'lN 
POSTASI 

A merikahların iddiasını göre , 
dünyanın en çok mektub alan 

adamı Cümhurreisleri B. Ruzvelttir. 
Bu iddia doğru veya yanlış; muhık· 
kak olan birşey varsa, o da B. Ruz 
veltin bergün birçok mektub aldı· 
jıdır . 

Cümhurrciıine mektub gönderen
ler yalnız Amerikan vatandaşları 
<tetildir. Dünyanın her tarafından 
icadın , erkek birçok insanlar ona 
yazmaktadır. Bunun içindir ki, yedi 

sene evvel ( Beyazev ) de hususi 
bir biiro telis edilmiıtir . Bu büro· 

.nun kuruluşundan sonra B. Ruzvelte 
gön<ltrilen mektub miktarı dört 
mis1ine çıkmıştır . Gelen mektublar 
çeşit, çeşittir . Ekserisi tavsiye ve 
iltimas isteyen mektublardır. Fakat 
Cümhurreisini tebrik eden fikir ve 
nasihat verenleri de çoktur. 

Mektublar her dilde yazılmak· 

tadar. Esperanto ile yazılmış olan· 
lara bile sık sık rastgelinmektedir . 
Mtktubların tercümesini muhtelif 
lisan bilen )'irmi dört memur yap· 
maktadır. B. Ruzvelt her mektuba 
ve bilhassa her mektubun yazıldığı 
lisanla cevab verilmesini arzu et
mektedir . 

TORKSOZO 

Şehrimizdeki fabrikalar 
ekiple çalışıyor •• uç 

Her bakımdan istihsali aı ttırma faaliyetleri 

Bu sene fevkalade iyi olan pa
muk rekoltemizin 360 bin balyayı 
buldutu memnuniyetle Öğrenilmiştir. 
Herb vaziyeti dolayısiyle memlcke 
timizln 6ir ICısıtn p:.ffiulelu vesair 
mensucat ihtiyaçlarını memleket için 
de temin etmı-k kararı karşısında 

pamuk rekoltemizin 360 bin balya 
olması sevinç verici bir keyfiyettır • 

Alakadar fabrikalar ve ima1it· 
haneler, bütün memleket dahilinde 
oldutu gibi şehrimizde de mesaile· 
rini artırmıılar , günde üç ekip ile 
çahşmağa başlamışlardır. 

Bu rekoltenin mühim bir kıs· 

mını Çukurova pamukları teşkil et· 1 
mtktedir.Memlt'ket içinde yalnız 120 
bin balya pamuk istih!i..- edilt'cekt'r. 

Halbuki bu rakam geçen senelerde 
vasati 50 ili 70 bin balya arasında 

idi. Rekoltenin mütebaki büyük kıs-

mını ise ihtiyaç · hissettiğimiz bazı 

eşyalarla mübaaele suretiyle (ft);ru
dan doğruya Tıcaret Vekaleti dış 

memleketlere ihraç edecektir. 

Ev kirası yüzünden . 
çıkan kanlı kavga 

Şahin otlu S~lıh adında biti ev 

kirası yüzündtn Naci otlu Nedimi 

çakı ile yarılamıttır . Nedimin ya

rası on bt'Ş gün sonra tt·krar mua· 

yenesini lcabettirccek vaziyett,dir • 

Carih yakalanmıştır . 

Şehir Meclisi içtimaı Düğün töreni 
Şehrimiz tüccaı larmdan Ray Ali 

Rızt Kelf .. şe'-er'ın kızı Leyli ile Is 
tanlul Bogaıiçi liseı i ikinci nıüdüru 
Bürhan Ers"n'm dü~Üll törtni kala· 
balık bir 'davetli kütlt-si huzurnnda 
t vv İki;.fiin Ha\kevi sılor.unda ya 
pılmıştır. Genç evlilere devamlı sa· 
a ictler dİlt-riz . 

( Birinci sahifeden artan ) 

senelik mesai raporu için gelecek cel
selerde yer verilmesi teklifinde bulu
nuyorum,, demiştir. Reis Kasım Ener 
ise: "eksik görülen yerler varsa iza
hat verebilirım,. dedi. Basri Arsoy: 

"- Rapor müaellel ve musarrah
lır,, diyerek söze karıştı, Zıya Ak
verdi i5e: 

"- içme su meselesi hakkında 
reisin bizi esaslı surette tenvir etme
sini rica ederim. Zira, görülüyor ki 
tulumba bulunmadıtı takdirde bu işin 

yine sürüncemede k!llacağı anlaşıl· 

maktadır. Ben üç natamam i~ görü
yorum: Kuyu, Şebeke, Tulumbalar.,, 

cevabında bulunmuştur. Bu hususta iza· 
hat veren Belediye reisi Kasım Ener 
ezcümle şunları söylemiştir: 

"- içme su işini uzun boylu 
yazdım. Fakat raporumu bununla dol
durmak istemedim. Bana vasi selahi
yet verdiniz· Ben bu selahiyeti gücü
mün yettiği kadar, hatta gücümün 
yettiğinden daha ileri giderek kullan
dım. Merkezde _teşebbüslerde bulun
dum. Dahiliye Vekaletinden aldığım 

emir üzerine Ankaraya gittim. Bu su
retle iş çıkmazdan çıkara girdi ve 
Adanaya bir mühendis gönderildi. 
Şartnamesi ve keşfi tamamen dosya
larımı7.da bulunan geri kalan 130 bin 
liralık işin ihaleye çıkarılması karara 
alı 1dı ise de isteklisi bulunmadı. 

• Ticaret Vekilimiz Adanaya gel· 
( itderinde konuştum. Bu işi mühim bir 
m"ınleket iti olarak kabul ve tedkik
le meşgul oldular. 

Başvekalet, Dahiliye ve Ticaret 
V • ... aletleri, Mebuslarımız, bütün An
k ilra; Adana içme su işini ele almıştır. 
A nl\nyadan, Macaristandan yani her' 
ı ı ·r ·d ·n kabilse oradan tulumbalar 
g 'r\ ·rek Adanayı içme suyuna ka· 
, . .t ır \cağız. Tulumbalar 30 bin lira 
t ı ı k tadır. Adana pamuk ihracat· 
ı.; , ır birliğinin 80 bin liralık ıskarta 

pj ıı k ihraç ederee Macaristandan tu-

lumba alması şeklini de tedkik ediyo· 
ruz. 

Tekrar soz isteyen Ziya Akverdi: 
" - izahatı kafi gördüm . Zaten 

zaman da bu işin süratle başarılmasına 
imkan vermemektedir . Temennim ve 
bütün Adananın temennisi bu işin bir 1 
an evval ikmalidir . Toprak altındaki 

borular çürüyecektir . Malumu alirıi1 : 1 
işleyen demir ışıldar . Biz de toprak 
altında kalan demirlerimizi , boruları 
ışıldatalım , işletelim ! ,. Reye konan 
reisin izahatı ve senelik mesai ra· 
poru zayıf bir ekseriyetle kabul edil
di ve celse 10 dakika dağıtıldı . 

10 dakika istirahatten sonra tek
rar müzakerata başlanırken makamı 

riyaseti yine belediye reisi Kasım 

Ener aldı ve açık reyle ihtisas encü
menleri intihabı yapıldı . 

Yapılan ve kabul edilen tekliflere 
göre encümenlere aşağıdaki zevat 
seçildi : 

Hesabıkatt encümenine: Faz· 
lı Meto , Salih Zeki Buğay , Tevfık 

Kadri Ramazanoğlu, Mahmud Barlas , 
Memduh Pekbilgin, Ali Naim Ôzgen
er, Recai Tarımer. 

Bütçe encümenine : Hasan 
Ataş, Müveddet Altıkulaç, Tevfik Kad
ri Ramazanoğlu, Hazım Savcı , Mem· 
duh Pekbilgin, Mahmud Barlas , Salih 
Zeki Buğay. 

Tarife encümenine: Mahmud 
Kibaroğlu , Rifat Yaveroğlıı , Nihad 
Oral, Dr. lsmail Hakkı,Hulü-;i Akdağ. 

Kanunlar encümenine: Şev· 
ket Çekmeğil, Rifat Yaveroğlu, Basri 
Arsoy , Müveddet Altıkulaç , Hasan 
Ataş. 

Sıhhat encümenine: rı1ustafa 
Rifat Gülek, Ali Naim Ôzgener, Dok
tor Bahri Erkan, Basri Arsoy, Muştafa 
Özgür. 

imar ve tezyin encümenine: 
Co~kun Güven , Fazlı Meta , Recai 
Tarımer, Mustafa Rif at Giilek , Nihad 
Oral. 

Evlat katili ana 
tevkif edildi 

[)oğurduğu çocuğu abteshaneye 
atmak suretiyle öldürm ·kten suçlu 
istık tal m"hallf"sinden 19 yaşlarında 
Bayan Şerife adliyeye vtrilmiş ve 
sorgusunu müteakib tevkif edilerek 

cezaevine sevkolunmuştur. 

lktlsad encümenine: Ziya Ak- 1 
verdi . Hazım Savcı . Hulusi Akdağ , 
Ernin Dolunay, Mahmud Kibaroglu . 

ihtisas encümenlerinin seçiminden 
sonra gizli reyle Belediye encümeni 
azalığı seçimine geçildi ve bu encü
mene de 18 zer reyle Hakkı Salih 
Bosna, Dişçi Rasih ve Kerim Ulusçu
türk intihab edildiler . 

939 Mali yılı kati hı.:sabının tet
kiki, Hasan Ataşın kabul edilen teklifi 
iiLerine kati hesab encümenine havale 
edildi . 

Ruznamenin son maddesi olan , 
meclisçe ayrıldn hesab teftiş heyetinin 
raporu okundu . " Türksözü ., ve 
" Yeni Sabah ,, gazetelerinin Dahiliye 
Vekiilelirıce nazarı dikkate alınan neş· 
riyatları üzerine bu işin tetkikine Ve
kalet tarafından müfettiş tayin edilmiş 
bulundugundan mecli ;çe ayrılan he· 
sab teftiş heyetinin müdahalesine artık 
Iüzııın göriilınemiş ve selahiyetinin 
çurııınuş olduğu mütalea edilerek bu 
cihet de rey~ arzedilerek kabul edil
miştir . 

Şehir meclisi 18 Teşrinisani Pa
rnrtesi günü saat 14 de tekrar top
lanmak üzere tatil edildi . 

Şarabçılık ·kurs 

Adanada şarabçıh 
inkişafı çalışmalar• 

Gilmrük ve lnni111rlar ve'k~ 
Şarab ııtiblilcini arhrmak "' 
suretle fazla atkoHü içlrileria 
münü tabdid etmek mak 
yeni tedbirler almakta oldutı.1oll 
lia evvelce yazmııhk • Bunui 
Şarab müstıbsillerine iyi Şırıb 
de etmeldrinln ineditrlerini 

40 

düJüncesi ile muhtelif mıntık 
ktıtılar açılması ve Şam 'I' 
arasında müsabakalar tertib 

mesi Vekaletçe kararlaıtırılm# 
Bu m~yanda Adanadı d• 

rabçıhtın inkiıafı gözönüne ., 
ve mezkur kurslardan birioİO 
şehrimizde açılması tasvib e 
tir. Şarabçılıtı korumak için 
ihraç edenlere prim veril 
düıünülmektedir. · 

Bundan başka Şarabtan 
inhisar vergisi lcaldmlacık , pİ, 
miktarda iıtihJik vergisi lconLI 
tır. Lokanta ve gazinolarda 
içilmesi için müsaade alma!• 
kalmıyacak ve Şarab sıtışll'' 
~est olacaktır. 

Bir yosma b1çakla 
Hacı lbo oğlu Kem1l 

Genelev sahiblerinden Sıh~ 
Emineyi bıçakla yaraladığın 

kalanarak adliyeye verilmiştir 

Bir hırsız yakala" 

Hacı Yakub oğlu Ömer 
bir şahıs Mustafa oğlu 
evinin açık bulunan kapısı 

sındaki savanı çalarak firar 
derd,st edilmiş ve hakkınd• 

edilen evrakla birlikte adli1'~ 
edilmiştir • 

Bir keten hırs•j' 

Abdullah oğlu Mahmut·/ 
biri O.sınan oğlu Abdurrah1 

zi dükkanında ttzgah üzerill 

lunan 7 metre keteni aşır•'~ 
ken yakalanmış ve adliyeYe 
tir. 

Meml~ketimiıde
tütün istiyenle' 

lstanbul : 4 (TürksöıU 
rinden) - Fın hükumeti ,,e 
ten birçok firmalar me1111 

den tütün istemişlerdir' 

ŞEHiRDE HA ~· 
Şehrimizde dün gök~ 

havayağmurlu ve hafıf rtJ ,ce' 
miştir. En çok sıcak 17 de 



lİRK.SÖZÜ 

Abone Şar.tları 

12 Aylık l'WO Kuruş 
Aylık da ::abone yapılır 

TORKSôZO 

İngiliz ve Alman hava 
zayıatı nisbeti 

Sahife 3 

1-Dış memleketler için 
Ahnne bedeli degişmez 
Yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

Londra : 4 (a.a) -- Hava nezarc 

tinin dün ntşrettiği rakkamlara gö

re son iki hafta içindeki Alman, İrıgi · 
l1z hava zayialı nisbeti bir lngiliz 

ltalyan ordusunun 
münakalesi kesildi 
Belgrad : 4 ( A. A. )-Royter: 

lsmet~~ lnönünün nutku - Hududdan gelen haberlrre göre , 

2 - ilanlar için idareye 
ve Yunan matbuatı Yunan kuvvetleri Bitlitçayı zaptet· 

müracaat edilmelidir . 

TROÇKl AİLESİ 

Q ir zamanlar 150 milyonluk 
~ bir insan kütlesini tam bir 
.t"lörlükle idatt- etmiş olan Troç 
~ıı Mcksikada nasıl feci bir !mret. 

~ldürüldügy ü malumdur. Ne .kadar 
tı' 
r il Ve korkunç bir tesadüf tür ki 

şur ,
0
çki ailesinin hemen h,.psi feci 
surette ölmüşlerdir. ı 

~Jll· 
1
Ç0k dindar bir YahuJi olan ba· 
1 

l'roçkiye Yahudilne fmalık ge.· 
·ıı ır.· 

tayyaresine karşı · üç Alman tayya· 
1 

rt si ve bir lngiliz pilotuna karşı 
14 Alman pilotudur. 

Atinadaki balyan lçisi 
Atinadan aynlıy,or 

Atina : 4 (a.a) - Atinadaki ltal 

yan elç ı si bir çok ltalyanlarla birlik 

te Atinadan ayrılmaktadır. Yine bir 
çok Almanlar da Yunııniitanı terk 
edeceklerdir. 

Atina yine bombalandı 

Sofya : 4 ( A. A. )- Bütün Bul· 
gar gazeteleri Türki)'e Reisicüm· 

buru ismet laönünün nutkunun bazı 
parçalarının altını çizerek hassaten 
tebarüz ettirmek suretiyle neşret· 

miş'erdir. 

Seliniğe hava hücumu 

Atina : 4 ( A. A. ) - f talyan 
tayyarelui Sclaniğe hücum etmiş· 

IHlerdir. Hücum sivil halka tevc-c · 

cüh eôildi. Zayiat ve hasar azdır. 

Napoli ve ~ile lngiliz 
hücumu 1

•
1 

ıı:Irırlen koı kar ak beyhud~ yere 
1 ~arıda mevkiini tukttmesini ıicı (Birinci sayfaılan arhu ) 

t. n sonra onu lanetlemişti. Londra: 4 (a.a.) - Dün Roma· 

lonilra : 4 ( A. A. ) - Son de
rece frna hava şartlarına rağmen 

dün gtcc fngiliz bombardıman tay

yart"leri Almanyanın Kil şehrinde 

ve İtalyanın Nnpoli şehrindeki he· 
drfltre muvaffakıyetli hücumlar yap
mı~larôır. 

ı.1'roçkinin hasta ve Nör<ıstenik dan bildirildi~ine göre, Musolininin 
"Ik iki oğlu 200 sivilin ölümüne sebeb 

ııı 1933 de hastahaneı 1e inti olan Selanik hombardmanına iştirak 
~ P Cltj Rus yada Lubiar.ka nıetkez t'.tmişlerdir. Konl Ciyanomın da Selanik 

P 13~1lesinde mtvkuf olan ikinci kı· iizerine yapılan baskınlardan birine ,. 
1 ıztırah ve mahrumiyetten öl· i~tirak elliği zannedilmektedir. 

l\anıenef ve Zmovir-f hadisesi 1 Londra: 4 (a a.) - Roma radyosu 
URIJ. d k'f d. 1 Yunan - Arnavut hududundaki hal- Yunanlılar bir büyük laman Sibiıya a k" ı e ı- 1 
~klu d . b' • yan Kıtaatının kuvvetli Yunan hatları ltalyan geınisini yaktı 
t~ orta an esrarcngız ır su· j önünde bulunduğunu bildirmektedir. 
,, kaybu'muş ve hir daha izi ~~a Yine Roma radyosuna göre, Korfo Atina : 4 ( A. A. ) - Atina 

lllanııştır. adasının 36 mil kadar doX-u cenu· d K f · 1· d ı;- 6 ra yosuna göre, or onun şıma ın e 
'-fi son çocuğu olan 32 yaşında· bunda bulunan Levka adası civarında bir deniz muharebui olmuş ve bir 
~lu Parı'ste babasının yerı'ne ı'h- lngiliz harp gemileri görülmüştür. b k 1 1 . k h üyü ta yan gemisı pe mu te· 
~tfj olmağa hazırla~dıgw 1 bir 51• Radyo Spikeri Levka limanına hiç 

bir harp gemisinin demir atmadı~nı mel olarak yana yana ıimale dotru 
t <lııi olarak Nöyyi de bir Kıli· ilave etmiştir. kaçmıştır • 

t k.illdırılmış ve yapılan ameliyat ---------------------------
'•1nd "I .. t" Y· e o muş ur. 

l~ 111
t garip bir tesadüf eseri O· 

1'roçkinin oğlunun geçirdiği 
ı 'tıı~liyat babasının 156 sene ev· 
tak·b 
~ 1 i olan Frunzeye yaptırmış 
Ilı~ aıncJiyatm ayni idi. Bu zcvallı 
~ d~ ilrneliyatı mÜtt'akib derhal 
Şlu. 

~lltJ, da i ave ctmtk lazımdır ki; 
~a diıilen Kamenef Troçkinin 

~l biraderi olmuştu Kamenef'in 
abilen bir papas kardeşinden 
biitün akrabası ise kendisi gi 

tşı.ırıa d' ·ı . . ızı mıştır. 

sa .. ükleylcl b i r 
~abıta romanına 
hkında başlıyoruz 

Suhulet şirketi reisi benzinci Bay Mehmed ve 
Sayın arkadaşlarına; 

Adana şehrimizde ihdas ettiğiniz suhulet otobüslerinin iılemeğe baş
lamaları itibariyle gerek memleketimize ve gerek şahsıma çok faydalı 
buldum ve diğer altı makinenin de yakında gelip bunlua iıtirak ederek 
memleketimin her tarafında seyrü seferi kolaylaştırdığımzdan dolayı ge· 
rek size ve gerek birlik arkadaşlarınıza karşı olan teveccüh ve teşek· 
kürlerimi altnen beyan eder ve sonsuz saygılarımı sunarım. 12456 5-6 

M. Topçu başı 

GÜNÜN TARİH VE COGRAFY ASI 
, 

ADEN İSTiHKAMLARI 
Adende üçüncü bir şehir vardır. Gizli ve ahlaksız bir şehir. Her iki 

şehre baldın olan ve onlan koruyan bir şehir... Sokakları kayalar arasında 

açılmıs, evleri istihkamlar ve mazgallardan ibaret bir kasaba· Burada da~la

rın, tepelerin her kademesi bir istihkamdLr. Bu müdafaa tertibabru Türkler 
kurmuş, lngilizler tekamül ettirmişlerdir. lngilizler civardaki Maksar ve Kor 
üslerinde yerlestirilmiş bir kaç tayyarenin Adeni ordularından daha iyi mü-
dafaa edebileceğini hesap ettikllerinden bu istihkamlara büyük bir kıymet 
vermiştir. lngiliz askeri kuvvetleri bu iıtihkamlardan ziyade yeni Adende 
yapılan muntazam ve havadar kışlalarda oturmakta. 

Aden dünyanın en ehemmiyetli tabiye noktasından birisidir. 
Burası Hadramut ve Yemen ülkelerinin tabii pa:r:ar yeridir. Arabistanın 

kara yolları ve lranın deniz yolları buradan başlar ve burada biter. Hindis
tan, bütün şarki Afrika yolları burada birle~ir. Süveyşe, Avrupaya, Singapura, 
Avustvralyaya, japonyaya, Madaiaskara geçen vapurlann uğrağıdır. 

miş ve Göriceye hakim tepelerden 

ftalyanların Arnavudluktaki bu iaıe 
üslerini bombardıman etmektedir-

Jer. Meşhur Ka/Jtan Varda kuman· 

dasınbaki bir çete gurupu 30,000 

kişilik hir kuvvetle . Yan vayı tehdid 

eden ltalyan ordusunun münaka!e· 

ıini kesmiştir. 

lngiltereye hiicumlar 
Londura : 4 (ı a) - fngilterenin 

bir kaç mıntıkasına nıüti'addit Al· 

man tıyyarcleri tarafından hücumlar 

olmuştur. Ciddi h!sar yoktur. Bir 

kaç kişi ölmüştür. 

halyan hareketine karşı 
Almanyanın vaziyeti 

Londra : 4 (a a) - Londra ma 

hafifi, ltalyanın Yunarı seferine karşı 
Almanyanın tikayd bir tavır aldığı

nı beyan etmf'ktedir. 

Kahiredeki tezahürat 

Kahire: 4 (a.a) - Dün büyük 

bir kalabalık Yunan elçiliği ve lngi· 

1iz baş kumarldanlığl karargahı ö. 
nünde sempati tezahüratında bulun· 

m111tur. 

Çuval geliyor 

latanbul : 4 (Türksözü rnuhabi. 

rindcn) - ~asra yoluyla bugünler

de memleketimize külliyetli miktar. 

da çuval geltccktir. 

Zayi nüfus cüzelanı 

Adana nüfus müdürlüğünden al

mış olduğum nüfus cüzdanımı kay· 
bettim. Yenisini çıkaracağımdan es
kisinin hükmü olmadıA-mı ilan cde

rım. 

Döşeme mahallesinden 
Hamit oğlu 312 dotum. 
Hakkı Balkar 

12454 

• 
Bu gece 

Nöbetçi eczahane 

Tıahsin Eczanesi 

Yeni otel yinında , 
Bu ehemmiyetli noktaya hakim olan millet daima düyaya Mkim ol

muştur. Eski Romalılar, lranlılar, Portekizler, Türkler büyük imparatorluk 1 
devrinde burayı ellerinde bulundurdukları müddetçe yer yüzüne hakimiyetle- •••••• • 
rineen emin olmuşlardır. 
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ASRi SiNEMA'da Suvare Suvare 

8,45 8,45 

Dünya sinemacılığının bugüne kadar 
yarattığı şaheserler şaheseri 

Türkçe Sözlü 

Cebelüttarık 
-----------------------------~~ 

• Casusu 
• 

1 n giliz Entellijans Servisi 
Beynelmilel casuslara karşı 

• 
ilaveten: Dünya Havadisleri 
Ayrıca : Miki Mavz 

D 
0 kk t Localar satılmaktadır. 
J a : Lutf en telefonla ayırtınız. 

TELEFON 250 

:' . 

Askerlerimize kışlık hediye 
kabul ediliyor!.. ~ 

Kahramanca sınırlarımızı bekleyen askerlerimizi düşünen hamiyetli Yurt· 

taşların hazırladığı yün fanile, pamuk hırka, yün ve iplik 
çorap, yün eldiven ve iç çamaşır Y E N l olmak şartile 
Merkezimizce kabul edilmeğe başlanmıştır. 

Gelmekte olan kışın amansız soğukları başlamadan önce verilecek bu he· 
diyeleri çok acele olarak yapıp anbarlanmıza teslim etmek EN KUDSi BlR 
VA TAN BORCUDUR. 

Hamiyetli Adanalı ! Bu Vatan borccunu ifa et-
mekte de geç kalma 1 j 

. Askerlerimize hediyelerini vermekte istical edi-~ 
nız. 1-5 12446 Seyhan Kızılay Merkezi ~ 

Adana Ziraat Mek~bi Müdürlü~ l 
ğünden: 

Adana ziraat ve makinist mektebi talebesi için beher çiftinin muham 
men bedeli 700 kuruştan 141 çift iskarpin 22 - 10 - 940 tarihinden 
5-11- 940 tarihine kadar 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul 
muştur. 

Eksiltme 5 - 11-940 Salı günü saat 15 de Vilayet Ziraat Müdürlü· 

ğünde toplanacak satıo alma komisyonu tarafındf. yapılacaktır. 

Eksiltmeye istekli olanların 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerindtki vesaik ve % 7,5 nisbetindeki dipozitelerile me'2kur gün ve saat 

komisyona ve şartnamesini görmsk istiyenlerin bu müddet zarfında mck· 

tep müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

12434 22-27-29 - 5 

r 

DİKKAT! 

D 1 K K A T 1 . . ~~, 
DIKKATf .. 

Beyoğlunun, lstanbulun Biricik Sanatkil.n Berber 

• . . ·ıcsiı 
Ona bir defa yaptırmak lütfunda bulunacağınız, Elektrıklı ve Elektrı 

Ondülasyon size sanatının büyüklüğünü . isbat edecektir ... 

--000 o+Ot ooo--
Belediye Caddesi Singer Kumpanyası Karşısında Q 

Güzellik Berber Salonu Ali Tezel~ i\ 

ilin 
Adana Erkek Lisesi Müdürlüğünden ; 
Lisemizde 15 saat Fransızca yardımcı Ôğretmcnli~i münbaldir. ;ıl' 

liplerin müsbet vesikalariyle birlikte mektep idaresine müracaatla11 

olunur. 12458 

ilan 
Adana Erkek Lisesi Müdürlüğünden : Jı' \. "'f ı:t Revir hizmetinden de anlar okur yazar bir hademeye ihtiyaç ~ b 

1stekli1erin okula 2elmelcri. 124 ~ 7 



hyada yapılan 

tik temaslar 
: 4 (a.a) - Hariciye na· 
dün Alman büyüle elçiıi 
ıörüıme yapmışbr. in- I 
elçiai Samuel Hor'un da 

!911i bir mülakatta bulun· ( 
laa,lctedir. 

ltJRICSOztt 

Oku il bir mil 

Asker Aı elerıne 
gapı acak gardım 

Kanun Şeklini Aldı 

Anlrera : 4 ( Tiln•izi illllhabi· ' 
rindeo - Asker ailelerine yardım Yunan ko iÜoist partisi 
bakland.ki liyiba son ıeklioi almıpr. 
ICaa.na gör• oyda yüz liradan iki Atina : 4 (ı.a) - Yunan komü· 
yüz liraya kadar kazancı olanlar' se niıt _partisi rıtilİ, ~~'?de ve iıçile 
ne:te 12, iki Jiiz li .. dın fazla kıza· re bı~ı~en. n~ır~~ıt~ bır b~yanname · 
nant.r 24 ve ayltlc kazançları ~ de_ butun ışçllerı 1mut~a~1Ze lcarıı 

JÜZ lir•dın beşyüz liraya kadı olen t mucadeleye davet etmışllr. 
lar 48, daha fazla kazananlar y üz 
üra verrQk&erdir. Alman tayyare zayıatı 

Kanun ,.1c.~e Büyü Millet Me· 2442 adedi buldu 
çliaia.e ~'kedifecektir. 

4 I 11 I 1940 
K•mbiyo ve p•r• 

__ it Hankallndan abnmıfbr. 

ı.u.. ı--Kayifmark __ _ 
Fraiılt (Fransız> _!. ~ 
'sterlin ( lntftiiı ) _ s .!?__ 
Dolar (-fmmika ) 13i __!!... 
Frank. ( iıviçre ) 00 00 

1 

Londra : 4 ( ı.a ) - Almanlar 
lngiltereye taarruza geçtiktenberi 
2442 tayyare ve tahminen 9()00 
pilot kaybetmişlerdir. 

lsviçre ve Macar sefirleri-
nin munzam vezaifi 

Atina : 4 (ı.a ) - Elen matbu· 
atı, bütün dünyadaki Eleolerin as· 

kere kayıt husuıuııdaki teb ılülderin · 
deo..Jitayişle b•bsetmelctedir. 

Filistindeki Yunanlılar 
Kudüs : 4 (a.ı) - Filiıtiodeki 

Y1111anhlar buradıki lngiliz ordusuna 
r6ntillii olarak -iltihak etmektedirler. 

SaWfe 5 

Seyyar k6y maranroz, d~
lik kurllll'flm fffiyeti de tetkik ~~ 
JD$teJljr. 9'J. -~9 yıhnda s&)'Jll U1 

otan b11 irilr.r.rin sayısı 30 a çıWarda· 
C*ktır. . 

Kaz talebelerin askerlik dersi mlf. 
redat prorramımn yeniden tanzim e
dilditini ve 60 D. tali~ 
detiftitini yazmatbk. Askerlik dcnferi 
görecek lazlınnuz, askerlik denin-
den yalnız abflara ittirek edecek w 
reride hizmet görecektir. 

Bu hİllDet puif korunma t~

b, hUtaMlerde çalıfrnalar, villıet 

muhtelif idare itleri olacakbr. Bu hu· 
suıtta naüfredata ~k olacak bir broıilr 

hazarlaıuntktadar. 

nao yo 

S-11-1940 Sah 

8.00 Prepam , Saat ayan 

8.0S Müıik: Hafif program 

8.15 Ajans haberleri 

8.30 Müzik : Proifam 

8.SO/ 
9.00 Ev Kadım 

12.30 Saat ayan, proıram 
12.33 Müzik: Muhtelif şarkılar 

12.50 Ajans haberleri 

13.05 Müzik: Muhtelif ş:ukılar 
13.20/ 
14.00 Müzik : Kanşık program 

18.00 Proıram, saat ayarı 

18.03 Müzik : Konçerto 

18.30 Konqma : (Çiftçinin Saati) 
18.45 Müzik : Köy sazı 

19.00 Temsil 

19.30 Saat ayarı, ajans 
19.45 Müzik : Fasıl heyeti 
20.15 Radyo Gazetesi 

20.45 Müzik : Koro 
21.30 Konuşma (Refik ince) 

21.45 Müzik : Radyo orkestrası 

22.80 Saat ayan, Ajanı 

22.4S Müzik : Radyo orkestrası 

23.00 Müzik : Dans 

23.251 

23.30 Yannki program ve Kapamş 

l Vatandaş 1 

Hava Kurumun• az• a l 
H•v• kuvv mlzln 9•· 
l•lm•eın• ,.rdu• ediniz I 
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TiirksOzii Gazete ve Matbaas 

1 

1 

Tu .. rkso·· zu·· G t . . Okuyucularına, dünyanın her tarafında aze esı . vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

========================= 
• 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür ksÖ zÜ Matbaası: rita, Bilumum iMatbaa işlerini Türkiyede 

~=========~======= mevcut matbaalara rekabet eder derece
de tabeder . 

• 

cnnt -
a 
a 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 
Mücellithanesinde Yapılır. 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası T. İŞ BANK ASI 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bcır;~2sınd~ kurr. hıalı ve ilılaı~ı7 tcsattuf hesaplarına 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 .. 500 " 

2000 
" 

4 
" 

250 ,. 1000 " 40 " 100 " 
4000 " 

100 ,, 50 .. 5000 " 
120 " 40 

" 
4800 " 

160 " 
20 

" 
3200 " 

OIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Ji. 
radan aşağı düşmiytnlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasilc verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyyliil, 1 Birir.ckanun, 1 Matt 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 

--------------------------------------------
Çocuğu ıdaha h\tı şllıın. ı k istİ)Ot suı ız Çocuk Esirg,me Kurumuna 

)'ıJda Bir Lira vuip Ü)c oluruz 1 Çenk Milletin tn kı)mttli hazinesidir 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 

K••idelar : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağusto• 
1 ıkincite,rin tarlhlerinde yapıllr. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarda en az elli lirM• 
bulunanlar kur aya dahil edilir. 

- -- 1 94 0 İKRAMiYELER! ---
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

3 
" 

1000 " 
3.000 ,, 

6 il 500 il 3.000 H 

12 " 
250 " 

3.000 
" 40 il 100 ,, 4.000 " 

75 
" 

50 
" 

3.750 " 
210 

" 
23 " 5.250 " 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir"" 

miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuı. 

r 
Doktor Muzaffer Lko"1 

Seyahatten dönmüştür ve her gün muaıfe 
hanesinde hastalarını kabule başlamıştır. 

Mürettip alacağız 
Matbaamızm gazete kısmmda 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti
yaç vardır • ldarehanemize mü 
racaatları 

Umumi nqriyat dl/ 
~ 

. G .... ı~ 
Macıd u.,. I 

Türkıöıü Matbaa•'~ 


