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Garb Anadoluda 
Şiddetli Zelzeleler 
wumaovada, Urla ve Değirmenderede bazı 
vlerde hasar var. İnsanca zayiat yoktur 

ıviçre Üslü nde Es· 
arengiz tayyareler 

Bern ; 11 (a.a) - Ste· 
ınl •J•n•ından: Bu ••· 
ıah saat altıye doAru 
·rıbouz ve Bern de ha· 
a tehllkeel lfaretl verll
nlttlr. 

'obruk 
ngiliz 

önünde 
harekatı 

iazarhk ve harekat 
devam etmektedir 

ırb ile tobruk münakale 
hatlarım dUn lnglllzler 

keatller 

lzmlr : 11 (a.a) - BagUn Cumaova, Urla ve Dejilrman• 
derede uOultularla karıfık oldukça flddelll yer sarsmtısı 
olmuflur. Bazı binalarda haaarat vardır. Fakat nüfusça 
zayiat yoktur. 

Bay Ruzvel refik.asile bir memleket seyahatinde 

----- • 4 - Bu~levazımın verileceği 

Demokrasl·ıe~e her ecnebi hükümete, bunlara ait 
ı ' bütün malumatı vermeğe sel!hi-

yar d ı m pro1·esı· yattar olacakbr. 
5 - Bu gibi levazımın ihra

malideki El vak Proje ~merik~. 

1 
·ı· . I Kongresıne venldı 

cına mani olabilecek bütün kanuni 
ve idari kayıblan mezun olacak
tır. 

ngı ızler elınde . 
aoıvAoA ALINAN EsıR. l 8. Ruzvelt'e 
RlN _M1KDARl 44,000 D1R. : selô.hiyet 
Kahıre : 11 ( A.A ) _ Orta • 

tk İngiliz ~kuvvetleri umqmi ka • ı 
·gahı te~liti: Tobruk mıntakasın

lni'iliz tahşidatma devam ~dil
tir. 

Proicnin üçüncü maddesini 
mevzuu bahseden Ayan meclisi 
reisi ile mümessiller meclisi reisi 
tamir ettirilecek harp levazımının 

mutlaka Amerikada imal edilmiş 
bulunmasının şart olmadıtını tas · 
rih etmişlerdir. 

Kahire : 11 ( a.a ) _ Tobruk 
ntakasmda İngilizler hazırlıklan 

devam etmekle beraber bazı 
rmı müfrezeleri Tobruk'un iar
nde hare Ut yapmaktadu. Zırhlı 
lalar Derne, Bingazi sahil yolun · 
' devriye ıezmektedir, lniilizler 
~brukıun 65 kilometre g-arbinde 
alunan Gaıaka'ya varmıılardır. 

Kahire : 11 (a.a) - ltinıada 
fık kaynaklardan alınan maluma· 
iÖre , lnıiliz kıtaları Tobruk 

• g-arb arasındaki münakale hat· 
nnı kesmele muvaffak olmuşlar· 
r. 

. ~ahire : 11 (a.a) - Orta şark 
•&thz kuvvetleri umumi kararga· 
.nın dünkü teblifinde, lnailiz kuv
ttlerinin a-eçen ay yaptaklan a
ınlarla düşmanı somalideki FJvak'ı 

' ahliyeye mecbur etmi4 oldukları 
lve edilmektedir. 

Kabire : 1 1 (ı.a) - lnıiliz 
iaüfrezelerinin Hıbeıiıtan hudu
~nd~ ~n.•. mcvkiini işgal et· 
ıden btldmlmektedir. 

Kebire : 11 (ıu) - Bardiya · 
eıir edilen ltalyan subaylı· 

1nı_n ~zerinde, a-eneral Bergouzo 
mn unzaıını taşıyan vesikalar 
ulunmuıtur. Bu vesikalar Bar 
·yada alman ve mikdarmıo tcs· 

e "ti henüz ' tamamlanmayan ltıl· 

~
n esirlerinin biJayette derpiş 

tt ilen :milcdardan çok fazlı ol· 
utunu ıöatcrmcktcdir. Bu ve
'kalara aöre yapılın h,aablır 

~~Bardiyada alman eıir mikdarının 
~44,000 kadar oldutunu ıöstefr 

ror. 
Kahire : 11 (ı.a ) - Cenuq 

Mrikıda sahil kıtalarımn ltatyan 
ıomaliıindeki Elvok karakolunu 
itıal ettikleri resmen teblit edil 
•iıtir. 

DÖRT MÜHiM MADDE 

• 
Vaşinıton: 11 ( a.a.) - De· 

mokrasilere yardım hakkındaki 
kanun projesi dün hükumet tara· 
fından kongreye tevdi edilmiştir. 
Bu proje Birleşik Amerika devlet
leri reisine pek mühim hususlardı 
tam bir selihiyet vermektedir. 
Projeye g-öre : 

l - Birleşik Amerika devlet· 
leri reisi Amerika tezglhlarmda 

ve fabrikalarında müdafaalanm 
Amerikanın müdafaası için hayati 

bir ehemmiyeti haiz addedece~i 
her hükumet ve memleketin hcsa· 

bına harp levazımı imal ettirme~e 

selflhiyettar olacaktır. 

2 - Her nevi harp levazımı 

böyle bir hükumete satmağa mü· 
badele esas üzerine terk etmete 

ödünç olarak vermete, yahut ki · 
ralamağa selihiyetli olacaktır. 

3 - Kezalik harp levazımını 

vermeden evvel tecrübe ve tamir 
ettirerek kullanılacak mükemmel 
bir hale geçirmete de mezun ola· 
cakbr. 

Napolinin ve 
Mesina 'nın 

bombardımanı 
lNGlLlZ HAV ACILARI BİR 
1TALYAN GEMIS1 BATIRDI . 
BİR DE HARB GEMlSlNE 
lSABETLER KA YDETT1LER 

Kahire : 11 ( A. A. ) - Orta 
şark lng-iliz hava kuvvetleri umu 
mt karargahımn dün neşretti~; 
tebliğde , Mesina l ı manının şid· 
deıle bombardıman edildiği bil· 
d ı rilmektedır. Bir gemi ile doklat 
ve petrol depolarına lam isabetler 
kaydedilmiştir. Palermoda askeri 
hedefler de muvaffakıyetle bom· 
bardımın edilmiştir . lna-iliz hava 
kuwetleri N11poliye muvaffakı
yetle neticelenen bir akın yap· 
mışlardır. Büyük bir vapura isa· 
bet kaydedilmiştir. Vapurun bat· 
tıA-ı zannedılmtktedir . Bir a-ara 
bombalar atılmıştır . 'Garda infi
lakleri müteakib büyük yanıınlar 
çıkmıştır . Napoli limanında Vit· 
tary<> sınıfından bir hatb a-emisine 
de tam isahetler kaydedilmiştir . 

Ziraat Vekilimizin 
lzmirdeki tetkikleri 

lzmlr : 1t ( TUrksözU muhabirinden ) - Ziraat Veklll 
B. Muhil• Erkman, bayramı ••hrlmlzde geçirmek Uzere 
reflkaelyle Ankaradan ••hrlmlze gelmlftlr • 

Vekll; dUn ölleden sonra vlllyette YaU 8. Fuad Tuk· 
salın rel•llllnde toplanan lalah hayvanat komlayonunun 
mesalalna l•llrlk etml• , mOzakarelerde bulunmuftur • 
Komlayon ruznamealnde vHlyetlmlz dahlllnde •ılır ne•· 
Unln ıalahı için yapılacak tef kilit , Uratme çlftllklerl ve 
flmdlye kadar yepılmıf olan ı,ıer vardı • 

Ziraat Vekili , komlayonun mUzakerelerl ••n••1nda 
mUlalealarda bulunmu,, direktifler vermlfllr • Haber al· 
dılımıza gllr• çiftçiye tohumluk tevzii m•••l••I de dU· 
,unuımu,tuk. 

İngilizlerin 
rinden bir parça 

Akdenizin anah· 
tarı lngilizlerdedir 

-l\vusturalya harbiye 

nazırı böyle diyor 
Londra : l t (a .tt) - Avu~ta · 

ralya harbiye nazırı Avustnral· 

yaya hareket etmezdca evvel ga· 

zetecilere beyanatta bulunarak, 

Akdenizde ltalyanların asla haki· 

miyet tesis edeıniyeceklerini Ak· 

denizin anahtarına lngllterenin 

sahip olduğunu, İngiliz donanma· 

sınm yeoilmu bir kuvvet oldu· 

gunu tebarUz ettirmiştir . 

Alman üslerine 
İngiliz taarruzu 
A\tı saat süren 
müthiş bir baskın 

Bresi bomb•l•ndı 

Gemilere , doklara 
isabetler oldu 

Lon<ira : 11 ( A. A. ) - in· 

iili~ bombardıman tanareleıi dün 
iündü1. Fıansadaki Alman hava 

meydanlımnı bombardıman etmiş· 

lerdir. OtrenildiQ'ine ııöre , müte· 

addid meydanlar bu taaıruza he· 
def teşkil etm işlerdir • Alçaklan 

uçan tayta!eln asker! tesisatla 
devriye gemileı ini bomba'emışlaı 

dır . Pılotlanmıı ~·almz bir kaç 

Almıın avcıs'yle karşılaşmış ve 

bunlardan üçilnü düşürmüştür . 
Yerde bulunan bnı A.lman tay· 

yare)eri hasara u~ratılmıştlr . Hiç 
bir lnriliz tayyaresi kaybedilme· 
miştir • 

Perşembe gecesi Bresi üzerine 
yapılan İngiliz taarrum altı saat 

sürmüştür. İngiliz tayyarecileri bü· 

yük bir gemi ile doklara sarih 

isabetler kaydetmişlerdir . Askeri 

liman methalinde yangınlar çıka· 
rı:mıştır. 

DaAıtılacak tezgahlar 
Ankara : 11 (TurluÖ2.U muha · 

birinden) - İktisat vekaleti, el 
tezgahları yaptırdı . Bunları 12 
vilayete da~ıtacak ve kurslar aç· 
tırıb dokuma ve el işlerinin inki· 
f&fı için tedbirler alacaktır. 

Ücretten maaşa geçecek 
memurlar 

Ankara : 11 (Turksözll muha· 
birinden) - Maliye mUstcşarının 

reisliğindeki komisyon, Ucretli mc· 
murlardan esaslı memuriyete ge· 
çecek. olanları tubit etmi~tir . 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunu~ani .t924 

Onyedlncı yıl - Sayı : 4925 

Dün asfaltta bir 
otobüs devrildi 

Kazaya bir körüklü araba sebep oldu; 
ölen ve yaralanan kimse yoktur 

Dün Atatürk parkı ile Yeni 
istasyon arasındaki asfalt yolda 
19 numaralı şehir otobüsü bir 
ağaca çarparal< devrilmiştir. Yaptı· 
ğımız tahkikata göre, bu kazaya 
bir körüklü araba sebeb olmuştur. 
Otobüs yolun sağ tarafını takiben 
gitmekte iken araba da karşıdan 
sol taraftan gelmiş ve otobüsü 
gördüğü halde yolun sağına geç· 
memiştir. Otobüs şoförü arabayı 
çiğnememek için ant bir manevra 
yapmak zaruretinde kalarak ağaca 

çarpmıştır. Ölen ve yaralanan kim-
se yoktur. Yalnız otobüsün ön 
kısmında hafif sakatlıklar olmuştur. 

İtalyaya hücumlar 
Kahire : 1 1 ( A. A. ) -

Ortaşark fngiliz hava kuvvetle
rinin karargahınm tebliki: 9- 10 

Kiounusani gı~ce İngiliz bom· 

bardıman tayyareleri Sicilyada 

Mesina üzerine bir hücum yap· 

mıştardır. Limanda bulunan fılo 

gemilerine rıhtımlara • doklara 

ve petrol tesisah üzerine ton

larca bomba atmıştır, 

Bayramda yapılan 
futbol lik maçları 

Bugün de bir kaç takım karşılaşacak 
Bölgemiz lik maçlanna bay· 

rarnda da devam edilmiştir. Erkek 
Muallim Mektebi • Seyhan Gençlik 
kulübüne alh sıfır; T oros Gençlik 
Kulübü - Ziraat Lisesine hükmen; 
Adana idman Yurdu Gençlik ku
lü,bü • Malatya Mensucat Gençlik 
kulübüne dört sıfır; Adana Erkek 
Lisesi • Adana Demirspor Gençlik 
kulübüne üçe iki; Seyhan Gençlik 
kulübü • T oros Gençlik kulübüne 
bir sıfır galip retmiştir. 

Adana stadyomunda bugün 
böla-emiz Jik maçlannın ilk devre
sinin son final maçlan yapılacak· 
br. Bu suretle ilk devre futbul 
maçlan bitmiş olacakbr. 

Bu maçların içerisinde en en
tresan olanı likin başında i'iden 
Adana Erkek Muallim Mektebi ile 

Adana idman Yurdu gençlik kulü
bü arasında olacak maçtır. Bu 
maçta idman Yurdu galip gelirse 
Adana Erkek Muallim Mektebi ile 
puvanlan birleşmiş olacaktır. 

Bugün stadyomda üç mühim 
maç vardır: Saat 10,30 Seyhan
Demirspor Gençlik Kulüpleri; saat 
tam 13 te Adana Erkek Mnallim 
Mektebi ile Adana idman Yurdu 
gençlik kulübü; saat tam 15 te de 
Adana Erkek Lisesi - Milli Men
sucat gençlik kulüpleri karşılaşa· 

caklardır. 
Bu futbol maçlarında sürpriz

ler bekliyebiliriz. Maçların ehem
miyetini bilen bütün sporcularımız 
ve meraklılar bugün Adana stad· 
yomunu dolduracaklardir. Gençle· 
rimize başanlar dileriz. 

Yunıın yUk-ıek kumanda bc~·ı.:ti bir teftişte 

Yeni Elen mu 
vaffakıyeti 

Kilisuranın zaptında 
Yunanlılar yeniden 

birçok esir aldı 

YENi MEVZiLER ALINDI 

Atina : 11 ( A. A. ) - Dün 
akşam neşredilen Yunan resmi 
lt:bliğinje Kilisuranın zaptı esna· 
sındı 600 esir alındıAı , bunların 
arasında yirmi subay bulundıı~u 

bildirilmektedir . 

Yunanlılar dört topla, tank ve 
otomatik silahlar ele geçirmişler· 
dir. Yunanhlar Kilisuraya girdik· 
leri zaman şehir bomboş ve alev· 
ter içinde idi. Şehirde Yunan tay· 
}'&relerinin bir çok ltalyan askeri 
hedefleri bombardıman ettikleri 
ve bütün tayyarelerin salimen ils -

( Gerisi uçuncU sayfada) 

İtalyan ordusunda 
Arnavudların isyanı 

Atina : 1 t ( A. A. ) - Bir 
kısım Arnavud askerleri ltalyan 

ordusuna isyan etmiştir. Arnavud 

askerlerinden bir kısmı dağlara 
iltiaa etmiş ve buralarda muka· 
vemete devam etmekte aulunmuş
tur . 

Tobruk etrafında İngi
liz ç~nberi daralıyor 

Kahıre : 11 ( A. A. )- Son 
haberlere göre, Biritanya kuvvtt· 

!erinin çenberi Tobruk etrafında 
gittikçe darla4mak tadır . Cephe

deki müşahitler halen bir topçu 
düellosunnn hüküm sürdüQ'ünü 
bildirmektedir , 
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Disiplin vEGe lik sona erecek? 
Avı upada açlık ve ufalct 

içinde uzun bir kış geçirtcek o· 

lan kıta halkınm, ıelec'k mev· 
aiml~rde karıılaşacağı elim vazi. 
yet, de ha ıimdiden, aklı erenle· 

ıi meıtul etmete bıılam11tir. 

Gaz ve benzi 
fiyatlarının tesb 

Çürümüş bir seciye ile mükemmel bir neslin 
temelini kurmak imkansızdır Bu işi mahalli fiyat mürakabe heyetleri y 

Ankara: 1 1 ( Türksözü mu 
babirindcn ) - Gaz , benzin ve 
motorinin mülhakattaki satıı fı
yatlırmın fiyat müralcabe be· 
yetlerince tesbit edilmesi Tica· 
ret Vekilelince kararlaımıştır . 
V,kilet, bu hususta \'İ iyetltre 
bir de tamim yapmış, t~ s !:ıit olu· 
nan fiyatların sık ıık kontrol 

M üfekkire disiplin sayesinde 
elistikiyetıni muhafaza et· 

mektedir. Eflitun'un " Akademi 
" sinde gençler aralannda ve bü· 

yükleriyle siyasi ve ahlaki Mesele
lere dair mübahase ve münakaşa· 
tarda bulunurlardı. 

On ikinci asırda ( Abelar ) ın 
Lir tek takririııi dinliyebilmek için 
talebe yüz elli kilometre yolu ya
ya giderdi. Buıünkü gençlerimiz 
ya manasız bir film seyrine çökü 
yor yahut münebbih olarak caz 
musikisi arıyor. Tahsil ve terbiye 
çağının böylece alenen israfı ebe
veyn tarafından hiç bir itirazı mu• 
cib olmıyor. Pek yazık. Gayet çc· 
tin içtimai ve siyasi mesai! halle 
dilmek ihtiyacı içinde beklerken 
bütün bir nesle ait fikri kabiliyet• 
ler istimal edilmemek yüzünden 
çürümektedir. Aramızda hiç olmaz· 
sa bir mesele üzerinde ihtisas pey
dah edip o meselenin doğru bir 
şekilde halli yolunda müessir ol· 
mıyacak adam yoktur. 

Medent hayatımızın herhanıi 

bir safhasına faal bir surette işti
rik gençlerimizin henüz istimi! 
edilmemiş enerjileri için mükem· 
mel bir menfez teşkil edebilir. Ço
cuklarımız ~mu~iyetle ~uhitleriyle 1 
aralarındakı munasebetın mahiye· . 
tini mekte~te iken öğren~iyorlar. ı 
Her cemıyette ele alabılecekleri 

muayyen meseleler mevcuttur. Bu j 
aiin renç, ihtiyar hiç birimiz etra- ı 
f ımızda cereyan eden muazzam 
hidiselere karşı pasif bir vaziyette 
kalamayız. Milli mukadderatımız 1 
ferdi teşebbüs ve buluş kabiliye- ı 
timize gayri kabili tefrik bir suret· 
te batlı bulunuyor. 1 

Ahlik da disipline muhtaçtır. 

1 Ahliklı güzellik nadir, ve fakat 
son_ derece calibi dıkkat bir hidi· f 
sedır. Bu vasfı haiz olanlar da izah 
edilemez bir enerji, göze çarpan 
bir cazibe, ve hükmedici bir kuv 
vet tekevvün eder. 

insanın nefsine hakim olması 
kolay detildir. Bununla beraber 
bir defa elde edilince insana ha
kiki yapma sevincini getirir. Bu 
hissin ihtişamını tatmış olanlan ar
tık boş ve yanm zevklerin daimi 
devri tatmin edemez. M aruf ( evanjelist ) Dwight 

Moody demiş ki "fimdiye 
kadar hiç kimse beni kendim ka· 
dar üzmedi.,, Yerleımiş itiyatlara 
yeni bir veçhe vermek pçtür. 
Neslimizin büyük ümidi küçük ço· 
cuk larda ve daha henüz dünyaya 
relmemiş olanlardadır. 

istikbalimiz bunların kemmiyet 
ve keyfiyetine hatlıdır. Amerika· 
da doğıım münhanisi endişe vere
cek bir şekilde düzleşmektedir, 
bilhassa en ziyade çocuk yetiştire· 
bilecek vaziyette olanlar arasında. 
Bedenen çok yetiştirmiye iktidarı 
olan bir kadın çocuk sahibi olun
ca muhakkak ki daha kuvvetli, 
daha mes'ut bir insan ve daha 
faydalı bir vatandaş olur. Bilakis 
bu esaslı vazifeden iıtinkif edecek 
olursa daha zayıf, daha az mes'ut 
ve daha az faydalı bir insan olmı• 
ya mahkumdur. 

Çacukları disipline alıştırmak 
hususunda ilk mtsuluiyet ebeveyne 
düşer. Bu vecibe ifa edilmiş de· 
tildir. Şımarık çocuk Amerika'nın 
en mebzul mahsulünü teşkil ediyor. 
Çocuklara çalışmasına, kazanma· 
sını ve ötrenmesini öğretmeyi ih
mal eden ebeveynin bilakis olan 
ıımartmak suretiyle bu derece ız· 
rar edildikleri dünyanın hiç bir ye- , 
rinde vaki detJlnir. Bugünkü ıenç• 
lerin mümeyyiz vasfı kendilerine ı 
bahşedilen avantajlara karıı her 
hangi bir minnettaı lık hissinden ' 

- il -

jAıe:izKa reli 
mahrum oluşlandır. 

Y eni nesli hazırlarken çocuk 
terbiyesi sistemini umumi bir 

surette tekrar tetkikten geçirmeli· 
yiz. Çocutun haris ve vahşi ben· 
liğ'ini okşayan her hangi bir ter· 
biye proıramı hem ferde hem ce
miyete zarar ika eder. Çocukun 
kendi kendini inkişaf ettirmiye terki 
nazariyeleri bir tarafa bırakılmıya 

mahkumdur. Çünkü bu nazariyeler 
itiyatlann teşekkülü müddeti zar· 
fında çocuğun enerjilerinin dağıl
masına sebebiyet veriyor. 

Genç bir anne, Doktor Sir 
Vilyam üsler (Sir William üsler) 
den "çocuğumun terbiyt'sine ne 
zaman başlamalıyım ?,. diye sor
muı. Üsler, "çocutunuz kaç ya· 
tında?,, diye sormuş, "iki yaşın · 
da,, "o halde pek ıeç kaldınız 
Madam,, demiş. Çocuk dünyaya 
gelditi ilk rünlerden başlıyarak 

disipline tabi tutulmalıdır. Kaşıkla 

yemek verilmiye başlandığı ilk 
aiinden itibaren tabağındaki bütün 
yemeti, mesele yapmadan, yal
vartmadan yemesini öğrenmelidir. 
işte iık disiplin muvaff akıyeti bu
rada elde edilebilir. 

Çocuk eşyasını tertipli bir su 
rette muhafazaya mecbur edilme
lidir. Dört yaşına gelen bir çocuk 
kendisi giyebilmeli ve tuvaletine 
müteallik belli başlı işleri başara· 
bilmelidir. Bu vazifeleri ifa edemi· 
yorsa ebeveyni kendisini cemiyet 
teki mevkii için layıkı veçhile ih· 
zar etmiyor demektir. 

Çocuklar büyüdükçe daha ağır 
mesuliyetler altına girmesini ök· 
renmelidirler. On yaşına gelmiş 
otlunuz camı kırmışsa yenisini 
takmak için camcı çatırmayınız. 
Kendi harçlıkından yeni bir cam 
aldırtıp kendisine taktırtınız. Ona 
hazır uçurtma alacak yerde uçurt· 
manın nasıl yapılacatını öğretiniz 

on iki yaşına gelen kızınıza bütün 
bir yemetin ihzarını tevdi ediniz. 
Kendiline mvuaffakiyetin verditi 
zevki taddınnış olursunuz. Ne ka
dar zenıin olursanız olunuz kızla
nmzın hiçbir zaman ev işine ve 
yemete yardımından müstatni ola
mauınız· Meşhur mütefekkir (Th(;. j 
reau) saatte 15 sent mukabilinde j 
komşusunun otlarını biçmeli hakir 
iş saymadıktan sonra bir orta 
mektcb talebesinin böyle bir işi 

hakir görmesi için sebeb yoktur. 

teditiniz kadar dondurma yiyebi
lirsiniz. Fakat kendiniz yapmak 
ıartiyle,, demiş. Bilihare lizımge 
len malzemeyi alıp kendilerine 
bira mayası yapmasına da ötret
miş. Çocuklara tasarruf ve nefse 
itimat hisleri telkin edilince müs-
takdel hayatlannda çok faydasını 
görürler. 

Disiplinli terbiye sisteminin bazı 
iyi taraflannı taklit etmiyecek 

olursak - bilhassa disiplin ve za· 
mandan azami istifadeyi temine 
müteallik cihelleri • böyle bir sis-
temin yetiştireceği daha disiplinli 
ve mukavim nesillere karşı koya
mıyacak vaziyete düşeriz. Demok
rasiyi harp meydanında müdafaa 
mecburiyetinde kalmamız muhte· 
meldir. llk gençliklerini radyo ba· 
şında aşk hikayeleri dinlemekle, o 
küçük acınacak şahsiyetlerini sulu 
boya resimleri yapmakla veya bir 
takım huysuzluklarla ifade etmiye 
çalışanlar demokrasimiz müdafaa 
edebilirler mi ? Maruf mizahcı 
Vil Roderz (Will Rogers) in dedi
ki gibi "genç nesle lazım olan 
şey biraz ormanda odun yarması· 
nı ve bazı hususlardan da nefis-
)erini meneylemesini 
tir. 

öğrenmek· 

Haddizatında disiplin sert ve 
cazibesiz görünür. Sevkedici bir 
felsefe ve bir takım emellerle tak· 
viye edilmelidir. Hayattan maksat 
nedir? Her fert evinde, dostları 
arasında, muhinde bir nüfus dai · 
resine malik olduğunu ve ırk.ın 

temeli üzerinde yapıcı veya }lkı«f' 
bir tesiri olacağını takdir ediyor 
mu ? Ebeveynin ve mürebbilerin 
en mühim vazifesi idealizmi, mef • 
köre aşkını uyandırmak olacaktır. 

Sıkılmadan seviilerimizin kuvvetli 
vesatetini tekrar istimal etmeliyiz. 
Her adamın kendi kendisine keş
fedeceği usullerle idiline hareket 
dürüstlük ve diterlerine saygı mec: 
buriyetlerimize vakıf olalım. Bu 
hassaları tekrar elde edince haya· 
tımız basit dostluk halinde inkişaf 
eder, seciye dürüstlüğümüz cesa· 
ret ve sevgi dolu hareketlerimizde 
tecelli eder. işte hayat bunlarla 
kaimdir. Bunlar olmayınca insanlık 
beka bulamaz. 

Son zamanlara kadar kıymetli 

ferdiyetçilitimizin tehdidine ra
zı değildik. Fakat şimdi daha vasi 
bir hürriyetin, tazammun ettiti de· 
mokratik fırsatlar ve şahsi istifa
delerle beraber, kimilen tehlikede 
olduğunu idrak ediyoruz. Geç ola
rak keşfediyoruzki, insan haricinde 
ne kadar az disiplinli olursa dahi
linde okadar fazla disiplin sahibi 
olmalıdır. Kendimize ve çocuktan· 
mıza disiplin tahmil etmiyecek 
olursak, başkaları daha zalim ve 
müstebit kimseler bir gün gelib 
bize bunu yüklerler 1 

edilmesini bildirmiıtir • 

• 
resım Halkevi 

• • 
sergısı açıldı 

Tarsus bu 
daha güzel 

T aous : 11 ( Tür 
ha bir inden )- Eski yıll 
zaran Tarsuı, buıün da 
ve modern bir tehir 
11nı ılm11t1r • istasyon 
üzerinde yeni, yeni binı 

selmekte ve • ilbassa 
park her gün biraz 

Yiyecek ve giytcek namını 
neleri varsa, btpıinin Almanlar 
tarafmdan alınıp götürülmüı bu· 
lunmasına ratmen, Po!onyadan 
Fransaya kadar işğal altında bu· 
lunın bütün memleketlerde bal· 
km, bu kışı geçirm'k için az çok 
bir ıeyler bulacakları ümit olu 
nabilir. Ümit olunabilir ki bu 
ıaflete kurban fitmif memleket 
lerde, ciddi tedbirler, umumi bir 
işbirliti, mütekabil yardımlar 11 

yesinde büyük bir vatandaş ~üt· 
lesini bu kıı ıçhk ve ıefaletten 
kurtarmak bu kıı müyeuer o!ıun 
Fakat kıta halkının canaaz, kan· 
sız, maddi ve manevi bir takat· 
sizlık çıkaracakları bu kıtı takip 

edecek devrede halleri neye va
racaktır? .• 

Halkevi rnim ve fotograf edilerek mütenevvi 

sergisi törrnle açılmıştır. Münire • süslenmekte ve çam 
Yalçın, Vahide Birkin, Se!ihad- dikilerek ytpyeı. i bir 

din Sepici, Nazmi Sevgen ve etmektedir . 
Şemsi Bıılcuul'dan mürekkep Diger taraftan Be 
jüri heyeti sergiye fÖDderilen e · nündtki etki binalar kı 

Almınyamn işgal veya türlü 
adlarla k~ti nüfuzlan altına al· 
dıklın memleketleıi, müatakbel 
açhk tehlikesini önlemec için ge> 
niş ölçüde ziraat yapmata zor
ladıkları bilinmekle beraber, ~11 
tedbir in müsbet ndice vere~ti
ne, yani yap.lan ekimin biçilme-

ıerleri tedkik ederek birincilik meydınlak açtlmııt11 • 
~e ikinci ik kazınan reaim ve fo tine nazaran Halkevi 

tografları tesbit etmiılerdir. ve caddenin kartı yak 
Resimden birinciliti muıllim lunın diıer dükkinlar 

Şemsi Baıkurdua "Sel.,i , ikinci· dınlacıktır. Bu suretle 
de ıeniılemiı olacaktır. 

Jiti yine Şemsi Bqkurd'un"Son Tarsusun çarıı ve 
bubar,.ı kazınmıştır. Fotograftan da tertemizdir • Tanusı.ı 
birinciliti Mehmet Uz'un 'Keçi,,si, - d·L • 

sine imkio basıl olacıA-ma inan• çam. ura.uz ıo. r u"çe , 
mak, bizim için, çok rüçtür. K.. .. . . . . e ıyeyı ta~ ar e anmn 

• ' ilcinciliti Nurhan S.,vge'nin 
11

Bir ı d •-d ı ı. 

Ç 
.. k'" b b b oylu tıpı,, almııtır. Serra de dini alamıyor 

' un u u ar ı, ne pabaaını vam etmektedir. . 
oıursa olsun, kazanmaya karar 

Ve!rmiş olan fngilterenin, ekinler • ş h • • d b 
Hr~rmata b•tlamak Üzere iken, f • e r 1 m 1 z e ay r 
yıoı hasada takaddüm eden rWı 1 
lerde bütün.bunlara tarlalar~a l pek neşeıı· geçtı• 
Y"kmak suretıyle mıbvedıct"jıoe f 
biz, muh.klcak nazariyle bak- ~-----------
maktay z. 1 nnırak belik oldutunu ıören 

loailt,reden kalkacak tayya· bir babanın, neler yapmata muk 
reler, Yanıın çıkaran yüz bin· 1edir oldutunu , azıcık düıün· 
lerle yaı-n bombacrltnt, kıtanın rı mtkle,kolayca bulabiliriz. Bizce 
her tarafına dökerek tar laları .l 194 l de sararmıı tar laların ta· 

yakacık ve bu ıurttle ıelecelc: raf taraf külleıtikleri ıörüldütü 
devreler için, dı.,anılmıız öldiiı r zam•n, kıt'. halkının kendilerini ' 
tücü bir &ıçlık kat'i bir mıhiyet-- .: b'kliy'"n ve yangınların k~t'i 1 
te kendini gösterecrktir. mabiytt vuditi .. Açlık ve aç 

lnıand&n vücut kuvveti i•te kalarak ölüm ,. hakikati öııüode, 

Adanadı kurban bayı 
eli geçm·ıtir. Havanın 

mHİ ıthirlinin kır grzi 
ve bayram yr rinin kuıu 

fırsat vtrmittir. Bayr1 

bu yıl çok kalabahlc ol 
rin b ,.men bütün çocuk 
radı toplanmııtır. Diter 
tan. maçlara seyretıa 

halk 5tadyomu da doldur 

yen muhuebe, 1941 kııından dtrhal ayalclanınalarıru beklemek 

önce bitmezst, nihayet insan•ar- d~hi mümkündür. 
dan mürekkep olan Alman or- lngilizler ıdalardaki tarlaya ve 

j Misiste yapıl 
güreş müsabak 

dusur uo devamlı bir açlık yüzün- fabrikaya ıüvenmeden , dııarı 
den bitkin bir bal ıı: düıec tini dao ıetirdikleri ile harbedecek 

olın lnailtercnin bom\.,ardımar.· 
kabul etmek yanhı olması ıe· • 
rektir. lar tüıünden uğrayacutı maddi 

• zararın küçük ve ebemmiydıiz 

Fakat , bundan da mühim olacetı iddiasında deii 'iz Fakat 
olan bir diter nokta, iııal edil· .açıkçı rörüntn ıudur ki ' lrııil· 
miı memleketler haıkmın, açlıtın terede açlıktan ölen Vdtandııı 

1 Misia okulundaki fakir 
mtnhatine bayramın i 

yapılan aüatı miiaabak 
rarctli o1muıtur. Güreıter 

• lcöy balkı iıtirik etmiıtir. 

Bu teıebbüı1eriyle \4" 
hiye müdürü Hüseyin 
ve nahiye ihtiyar heyeti 

1 dar talebeyi ıevindirmiı 
I YENi NE,RIYAT: 

Çocuklara, şeker, pasta, don
durma için beşer onar kuruş ver· 
mek muzir bir itiyatlır. Tanıdı~m 

akıllı bir baba dört çocuğuna "is - Son -

" Tehdit tanımayın ve ö lüme t rastlanmayacak ve adalet fılcri 
eb~mmiyet vrrdirmeytn ,, teai ı i ! etrafında toplınmıı olanlar dahı 
altında ihtilal ıilibana başvura- ! kuvvrtli , daha dolayısiyle sinir· 
cıkbr Çocuklarının açlıktan kıv- f lerine hakim harbetmek vaziye-

------------~----------------------- tinde bulunacaklardır. i Hüliaa 1941 yazını tarlaları 
Görüşler 

- DUVDUKL-ARIMIZ 
• 

ateşe veren tayyarelerin harbi 
olarak tarif etmek bize hiç de • 

San'atkQr lıagvanlar 
yanbş görün mü) or.. Bu devrin 
hemen ardından, arkuı kesilmi
yen dalgalar halinde uçacak ve 
mütbit bombalariyle en koıkunç 
katlilmları yapacak olan lbuaz · 
zam tayyare fılo!ırmın bombar· 

Adana Halkevi tar 
ntıredilen Görüşler M 
nın 30 uncu 11y111 dol 
de•icıtla çıkmııtır. Ba • 
ve H dkf vinden arayınız. 

Teşekkür 

- Yakında Mo!!kovada artistleri sırf hayvanlar• 
dan mUrekkep olan bir tiyatro açılacakbr. Bu ti · 
yatroda piyesler, hayvanlar tarafından oynanacaktır. 
Artist ro!U ifa edecek olan bu hayvaW:iar maruf 
Ru!I mUrebbiıi Durov talim ettirmiştir. Durovn 
trupile bir çok s irklerde temsiller vermiştir. 1934 

de ölUmUnden sonra, tiyatro kızı Anna Durov 
Sadovskaya ve torunları tarafından devam et· 

tirilmiştir . Trup şimdi Moskovada çalı,a cak

tır. Moskovada hazırlık bitmiştir. Tiyatro salonu· 
nun ve ııabnesinin duvarları ehli ve yaban1 bay· 

vanların resimlerile su~lemr.i ştir. Sahne seyircile
rin salonundan demir ağ du varile ayrılmıştır. 

Hayvanlar ti)'atrosu temsillerinde, ehlile,tiril-

miş ayılar, kurtlar, vesair hayvanlar Ja 
caklarJır. 

• • • 

rol ala· • 

Amiril&ada cam parçalanndall k&dınlarm re" 
s imlerini yapmak modası pek revaçtadır. Orta çq· 
larda olduğu gibi renkli eam parçaları y anyua 

getirilerek kadınların r esimleri yapılmaktadır. Ta

bi1 buguoku asr!mızda , ressamlı&ında yardıoıile 
hu camdan resimler pek mUkemmel ,'bir JekilJc 
yapılmaktııdır. 

Bir çok zengin Amerikalılar, cam ve kapıla

rındaki camların yerine, gUzel kadınların camdan 
resimlerini ikame etmiş lerdir. 

mınlannı ııhit olıcatıı. Vücutça 
bitkin, manen bitirin helde olan 
bu akınla ra dayınımıyacalclardar. 

Bunun içindir lci her 11bada 
fakat bilhassa altm yerine r~çe · 
cek olan )iyrc~lc mıddelerinde 
~n azami bir taurrufa ıiıytt 
alunma11 lizımgeldiiine inanı· 
yoruz. Bu harp, Avrupada kıta · 
nın açlık tazyiki altında dize ge · 

tirilrtı~ıi suretinde de IOD& eıe· 

bilir. 

Uzun ıamandanberi • 

Ç' fit b11tıAlıtao devamiyle 
tından ümid kesilen ( 
tedavi ve bayıbm iade 
sinden dolayı Kadirli h .. 
ta""i~i 8ıy lımail Toka 

mionellar lıiımlD aı ıına 

1 ı~zetenizin kıymetli sütu 

1 daa küçük bir köte ayır 
iıtirbanı eylerim. 

C H. P. lcua 
heyeti 

Ali Attl 
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Ruzveltin layıhaları 
1 G .. .. ..h. unun en mu ıın mevzuu, 

Amerika cumhurrcisi Ruz. 
veltin kongreye verdiği y~ni la· 
yıbalorıdır . Gelen haberlere gö· 
bu liyıbalar p.~kaz muhalefet 

görecektir. 

Yapılım Anketler Amerik efki 
rıumumiycsioin Ruzvclt layıbala
rına karşı taraftar oldugunu an 
latrnaktadır. 

Amerikan kongresine Yeri
len layıhanın nmaıası 1776 dır. 
Ve bu rakkam Am~rikanın İs · 
tikli! tarihidir. Ameıika ıazete
leri "Bu liyıhamn cumarası Hit 
leri mailQb c<le-cek Numaradı,, 
demektedir. . 

Kongreye arıedilen proıe, 

Demokrasiler r. yardım esasını 

ihtiva etmektedir. 

Alman - Sovyel 
yeni anlaşmaları 

S ovyetlcrle Almanlar . ara. 
sında abali mübadelcsı, lk~ 

tiHdi mübadı>l el e r mevzuunda 
o yrni anlaşmalar imzalanmıştır. 

Ahali mübadl lesi anlaşma· 
sına göre, Baltık memlt keilerin· 
deki Almanlar Al ınanyaya, Al 
manya ve is ila böfgcletindcki 
Ruslar Sovyet Rusyoya avdet 
edeceklerdir. 

,ı Arnavutlukta harekat 

U E l ı n kuwrtler i Gelis.urayı 
aldıktan sonı a T ( pe !elene 

f ve Bcr.at'ı tehdid<" b ş1amışlar-
d1r. Dünkü ajaol.: r, Yun;rn kuv .. 
vetlerinin bir kısım cı:ıir ve mal· 
zemc aldıkların ı d.ı bildirmekte 
dir. 

~ 
Garb çölünde 

t G arb çö'ünde lngiliz hazır 
le.nma ve ileri harı keti de

ri va1n ediyor . lngiliz kuvvetleri 
mühim münaka!e yollarını kes 
mişlcr ve yeni yeni mevziler 

,f İşgal etmişlerdir. Şimdiye kadar 
Afrikada ltalyanlardan alınan 

~ esirler miktarı 85,000 i ı u 1 muş-
1Jl tur. 

Orta şarktaki logiliz bava 
l kuvvetleri de geniş faaliyette 

1 bulunmaktadır. Verilen malQmatı 
göre Orta~ark lngi!iz hava kuv

: Yelleri Afrikada harb başladı 
ğındanbcri hm 1787 taarruz e 

Yeni Elen 
muvaffakiyeti 

( Birinci sayfadan artan ) 

lerine döndükleri ilave cdılmekte
dlr. 

Atina : 11 ( A A. )- Cephe· 
den gelen c,on haberleıe iÖıe 

Kilısuranın Yunanl ılar tarafından 
zaptı Tepedelcn bölgesindeki ltal 
yanların vaziyetini fc:vkalide müş · 

kül bir vaziyete koymuştur. 
Atina ~ 11 ( A. A. ) - Son 

haberlere nazaran Yunanlılar Ki· 
lisuranın şimalinde yeni sevkulceyş 
mevzileri işgal etm iş ve lıalyan· 
lan Berat yoluna püskürtmüşler· 

dir . 
Atina : 11 ( A. A . ) - Atina 

• jansmdan : İtalyanların son hava 
bom ba ı dımanı üıeıine Sel aniğin 

uğ'ı adı~ı h il saı lamı ehemmiyetsiz 
olduğu kaydedilm ektedir. Düsman 
propag ndas ı bunun a k s i n i 
iddiada ıs ı ar etmek!~ -.e ha.ta 
hasarın b ir milya ı drahmi ye yük 
seldiği bildirmekted ir . Bu şa)ia· 1 
lan kat'i surette tekzib ediyoruz. 
Selanik gerek bu, gerekse evvelki 1 
akınlardan hemen hemen olduğu ' 
gi t 1 çıkmış , iktisadi ve içtimai 
hayatı temamen normal bir şe
kilde devam etmekte bıılunınuş

lur . 
Atina : 11 ( A. A. ) - Arna

vudluğa yeni ftalyan takviye kıta
atı geldiQ"i haberleri verilmekte 
d ir . 

İngiltereye 
son taarruz 
Londıaya : 11 (a. ı> ) - Ha 

va nezaretinin neşrettiği bir teb 
liğe göre, Perş 1: mbeye Cumaya 
bağlayan gece lngilterrn şimal 
garbisine yapılan hücumlar es
nasırıda iki düşman bom l ·ardı· 

man tayya?~si düşürülmüştür. 

Ayni gece lngiliz bombardı · 
mm tayyareleri Almanya üze· 

rinde yaptılctlr. harekatta düş 
manın bir muharebe tayyaresine 
hü~um etmişler ve bu tayyareyi 

1 

düşürmüşler. 

ı Almanya üstüne 
hava akınları 
Londıa : 11 (a.a ) Bava 

r 

yapmışlardır. 

nezaretinin dün akşamki tebliği 
Evveki gece Buisberg, Rurort 
ve Duseldorf nehir iimanlarına 

Rur de fabrikalar yüksek fırınla 
ve demiryollari da .dahil olmak 
üzere diğer bir çok h ~dtflere 
lngiliz hava kuvvelltri tarafın 
dan hücuınlar yapılmıştır. Ro· 
terdamda bir petrol depJsu te
s:satı Plessiogune Dilokeık ve 
Kalede doklar da bombalanmış 

·
51 

Li1Jyada cephı>sind ~ tahrib l 
1,edilen ltaly.ın tayyare adedi ise 1 
p270 dar. lngilizler yalnız Benina tır. 

~ meydanmda yüz İtalyan tayya· 
ıf resi yakalamışlardır, ltalyanların 

anavatandan Afrikaya yardım 

hareketi de pek güç bir safbaya 
girmiş bulunmaktadır. 

ff 

Hileli kibritler .. 

r ~üfus işleri 
Vekalet büyük dikkat 

ve alaka gösteriyor 
Sıhhat ve lçHmai muavenet 

Son gUnlerJe kibrit kufola· Vekaletinden vilayete bildirildi· 
rının hemen hepsiodeİı de kırık kine göre kasaba ve köylerimiz· 
kibritler çıkma!!;a başlamıştır. deki nüfusun normal bir nisbet 

., Kibrit şirketi bunu kibrit b"'· da bilinde senedrn seneye in ki· 
1 ıf'ilerinin yaptı~ını ileri sUrmek- şaf ve çoğalmasını sıhhi ve iç· 
./edir. Bu kutulo.rı dolu göster· t1mai bakımdan temin ve idame 
1~nıek Ye kibrit yekfinunu kabart· için ve~a ctçe nüfus barekttle· 
~111ak için bir b.ile şeklinde görul- rinin büyük bir dikkat ve itina 

kt mektedir. ile takip edilmekte oldutu bildi · 

iJ rilmiştir. 
,,ıı Altın fiyatları Vekalet, nüfu! vakalan 

ıJI; lıtanbul : 11 ( fürksözü muba · nm liyık oldu~u ehemmiyet 
birinden) - Altın fiyatlarında ve faaliyetle kasaba ve köyle· 
~in hiç bir dt'ğİşiklik olmamış· rimiz Jen doğru ve eksiksiz ola · 

'bİtır.Dün de bir altının fiyatı 23,10 rak kayıd ve tesbit edilmesini 
J:._ ! .ı· ---~· 

Hududlardaki 
Arslanları 
Düşünelim!. 

Hemşeri J 

&( ar ve yağmur altında. fır· 
tına içinde hayatlarım her 

an fedaya hazır bir halde, mu
kaddes yurt hududlarını bekli. 
yen kahramanları bir an hatırı
mızdan çıkarmamak mecburiye
tindeyiz. 

Onlar, müşterek malın, müş
terek şerefin bekçiliğ'İni yapı · 
yorlar. işlerini, güçlerini, ailelerini 
rahatlarını arkada bırakarak va
zife başına koşmuşlardır. 

Bi lim de onlara karşı borç
lu olduğumuz vaı.if e vardır: 

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

Adana her zaman oldu~u 

gibi bu işte de hamiyet ve fe
dakarlık yarışına çıkmıştır. Buna 
katılmakla vatan müdafaasına 
da iştirak ediyoruz demektir. 

Bu işle u~raşan Kızılay'm 
sana uzattığı müşfik ve şifakar 

elini boş döndürme 1 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KlLO FIATI 
CINSl En az En çok 

K. s. K. s 
Ko:ra ·- 12 
M"i° parlağı 49,50 51 
"Ma:Temiıi" 47,00 48,25 
K.1pımah-

-Y. Pamuğu 35 
Klevland 1 59,25 60 
Sıısaam 29 29,50 

TÜRKSÔZU 

12-1-941 P a z a r 

9.00 Program, saat ayan 

9.03 AJANS haberleri 

9.18 Müzik : Marşlar 

9.45/ 10.00 Ev kadını · Yemt!k 

listesi 

12.30 Program, Saat aya rı 

12.33 Müzik : Saz eserleri 

12.50 AJANS haberleri 

l3.05 Müzik: Müşterek Şarkılar 

13_25/ 14.30 Müzik : Radyo salon 

orkestrası 
ıS.00 Program, saat ayarı 

. ıs.OJ Müzik : RADYO Caz or • 

kestrası 
l8.50 Müzik : Fasıl heyeti 

19. ~O Çocuk saati 
l9.15 Müzik : Çocuklar için 

ı9.30 Saat ayarı, AJANS 

19.45 Müıik : Şarkılar 

20.15 Müzik : Tino Rossi plaklan 

20.30 Konuşma 

20.45 Müzik : Şarkı ve Türküler 

21.15 Konutma 

21.30 Tem sil 

22.30 Saat ayarı, AJANS 

25.50 Müzik : Dans müziği 

23.25/23.30 Yarınki Program ve 

Kapanış 

!~-~~~~~ 

! 

BU AKŞAM -

Nöbetçi Eczane 

İSTiKAMET 
HUkOmet .Yantnda 

Sa 

BllcUmle Say1n MUtterllerlnln Bayramm 
Kutlar, Refah Ve Saadetler Diler ...... . 

Bayram şerefine büyük, emsalsız 
ve :r:eogin program 

SUVARE 

8.30 

Çarşamba gündQz - Lekeli Kadın - Hırsı 

,, akşamı ,, ,, ,, 
Per~embe gilndüz ,, ,, T arzan v 

,, akşamı ,, ,, ,, 

Cuma gündüz (Tarakanova) ,, 
Ka<luılar So.ltanatı 

Cumartesi göndüz -
" " 

,, akşamı - ,, ,, 
Pazar gündüz ,, ,, 

" 
akşamı 

" " 

Pek Yakında Pek Yakında 

SEKiZ iNCi 

1 ' Vurddaş .. 
Mürettip ala 
Matbaamızm gaz 

da çalışmak üzerebir 

ihtiyaç vardır . ldar 
müracaatları. 

1 

Hava kuumuna aza ol 
1 

K-:bağday 1 _ı j 

6uğday To. 
,, yerli 7,75 

Arpa 5,00 5,675 
Yulaf 6,25 

11 1 1 19441 
K ambiyo ve para 

1~ Bankasından ahn•nıştır_. _ 
-

ı..ır~ı 

Rayişmark -
Frank (Fransız) 

21 Sterlin (ingiliz) 5 

Dolar (Amerika) l'.32 20 -
Frank (İsviçre) 

• - iş arıyor -
Yük.sek tahsil görmüş 

.. 
bir mubAscbeci günün 

lfl 

muayyen saatlee i iç.in iş arı-
yor. 

Muhasebenin her şdc.il 
ve usuluna vakıf ve her nevi 
müts!iese muhaSf'besini idare 
edebilir. Şerait ehvendir. 
f ürksözünün (cezmi) remzi 
ne tahriren müracaat edil · 
meıı. 4-4 G. 12596 

Gaip J\n ahtar Kılıfı 
lçeı isinde ytdi Anahtar asılı 

zincirli Anahtar Kılıfmı gaip 

ettim. 

Bu!up Türk Sözü Matbaasına 

t~sliın edeni derhal memnun 

edl"ce ğimi ilan edcıim. 

1 

1 

' 

Çocuk insanların çiçe~idir. Se ' 

viniz okşayınız fakat öpmeyiniz 

Çocuk Ealrgeme Kurmu 
Genel Merkezi 

y 1 

1 1 

L D 

Ev 

1 z Möble 
ve Ate 

Abidinpaşa c 
sinde Vak 
apartmanı a 

• 
Y 1 L Dl 

Ziyaret Ed 

-

Eşyaları 

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

sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Atelyesind 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

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



Sayfa 4 

Radyo Satmak 
çok kolaydır 

Asıl mesele satılan radyola
rın servisini temin etmektir 

Radyo alırken, size en iyi radyoyu satıyorum 
diyen kimseden değil, size en iyi servisi 
temin ediyorum diyen müesseseden alınız. 

En iyi radyo ile en iyi 
servisi beraber bulacağınız 

şudur •• muessese 

rr i i 

TORKSôZO 

ilan 
Seyhan Vilayeti Daimi 

j Encümeninden : 
ı Adanıt Memlt:kct hastahanesi 

1 i htiyacı 494 lira 40 kuruş mu-
1 hamıntn bedelli bir kısım ilaç 

ve malzemei tıbbiye ihtiyacı pa
zarlıkla açık eksiltmeye konul · 
muştur . 

Eksiltme 23- 1- 941 Pc:r
ştmbe günü saat 10 da Viliytt 
Daiıni Encümeninde yapılacaktır. 

Taliplerin liste muhteviyatını 
görınrk üzere her gün hasta
hane idarrsine müracaatları ve 
eksiltme günü de bildirilen sa
atta Vilayet Daimi Encümeninde 
hazır bulunmaları ilin olunur. 
12633 5- 8-12- 15 

İlan 
Bir muhasebeci alına· 
caktır • 

36~6 ve 3659 sayılı kanun
lar şümulüne iİren müeaaeaat 
ve devlet emmuriyetleıinde bu 

!unmuş bir muhasebeci alına
caktır. Taliblerin dubal Toprak ' 
Mahsulleri Ofisi Adana Ajansına 
müracaatları . 12639 8-12-13 J 

1 ----------
Yurddaş! .. 

A:bidinpaşa Caddesi No: 112 Telgraf: Remo - Adana - Telefon: 110 
Kızllaya üye ol : _________ ı 

..................................................... : 

1 
1 

TÜRK ÖZÜ 1 
GAZETE ve MATBAASI 

T •• k •• •• G t • Okuyucularına, dünyanın her tarafında ur sozu aze esı : vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha
T ür kSÖZÜ Matbaası: rita, Bilumum Matbaa işlerini Türkiyede ;::=:=:!:::::============== mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder. 

• 
TUırksö~Uı cnot ku~mo: -

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 

• • • • • 1 • • • • • • 1 
1 • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Mücellithanesinde Yapılır. İ 
!. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .: 

Jlan 

12 ikinci KAnun 94 ı 

Ka~elerl 

Her Eczahanede bulunur. 

T. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

. 
1 9 4 1 

ikramiye Planı 

KEŞIDELER: 

4 Şulıat, 2 Mayu, 1 Ağustos, 3 11&.incit,.şrio 

tarihlerinde yapı~ar . 

i941 iKRAMiYELER! 
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

s " 
1000 " 

3.000 " 
2 ,, 750 

" 
1.500 ,, 

' " 
500 it 2.000 

" 
8 " 

250 il 2.000 " 
85 " 

100 " 
3 .500 

" 
80 ti 50 " 

4 .000 il 

800 " 
20 

" 
6.000 ti 

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

- TÜRKiYE CUMHURiYETi 

· Ziraat Bankası 
Kuruluf t•rihl : t888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi: 265 

Zirai ve ticaı i her nevi banka muarııeleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasınde kumbaralı ve ihbaısıı tasarruf hesaplarına 

1 en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşaQ'ıdaki plana göre ikramiye datıhlacaktır . 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 " 
500 " 

~000 .. 
4 ,, 250 ,. 1000 " 

40 
" 

100 .. 4000 .. 
100 " 

so il sooo .. 
120 ,. 40 .. 4800 .. 
160 " 

20 .. 3200 
" 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir scnr: içinde 50 li. 
radan aıatı düımiyenlere ikramiye çıkh~ı takdirde yüzde 
10 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylul, 1 Birinck&ııun, 1 Matt 
.,~ 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

-----------------~-------~ Adana Doium ve Çocuk Bakımevi baş tabip

lijinden ~ 

Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Ş. -
Müeaaeaemizin mali sene ıonuna kadar olan Et ve sebze ibtiya 

CIDllbet ıün müddetle açık eksiltmeye Çık"rılmıştır. İhalesi 
lS-1-941 Pazartesi günü ıaat 14 de sıhhat müdürlüğü salonun· 

· da icra edilecetinckn taliplerin dabı önceden teminatlarını Maliye 

voneıine yıtlrarak ılıcıklırı makbuzu Komisyona birlikte getir 

meleri lizumu irin ofunur. 12602 25- 31 - S- 8 

Adana Mensucat Fabrikası müdürlüğünden: 

Muhterem Çiftçilerimize : 
Tohumluk için iyi evsafta klevland çitidimiz vardır. Arıu e· 

denlerin Fabrikamıza Müracaat 'tmelerini rica ederiz. 

8 - 12-14 - 16 12637 

Abone ve ilan 
Şartları 

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

Aylık ta abone edilir. -
lılnler için idareye 
mUreceat etmelidir. 

Sahip ve Baımuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD G0ÇL0 

Basıldıtı yer : TORKSôZO Matb 


