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SİCiL YA ÖNÜNDE 

General Antone~\rn bir mt:rasimd~ 

\ ~kiıimiı tloy Mi.ım\o7. ô_kıııt:n \~· 
r ...ı.,,n çok 1 .iilıim hır dı ektıf 

ıa .nn.-
'rı Hrni~tir. 

Vel iliıni1iıı in 1ao:;11ıı lrı:,aynn hu ı 
mühim dird: liftr rl} ıı:•ıı \ii)ylr- de· 

1 il llll u ttfr : 
.. 'fopı :ık M.ılıı;ıılleı i Of ısiııirı 

elindt nıcvcııt fıu!ıııhalın :ıı 1 t11 ıl111Ac;ı 
\'ekfıletim•t' rlıeıt ı ıniyctl~ iizeıiııılı
d11rııl:ııı hir nı<!\ 7ll'lıır. M.ı•ıi:ıı ol 
clıı~ 11 Hçlıile lıu mal;;:"''dı ! '.ıı.iı,ıeır 
?t> \'C 77 rnımaı :ılı Koo: dırı as} un 
kararları illıh:ız olunmuştur. 

Toprak Mahsulleri ofisine faz
( Gt'rİsİ ikinci s:ıyf:lda ) 

Romanya ve 
Bulgaristana 

Alman ihracatı 
Yeni Demiryollarımız1 
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! Kömür isfihsalllfı l 
; ' 
: iki misli olacak 1 
* * 
* * ı Ankara: 16 ( TUrksözU Muhabirinden) - HUkQ- $ 
* met, ilk iş Glarak kömür havzasuun asri ve en mo- t 
ı dcrn teknik aletlerle teçhizini düşUnmektedlr. Bu t 
ı sayede, lstlhsalln Uç senede iki mlsllne çıkarılması- * 
ı na gayret edilecektir. Toprakaltı servetlerlmlzden * 
ı geniş mikyasta istifade etmek için Etibankın kuvvet- i 
t lendlrllmesl ve büyük bir mali müessese haline ge- t 
$ tlrllmesl hazırlıklarma devam edllmektedlr. t 
t iktisat Vekaletinde bu mevzu etrafmda çalışmak * 
t Uzere te,ekkill eden komisyon yakanda bu faaliyetin * 
f programmı ikmal edecektir. * ··--··-··-------------------·· 
y··zme havuzu işi 
nihayet ele ahnıyor 

1-Iohtif Şirketi havuza 
doldurmayı taahhüt 

su 
etti 

Uzun zaınandanberi hir ti.irili 

su verilemiyen ve bu suretle sü
rüncemede kalan ''Yüzme havuzu., 
meselesi tekrar ele alınm1ş ve ha· 
nıza su verme i~inde muvaffak 

olamıyan Belediye, hu işi bu defa 
da Hohtif Şirketine vermiştir. 

Elektrik Şirketi mühendisi B. 

-----· 
Milli Şef'in 
kabülle 'İ 

Rdsicumhuı lnR".lız mümessille-Büyük~ deniz 
muharebesi
nin neticesi 

An1erikan ~aynakları 

haberde israr ediyor 

Cevat Baykal, Hohtif Şirketi mü· · d .1 ' hcndisiyle temasa geçerek bıı işin 
Hükumetçe yapılması tasavvur e ı en haşanlması yolunda Ç<llıŞmağa 

ıini kabul etli 

ANKARA : ltl ( TÜRKSÔZÜ 
MUIIABIRINDEN) - MlLLl 
Ş&F İS.\\ET lNONO BUGÜN 
lNGtL1Z ELÇISINl \"E l IÜK O. 
f\\ETIMIZIN MiSAFiRi BU
LUNAN fNGILfz ORTAŞARK 
ORDULARI BASKL'~\ANDAN
Ll(;J MÜMESStI:l .. 8RINl KA· 
BUL BUYURMUŞLARDIR. 

ltOVTER MUHABiRi: "BU 
CEHENNEM) BiR DENiZ 

HARBi OLDU., DiYOR 

. . Londra: 16 (a.a.) - Sicilya 
ırmıf d A\ _ . vann a maın hava kuvvetlen· 

\il taarruzuna uğrayan lnıriliz filo· 
, _____ nıı mensup lllustrios tayyare ge-

ıisindeki Royter muhabiri bildiri
or: 

llluslrios Sicilya hoğaıında 
yn Yt'di s:ı:ıt Alımın homh:ırdı 
ı.ın t~yy:ıı tlrı irıiıı lıüc11mh'1 ma 

ıu\ 3H akıyctlt" karşı koycltıkdaıı 

1 
>ııra hir lim:ııı.ı v;ıı ınışlır. Cı.-nıi · 
t muharebeııiıı İi'lı:ri görülıııl"kte · 
ir. lngiliz filosu taarruza uğradığı 
•man bir vapur kafilesine refı:ıht 
-iyordu. Evvela iki torpil tayya
tsi hücum yapnuşlar, bunlar ge-
•inin arkasından geçmiştir.Bundan 
onra yedi Alman tayyaresi yak-
1tmaQ-a başlamış ve gök yüzü 

tailiz 2emilerinin açlığı baraj ateşi 
t bir cehennem halini almıştı . 
IGrültü cidden korkunçtu. ilk tay-

lar•"'are bu cehennemin içinden geçer * pike hücumu yapmış ve beş 
liz ~iloluk bir bomba atmıitır. tır. 
ı>mba açıQ'n düşmüştür. Bu sıra-

ı onbeş bombardıman tayyare· 
nin filo üzerine pike hücumuna 

eç.tiklerini gördüm. ln2iliz avcı 
'fyareleri de düşmanı bir hava 
ııbine icbar için geminin güver-

•sinden havalandılar. Biraz sonra 
e~yüzlük bir bomba gemiye isa
tt elli. Ve infilak şiddetli sarsıntı 

50 li aptı. Büyük bir Aiman bombar· 
··ıdf lmıın tayyaresi de bu arada il- 1 

)'U l • ' d" ıs rıos nın ırckleri arasından ge· 
tl erek denize yuvarlandı. ,, 

1 M• Muhabir harbin dehşetini tas
! jf ve Alman tayyarecilerinin ce
~}~etini methettikten sonra müte· 
l----"',!ııp hücumlar hakkında tafsilat 

rmekte ve neticede sekiz düş-
,,.., ıan tayyaresinin tahrip edildiğini, 

"-' r ltalyan destroyerinin batırıldı-
riri ını, diğer birinin mermi isabetle-
_,E,. pden soııra haş tarafından ale\'· 

lürü , r saçarak kaçlı~ııu kaydediyor 
ı muhrm:hc: <"Sııasında bir lnııili~ 

~ , 

Aııkarn : 16 (Radyo gazele· 
tesinden) - Bnlgaı istanın, Ro~1:l11-
yanın, ve Almıınyanın tekzib r.tmc 
lerine rağmen, Amerikan kaynak· 
lan, Bulgarishmn ve Roınanyaya 

sivil kıvafetli Alrnaııların akın et• 
mekte .de\'atn ctıi~ini isr •. r\a bil 
dinnektedir. 

1 başlamıştır. 

Yeni hatların etüdleri başlıyor 1 Ôğrendi~imize göre h~~uzun 
l allama kulesı arkasında hıı met· 

Ank•ra : 16 ( TUr.kaöziJ Muhabirinden ) - Bugünlerde 
Nafia Vek:Uetlnde, demlryolu mütehassıslarından mürek
kep bir komisyon te•kll olunacakbr. Bu komisyon, inşa
sı hUkQme,çe tasavvur edllen yeni demlryollaranm ge-
çeceği dail•ra çıkarak tedklkatta bulunacaktar. 

re kutrunda ve onnltı metre uzun
lıığunda kalın bir boru çakılacak 

ve bu borunun içerisine de dört 
buçuk inçezlik mesamatlı diğer 

Lir boru indirilecektir. iki boru-
( Gerisi UçUncU sayfndıı) 

YENi BÜT-ÇEMiZ 
30·0 MiLYO 

Çeklerdeki 
mukavemet fikri ' 

Lonclra : 16 ( A. A. ) - Bo· ı 
lıemya, Moravya valisi Von Ne
urath yüksek rütbeli zabitlerin 
toplantısında demiştir ki : 

" Her hangi bir Çeke itimad 
etmek imkansızdır. Bunların hepsi 
Beneşin oyununu oynuyor .. Bu 
yeni sene içinde , eicr vaziyet 
böyle gider:.c bit askeri diktatör
lük kur11cağım. Çe-klerde mukave-
met zihniyetinin kırılması lfümndır,, 

Valans'ı bombardıman 
Vıchy: 16 (a.a) - Havu 

aj~nsı Valanı' dan bildiriyor: 

VEKALEl LERDE 

HAZIRLIKLAR 

• 
Ankara: 16 (Türksözü muha

birinderı) - Vekalr.tler 1941 mali 
yılı bütçe~i üzerinde hazırlıklara 
başlamışlardır. 

Yeni bütçenin 1 Martla Büyük 
~!illet Meclisine veı ilmcsine çalı· 
şılacaktır. Devlet tahsilatı dün~·a 
vaıiyetine rağrnl"n, muntazaman 

( C~rhİ tlÇllnı!ll SaJfoılA) 

Ziraat Vekili 
Adanaya geliyor 

Habrr aldığımıza nazaran 

Ziraat \'tkilimiz Bay Muhlis Erk 
men Şubat ayı içiııdc Çukurova 

bö!gf"Sİode bi• tedkik seyahatı 

yapmak üzere Ad namıza ge-

lecek ve keııılileı ine vilayetimiz 

rncbu::!. rııı ~ıın bazıları da rekat 

edeceklerdir. 

Toprak işleri için 
12 13 gecesi sut 1- 2 de 

hir tayyare iki infih:k, 12 yan
gın bomb.ı sı almıştır. Hasar ve 

ölü yoktur. Bomba parçalarının 

tcdkikinde l unl3rın lngiliz lıom 
bası oldu~u tahmin t-c.liln1'kte. 
dir. 

· yeni proğram tesbiti 

kruvaıöı ünün de bir isaht'l aldığ"ı· 1

1 
nı, fakat hasarın çok elıt"mmiyelsiz 
olduğunu söylüyor. 

Bir ticaret ıremisi su kesimin· \ 
den bazı ı;:ıhnelcr cılıııışsa da hiç 
hir yardım ihtiyacı duymadan li
manı na Jöıınıü~tUr. 

• • 
ıçın tedbirler • 

yenı Ziraat yılamız 
• Ankara: 16 (TUrkaözU muhabirinden) - Ziraat Veklll 

e. Muhlls Erkmen lzmlrden şehrimize dönmu, ve tedklk- ı 
lerl neticesini umum müdürler ve mütehassıslardan mü
rekkep btr komisyona anlatmu~llr. 

Vekil Yeni Ziraat senesi için almacak tedbirler hak
kı~da bir projram yapılmaaanı alAkadarlara blldlrml?tlr. 

Bir Yunan pilotu 
hazırlıınırkcn 

ııçuşıı 

Arnavutlukta 
isyan büyüdü 

İtalyan knmandanhğı 
silah altındaki son 

Arnavutları terhi ~ elti 

Yunanlılar yeni 
esir, malzeme aldı 

Atinıı : 16 (a.a) - Yunan res· 
mi tebliği : Muvaff akiyetli mevz! 
çarkışmalar olmuş ve bir mikdar 
esirle birçok harp mnlzeınesi de 
bu arada alınmıştır. 

Yunan emniyet nezareti tara
fında neşredilen bir tebliğe göre, 
dünkü giiıı memleket sükunla geç· 
miştir. 

Atina : 16 (a.a) - Selahiyel· 
( Gerİ"iİ ıtçll11cll uyfAıla ) 

KABUL ESNASINDA, IIA
RIClYE VEKIL1MlZ ŞÜKRÜ 
SARACOtiLU DA IIAZJR BU 
LUN~1UŞLAROIR. 

• 

Vilhelmshafın'a 
yapılan hücun1 

Londra: 16 (a.::ı) - Bu gece 
Vilhelmshafrn'a yapılım hücumdıt, 
lngiliz bombardıman tayyare.leri 
şimdiye kadar buraya yapı • 
lan 36 hücumda indirdikleri dnr· 
belerden daha nğır darbeler indir
mişlerdir. Askeri bakımdan ehem 
miyetli hedefler şimdiye kadar mis· 
li görülmemiş derecede şiddetli 
hücumlara maruz bırakılmıştır. Gc • 
çenlerde bombalanan hedeflı·r 
tekrar bombalnnmıştır. -
A meril<ada in1al olunan 

malzemeler 

Nevyork : 16 (a.a) - Amerikn 
Birleşik Devletlerinde inıat olunan 

harp malztımesinin yüı.Je doksa
nının lngilte ı eye verilmek le olclu

ku 1ikredilmektedir. 

İn gil tereye taarrular 

Lonara : 16 ( a.a ) - Hava 

nezareti tebliği: Düşman tayyare· 

leri şark sahilleriyle dahile birçok 

bombalar atmıştır. l.ondraya meb· 
zul yangın bombası atılmıştır. Bir 
düşman tayyare.o;i düşürülnıiiş , 

Londradan başk:l yerlerde in'ianca 
zayiat olmamıştır. 



Sayfa 2 

Adananın 

sıhhi vaziyeti 

Hıf zıssıhhrı meclisi 
vaziyeti tetkik etti 

Şehrimiz Umumi Hıfzıssıhha 
Meclisi v:1li Bay Faik Üstün'ün 
reisliğinde dün vilaydte saat 
15 de toplanmıştır. Birinci ve 
ıkinci t,.şrin ;tylariyl.- birinci ka· 
nun ayına ait vilayetimizin l ü 

tün sıhhi mesaisi ıöxdfn gtçİ 
rilmiş, bu meyanda veriltn iza
hata göre halk sıhhctinin nor·: 

mal lıir duıunıda olduğu D1t'm 

r u iyetle anlaşılmışlır. Bu üç ay 
zaı fmda müesseseler mesaisinde 
Doğum ve çocuk Bakım~vinde 
246 kadın ve 73 çoçuk yatırı 
!arak, 9080 kadın ve 2572 ço 

cuk da ayakta tedavi edılmiş· 
tir. 

Trahom hastaharıesinde de 
74 ameliyat yöpılmış, 57 hasta 
)'atırılarak tedavi eJilmiş ayrıca 

5252 hasta muaytneden Vf" 

14 3,280 hAsta da i laçlamad;.ı: 
gı-çirilmiştir. 

Adana m mlekel hastahane· 
sinde ise bu üç ay içinde 655 

hasta yatırılmış, 3107 bııst ~ a· 
yakta, leO huta ronlken labo 
ratuvc:.rında, 1446 hasta da bak· 

teriyo!ojik laboratuvarda muaye 
ne ve tedıvi edilmiştir. 

Kozan hastal.:ınes!nde yatr 
rılara k tedavi edilen hr:sta mik· 
tarı 105, ayakta 91 dır. 

O.smaniye hutahanui ise tu 
müddet zarfında 168 hastayı ya· 
tırarak, 1148 hut.ı}ı da ayakta 
tedavi ve muayene etmiştir. 

Ceyhan disp&nsNi son üç 
ayda 730 hastaya bıkn.ış, Sa· 
imbeyli disp!nseri de 28.:1 har.· 
tayı ıtıu3yene etmiştir. 

Büt~ n vilayetimiz dahiliude 
üç ayda 20,000 vatandsşa çiçe~ 
1,281 valandaşa d ı tifo aşısı 

yapılmıştır, Bu zaman dahilinde 
halk sıhhatinin da'mi lontrol le 
tutulduiu ve tehdid edici hiç bir 
halin nıtvcut olmadığı miiş ha· 
de edilmiştir. 

Bölgede ithal 
ihraç faaliyeti 
Kinuı uevvcl ayı zaı fında vi 

llaydimizdtn dit· r iç vili) etlere 
yapılan canlı ha} van, deı i, bar 
sak, yapağı, kıl, ıucuk ve putır 
ma ihracatı e"velki ayda yapı· 
lan ihracııta nazaran tlırmmiyct · 

li mikdarda artmııtır. 
Bu bir aylık ihracatım1z me 

) anında 16 at, 286 öküz, t 13 

inek, 48 manda, 75 dana, 561 
koyun ; 488 l kilo sıtır dtrisi, 
3785 kilo msnda delisi, 25190 
kilo koyon derisi, 1075 kilo kf-· 
çi derisi, .200 kilo dc'e deris;; 
7000 kilo koyun ve keçi barsa 
ğı; 8360 kilo yapatı; 12000 kilo 
kıl, 160 kilo sucuk ve 490 kilo 
dA pastırma ihracatı yapılmıştır. 

tfo ihracata mukı;lıil yine 
ayni ay içinde di~ir iç vilayetle· 
rimizdcn şehrimize 262 öküz, 
165 at, 53 kısrak, 9400 ko)·un 
idhal cdilmi~tir. 

Ticaret Odası 
reisinin istifası 

TÜRKSÔZÜ 

Avrupa dünyasına 
Anadoludan bakış 

Cephe piyasasında yeni korkunç kuvvet - İsyan için eşref 
saat - Harp alfabesi - Naziler ve Nobel sulh mükafatı -
Dinlemek de cesarettir - Yahudiler için yeni yasak kanunu -

Avr upada palto giymek yasat• 

Şu Kİinleıdc "Geneıal Kış .. 
Avrupanın amansıı, mutlttk 

hakimidir. Avrupa cliirıy:ısıncla kı· 
şın zulmiine daha i'iy;ıde sivil 
halk manı1. bulunuyor. Şimdi -
Balk:ınlar hariç - Avı ııpacla pal-
to giymek hıı.:.ıısi hir mlisa.ıdeyc 
tabidir. 

Y ~ni pıılto alacak şnhıs, pal· 
tosunun istimale gayri salih oldu· 
~unu isb:ıt etmek mecburiyetin
dedir. Gizli gizli palto diktirenler, 
bu paltol:ın, antika halt şekline 
sokan bedestan esnafı gibi çalı-

şıyoı: ('iinkü ycııi lıir paltoyu sır· 

tınızda güren ~:ıhıta sizi divanı 

harbe kadar yollayahilir. 

Y irminci asrın son yıllatındn 

yahudilerin lıürriyeli o kadar 
selbedildi ki... Zavallıcıklara hiç 

bit yerde rahat yok. yalıudi sine· 
maya gidemez. parkta uluıamaı., 

plAja gidemez!.. Belki buralaı ın 

havasını bulandırır, çiçeklerini sol· 

durur, sulannı kirletir di}·e. 
Şimdi de "Yahudilere tr.ımvny 

yasa~ı,, kanunu çıktı. Bir ynhııdi 

hükumetten hıısusi ıniisaade al· 
mak suretiyle tı~tm\'aya hind.ıiliı; 

fakat tram••ayın sah:ınlı~nda dur 
mak şartiyle. 

~ imanların Nohel mük:lf allarını 
t' mııvnkkaten hloke ettikleri 

:ııılaşılıyor. Fakrı! Nohd ınlikafo 

tının eebren i~tin:un edildiği de 
görülmektt•dir. Şirntli Alman ve 
Norveç wbılası Noht:l sulh nıiikA · 
falını kaçıranları :ıramakla meşgııl· 

diir. Çünkü "NobP.I sulh mükfıfo· 

it .. koyu bir sulh taraftan olan 
f>r. Knrl Von Ossietsky'y~ veril· 
ıııiştir. Bunıı hu sulh ııııılıihhine 

kaçıranlar, veıenler kiınlrr ciit't 
işte Alman '/.ılıılıısı hunıı öğ·ı~n

meğ"e çalışıyor. 

N e olursa olsun "Yapmak., 
bir cesaret eseridir. Fakat 

"<linlemt11 nin de bir cesaı et me· 
selesi oldu~una hu son yıl içinde 
şahit olduk. 

Bııgün "Dinlemek.,, •·Duyınuk,, 
"Yapmak,, kadar bir cesaret ese· 
ridir. Ve b11 res:ıreti Bı-rlin halkı· 

nııı yüzde ellisi göstermektedir: 
lııgiliz radyo istasyonlarını Jinlı-· 

ıııek suretiyle. 

Yalnız bir insanın r.şrd saati ul· 
maz .,· a;kıt 'anın c.l:ı eşref 'lacı1 i 

vardır. Mesela Praı1ııar gece rün· 
düz ecnebi telsizlerini dinlemekte, 

evlerinde gizli gizli müdavelei ef · 
karda bulunmakta ve isyan için 

"Avrupa eşref saati 11ni beklemekte· 
dir. 

Büyük Britanyadı, tayyarelerin 
. çıkaracakları yangınları sön· 

dürmek için halkın bilmesi Uhım 

birçok noktalar oldu~u kanaatile 
passif korunma ttşkilatı tarafından 
tam 8,000.000 broşür basılarak 
halka da~ıtılmıştır. Bu broıürlt:re 

birer ••Harp alfabesi,, demek ne· 
kadar dotru olur. 

Fr-n, ilim dünyası artık, insan 
hayatını, hürriyetini korumak 

için "ölüm aletleri,. yaratmak da· 
vası pepndedir. Çünkü, sulhun, 

ancık öldürmekle mümkün olabi· 
leceti kat'iyctlc kalaya yerleşmiş 

bulunmaktadır. 

ln2ilizler on senedeobcri üıe· 
ı inde durdukları bir aleti nihayet 
cebhe piyasasına sürecek hale 
ıretirmişlerdir : Torpil tayyartleri. 

lna-ili1 askeri ekıperleri bunun 
mahvedici büyük bir kuvv~t oldu· 
tunu iddia, Akdenizdeki ltalyan 
deniz harp zıyiatını buna bir dt-lil 
olarak vöstermektedir. 

- -----

Hatayda seyl3btan 
sonra bir de fırtına 

ffic:aret Vekile tin in 
mühim bir kararı 

( 8idnci ~ayfadao arhn ) 
ıa.~a mübayaa yllpmak in "-:anırıı 
vcrelıilınek için boriada satışa ıın 
edilen ıoalların diter alıcılaıdan 
evvel Ofise teklif edilmesi vrk&k· 
timce muvııf ık ~örülmüştür. f\111hal 

Alınan mutemınim ınalumat. göre, hasar büyük tin ve hu~usiylc detirıncııl'ilrrin 

ihtiyaçlannın da naıara alınma~ ve 
bu esas dairc,inde alikadarların 

Ant ak ya : 16 ( Hu~usi ) -

Sellerin taluib ettiği l),foe 
~u d<"po~unun tamirine ve şehre 
muvı:kkat hir surette su \eıi me 
si için alınan t edt İr it r devam 
etmtktedir. Ş hir rnylır.un l ugüıı 
ak11 alması v~ su sıkıntısının iza· 
lesi muhtrmel<lir Şe-hir civarın· 
dııki su deposu dün akşam le· . 
mizlcnmiıtir. 

Dün gHeki şiddetli fııtına 

ve yıldırımlı yağmurlar gect. ya 
rısma kadar devam etmiş v~ l·u 
ubelı hı:ıvıt güntş çıkmıştır. 

Dün gece yıldırımların şiJde 
tind~n köprii ba,ıodaki elektrik 
trsisatında kont3k olmuş fakat 
hiçbir Zl\rRt açmamıştır. 

Dün haber vndiğim seylal1 
·ft.1aketi hakkında müıhakattan 
tafıitit gelmrte başlamııtır. Bu 

arada Harbiye nahiyesine bağlı 
Ayna sumak köyü civnrırıdak i 

"Hatpuı!uJcrı>,. )atağın~lan çıka t,una ıröre muamele yaprııac;ını 

k 5 b h b tebliQ ederim . ., 
ra 1 a Çt<yİ su asmış ve l·ir Ticaret vekilimizin bu emi le· 
kısım Lrıbçtltri kum, çakıl ve ri üztıine Adana Borsa komiscr-
ç ıı. ıııur dttyasıııa döndermi~tir. lii'i gerek satıcılara ve 1rcrek .oıim· 

Bu bahçeler deki staçlar le· ~rlara lüzumlu lcbHQ-atJ \ npmıt 
pdcı ioe kadar çakıl v .. kum yı ve pirıa~aya gdcn hububJt n r-v· 

~ 1111 içinde kalarak bahçeler ha vela fop·ak mahsullan Ofi.•ine tek 
lif edilmeo;•ni bildirmiştir. 

ı n bir harabe 'e taş Y'itnı ha Diier alıcılara naı:ııran daha 
liM gelnıiş, 3~ı;çlaı m bnılaıı yüksek fiyatla hububat müba\ aa• 
sökiilmüştür. tına hararetle devam etmekte olan 

Harputludeıe, yatatını da de Toprak mahsulleri Ofisi ıehrimiz 
~İş!irerek iki)·e ayrılmış ve kö· ajansı, bu direktif dahilinde faali· 

yetini bir kat daha arthrmı~lır. 
yün orta yerindrn akmata baş· Bundan böyle piyasaya satışa 
lamııtır. Su hasan bahçelerd~ki getiıilen her tiirlü hububat t-vvtlA 
ev!erdc olurarılar vaktindt.: evle· ı Toprak Mahsulleri ofücine ~österi · 
r ini terktdtrt k civar evlı-rc iltica 

1 
lecektir. 

tyltmiş vt: t u suretle muhakkak ı Otrendig-imiıe göre Toprak mah· 
1 .sulleı i ofisi tehrimizin bir tip rkmek 

bir felaketten kuı tıılmuşlardır. 1 için Un ihtiyacını temin mahsadiyle 
Habt"r vrı ildijine göır, de· ayrıca bir de " Un .. satış mtrkczi 

renin ıkiye apılm0 sı )~ni bir 1 açacaktır, Bu hususta rerekli led· 
tehlike ynratmı~tır )kinci bir sel birler ittihaz edilmektedir. 

Toprak Mahsulleri ofisi Ada· 
geldiği taktirde bu derenin iki na Ajan5ı kadrosu ıeniiletilıniş ol· 
tarafındaki bıhçtlcrı.ftn ha> ır 

1 
dutundan ajans buırünlerde daha 

kalmıyacaktır . büyük bir binaya taıınacaktı r. 

----
DUYDUKLARIMIZ 

Avustralgaga götürülen ev 

Partimiz ~yeni ve güz 
bir karar daha verd 

Y l.i k sek tahsil gençliği için yurtlar 

fstınbul : 16 (Türksözü mu · 
hıbirin.Jen) - Ünivrrsite ve 
yükttk t8h~il ı~nçlerirıin yuı t 
ihtiyacını kaı şılımalc iç!n "i'a 
yd, parti ve üniversite rektör 
lütii tarafından alınan tedbirler 
ve trşel>büsler ilf"rlemrkttdir. 

Yakında ytni yu•tlar tutul• 
muş o'3bilcccktir. Bu arada ya. 
pılan tetkikler, Lua-ün partinin 
elinde bulunan yurtların daha 
fazla tevsiine imkan o1ma<lıtını 
jÖStrrmıştir. 

Halen Cu.11huriyct Halk Par 
tiıinin Btyazıttaki erkek talebe 
yurdunda 276 ve Cataloğlundı· 
ki Çiftcaaraylar kız talebe yur· 

duoda da 150 yüksek tahsil ve 
ünivuaitt it>flCI bulunm.iktı

dır. 

Bunlar aydı yirmişer lira 
vererek yurttı kılmakta, yapı· 
lın masrafın üst tarr,fı Particf! • 
tesviye olunmaktadır. 

Parti lcimıcıiz yüksek tahsil 
ırnçluinin yeraiz kaim. mal arı 
için ayrıca er kek talebe )Uı • 

dunda 50 ve kız talebe: yurdun· 

da 12 yüks•k tahsil yapın gen· 
ci )'Uf t ücr .. ti almadan ha• ıni'lır 
maktadır. Fakat halen ~urtlara 

meccıncrı kimsr kabu1 o'ıır.mı· 

maktadır. 
Yeoi açılacak yu•tlarda ilk 

bedef. beş yüz kız ve Uf~ >üz 
crk~lc yiiksek tahsil ta 11".bı-.siniıı 
l,ııındırıluı3!ll u'ıcaktır. 

B. Kasm1 Gülek 

Bılecik ıııebusu ht'mşt-ı inıiı. 
B. Ka ım Giilt>k rliin Ankaradan 
şehrimiu gtlnıijlİr. 

Toprak Mahsullr.ri 
Ofısi kadrosuı.da 

Toprak MahsullC":ıi Adana 
AiJtrıslıtma tayin tı.1ilrn Bay 
Muıhfı Aziz Korucu ıl'hrimize 
actler~k va:zif t' sint: baılamlf y~ 
düo do Tarauı Ajar.sı ile te 
mastı bulunmak üzere Tarsusa 
ritmitlir. 

Toprak Mahıullrrı Ofısi A· 
dana Aj•nsı drpolar mrmuru 
Biy Stui Zülim altı aylık dr.· 
hf"RlC dcvrtsini muv•ffakiyetle 
ikmal etmiş o'.duiundım t·u va· 

z·fedc dtterli kabiliyeti göıülc· 
tek Toprdlc mıhsullt:ri Ofısi U
mum Müdürlüiünce asil kadro

ya ılınmııtır. 
Tebrik ederiz 

Bölıe hayvanatı iize. 
rinde sıhhi tedbirler 

Ş~hrimiz vtltriner müdürlü 
tünün vilayete vrrditi aylık fa· 
aliytt raporuna göre a-cçrn 11y 
zarfında Ceyhan kaz111nın Frenk 
otlu, Havraniyt, Nıcarlı, Akpı-

' 

ikinci 

lig maçları 
tC 

Yarın karşılaşacal 
aut 

takviyeli takımlataıe 

l!cinci <levrc lig maçlarf~ 
yarından itibaren stadyo~ 

başlanacaktır. ikinci devre rfll 

Lrının birinci devreye ntı~,J, 
~" 

daha hararetli grçrceji ı """Jil 
<lilmektedir. SöylrnditiM t, li · 

Demirspor u M .. lalya Mellt a 
cat Gr.rıçlik kulüpleriyle 
han Gençlık kulübü takı 
ikinci devre temaslanndı 
ya bızı kıymetli elemanlar 
takviye edilmiş kuvvetli ta 
larlı çıkacaktır. Milli Men 
takımı is~ l"n büvük ve ku 
li rakibi Muıllim. Mektebine. ( 

8 

ıı bu devre ıaı fıoda muv.ııff ~11 

yetli nrtic:ler alabilmek~ 
antrenmanlara fazla rhcm ıs 

verrrek tı.kviye cıiilm:kt 

Kıymetli fudbolculıwımıza 
vaff kıyetlcr dileriz c 

Maarif Müdilrlüğün(!. 
bugün yapılacak topl#~ 

rıı 

Blig'un saat 15 de m:ı:ıı b 
ı e.sinde şehrimiz nw:nif müf ti 
ö~relıneıılel' ve muhiti t:t 

zev:.ıll.ın ıniitP.Şl"kkil hir koll'I 
loplan:ıc:ıklıı • ~lebusumuı 

Sinan Td;t"li ığlu ile \'İlayd 
cfarnıa konıutanıf yaı hay N 
Sevg·erı'iıı <le iş ir:ık tdc-C 

hu toplantıda vihtyeliııııı. dalı ( 
şehir, nalııyt", kuy, clıt~. m:ı• 

mak vesaire ıcibi ın;ıhalli isii.,,..' 
'!'" k 1 1 · 'l . k I ıUrı ııı ·çe ı-ş ırı nır.sı ·orııı~ıı :nıtr 

h11sıısta ~wııııl.ır alıııacaktıı. 1111 

Öğ,reln1inl~tio te(: 
rnüddetteı i 

Kıdcnı v~ iı.tıbakla tcı 
dm Şt'lırinıiy ilk okul ötrrl~" 
lerinin maf ş'atınıo t~ıfi rtl~ 
delfcelt: r iizerirıden verİ~fMr 
nıuv~fık gl.iıiif ... ttk kc)fiy,.t 
k af ete lırldir ilmiıtir. 

Hastaneye yatını 

memurlara tedavi ül.'11 

lstanl ul : 16 (Türkıöı 
bıbiı indtn) - Başvekilimil 
tor Rr-fik Saydamın son n~· 
dı ithalat işlerimizin tın~ 
den bahscttiti ma'umdur. 

Şehı imiz deki ithılit t 

hükümctin bu husustaki di 
lerini te' iH i t.tmek üzne ~ 
ltrd~ Arıkaraya bir heytt 
drrrcrkle;dir. 

• u m:.ıla Avuslralyada kuçtık bir lıinaıırn yuya naklt'dilınl'k Uzcrc slik.turcrtk 1100 ıandıja nar köylcıinde Batbon h111talıjı 
kul'uİma ına çalışılıyor. Bu hirıa, meşhur lngiliz ) cdtştil'mişti · 1 f\!l bin kilo agırhk tutan Lu san· çıkmıı İıc de 1203 sıtır ve mın 

Et saı fi yalı 
ka~.if ve sc.r·ahı Janıes Cook'un lıı&ilic:r~cleki evi· (lıklar Avu~tralyaya:·wutevt ccibcn yola çılurıl S k K 11 _"' daya ~rom ve aşı yapılma su· anuada reçtn Lir •ı 
dir. Janıes Cook 1728 ,ıe lngilterede Yorkı;hirc' ılı: ıııı7tı. k 

Ticaret OJaıı Reisi Bay rt.tiyl~ hutah önler.miştir, ft hrimiz ihtiyacı için 37 
dogmu~, Avu<Jtralyo a hir çok seyalıallnr yapnıı~· SanJıldar gtçcn sı-ııe Avuııtl'alya_va va"ıl ol· 

izzet Koçak sıhhi vaziyetinden~ tı. Seyyalıan Yorkshirc'ıle kuçuk lıiı· evi vardı. mu~ ve açılnu,tır. Şinııtl lıcr tugla, her p~nctn Fckrnin Deli Al•Ufağı köyün- }Un, 63:J ktçi, 50 mındı, f 
dolayı Oda rtislitindtn istifa Harp başlamazılaıa <'vvd Avnsfralsa huldıııırti lıu ,yerine konacAk, kApılar takılacak, uu surttle in Jt 2uhur tdtn Y ınıkarı hu ta· Ö~ Üz, 61 inrk, 32 <lana ve 

____ L tn 1,t:r evi S.00 loaili2. liı" ııı» satın alu.ıı~ ve Avu.tı ıalM ıilt"a·cdtlıi hiuı. Auıstı:•lyada hrulaca1'tu. lıi• da aür'•tlt aöodürülmüttür. lak kr:iillllitlir. 

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

t 



TÜRKSÖZU Sayfa 3 

tahsil bitirme İmti
giremiyenler 

M.iıcretleri dolayısiylc i'k 
hsili bitirme imtihanlar na kıs
en veya lam1men gircmiyen 

ı•lcbe hakkanda Milii Talim ve 
J erbiye Heyetince ''ilk m~ktep 
tr tilimatnaıntsint.,, ytni bir 

ytt i a ıtsine lüzum görülmüş-

Buna töre üç stnclik köy 
ullarında bir engl' 1 yüıündrn 

'tirme imtihanlarına muayyen 

·· olcrdc giremi yr Ct k'er imtihan 
~lamadan r vvrl cng~llcrini 1 

ekttp idare~iııe bildirmeğc 1 

ecbur tutulmaktadırlar. 1 

Albn fiyatları 

lstanhul : L6 ( t'üıksözü nıu. 
hal irindt"n) - Altın fıyatların· 

da dekişik!ik )Oktur. Dün de 
bir altı"ın fiyatı 23 lira idi. 

Yeni biitçemiz 
300 milyon 

( Birinci !'ahif t'clen :ııfaıı ) 

yükselmekte olduğundan fevkalade 
tahsisat hariç olmak üzere yeni 
bütçenin 300 milyonu bulacağ·ı 

tahmin edilmektedir. 
Diğer taraftan imkan göı ül- 1 

düğü takdirde, yapılması düşünü 

len zam etıafında da tetkikleıde 

bulunulmaktadır. 

17-1-941 Cuma 

8.00 Program, saat ayarı 
8.01 AJANS haberleri 
8.18 Mü:1.ik : Hafif program 

8.45/ 
9.00 Ev. kadını - Yemek 

12.30 Program, Saat ay;ın 

12.33 Mii1ik : Şarkılar 

12.50 AJANS haberleri 

13.05 Müzik : Şarkılnr 
13.20/ 

cıl Mektr-p idaırsi bu eng~llcri ~~~~~~~~~~~~~ 
nutcber gördü~ü takdirde bu 

14.00 Müzik : Kaıışık program 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 ~lüzik : Radyo :swing 

18.30 Müzik : Fasıl heyt'li 

19.00 Müzik : Scınailt'r 
19.15 Miizik : Yeni şarkılar 

lahl~beyi imtihana kabul edecek, - --- BU AK ş A M L 19.30 Saat ayan, AJANS 

1 
,;,n2etin o. tadan kaikınarnası ha 
'ı19 le mezkur taı~ı-e bülünltnıi

yo..f kalacaktır. 
... E.11gl"llf"tİni voktiodc hahcr 

aı~J.'~ımiyrnler, t-ngdleri kabul e
za7.lmiyr-n'er v~ya eogdlni kabul 
' J. ii İp te rng 1 İrntihaıııııa 21· 

Mefanın '3 ~İrınt"miş o'anlıır bitir· 
O::l)ıe şıhaclrtnamt si alamıyacak 

k•)rJır. 

larki. Yüzme havuzuJ işi 
tas nihayet ete ahnıyor 

en 

~u~( Birtnci ""nif .::d:-•• artan) anc. 
ff~" :ııa~ına çakıl doldıııulduktan 

V" '/'nra kalın boru çekileı.:ek, dört 
k ~çuk inçe:dik hum toprağa te
nı as elmt'deıı ~·.ıkıl arasında yer· 
~kt ç:ıkılı kalacaklır. Ru suretle 

'1111 hir stı l>iıil-ijıılisi temin edi
Ct'klir ki borunun kolaylıkla ve 

• j<>I su enımesi blıil oltıcakhr. Ilu 
Ül)'f4m'i kuvuıııın kı'>:ı hiı 1amanda 
pf'-'malinr.. \'e miit:'akiheıı tr.rrübe· 

riıı vııpıloıasııı:ı ~ ıyr<"l t-dildigi 
brl' slıııımştıı. 

Arnavudlukta 
biiyiidü 

BirİıH'İ 'illlıilc,lr.n :trlan ) 
(1\ :ı. 

isi~' lıiı~ı1uıd nıiiıııt<~-.iliııiıı b,..yana· 
ılaıôl 111a )lutr-, scı~ııklar ıı Vı- kar fıt· 
lıı. aıuılaı ının dr.vo.ıınıııa r; l!lllt"I\ y 11 

ıuılılıır mev·di unıhııı t'hı-ler e•;r.;:ı 
ter .ırnfa hirçok 11\llvalf akivttlc:r ~ a

~ııını~lar Vt" yt"rııılr:n iiç tııp ... apt 
tıııi~lıaı rlir. 

,,,i 811 s.:ıh;ılı ı:ı-pheııin mcıkt"z 
itrlfbc;nıında Yunan kıtal<uı bir bas

tll ın ~ap::ır.~k tahkim edilmiş hir 
t .J!,JJeyı c-le gl'('İrrı•işlrrdir. liurnda 

verı irçok havan topl:u ı, sair lı:ıı p 
İyt"t ~alzrmc:si i~tinaın olıınınuştur. 

lyan mukahil lıücuınları lard e-1 
lilrnektedir. 

mıf r..ıanastıı : 16 (a.-.) - Royte· 
· üJi" huduttaki mutı:ıhirindtn: Şimal 
1 ltôlıce~inde dün bütün iÜn aiır 
rak lopçu ateşi devam etmişse de bil 

1 nıt.ı'assa Yunan topçusunun ateşi şid· 
"IJIJ~etli olmuştur. lngiliz ve Yunan 

Nöh~ f çi Eczane 

Yeni Ecz;:)ne 

Beledlye Vanmda 

19.45 Miiıik : Eski şaıkıl:.ır 

20. l 5 RADYO G •\ZETESI 
'L0.45 TEMSiL 
213() Konuşma (iktisat) 

21.45 Müzik : Radyo orkestı ası 

22.30 Saat ayarı, AJANS 

22.45 Müzik : Radyo orkestrası 

23.0l) Müıik : Danc; nıiiziği 
23.25/ 

23.30 Yarınki l'ıogram ve Ka
panış 

HER AYIN YEDİSİNDE 

/ 

-. MiLLi 
-PİYANGO 

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

ilin 
Seyhan Defterdarlığından: 

1 l~yyareleri Elbasan etıafındaki 1-
r 1 lyan manilerini bombardıman 3841 sayılı mu .mı•le vergisi bnuouna l'k olan ve 15 Kanun · 
rıo• tmiılcrdir. s lOi 94 l tarihindtn iti ıaren mer'ıyele girmiş bulunan 3973 sayılı 

1 
ltalyanlar tarafından kuman· kanun mucibince 3843 sayı 1 ı muamele vergisi kanunun .12 nci ınad 

AİJa edilen son iki Arnavut tabu desinin A ve B fıkralarilc küç6k san' at mu ~fiyeti haricin Je ~ıra 
i/U dı terhis edilmiştir. Zira hal kılmış ve 27 nci maddt sıle götürü vergi talebinde bu!unmak bak 

er ~anlar aıtık Arnavutlara ıüven · lcı da tan.n namış olan ınükellefl~rden Tıikotai, pilastik eşyıı, kun 
.. a emektcdirler. Arn4vutlar husu- du;a kalıbı ökç~, kese kağı Jı, terazi, baskül ve bunların Montaj 

, ~o~• tDttlerini ıçıta vuruyorlar. iş,erini yapan cinsi müesseseler it", nüfusu otuz bin ve daha aşilğl 
lımı .lıl ltılyınlarla trşriki mesai c olan mııh ıllerde bulunup muharrik kuv o1et kull.ınmıyan ve İşçi sa· 
n nll"'.Jıl A ,iren rnavutler ıayıi muntazam yısı müessese sahiblle birlikte onu geçmiyen boyahanelerin ve bir 
~tın Cdclcrdir. lıyın hareketinin bıı de yeni kanunun 3 ncü mad·Jesinin B fıras•nda yazılı tabakhane· 
ur. Jca merkezi Berat il~ F.lbasan lerdtn muafiyet ha r i c i n d e ki deriltri imal cdenlcıio 

P~ •:~~asındaki bölgedir. Fakat isyan yalınız bu derilerden do 1 ay ı öde ye c ek 1 c r i vctgı· 
~ 1 d ~/mılc ve ceı.uıı doğru genitlc· !erin rötürü usulde alınmasına cevaz ve•ilmiş ve kanuruo muvak· 
~ .. re rektc Jir. kat maddesi hükmüne göre hu suretle götü ' Ü vergi bı le-binde bu-
yrt Atinı . 16 (a a) - Hitlad lunmak hakkı tanınmış olan mükellef ._er de isterler is~ 1940 mali 

ıdalan civarında bir d~tmın de yılı vcrrileri de bu usulde alınacağı ve diğer taraftan 3843 sayılı 
tı ıizaltısı suyun yüıiine çıkuak kanunun 27 nci m 1edesi mu~)ibinc • giitürü v,.rgi talt"p etmek hak· 

tlii ıa otur;n bir polis memuru kını lııiz olanların 1940 m tli yılı v~rgiler J • isterlers~ götürü 0
1 
:l 

ıir •~.f.• mitralyöz altıi açmışlar . ı ık Rlınaca~ı maliye Vekaletinden emir ve tebliğ buyu•ulmuş ol. 

374 (uliı•memuıuna bir ıey olrnı· dugunrian bu iki zümre mükelleflerden 1940 yılı v~rgilcrin de gö· 
nda, ı •ıtır. o~niz:.ltı ıhlırı.k ~ö:tdC'n türü v,.rgi usu•ünü i11t .. yenlerin i15n laraıiııd('ıı itibaren hir ay için 
1 ~e l)'bulWUfhU, 1 de )'ill ile WÜHCHt ctmt1cıİ ilan uluııur, 1~64-l 

BORSA 
Pamuk - Hulıubat 

KiLO FIATI 
CiNSi E.n az 

K ~ 

En çok 
K. .s 
12 

Ma. paılagı 47,20 49 
-\İla~mizi - - --48-,-75--• 

ı<apıınaı-ı - - -
-y. Pamuğu 40 
Klevland l 55,SO_ı 60 _ _ ! 
Su~aam - - 24 

K.buğdey •--]- s - 1 

i•Jğday _To:,_ __ _4,~5 _ _ l 

ye~li _ _ _ _I 1 
Aıpa 5,00 j 5,675 
Yu•af -ı6.2_5_ 

lb 1 ıc.ı..;ı 

f\ ambiyo ve para 
i~ H,ınkıı.sırıd;ııı :· ıo ı şıı ı -~ 

_'.!_u_r_--:--~ ~ ~ 

Rayişmar_k_~ 
- Frank °{Fransız) _ 

Sterlin (ingiliz) - 'l - _2_ı_ 
Dola;-~(.\ınerika)_ _ ,_-_t3_2_,. 20 
Frank (İsviçre) 

- İş arıyor 
Yüksek tah<:il görmiiş 

ıyı bir muhrısebt'Cİ günün 
muayytn saaıleıi ic,in iş an-

yor. 
Muhasebrnin her Ş"'kil 

ve usuluna vr. k ıf ve her nevi 

mÜ«:'.Ssrse muhasf"bt-siri idart' 
edebilir. Ş~ rai t chvrndir. 
Tür1<sözünün (cezmi) remzi 
ne tahriren müracaat edil. 

mesı. 
4- 4 G. 12596 

ASRİ SİNEM 
d a 

SUVAR!~: BU AKŞAM MAT\ NE 

8.30 2.30 
Şaheserler serisinden 

PIERRE H ANNIE 
RICHARD WILM V E R N A Y 

-
ın yarattıkları 

TARAKANOVA 
Kadınlar Saltanatı 

1 L A V E T E. N : Umumi istı.>k üzerine 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Tarzan ve Oğlu 
~ ~~ 

Pek Yakında Pek Yakında ~ 

SEKİZİNCİ l 
' 

,..._.........._,...._,,,._,,,...._,_.........,_...~_,.,,..._...._,_..._ __ -""-""-""-""-'""-"'~ 

Yurddaş !. 
Miirettip alaca~ız 
Matbaamızın g•ızt'te kısmın· 

da ç~lışrnak üıcrebir miirdtibe 
ıh ti yaç vardır lJarehane.niz• 
mlir acaatları. 

Hava kurumuna aza ol 

y 1 

. 

L D 
4-~ 

' 

....-er•• ::ı-mw= 

Zarif Ev 
Mutedil 

1 Z iM ö b l e. Evi 
1 ve Atelyesi .. 

--'---

J Wrt"n".-C S tt•tt -~ 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
aparlınanı altında 

YILDIZ'I __ ..___ 

Ziyaret Ediniz 

~ --------~-----=:-:..:::::..-:::::..---== • . == , • ·--~~ 
-~.-...-... ..-....~.....-- .._ ......... -

1- --===..I 
Eşyaları il 

Fiyatlar 

Salon Takımları, garJtuplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, taburı.~, büro takımları, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğ·iniz Şekilde Y apıhr 

l'aşradan Sipariş Kabul Edilir 
ADRF.S : /\<lana Alıidinpaşa Cadde<ıi Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ., Mohle F.vi 
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Sayfa 4 

d o 

sıl meSel :ı. sa a ra yola
rın servisinı temin etm ktir 

Radyo al,rken, size en iyi radyoyu satıyorum 
diyen kimseden değil, size en iyi servisi 
ten1in ediyorum diyen müesseseden alınız. 

En iyi radyo ·ı n yi 
servisi beraber bu aca ~ ınız 

şudur •• · muessese 
h r ilmi o 

TORKSôZO 

Hucludlardaki 
,.A. rslanları 
Düşünelim! 

Hemşeri ! 

Kar ve yağmur altında. fır-
tına i~·inde havatlarırıı hn 

an lcı.iaya lı :mr bir t.alde, mıı 

b<lues yurt lı11d11ıll:ır ıııı lıddi . 

Yt'n kahıaoıanl:.ırı lıiı nıı lı .ı tırı · 
ın111Jan c;ık:ıı nı ı: ııı:ık nıt:clıuı iye· 
tinde~il. 

Onlnr, mii~trrd: m:ılııı, miiş

lt•ı t'k şerdin hrl.ı;iliilirıi yapı· 
yorl:ır. işlerini, güçlerini. ailelerini 
ralıatlanııı arkarla hırnk:ırak va
?İf t ha~ına koşmuşlardır. 

Biıim de onlara kar:jı borç· 
hı olduğumuz vazife vardır: 

Elimizden geldiği kadar 
onların vazifesini kolaylaştırmak. 
Hediye edeceğiniı bir yün el
ciiven, lıir yün ka1.ak, bir yün 
çorap, bir pamuklu ~ömleUe 

onları Se\ iııdireLiliriı. 

Aclana lıer 7.amaıı ulduğ-11 
gibi bıı işle de hamiyet ve fe· 
dak&ılık yarışına çıkmı~lır. Buna 
katılmakla \atan müdı.tf aasırırı 

da iştirak ediyoruı rlc:mektiı. 1 
B11 işle uğraş:ırı Kuılay'ın 1 

s:u.a uıattığı mü:fik vt şifak~r t 
rlini hoş döndürme l 

1 ...................... 

Abidinpaşa Caddesi No: 11?. Telgraf i Reıno - Adana - Telefon: 110 

Yurddaş! .. 
~ızılaya üye ol 

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

•• •• • • u ozu 
G v 1 

ürksözü Gazete • Okuyucularına. diinyanın her tarafında 
ı .. vuku bulan hadisderi giinü güniine verir . 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

Ür ksÖ zÜ Matbaası : rita, Bilfımuın Matbaa işlerini Türkiyede 

======~===:==:=:==:::=:=:=:= mevcut ınatbaalara rekabet eder derece· 
de tabeder. 

• • • • • • • • • 
T«Jıırk~©~lYı enot ko~mo : 1 . - : • • İ S~ğlam, Temiz, Zarif Cilt ( Tür ksözü ) İ 

! Mücellithanesinde Yapılır. ı 
• • ...................................................... ~ 

İlan 

17 ikinci Kanun ~ n 

Her Eczahanede bulunur. __ _.,,, 

------------------------------------" 
• 

1'. iŞ BAN· ~ ASI 
Küçük 1,asarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ı k r a nı i y e p ı a n l 

1\RŞİDJ1:LgR : 

4 Şulııtl, 2 MA)'I 1 t AHusto , 3 lkinC'it"şdıı 

tar(hlerindt .vapılır. 

l 9 4 1 IKRAMIYELERl 
1 Adı:t 20oô Liralık 2.000 Lira 

n il 1000 ti 3.000 ,. 
•I 7f)O l.!iOO ,. 

11 ti 

·I " 
!)I)( 1 

" 
2.000 •• 

8 11 :.!50 
" 

2 .000 •• 
:ı;-) 

il ıoo .. - ~.:iOO .. 
RO .. :lO .. 4.1100 ti 

:ıoo .. :.!O ı; 11110 , . 
Türkiye I~ Bruıknsana par.ı yatırmakla yallıııı para birikfomiş 

olmaz, aynı ınmanda talit:iniıi de denerniş olursunuz . 

.. 

Vt' i 

ı 

ed 

1 

-----------------------------------...... ~ı TÜRKiYE CUMHURIYE1~1 

Zt.raa Bankası 
KWLllu• t.,ihl : 1888 

Serınayesi ~ 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans ad~di : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka mu:rnı«"ldrri 

Para biriktirenlere 28.800 liıa 
ikramiye veriyor 

lira at Barkasınd:ı kun . lınr'11ı \'e ıtıl aı~ıı ıas~ıııuf hcs:ıplarına 

en az 50 lirası bulunanlara senede '1 defa 'çekilecek 
kur'a ıl~ ftşa~ı,f;ıki plfinfi göre ikr :ınıiy~ da~ıtılacak t ır. 

4 Acld 1000 l.ir<llık ·1000 Lira 
4 il 

500 .. :ıOOO .. 
4 il 

'.l50 .. 1000 ti 

40 il 
ıoo .. 4000 .. 

ıoo .. 50 
" 

sooo .. 
120 ,. 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 

" 
3'.lOO .. 

D[KKA T : H<"saplarındaki paralar lıir srne içinde 50 li 
radan aşalı düşmiytnler~ ikramiye çıktığı tokdiıdr )Üıcİt 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylul, 1 Birirıckfü un, 1 Mail 
v~ l Haı:iran tarihlerinde çekilecektir. 

_____________________________________ _.,, 

ı , 

şubat 1941 cuma günü saat 16 

da Abidin Paşa cacJd~sin lt- Pa. 

muk lhracatçılat Birliği snlonun· 

da akdedılcce~inden Kur um a 
Dr. krem Baltacı ,-

' Abone ve ilan l TtiR:KSÖZ Seyhan Çocuk Esir· 
geme Kurumu mer· 

kezinden: 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

Seyhan Merkez konguıi 21 

za ve kaza deltgelrrinin mez· 

kur g-ün ve saatte yapılacak 

top'antıya grlmcfrri r'ca o'unur. 

1 645 

Hastalarını her gün 
Mustafa Rif at Ecza hanesi üstündeli i 

Muayenehanesinde kabul eder 

Şartları 
SeneliQ'i 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 .. 
Üç aylığı 300 .. 

Aylık ta abone edilir. -hanlar için idareye 
mUraca•t etrnelldlr. 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD 00ÇL0 

Ua'lılcJığı yer: "TORKSÔZÜ Mal~ 
3 i 

. - . .... .. 


