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Adana - Kayseri arasında 1beya~ 

1'Um1irilen elektrık islihsMI ·şı 

inyanın En Büyü 
ralı MuFm1acak 

Projeler H.azıTlanıyer 
Yurdumuzun muhtelif mınta

kalannda tabii kaynaklardan isti· 
fade edilmek suretiyle büyiik elek
trik santralleri tesisi planına dahil 
bulunan Adana - Kayseri mınta
kasının enerji ihtiyacının da su 
kuvvetlerinden temin cdilebiıeceti 
yapılan etüdlcrden anlaşılmıştır. 

Nafıa Vekaleti Elektrik ~fleri 
Etüd Dairesince etüdü ikmal edil
miş bulunan Seyhan nehri kolla
rından Zamantı'nın Habibköprüsü 
Faraşa arasuıdaki ilk sukut mınta
kası ÜPıerinde kurulacak olan enerji 
santralinin projelerinin hatırlanma
sına başlandıtı memnuniyetle ha
ber alınmıştır. 

Adana- Kayseri santrali dün
yanın en büyük santrallerinden 
biri olacaktır. Bu muazzam santra· 
li~ enerji kudreti takriben 25,000 
kılovat olacak ve ayrıca ayni ma-
halde bir regülatör, 6-7 kUcmet
relık bir tünel, 600 metre cebri 
borudan ibaret hidrolik tesisat 
meydana getirilecektir. Bu hidr\)· 
lik santral ve Zamantı'mn başka 
sukut mıntakalarında kurulacak 
diker sutraUer, bir taraftan da 
Toroslarda kurulması tetkik edil· 
mekte olan elcktrometalüı ji endüs
trisinin enerii ihtiyaçlarını da kar 
şılıyacaktır. 

Adana - Kayseri ınMtW.sın-
da halen 1,300,000 kişi meskun. 
dur. Bir kilometre murabbaı başı
na 20 kişi isabet etırttktedir. Bu 
mıntakada elyevm 12 789 kilovat 
kudretiftde 22 santral
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ıvardır. Bu 
22 santraJdan senede ancak 28 • 
77~1742 kilovat saat enerji istihlak 
edılmektedir ki, nüfus başına 21 
~il~v~t düşmektedir. Bunun mecmu 
ı~hla~~ nisbeti yüzde 8, endüslri 
nısbetı ıse yÜ7.de 75 dir. Adane-
Kayseri mıntakasmda ..kurulıacak: 
olan santral ise 25-'30 000 kitovat 
kudretinôe olacak ve' bu santral· 
den senede 60,000,000 kilovat saat 
enerji temin edilecektir. 

Adana - Akhisar - Edremit 
ırasında çekilecek hat 235 kilo
metre uzuntotunda voltajı ise 
l00,'000 volt elacütı'r. 

dana - Faraşa arasmdaki 
hatbn uzunluğu da 110 kilometre 
olarak hesap edilmiştir. 

Adanada elyevm şehit' elektn~ 
santralı (Elektrik Şirketi) haricinde 
S endüstri elektrik santralı mev
cuttur. Bunlann en mühimleri Ma
latya Mensucat Fabrikası ile Mifli 
~1en8ucat Fabrikası santraHeridir. 
Malatya Mensucat Fabrikası san
tralı 23 kilovat kudretindedir. Bu 
santralden senede 45,271 kilovat 
saat enerji istihsal edilmektedir. 
MillP Mensucat- Fabrikasımn san
tralı ise 1,126 kilovat ıkut:lretinde
dir, ki serwde 3,280,000 kilovat 
saat enerji elde etmek mümkün
dür. 

Adana tehir elektrik santraline
gelince: 

Cereyan sistemi mütenavip, 
muharrik makmelerinin ncv:'i Diıel 
ol~ bu ~ntral ıJ.1$0 beyg-ir kuv· 
vetınde, 2, 144 kilovat kudretinde, 
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*arabük fabrikasına 
iliv:eler yapılacak 

MeIT nevi Demir inşaat mal
zemesi burad~ yapılacak 
Ankara:ı8(T.ürksözü rnuhabirinden)-lktisad vekili bir k~ç ..ıgüne kadar 
yanında Sümerbank umum müdürü ve mütehassıslardan mürekkep bir 
grupla birlikte Karabük'e gidecek ve Demir-çelik fabrikasına ilavesi 
düşünülen kısımlar üzerınae tetkikler yapacaktır. 

havesi düşünülen kısımlardan birisi inşaat malzemesi inUalAtıdır. Bu
rada inşaata ait potrel demirinden başlamak üzere her nevi demir in
şaat malzeıncsi JJYapılacaktır. Biyleliklc piyasadaki darlık inle olun~
caktır. ikinci kısım ise mtfhtelif büyüklükte su boruları imal ede~ ~r 
atölye olacaktır. Burası belediyelerin su tesisatında bulmakta ıruçluk 
çektiği su borularını lemin edecektir. . _ . . 

Karabük demir ve çelik fabrikası hır muddettenbcrı çıft ekıple ça· 

lışmak tadır. 

Dünkü lig maç1ar:ı 
Dört takım karşılaştı; 

arasında f udbol 

bugün de sekiz takım 

maçlan yapılacak 

-Bay Çörçıı~l 
yeni bir nutku 

"Gayemiz, Hitleriznıi 
Avrupadan söküp 
atmaktır,, 

Londra : 18 ( a.a ) - Çirçil 
Glaskov'da şehrin müdafaa terli· 
balını tcd!iikten sonra bir nutuk 
söylemiş, üzerinde ~ürünülen yolun 
kolay gr:çilebilecek ve tehlikesiz 
bir yol ıolınadı~mı, önümfüde bir 
çok te'olikeler olmakla beraber 
bunlann reçenlerden daha büyük 
olıuadıldarını, neticenin ne olacaA-ı 
halı.kır.ada en küçük bir şüphe bile 
beslemediğini tebarüz ettirmişti. 

Çörçil demiştir ki: " iki dik· 
tatör de milletlerini bir çok nikbin 
masallarla beslemege çalışıyorlar 
Fakat biz burada karar vermiş bir 
millet halindeyiz. Hadiselere açık 

Beden tl'.rbiyeıi Seyhan Böl· 
gesi 1940 • 1941 yı h futbol lig 
maçları ikinci devresine dun baf· 

lanmıştır. 
Ouoku maçlarJa evvelce de 

yazdı~mız ve tahmin ettilimiz 
tgibi oldukça ..mubim bir ttblike 
olmağa başhyan Malaty:a Menıa· 
cat Gençlik kulubu böl~miz ilk 
devre fntbol birincisi Mualli01 
Mektebine Uç bir galip gelmek 
suretile ilk sürprizini göttermiş 
oldu. 

ll&V'ADın biraz yağışlı olması 
Muallim ı.'\\ektt'bi takımının guzel 
işlemesine mani oldu ise de Ma 
lntya Mensucat Gençlik kulubtı 
gUzel bir tabiye kullanarak 
enerjik oyunu ayeıinde maçı 

kazanmış oldu. Bu i&libiyet, en 
çok, bölgemiz likinde iki-nci ff 

UçUncU vaziyette ve puvan puva· 
na giden Adaııa İdman Yurdu 
Gençlik kulubu ile MilI! Merııu· 
cat Gençlik 1'uluplerine bOyUk 
avantaj temin etmiştir. 

iki h iyen 
Transatlantiği 

4.fra hT ı lt:Jı 

I .. ondra : 18 ( A. A)- A· 
t:na !{ad.' o u l :J!1:ıl (onluk 
Vigur.} a ve :?O lıiıı l.oıtluk 
Loınlırızyn talyrın Tron~ntlnn 
tıklı rinin A.liryotikt .. Ama• 
vutlugn'.n~keı inşır k,•11 torpili • 
lll r . k b:ıbrsl Jığıo•!ILiltlirnıek· 
tt'dir. Bu babı r;ltalyan t"sİr• 
leriniıı itiraflariylc t.ı:eyytıd 
etıni~tir. 
~ ...... ~~~ Yunan Başvekili Mctaksa. yaralaları::ziyaret esnasında 

~Etti HA\/A 
~ ·HAILAR1MIZ 

İtalyanların 
gördüğü tazyik 
İngilizler Yunanistana 

yeni malzeme getirdi • iLKBAHARDAN iTiBAREN ANKARA - SiVAS -
Atina : 18 ( a.a) - Bütün cep

heye şiddetli bir yatBlur dötmek
tedır. İtalyanların üzerınc büyük 
Yunan tazyıklerı yapılmakta ve 
ltal)anların yeni mevzi ve sıper
lere o.yerleşme tebessüsleri akim 
bırakılmaktadır. Mühım ıniktarda 

har b mab:emesi ve yeni esırler a
hnmıştıı. 

SAMSUN VE ANKARA - ADANA - DlY AR BAKIR 
HAVA P.OSTALARIMIZ IŞLEMIYE BAŞLIYACAK 

• 
YENİ BİR PROGRAM 

Ruzvelt, projesini 
müdafaa ediyor 

Amerika Reisicümhu · 
runun gazetecilere 

yeni be~a nah 
Vaşington : 18 { A. A. ) 

Gazeteciler içtima nda lngiltereye 
yardım hususunda tMlillt yapıl· 
masını hoş -rörmediğini ısöyleyen 
Rm;velt her gün detiŞlkHklere · 
~ahne olan bir dünyada beklen
meyen bazı şeylerin ıuhuru daima 
mümkün oldutunu ve her zaman 
Acil tedbirler almak zarureti hasıl 
otabilcecA'ini söyleyerek pt"Ojeyi 
müdafaa etmiştir . Ruıvelt , tehli
keli her hangi bir hareketten içti
nap etmesi tabii olduğunu söyle
dikten sonra, Papa mümessili ile 
bu hafta yaptığı miUAkatların ka· 
nun hakkında müzakere için ol 
duğu haberini reddetmiş, ordu ve 
donanma başkumandanlannın ln
giltereye yardım etmesi için ken
disine tavsiyede buhındUldarı şa
yiasını • Tam bir ltalyan haberi,. 
sözlerile tavsif eylemiştir. 

Bir gazetecinin, bazı İngiliz 
ricali tarahndan, lngilterenin s~ri 
bir yardıma muhtaç oldutuna da
ir kendisine bir mektup gönderip 
göndermediği hakkındaki sualine 
menfi cevap veren Ruzvelt, Lond· 
raya tayin edilecek yeni büyük 
elçinin kim olacatını da tasrih 
etmemiştir. 

Vilhelmshafn' a 

ikinci taaruz ! 

Emden, Bulogne, Calis 
ve Ostand bombalandı 

!Andra : (a.a) - Hava neza· 
retnin tebliği : Havanın fenalığı 

tayyarelerimizin Vilhelmshafen de
niz üssünü bir kere daha esaslı 
hc!öef ittihr&ıctmelerine mani olma• 
lnqhr. 

Ankara : 17 ( Türksözü mu
habirinden ) - Devlet Hava Yol· 
ları umum müdürü Ferruh ilkba
harda şimdiye kadar sefer yapı
lan hatlardan çok daha geniş bir 
pogramla başlayacak olan hava 
seferleri için yeni olunan ve olu 
nacak meydanların vaziyetini tet
kik etmek üzere seyahate çıkmış

tır. 

Devlet havayolları umum mü
dürü yeni Samsun, Sivas bilahare 
Afyonkarahisar meyöanlannı tet
kik edecektir. Bu meydanlar üze
rinde halen meşgul olunmakta
dır. 

Öğrendiğimize göre, ilkbahar· 
da havayollan seferlerin mevcut 
olan lslanbul - Ankara, Ankara 
- Adana, Ankara - lzmir v\: 
lstanbul - lzmir hatlarma ilave
ten Ankara - Sivas - Samsun 
ve Ankara - Adana - Diyar
bakır hallan da açılacaktır. 

Diğer taraftan Ankara - iz
mir postalarının Afyonda tevak
kufu da mukarrerdir. 

İstanbul meydanı da dahil ol
mak üzere bütün meydanların tel
siz tesisatı ıslah ve takviye olun· 
maktadır. 

Atina ~ 18 ( A • A ) - Yuna
nıstana haı b malzemesi ı-etiı en 
ilk lniıliz vapur klifılesi lm Yu· 
nan lımanına varmıştır. Her turıü 
harb levazımı ite dolu bır çok 
lni{iliz vapurları bu kafıleye da
hıldır. Kafıle Sıcılya bokazında 

AJm;ın ve ltalyan tayyarcterinın 
hücumlaı ına Uiramış, fakat hiç 
bir zaıar ıörmemiştir. Halk, her 
nevi harb malzemesi dolu kamyon 
kafıleleıinin geçışini zevkle temıııe 
etmektedır, 

lVluhtehf bölgelerde 
lngiliz hava faaliyeti 

~\\ALTA YA 1TALYAN llOCUMU 

K:ahire : 18 (a.a ) - Orta 
ıark lngiliz hava kuvvetleri ka
r.arıabuun tebliti: Bombardıman 
tayyarelerimiz 15 - l6 IOO ki· 
nuo geceai Sicil7ada Katanyaya 
-tekrar taarruz etmiılerdir. Bir 
hangarda b~yük bir yangm çı. 
karılmıştır. Bu yangın civara da 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Kardeşler arasında 

para güzünden kavga 
Dun şehrimizde yine mUe sif 

bir J•aralama hadi .. es1 olmuş, Mus· ~ ....... PlllllWİll~ .. 
tafa Ba,er isminde biri parn ;)U• ... J.]ıi(•l•]:JJEI 
ıooden karJeııi Naşid Ba,er'i hı· 

çaklamı,tır. Carib Mustafa Başer 

kardeş; Na~id Baş~r'<len İ!ltedigi 

parayı sızdıramayınca muıbc-r ol· 

muş, bu defa Naşid Bn~cr'i h ·h· 

dide başlamıştır. Faknt Nıış1t Ba· 

şer'in sogukkanlılıgı karşı.;ınıia İğ· 

\.,irarı ve tebcT vuru artan M.mı · 

t:ıfo Başer, bıçagıoı çekerek knr· 

dqiııi elinden ve omuzundan hı· 

çaklamak suretiyle öfkesini ya 

t~twrmı,, ama yakayı polisin e 

linden ve kanundan kurtarama· 

mı1tır. 

:Yunan taar.ruzu 

Atina : ıs (a.a) - Elbaaan
Lin arasında büyük h lyan t•hş•
datına ratmen Yunanhlar yeni b r 
tacırı uza geçmişlerdir. Yunanlılar 

1000 esir almıştır. Esirler arasında 
bir çok subaylar vardır. Albay 
Mt.nengetsi de esir -edilmiştir. 

Amerika harbiye 

nazırının "beyanatı 

2·680 ampcrdir. Alçak tevettürde 
565 metre tulünde kablosu, 43,000 
metre tulinde de havai hattı var
dır. Yüksek tevettürdeki kablosu: 
ise 13, \86 ve 3,300 metre tulünde 

~~ havai hattır. 

bir ymle bak1yonız. Kendi dava· l 
mızın dotru oldutuna kani ve be-
şeriyeti bu tiönüm noktasında ne 

1 
pahaya mal olursa olsun ve ne ı 

Dunk.u mUsabakalarda De· 
mirspor Gençlik ve "ioros Genç· 
lik kulupleri de çok guzel •• te · 
ıııiz bir oyıın çıkarmışlardır. Her 
iki takımın genç elemanlara fazla 
t:hornmiyet vermesi ktik bal · çİ'ft l>U• 

1 

yuk. umidle~ beıl tıuelitedir. Ne· 
ticede bet iki Adarııa Demirspor 
Guçlik kuluhu kazanm!Şbr. 

İngiliz tayyatelcri ttirçok yan 
gınlar çıkarmışlar ve bilhassa gu
l•da.. biri ile petrol depola" böl
g-csinde ~büyük mikyasla infilaklar 
ımüıabede edilmiştir. 

Y,aralı tedavi altına alanmış• 

tır. Yaralarının ehemmiyeti tek· 

Vaş1ngton : 18 (a.a) - Ame· 
rika haıbiye nazın beyanatındıt. 

dem ok ı asilere yapılacak yardımda 

Rutv.eltin iste4iti ıenit ,aelibiyet
leri kendisinin de tam :bMI. itimad· 
la kabul etmiş ve -venniş 'oldu· 
Q'unu beyan etmiştir. 

1939 Yılı içinde Adana şehir 
elektrik santralinden 3,163~~40 ki
lovat saat •nerı"i istihsal edil . 
-L • mış, 

':'u milldann '2,9i7,a46 kikivau iı
tıhlak olunaıu~tur~ Abonesi 3,166 
l ' . 

büyü~ ılihra~ar rClotunusa doA-ur· 1 
sun kcın di haline lerketmemiye 

~ aımetmü. bulunuyoruz. ,, 
ı ~Gerisi UçUncU S&,Yfada) 

lioıuo Stadyoıada -sek.iz ta 
kım kar,ıla9ataJindan maçların 
çok eotere.an olacal• t.aaaıin edil · 
mekteJir. 

Emden, Bvlogne ve C:aHs dok· 
laıı ile Ostand ve bir demiryoluna 
ve iıgal altındaki F.ransada bir 
tayyare meyeanına taarruzlar ya-
palmııtır. 

rar nrna_}'ene~ini incb ettirecek \ 
dereccdcJir. Bıçnğı ile: birlikte 

derde!>t eJilen carih a'lliyey.e sevk 

edil.mif tir. 



Sayfa 2 

DOŞONCELER 

Azmin elinden 
ne kurtulur ? 

Yazan : Kemal Akman 

E
vet azmin elinden hiç bir 
şey .kurtulamaz. .Nit~kim: 
Türkıye Cumhurıyetı de 

hiç bir suretle sarsılmak bilmeyen 
kuvvetli bir azim ve iradenin mah· 
sulüdür. Ebedi Şefimiz Atatürk 
ve Milli Şefimiz ismet lnönü gibi 
azim ve iradenin sembolü olan 
bu iki büyük yapıcı ve kurucu, 
Cumhuriyeti kurmuşlar ondan son· 
ra da bir çok adli, siyasi, medeni, 
kültürel ve bayındırsel eserler ya
ratmışlardır. 

işte, günden güne inkişaf eden 
demiryolu siyaseti, Anadolunun 
göheğ"inde kurulan modern hükü
ınet merkezi 1925 den 1938 yılı 
sonuna kadar büyük bir hızla de
vam etmiş olan Adana belediye 
faaliyeti bunun bariz bir misalidir. 
Ankaraya gelen herhangi bir ya· 
bancı bu güzel şehri nasıl bir ma· 
mure örneği olarak tavsife mec
bur kalıyorsa Adanayı ziyaret 
eden her yurddaş da bu şirin 
memlekette gördüğü belediye eser
lerine hayran kalmaktan kendini 
alamıyor. Bu hayranlık tabii gö· 
rülebilir. Çünkü; Adana iştasyo· 

nuna inen bir yolcu istasyondan 
Yeniotele kadar uzanıp giden 
asfalt eadde ile bu cadde üzerin· 
de inşa edilmiş şaheser Atatürk 
parkını görüyor. Ben bundan on 
yıl önce Adanaya geldiğim zaman 
bu tarihi şehrin dört bucağını gez 
dim ve gezdiğim yerleri de bita· 
raf bir belediyeci gözile tetkik et· 
tim. Bu tetkikatını Adanada kuv· 
vetli Bir belediye varlığını tebarüz 
ettirdi ve bundan dolayı da o 
gündeııberi gönlümde o zamanın 
belediyecilerine karşı sönmez bir 
meslek aşk ve muhabbeti uyandı. 
Ondan sonra Adanaya daha bir kaç 
defa geldim. Her gelişimde mev
cut eserlere yeni yeni eserler ka· 
tıldı~ını görmekle gü~süm gurur 
ve iftihar hisleriyle knbardıkça 

kabardı. Bilhassa, bundan dört 
sene evvel belediye dairesinde pek 
bariz bir surette göze çarpan kuv· 
vetli disiplin, bende, Adanada mü· 
tekamil belediyecilc ı in yetişmeğe 

başladıA'J kanaatının husulünü sağ

ladı. Zira; düzgün bir çalışma, 

kuvvetli bir disipli ııle kabildir. 
Disiplin olmıyan bir yerde düzen 
olmaz; düzensiz çalışanlar da baş· 
ladikları işleri yaşatamazlar. Hiç 
unutmam. Belediyeye bir kaç defa 
gitmiştim. Her gidişimde reis Tur
han Cemal Beriker'i makamında 
bulamamıştım. Hatta; bir defasında 
da odacısından : Reis nerededir? 
Makamında oturmaz mı? Diye 
sormuştum Odacı bu soruya der
hal şu yolda cevap verdi: Reis 
daima dışarıda belediye işlerini 

teftiş eder. Muavini VedaıJ bura
daki işlere bakar. Bu cevabı alır

almaz Vedadın yanına girererek 
kendimi takdim ettim. Muavin Ve
dad beni çok iyi karşıladı. Kendi
sile saatlerce mesleki mübahasede 
bulunduk. Hukuk mezunu olduğu

nu bilahare ağrendiğim bu değerli 
gencin kanunu kendisine rehber 
ittihaz ederek gündelik işleri ne 
derece büyük bir dirayet ve kiya· 
setle görmekte bulunduğ'una şahit 

olunca kendi kendime uygun bir 
belediye reisine tam manAsiyle 
layık, çalışkan bir mavin dedim. 
Vedad bana· çalışma programla· 
riyle yaptıkları işleri anlatmakla 
kalmadı . Beni mezbahaya götürdü. 
Seyhan parkını gezdirdi Sebze ve 
kasap halini gösterdi. 

Bu arada belediyenin yıllık 

gelir mikdarmı kendisinden sor
dum. Genç ve zeki muavin düşün
meden Turhan Cemal'in Belediye
nin başına geçtigi vakıt belediyo 
gelirinin yekunu yüz yirmi bin 
liradan ibaret bulunduğunu bugün 
ise bu miktarın beşyüz yetmiş beş 
bin liraya çıkarıldı~ını ve her gün 
de yeni yeni gelir kaynaklan ara
yıp bulduğunu bildirdi . 

Gördüğ'üm ölmez eserlerle al· 
dığım şu faydalı izahat karşısında 

~ Gerisi UçUncU sayfada) 

TÜRKSÔZÜ 
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ViTAMiNLER 
Hasta mısınız? Muhakkak 
ki vitamin ıılmıyorsunuz 

Vitaminlerin çeşidi 
Fen şimdi bazı gıdalarda bu· 

lunan ve her yaştaki insanların 
büyümesi ve güçlenmesi için lazım 
olan esrarengiz cisimleri biliyor. 
Bundan başka sağlığın da ar.cak 
bunları yemekle •Ürüp gideceğini 
bize söylüyor. 

Vitaminlerin ne işe yarı yaca· 
ğını ve ne gibi hastalıklara karşı 

geleceğini bilmiyenlt:r pek çoktur. 
işte bunun için biz de size daima 
gözönünde bulundurabileceğiniz 

bir cetvel vermeyi faydalı buluyo 
ruz. 

insanın beslenmesine esas olan 
vitaminler A, B, C, O, G gibi bir 
takım sınıflara ayrılmaktadır. 

Bunların ekserisi ncbatlarda 
bulunur ve o vasıta ile insan \'e 
hayvanların vücuduna girer. insa
nın vücudünde tam manasile inki
şaf edebilen · yeğane vitamin ola· 
rak şimdilik D vitamini tanınmak · 

tadır. Bunun da Lltra Viyole şuııı 

olmaksızın gelişmesine imkAn yok
tur. Normal şerait altında bu şu · 

aı güneş ışığı verir. Kafi miktar· 
da vitamin alınmadığı takdirde 
bir takım hastalıklar baş gösteı ir. 
Mesela : D vitamini kemik hasta· 
lığına, C vitamini de iskorpite 
meydan vermez. 

Muhtelif amillerin vitaminler 
üstündeki tesirlerini de bilmek 
faydalıdır. Bilhassa · yüksek .. hara
retlerde uzun uzadıya açık hava· 
da kalmak A vitamini harap ede· 
bilir. Fakat bu vitamin pişirilmek 
yahut konserve edilmek suretile 
kolay kolay bozulmaz. 

Havuçta bulunan ve Karrotin 
denilen sarı cisimle diğer sebze 
ve meyvelerin san ile yeşil kısım· 

!arı vücudde A vitaminine tebed
Ciül edebilir. Karrotin açık havada 
kalmakla, hayvan yağlarındaki A 
vitamini gibi kolay kolay bozul
maı. 

Mademki A vitamini yağlar

da hallolur ve bazı vitaminler gi
bi suda hallolmaz, suda pişmekte 
bozulma?.. 

B vitamini pişirilınekle ta hı ip 
edilemez, fakat, bu vitamin suda 
hallolduğundan pişirme suyu ile 
yahut sebzelerin kendiliklerindan 
bıraktıkları sularla kaybolabilir. 
Pişirme suyuna soda ilave etmek
le B vitamini imha olunabilir. Ku · 
rumak ta B vitaminini bozmaz. -
Tanılan vitaminler arasında en 
kolay bozulanı C vitaminidir. A· 
çık havada kalmak, uzun uzadıya 
pişirmek, pişirme suyuna soda 
katmak C vitamini mahveder. 

Yemekleri kurutmak ve depo 
etmek de C vitaminini bozar. 

D vitamini havaya maııız kal
dığı zaman A vitamininden daha 
geç mahvolur. Pişirmek işleri D 
vitaminini bozmaz. 

Mutad pişirme sıcaklığı ve a .. 
çık havada kalmek G vitaminine 
tesir etmez. 

Pişirmede soda kullanmak G 
vitaminini mahveder. 

ViTAMiN CETVELi 
Vücuttaki vazifeleri 

Vitamin; A : 
Biiyüme. 
Bütün yaşlarda iyi sıhhat. 
Muvaffakiyetli nesli yetiştirme. 

Mikropların hücumuııa karşı set 
çekecek sağlam u7.uvların güçlü 
kalması . 

Yokluğu nelere sebep olur : 
Vücut sathının örtüsü muhte

lif yerlerde yarılarak çatlar. Bura
dan mikroplar girebilir. Gözlerin, 
soluk cihazının ve başka yerleri· 
nin iltihaplanmasına yol açar. 

Vitamin ; B : 
Büyüme. 
Biitün ynşlarda iyi sıhhat, nor

mal iştah. 
Hazım cihazının elverişli iı;le· 

mesi. 
Yokluğu nelere sebep olur : 
Beriberi yahut Polynevritis 

hastalıkları. 
Vitamin; C: 
Bütün yaşlarda iyi sıhhat. 

iyi diş, sağlam diş eti. 
Kafi mikdarda alınmazsa şun· 

tara sebeb olur : 
Mafsallarda ağn ve sızılar, 

hunlar yanlışlıkla hazan romatiz· 
ma sanılır. 

Yokluğ'u ise : İskorpit yapar. 
Vitamin; D: 
Büyüme. 
Bütün yaşlarda iyi sıhhat. 

iyi kemik, iyi diş. 
Yokluğu nelere sebeb olur : 
Raytşiş denilen kemik hasta· 

lığı insanı kambur yapabilir. 
Vitamin ; G : 
Büyüme. 
Bütün yaşlarda iyi sıhhat, 

Mide bozukluğu ve derideki 
yaralara mani olur. 

hır. 

Yokluğu nelere sebeb olur : 
Pellagra hastalığına sebeb o· 

KAYNAKLARI 

Vitamin; A: 
Morina balıkyağı. 

Tereyağı. 

Ciğer ve böbrek. 
Safi süt, krem. 
Sütten yapılmış peynir. 
Havuç. sarı ve yeşil renkli 

gıdalar. 

Ispanak, diğer yeşil yaprak-
lı sebzder, domates. 

Yeşil yaprak. 
Saıı mısır. 

Patates. 
Vitamin; B: 
Hububat. 
Kuru nohut ve fasulye. 
Ceviz ve fındık. 
Yeşil yapraklı sebzeler, do · 

mates, süt, yumurtanın sarısı, Cİ· 

ğer, maya ... 
Vıtamin; C: 
Limon suyu. 

Tarih ve Cojratya 

SiCiLYA 
ce icilyayı Jngilizler l om· 
ii2J bardman cttler. 

Akdenizin en büyük ve 

en meskun hir ad111 üç köşelidir. 
28,665 kilometıe murabbaı mcsı 
hasmdadır. Nüfusu 4.030.000 
kiıidir. ltalyaya baih bulunan 
bu kara parçasmın epeyce hare 
ketli bir tarihi vardar. 

Sicilyada, pek eski zaman· 
tarda lsp:ınyadan gelme Sikam 
\le ltalyadan grçme Sıkol ka
vimleri yaşırlardı. Pek muayyen 
olmıyan devirlerde Finikeliler 
şimal:.ie iki şehir tesiı ettiler. 
Miladd.1n 800 sene evvel de 
l ura da şthirler kurmata ıiriş

tiler. Bunların en m,.şhuru Sira· 
kuza'dtr. 

Miladın 440 ıncı yılında ma 
hiyetlerini bu sütunda vaktile 
yazdıtımız ,Vandeller 493 de 
Got'lar, i3S de Şark lmpara· 
torlutu adaya hakim oldu. 

Yedinci asırda Afrikamn şi· 
malini fetheden müs1ümanlar bir 
kaç defa Sicilyaya hücum etti. 
220 hicri tarih;n ie adanın büyük 
bir kısmı araplara intikal etmiş 

uu!uııuyordu . Burada, devir de 
vir hanedanlar kurulup araplar 
bennabildiler. Beni Kelb hane· 
dam hicri 464 tarihine kadar 

' hükmetmiştir. 

1720 de Sicilya yeniden Na· 
poli ile birle~ti. 1721 d~ Avus· 
tur)'&nın 1735 de ispanyada hü 
kü:n sürrn Burbonların bir şube· 
sine verildi, 1806 ya kadar Buı 
bonlarda kaldı. 1806-1808 a· 
usında büyük Nıpolyonun bira 
deri Joseph hüküm sürdü. Tek· 
rar Burbonlara gt-çti. 1820 de 
Nı1poliyi de ilhak etti. Fakat ne· 
ticede Palermo'da karışıklıklar 

zı1hur edip Avusturyanın müda
halC'sile tukin eJilebildi. Birinci 
F ransu-1 ve ikinci F erdinand. A · 
vusturyaya dayanarak zalimane 
hükmtttiler. 1860 da ltalyan 
milliyttçisi Garibaldi 7000 ~işi 
lık taraftarlaıiyle Sicilyaya gi•di. 
Bütün &hali ona taraftar oldu. 
Sicilya da Napoli gibi, ltıtlyan 
kr allıtını girrti. 

. 
Muht>!lif bölgelerde 
İngiliz hava faaliyeti 

( Birinci sl\hif •dco arta o) 

ıİra)'ct etmiştir. Tayyare mey 
danında infilaklar müşahede edil· 
miıtir. Ga p çölünde Oeıncye 
taarruz tdilmiştir. 

Bir düşman tayyare fıl • su 
tar11fmdarı Malta üzerine şidd~tli 
lir hücum yapılmıştır. Alman 
tayyueleri ltalyan tayyaıeln:nin 
refıkatinie olarak •İmam p;ke 
uçu;u ile bombardıman ttmiı 

lerdir. Beş düşman tayyaresi ıah 
rip edilmiş ve ditcr brşi de dafi 
toplarla düıüıülmüıtür. Tayya· 
relerimizin hiç lriri hasara u~ra 
mamııtır. Fakat sİ\İllere ı it t-m· 
valde büyük huar olmuştur. 

---
DUYÖUKLARIMIZ 

----· 
--· 

---- =-=- • 

Ayrılık yüzükleri 
( Hollivut) kuyumcuları yeni bir moda çıkar

mışlardır. Bu moda bilhassa film yıldızları arasın· 

da fevkalade ra~bet bulmuştur. Şimdi film merkezi 
mücevherat magazalan vitrinlerinde nişan ve izdi· 
vaç yüı ükleri teşhir edilmektedir. 

Nişan yüzükleri altındır. Talak ve ayı ılık yüzü· 
~ü ise platindir. 

Asıl halka :ıltındır. Platin taş gibi tam Qrl~sında 

bulunuyor. Yiiıüğün şekli hürriyet remzi bulunuyor. 
Nişan yüzüA-ü içi gibi ayrılık yüzüğ"ünün de içinde 
yazı vardır. Lakin bir farkla: Nişan ve lıdivaç yü· 
züğ"ü içinde evlilerin ismi yazılıdır. Ayrılık yüzüğü 
içinde ise kadının eski kocas.nın ismi yazılıdır. E
gcr birkaç kocadan ayrılmış ise bu kocalardan her 
birinin ismi yazılıdır. Hollivutun hu modası şimdi 
bütün Amerikaya yayılmııtır. 

9 lkii 
r 19 ikinci KAnun 

Talebeye öğretilece 
şarkıların tesbiti • 

1 

Yeni şarkılar milli terbiye, ruh ve 
çocuk seviyesine uygun olacak 

Maarif V rkilligi şehir ve köy 

olcullarrnda talebeye 2ğretilt'celc s· . ht• k"' 1 
ıarkıların mili terbiyt, pedagoji ır 1 1 ar suç 
ve çocuk seviyesine uygun olarak ı İ U t U J d U 
tertip edilmesi hususunda bazı . a 
esaslar teıbit etmektedir. Hasan Atılau adında b11_.,1eki 

Talebeye okutulacak şarkılar, naf Gaziantcb dokumasının 115. 

muhakkak surette mana ve mef resini 55 ku;uşa satmak sur' Tu 
bumu bulunan güftelcrdtn seçi· ihtikar yaptığı zanniyle yık9'a~. 
lect"k, çocuk seviyesine uygun natak hakkında kanuni mu•-::~~ 
olarak bestelenecektir. yapılmıştır. tircili 

Her bestelenen şarkı talebe· .ivetıi 
ye ötrctilmiyecektir. Maarif ve- Talebe himaye bir'tii a 

kaleti tarafından tetkik edilmiş, müsamere verece bu 
ötretilmesinde hiç bir mahzur r 
bu!unmıyan şarkılardan olması lik okullar talebe himaye nv 
teıcih edil,cclctir. liği okullara ders levazımı tc4lı .. 

Her yıl okutul3cak şarkılar, etmek ve fakir talebeleri ri nb~~ 
Maarif vekilliği tarafından nota· mek m1ksadiılc yakında bir iyi 

lariyJe birlikte haıırlanaa ak okul sam ere lertip cdtcektir. lik 
lara ttVzi edilecektir. Aynca o· 

kul ötretmenleri tarafmdan öğ · 
rctilmesi iıteneo ıarlcılar da ala
kadarların tedkikinden sonra öğ 
retilebilecektir . 

Ayrıca talebey~ okulda lıir 

musiki aitım nçalmması için de 
ötretmen tarafından dersler ve· 
rilecektir. 

Fazla kabiliyetli talebelerin 
bilahare Ankara musiki ötret· 
men okuluna kabul edilmeleri 
için ken.Jilerine delalet ediltcck· 
tir. 

Parti müfettişimiz 
dün geldi 

Bölgemiz parti müfetti,i Bay 
Hasan Menem~nciotlu dün To
ros Ekıprtsiyle Ankaracian 
fth ı imize gelmiıtir. 

Otobüs şirkeHnden 
bazı dilekler 

o 

Çocuk esirgeme ku ~: 
munun yardımları,. m; 
Çocuk Esirgeme Kuıulll~b~ 

dana şu 1esi 1940 senui '1' 
da yemrkh ınesinde )evmi a 

çocuğa cem'an 87. 169 icap A 
yemek, 16 t çocutı elbiselik 
maş, 11 çocuta eyakkıblr . 

• tım çocuğa para yardımı ve iki 
cuta da ttdavi ücreti ve ilJ!'ev 
vrrilmt k suretiyle yardım~• nı 
lunmuıtur. , li N 

Şam konsolosunı~:'• 
An karadan döndi Uz 

lskenderun: 18 (Türksöıii 
ha birinden) - Y mi Şam 
solosumuz dün sabah An 
dan şehrimize gelmiı ve 
den sonra otomobilte Şam• er 
rck ... t etmittir. 'ıca 

Ad değiıtirme ko 
yonu faaliyeti 

Eski istasyon istikametine Ad dtii~tirme komiı 
seferler yapan Otobüslerin çok Maarif Oaiıesiode dün 
giıJip geldikleri, ufak ttfck ba· narak Adana kazaları hı~ 
tajlan kabul etmedikleri şilci· daki tetkikleriı i bitırmiştir. 
yet edilmektediı. Bu yol üze · rcnditimize göre •Yeşil O 
rinde de Oıobüs ftervislerinin oın adı " Şt'bitler,, ve " t)ir 
başladıtmdan beri Lu taraflar Kırı,, n.n adı da •• Şahinli,. 
da binrk arabası bulmak da 1 rak teııbit edilmiştir. Ko~ V 
güçlt"şmişlir. Bunun için ha lkın bu hu!SU!ıhki karaurı ı vi1lA a 

ııkıntıda bırakılmamasını temenni if bildirmiş l ir. 

ederiz. 1Kaymakam ve müllı · i 

Halkevimizde dün ı müfelt i şleı i arası~ 
yapılan ai:e toplan tısı j değişiklikler 

Halkevimiıde dün çaylı hir 
1 

O .. hdiye Vekalet' m•~e 
aile toplantıil yapılmışlır. Çok · iJa ı eler umıım tnüdlır)ütii Iİ, 
nrı'eli feçen bu toç lantıda Va- 1 müJür .. ?•u•vin1erirdt>~ 8. 114 
li, Paıti muftttişi, Vali muavini, Ou So'<e k •ymalc ,\m ııtmı, V. 
Mektupçu, E'llniy,.t miidürü, Vı · keş kaım ıkamı Halil Tekjo 
laytt idare h~y'eti r:ı z,t l arı, Pa•. çüncü s o•f rnü kiye müf,.u:ıl ) 
tililer ve Halkevli!er tıdır bu · ne, Söke k.tyıD3kum O.ut!..· 
luomuılardır. ritken Çerkeş kaymalcamh,..lr 

lnhisarlara memur 
alınacak 

lnbiaarlar umum müdürlüAü 
kadroıund.ı ça'ışmıık üzere yeni 
den memur almacaktır. Liıe me· 
zunlar1, ayın 22 ıinde açılacak 
müsabaka imtıhan ile bu memu· 
riyetlere girebiltcr.kltrdir. Üni 
versitc mezunları imtihımsız ah· 
nacaktır. 

Kırıkhan kaymakamı Ihsan 
O 'gun üçüncü sınıf mili 
müfl'ltiş liğint-, Midyat k•J ~ 
kamı Mehmet ı\li Duru;oy~ 
1 !kha . ı bymakıını 'ığı ıo, Re .: 
niye kaymakamı Necdtt Yıl. 
üçüncü sınıf mülkiya müfc~ ... .i d 
tine, mü' kiy~ müfettiıi 1-11"".n 
Tuna\;}aş R .. yhıniye kaym~k~ ·: 
htına , Hiun kaymakamı 
Akın Midy:it kaymekıml 
nıkltn tayin tdilmitlrr. 

• 1 



zmin elinden 
ne kurtulur 

( lkioci sabif eden artan ) 
sı başında oturmayan ve mü· 
diyen şehir işlerini yerlerinde 
en reçiren bir belediye rei· 

mütevali muvaffakiyetlerini 
anla anmayı ödenmesi rerek 
vicdan borcu saydım ve bu 

rcu da Vedada şifahen, Turhan 
al'e belediye mecmuasında çı· 
ilk yazımla ödedim. Vedadtan 
ıktan sonra Atatürk parkına 

m. Parkın kapısından aircrken 
an Cemal Beriker'le karıılq· 
Turhan Cemal çok yorgundu. 

"nden ter akıyordu çünkü, altı 
bilif asıla yaya ol.uak şehri 
iş ve tabiatiyle yorrun ve 

n bir hale gelmişti. Kendisile 
. a girdik. Birer kahve içtik ve 

:~leki hasbihallerde bulunmuş-

sur' Turhan Cemal her yerde, her 
ık .. n ve herkesle belediyecilik ve 
uıihcilik mevzuları üzerinde gö· 

rdü. O belediyeciliQ-in cişıkı, 

rciliğin meftunu idi. Bilgisi 
etli, görgüsü keskindi. Bütün 

li az para ile çok iş görmekti. 
i biraz da borç etmiştir. Fa
bu da bir zaruret idi. Zira; 

"n Adanalılara armağan ettiği 
ay• ve fenni mezbahayı yaptır· 

1 
tcfı. Belki, o zaman bu mezba· 
. n inşası için yapılması elzem 

fi borç belediyecilik mefhumunu 
iyle kavnyamamış olanlarca 
odu mevzuu olmuştur. Ne de 
o borç yerinde yapılmış bir 
tu. 
Zaten Avrupada belediyelerin 

ar• ma_ ölçüleri istikraz ettikleri 
ra mıkdandır. Borçsuz bir belerr., Avrupada olduğu gibi bizde 

u lbl ve bltıldır. Yeter ki, vü· 
ı1 ···ı . ,. ı· gc ırı en eserler verım ı ie ır 
i atı mahiyetinde olsun. 

ap Ankara, lstanbul, lzmir ve 
lik a Belediye rei~leri buna mu-
abt. ak olmuşlardı. Esasen, mem· 
iki timi~d~ . be!ediyeciliA-in v~sfı 
·ı./:eyyızını haız bir kaç beledıye 
1 vardır ki; onlardan birisi An· 
dt nın genç ve enerjik belediye 

· Nevzad Tandoğanlı tski Ada
Belediye reisi Turhan Cemal 

er, lzmir Belediye Reisi Beh-
Uz ve lstanbul belediye reisi 
Kırdardır. Bu seçkin belediye 

eri imar m deruhte ettikleri 
elerin belediye işlerini hakkile 
ekle beraber ayni zamanda 

kudretli elamanlar da yetiştlr
kendilcrine ayn bir iş edin· 

erdir. Hulisa; azim ve inan 
ca muvaffakıyet &milidir. Bu 
ez·yeti haiz olan her meslek 

bt başladıtı bir işi mutlaka 
nr. Binaenaleyh; azmin elin· 
hiç bir şeyin kıırtulamıyacatı 
nda scrd edilen iddia dotru· 
Buna nazaran biricik dileti· 
yurdumuzda bu kabil azim-

. belediyeci sayısının artmasıdır. 
b~ K•m~Akm•n ,o 

I~ ~ir hırs1z yakalandı n ı,. 

o~ Vehbi otlu Ahmtt Ballılar 
vi 1 ı biri N eş'et o~lu H1tcı O 

ÔC~lan'ı n evinden bir k( fj. 
ül1' · İ ldıtı i f lia~ı üz ıioe yJ· 

51>nn11ttır. 

ilan 
rn• eyhan P. T. r. Mü
tü ~rhiğiinden: 
B. ~ Oto natılc t, 1 fon uutralı · 
n~~ tcsi~i dolayiıilc Adar>a P 
ı:Uİffl T. b nu.n 111 yApılacak ( i ı 76 
~.aıtf >. dokuı kuı uş k~ıif be Jelli 

1 ut ve tadılit işlr:ıine hlip 
mı 

dıtmdao 15 - 1 - 941 
ı:;ill inden itab.,en bir <:. y müd. 
kaJ e P_aıarhta çıkarılmıştır Is· 

ltrın 238 lira 21 kurut'uk 
*50~ -'-'- t t · v··· Rt .11&11;1 .emırıat ve ı•ayet 

Altın fiyatları 

lstanhuJ : 18 (Tür ksözü rnu 
hıbirindtn) - Altın fiyatların· 

da yükselme başlamıştır. 
Bir müddttt .. nberi 23 lira 

üzerinde duran bir altın fiyatı 
dün 23,45 lir•ya çıkmıştır . 

Bay Çörçilin 
yeni bir nutku 

( Birinci sahifeden ar tan ) 

Bııvekil burada, yanında O· 

turmaktı olan Ruzvdtin mümes 
ıili Hopkins'i dinleyicilttine gös 
termiş ve Amtrikan yardımının 
azamet ve themrniyetine işartt 
ettikten sonra, lngiliz adalaıının 
bütün sahilleri boyunca muazzam 
surette tahkim edilmiş bir istih
kam ve bu istihkam şebe k,.sirıin 
ha.tan başa ukerle (do'u oldu 
tunu ve her hangi bir noktada 
karaya ayak basacak Lir düşman 
kuvvetine derhal mukabil taar· 
ruz yapacak seyyeır ordular da 
mev'=ut bulunduğu u söylcıııiş, 

fena bir ıdllm o'an Hıtlt-r'ın bü 
tün Avrupaia Nazi zulmüne ve 
Almanyaya katşı uyandırdığı ki
ni sil ınek için birçok neııil \ e 
asırlann geçmesine lüzum o'du 
tunu, lngiltereyi istilanın hergün 
daha zorlaştığını , fakat daima 
müt,kayyiz bulunmak İcab etti 
tini ıöılemiştir. 

nı 

Çörçil şarktaki lngıliz taar
ruzunun ümitlerin fevkinde bir 
müzaff uiyetle neticelenditini bu 
gün elde bulunın 80,00~ ltalya 
esirinin daha artmak ihtimali 
oldutunu, sekiz veya dokuz hal 
yan fırkasının hakiki minasiyle 
imha edilmiş bulunduğunu ve bu 
tün bunların inanılmıcayak kada 

. 

' •• 1 . 
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SR.:rl•~•I 
19-1-941 Pazar 

9.00 Program, saat ayarı 
9.03 AJANS haberleri 
9.18 Müzik : Hafif program 
9.45/ 

10.00 Ev kadını - Yemek 
12.30 Program, Saat '1ynrı 

12.33 Müzik : Fasıl heyeti 
12.50 AJANS haberleri 
13.05 Müzik : Şarkılar 
13.25/ 

14.30 Müzik : Radyo orkestrası 
18.00 Program, saat ayan 

18.03 Müıik : Radyo Caz 
18.50 Müzik : Şarkılar 
19.30 Saat ayarı, AJANS 
19.45 Müzik : Fasıl heydi 
20.15 Mlizik : Çigan 

20.30 Müıik : Virtüozlar 

20.45 Mtiıik : Şarkılar 
21.15 Konuşma 

21.30 Müzik : Klarinet ve piyano 

21.50 Müzik : Opera aryaları 
22.30 S.tat nyarı. AJANS 
22.50 Müzik : Cazband 
23.25/ 

23.30 Yarınki Program ve Ka· 
µanış 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
ClNS! En a1. En çok 

K. s K. s ,.-= 
l\:ou 12 
Ma. pa-rlağı 47,20 49 
\fa. temizi 48,75 
Kapımalı 

Y. Pamuğu 40 
Klcvland 1 55,50 60 
Susaam 24 
K.buğday 5 
i~~ay To. 4,5 

,, yerli 
A,.,pa 5,00 5,675 

:az zayiatlı elde cdildiiini söyle 
yerek demiştir ki: •• ınriliz ada 
!arını muhııfaza ederek Mısır ve 
Trablusgarbin vıtıiyetlerini baş 
tan aşatı detiıtirmete muuaffa 
olmak l ıu harbin tarihinde çok 
mühim lir yer tutacaklar. Biz b 
nüz kıımrn si!ihlanmış tir mil 
letiz. Fakat 941 srnesi iler:edik 
çt, tedricrn çok mükemmel s 
l ihlınmıı bir milJtt haline gire 

Yulaf 6,25 
1 18 I l I 1941 

Kambiyo ve .,.re 
1 _ I~ Bankasından alınmıştn_. _ 

k 

e 
-

1 

cetiz . ., 
r-BııvckİI sözünü şöyle biti 

miıtir: ''Gayelerimiz Hıtlerizm 
Avrupadan söküp atmaktır,, 

1 

,,,,. -
Rayişmark -Frank (Fransız) 

21 Sterlin (İngiliz) 5 
Dolar (Amerika) l32 20 - --Frank (isvicre) 

Vatandaş l 

H•v• Kurumuna •z• ol 

Hava kuvvetlerlmlzln ÇO· 

na l•lmaeı y ardım edlntz 1 

HER AYIN YEDiSiNDE 
• • 

,. ı. Yıl lcı kom ıs) oruodın bu iş için 
~f t • mıı vu;kftlari1e l irlıkte · me .· 
~dahilinde • her giin Adına 
t."P· T. Mü fürlüiii binasınd1tki MiLLi 

QJYANGO m• . .. 1 
11yonı muncaat an. 

11649 

1 

1 
1 
1 

il 

1 

l • 
1 

. 
1 

l 

i 
i 
1 

8 Şubatta 
Halk,S!vi salonlarında 

Senelik 

Kızılay balosu 

Davetiyeler Kızılay Merke
zinde de satılmaktadır. 

12647 19,21.23,25,27 

İş arıyor 
Yüksek tahsil görmüş 

iyi bir muhasebeci günün 
muayytn saatleri i.,.in iş arı· 

yor. 
Muhasebenin her şeki l 

ve usuluna vakıf ve heı nevi 
mütssrse ınuhastbesioi idare 
edebilir. Şerait ehvendir. 
Türksözünün (cnmi) remzi 
ne tahriren müracaat edil· 

4-4 G. 12596 

ASRİ SİNEMA 
d a 

SUVARE MATlNE BU AKŞAM ----~ 

8.30 2.30 
Yüzlerce sayın müşterilerinin alkışları içinde 

PlERRE ANNIE - - -RICHARD WILM YERNAY 

- ın yarattıkları-.:-------
TARAKANOVA 

Kadınlar Saltanatı 
DEVAM EDİYOR 

iLAVETEN: 

iKi Ktl.HKAHA 

STAN LOREL 
KRALI 

OLIVER HARDI 

CİFTE . AVCILAR 
ilan Bugün gündüz matinede son defa olarak 

Tarakanova - Çifte Avcılar B;r muhasebeci alına .. 

caktır · ı· ;ek ~:kın~a - Pek ~~a~I 
3656 ve 3659 sayılı kanun 

lar şümulüne gntn mürssesat 1 CLAUDsE.TTEE c_KOLBİEZRT -i NGARCY coi OPER .} ve devlet emmuriyetltJinde lu 
lunmuş bir muhaseb~ci alına· 

caktır. Taliblerin duhal Toprak - - ~ - -
Mahsulleri Ofısi Adana Ajmsına 'tet::==:=::::;=::=:==::==::==:=::=:==::==:=:;:=:=:e 
müraca. tl~rı. 12639 8-12-14 1 

Vurdqaş !. 
Hava kurumuna aza ol 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmın

da çalışmak üzerebir mürettibe 
ibti yaç vardır . ldarehanemiı:e 
müı acaatlırı. 

y 1 L D 

Mutedil 

1 z Möble Evi 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde Vak ı fi ar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

yaları 
--

Fiyatlar 

Salon Takıınları, gar lroplar, yata'< taloml~n, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takınılan, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Atelyesinde 
.,..._._,_...._ - -· 

Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

Taşradan Sipariş Kabul Edilir 
ADRE.S : Adana Abidinpaşa Cadde'li VAkıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,, Moble Evi 

12546 



ı$ayfa 4 

dyo Satm k 
~ok fkola dır 

1\sıl mesele satılan ııadyola
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 raCl.yo ile en iyi 
servisi beraber bulacağınız 

şu<lur •• muessese 
1 • 

TORKSôZO 

Huôudlardaki 
Arslanları 
Düşünelim! 

Hemşeri 1 

fF:( ar ve yağmur altındn. fır· 
tına içinde hayatlarını her 

an fedaya hımr bir lıalrle, mu
kaddes yurt huducJtarını bekli• 
yen kahraınanhırı bir an hnlm· 
nıızdan çıkarmamak ıııechuı iye · 
tinrie} iz. 

Onlar, müşterel.; nıalırı, müş· 
terek şerefin bekçiliğini yapı· 

yorlar. işlerini, giiçleriııi, ailelerini 
rahatlarını arkada bırakarak va· 
zif e başına koşmuşlardır. 

Bilim de onlara karşı borç
lu olduğumuz vazife vardır: 

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

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

Bu işle uğraşan Kııılay'ın 
sana uzattığı mü1fik ve şif&kar 

elini boş döndürme l 

----------
'lurddaş !.. 

Abi<linpaşa Gaüdesi No: 112 =Eelgraf: Remo - Adana - Telefon: 11 O Kıztlaya üye ol 

-

... llllİll ..................... ... 

• 
Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, P.l.an41a

T <Üıksözü Matbaası : rita, Bilumum Matbaa işlerini Tiirkiyekle 
=~~=~~~=:=:ı=!!;;!:=:=::=:==: mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder. 

• 
TlUırksö~lUı CôOt 'kosmn : 

BU AKŞAM 

Nöbetçi Eczane 

-

Gaip Anahtar Kılıfı 
içerisinde yedi Anahtar asılı 

zincirli Anahtar Kthfını gaip 

ettim. 
Bulup Türk Sözü Matbaasına 

Dr. Ekrem Balta ı 

Alinasibi eczanesi teslim edeni derhal memnun 

edccetimi ilan ederim. 

Hastalarını her gün 
Mustafa Rifat Ec.1ahane'i üstündeki 

Yal Camii Yantnda 
Çocuk insanların çiçeğidir. Se· 

viniz okşayınız fakat öpmeyiniz 
Çocuk Esirgeme Kurmu 

Genel Merkezi 

Muayenehanesinde kab l~er 

Her Eczahanede bulunur. 

·T. İŞ BANKAS 
Küçük 'fasarruf Hesapları 

1 9 4 1 

' 

ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şubat, 2 Mnyu, 1 Ağustos, 3 fkincitf'şrin 

tariblcrinde yap• lır. 

1941 IKRrAMl1YELERl 

l Atlt't 2000 Liralık :!.000 Ura 

s il 1000 
" 

3.000 ,, 
2 il 750 

" 
1.500 11 

4 il öOO il 
:.?.000 ., 

8 il 250 il 
2.000 

" 
35 

" 
100 .. ""T9' 3.500 

" 80 it 50 ,, 4.000 
" 

300 
" 

20 .. 1) 000 
" 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para l:füiktirnı· 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

-TÜRKiYE GUMHlJR11'ET:I 

Zi~aat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

~u:ıa&)l&Si ; l.Q0.000.000 f ürk Lirası 
Şabe Ye...;anı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamdclt'rİ 

Para bırik tirelilere 28.800 lira 
ikr•miye veriyor 

liı aat Barı kasında ku11ıbaralı ve ı h hı ısız tasarı of hesııpıır 
en az 50 füası bw&unanlara seacde 4 defa çek ilccek 

\rnr'a ile ptıdak plann jlÖre ikramiye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 soo .. ıooo .. .. 
4 " 250 ,. 1000 " 

40 " 100 " 4000 .. 
l ()() " -50 " sooo il 

1120 .. 40 " 4800 ,, 
160 il 20 il 3200 " 

Of~KA:T : Mc..planudaki paralar bir s ene içinde' ~ 
~adatl~ dü~iymlMe ikr•miyc çıktı~ı takdirdt ;~ 
20t fazlasile 'Ycıilecektir. 

Kuralar senede 14~da, 1 Eyyliil, 1 Birir.ckinun, i 
v~ \ Hazinn tJrikllhi.rıde çekilecektir. 

Aba.ne ve Jl~n 
Şartları 

Siaeliği 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 ,, 
Oç aylığı 300 ,, 

Ayhk ta abone edilir. -lllnler için ldlıreye 
mUracaat etmelldlr. 

Sahip we Başmuharriri 
FERıD CELAL GOV• 

Umumi Neşriyat Müdüriİ a 
MACiD G0ÇL0 

Basıldığı yer : T-ORKSÖZG !:/,. 
' 

1 


