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ukurovada drnek 
köyler kurulacak 

•r?r Anadoluda büyük Sı2'ır 
rı tesisine karar verildiğini 
VVelce yazmıştık • Memle· 

tdc SıQır yetiştiriciliğinde 
U~vcıtj ve d11ha verimli 

yctıştirilmesıne doğru bugün 
et neliccleri görülen bir ileri 
et nıüıahede edilmektedir . 
lılli istihsal ve Milli Müd•faa 
~arı_ndarı çok ehemmiyetli 
ak u ~~ri hareketi teşkilatlan 

1 
k uyük ihtiyacımız olan 

11 l:SoA-aları yetiştirmek da
:vsctli ve daha verimli ola
Ö •~ırlanmızı teşkil edecek 
t ana ve Düveleri iyi bir 
rııe Yetiştirmek, rençlerin vak-

cvveı gebe kalmalarına 
0~Dlak için inek sürülerini 

~a i~lib ve )etiştirme usul
JAtatbık etmek üzere bugünkü 
lımııın kuvvetini teksif ede

~alışın~k • y oncahklıır tes.is 
•. rncr alan tevsi ve tasbıh 

retınde~iz 
kı ınaksad. . . . . z· V ın temını ıçın ı· 

~kileli oün vilAyete bir 
iOndcrcrck Adananın Sığır

a 
1 
~n müsait köylerinde hem 

112 1 köy Bu~ası yetiştirmek: 
cm de ileri ve usullü hayvan 

1 ve Yet · · · Ç k ~ ıştıı mesıy le u ur o-

l
• ~rnek köyle r, örnek çiftlik· 
csısini v - . . .1 
t
. . e ornek yelıştırıcı er 

1 ırııın, · · . . 'd sını emrt:tmıştır. 
ananın butun ziraat ve Ve· 

!er leşkılit . yle içıne girecı.;ğt 
11roek t • 1 • h ye ıştı · me merlez erı 

arntenıb:.de birer öncü ola· 
ardır 

~u. es~slar a-öz önünde hıtula· 
hır Program ve plin dahi

:r Zıraat ve Veteriner teşek· 
. ının seferber edilerek hay· 
ıs~hı ve yetiştirmesi işleriyle 

a, esleme ve bakım işle. inin 
~st bir ıhtimamla tatbik edil· 
11 ve pu hususta teabit edile· 

1 
esas programın Vekilete bil· 

;:ı_e~ Vıliyetten istenmiı , l.u 
uyuk ehemmiyet verilmeıine 

tet edilnıi9tir • 

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

f una n l ı la r 
ilerlemede 
~lyanlardan yeniden 
tn kadar esir alındı 

Atina: 31 (a.a.) - 65 Numa· 
resınt teblit : 
Kuvvetlerimiz Aralyon'da su

' da bulunan binden fazla er· 
1 mü_teşekkil bir düşman tabu
ıu esır etmiştir. Harp malzemesi 
lna?1 olunmuıtur. Cephenin di
r bır noktasında Yunanlılar dört 
> •. bir. ?ok havan topu ve olo· 
•fık sılah iğtinam etmişlerdir. 

aulgar siyaseti 
değişmiyecek 

lgar hariciye nazırı 
bir nutuk söyledi 
Sof ya : 31 (a.a.) - Mebusan 

rclisinde Hariciye Nazırı Popof 
~a~atta bulunarak, açıkça tayin 
ılmış olan kat'i bitaraflık ve sulh 
f asetini değiştirmeyi icap ettire
~ ortada hiç bir sebep olmadı· 
nı söylemiş ve demiştir ki : 

- Bu siyaseti ve bunun ida
esini mümessillikleriniz tasvip 
miştir. Bu siyaseti lereddüt et
eksizin meclis haricinde sağdan 
ıldan gelen seslere kulak ver· 
eksizin takip etmeliyiz. Hükumet 
i seslere kat'iyen kulak verme
cte azmetmemiıtir. 

Londranın en &Uzel abibelerinden olan Srn Pol kili~e ~ioin 

bir g ce hava taarruzundaki manzarası 

Londra : 31 (a.a.) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinden : 

Pazartesi günü münferid uçan 
düşman tayyareleri lngilterenin 
şarkında bir noktaya ve Kent eya
letinde bir yere bombalar atmış

lardır. Hasar hafif, insan zayiatı 

bir kaç kişidir. 
Londra: 31 (a.a.) - Evvelki 

iece Alman tayyarelerinin Sitiye 
attıkları yangın bombalarından 
sonra ancak kararmış duvarları 
kalan Londra belediyesinin meş

hur Gunghar sara}'ını ziyaret için 
geldiği zaman Çörçil halkın şid
detli alkıştan ile karşılanmıştır. 
iş başında bulunan itfaiye efradı 

halkın tezahuratına iştirak etmiştir. 

Londranın iftihar elti~i tarihi bi· 
nalardan olan burası büyük bir 
harabiye maruı kalmıştır. Binanın 

Taksiler 
yakında 

Hususi otomobillerin 

yakında müsaade 
İstanbul : 31 ( Türksözü mu 

habirinden ) - Benzin tasarrufu 
için Koordinasyon Heyeti kara
rl> le taksiler bir gün çift ve bir 

gün tek .numara lı olanlar çalışta· 
nlmak suretiyle yarıya indirilmişti. 

Bizde taksiler az oldu~u için 
benzin saıfiyatı hemen hemen 
de~işmemiş, çalışanların mütema· 

dt faaliyet halinde bulunması ta· 

sarrufa mani olmuştur . Bilhassa 

yaA-murlu günlerde taksi ihtiyacı 
daha şMdetle hissedilmiştir. 

Verilen bir habere göre, Ko· 
ordinasyon Heyeti bu netice üze-

rine kararını tadıl etmek lüzumu· 

• 
Londra üstüne 
şiddetli akın 
Son Alman hücumları 
merkezde teksif edlldl 

ÇÔRÇIL'İN TEFTiŞi 

• 
harap olmasına sebebiyet ver'"n 
Alman hücumu, atılan yangın bom
balarının sayısı bakımından şimdi

ye kadar yapılanların en şiddetli-
sini teşkil etmiştir. Alman hava 
kuvvetlerinin lngillere üzerinde 
Pazartesi günkü faaliyetleri çok 

ehemmiyetsiz olmuştur. 

tahdidatı 
kalkıyor 
seyrüseferlerine de 

verileceği anlaşılıyor 

nu duymuştur. Taksi tahdidi pek 

yakında kaldırılf!cak ve bütün 

taksilerin heı i'Ün işlemesine mü· 

saade edilecektir • Benzin ıtok-.

muz muayyen bir haddi bulunca 

hususi otomobillere de müsaade 

edileceği haber vetilmekıedir. 

tı.lmanlar Romanyadan daha 

ziyade mazot aldıklarından Ro· 

manya hükumeti harice mazon 

ve petrol satarken bununla bera

ber benzin de almasını şart koş· 

maktadırlar . Bu itıbarla Roman
yadan benzin tedarikinde müşkü· 

lat yoktur . 

Milli PiY ANGO 
ÇEKİLİŞİNDE ~=- ~~~ 

Kazanan numaraların tam 

listesini içeride bulacaksınız 
I 

Ruzvelt'in 
nutkunun 
akisleri 

• 
Bu nutuk manevi bir 
llAnı harp demektir. 
Aceba Almanya dlplo· 

matlk mUnasebatı 

kesecek mi 

• 
Alman gazetele
rinde ses yok! 

Vaşington : 31 (<ıt.a .) - Al· 
man A.yan·· meclisinin demokrat 
c k<ıe riyeti Şef Ailen Ruzveltin nut 
ku hakkında demiştir ki: "Bu nu 
hık takibetınekte oldu~ı ımuz he 
deflt'rin parlak bir tarifidir . ., 

Ayanın c·ımhuriyetçi şefi 

Orsın şöy le demiştir: 

"Bu nutuk vaziyeti pek güzel 
gö<;teren bir nntuktur,, Bazı Va
şington diplomatik mahfilleri de 
şu muraleadır. 

"Bu nutuk manevi bir ilanı 
harpdir. Aceba Almanya diplo
matik müuasebetleri kesecek mi ? 

Gazeteler müttefikan Ruzveltin 
nutkunu tasvib etmektedirler. Nev· 
yorka Tymis Amerika ajansından 
bir çok kimselerin Jngiltereye 
mümkün bütün yardımın yapılması 
için Ruzvelte gönderdikleri telg
rafları bahis mevzu ederek lnıilte
renin ma~lubiyeti takdirinde Ame
rikanın Bertin paktının akitleri ile ' 
iki cebhede harp etmek mecburi
yetinde kalaca~nı tebar\l:ı ettire· 
rek şöyle diyor: 

- "Böyle bir vaziyetin mey
dana ~etmesine mani ola~k ye· 
iÜne kuvvet buıün lngilteredir. 

Vaşington: 31 (a.a.) - Ruı
veltin hususi katibi Hrli, i'azete
cilar toplantısında demiştir ki: 

"Reisicumhur, nutkunun hasıl 

ettiti akislerden fevkalide mem
nundur. Nutuk dolayısile, kendi· 
sine gelen mesajlar bire karşı 
bin bunutukun lehindeeir. Ruzvelt 
bugün öile yemetinde maliye na· 
zırı ile lngiliz ticrret heyeti reisi 
Förvit ile bulunacaktır. 

Roma : 31 (a.a.) - O. N. B. : 
Ruıvelt'in nutkunu bahis mevzuu 

(Gerisi UçUncU sayfada) 

-Dlkkatıar 

ACABA? 
lzmlr gazetelerlnde o. 

kudukı Vall ve Beledlye r• 
lalnln aldılı tedbirler ve 
ya11tıjı tefebbU•ler say••ln· 
de bir gUn içinde lzmlre 
kara ve deniz ylllyle yUz 
blnlerce kllo kllmUr gelmlf 
ve ,ehlrde kllmUr aık1ntı•ı 
kalmamıf. Ne mutlu lzmlrel 

** 
Biz de ,ehrlmlzclekl bU· 

yUk kllmUr •ıkıntıs1ndan bir 
çok defalar bahsettik. H•I· 
kın •lklyetlerlnl yazdık. NI· 
hayet bize •llyle dendi: 

- Yall ve beledly• reı•I 
llzım gelen emlrlerl ver
mı,tır. Daha itesine gelln· 
ce: Yall kllmUr tUcc•rı be
lediye relal de :onun muta· 
•hhldl dejlldlr •• 

•• 
Şimdi kendi kendimiz• 

aoruyoruz: 
Acaba lzmlr •ehrlnl kll

mUr buhranından kurtaran 
lzmlr 'Vall•lne klmUr tUc· 
carı ve beledlye r•l•lne de 
kllm Ur mUtaahhldl mi de-
mek llzımdır? 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1'24 

Onyedlncl yıl - Sayı : 49t9 

Türksözü 17 
2Ya ş ı nd a 

Türk.sözü bugün On yedi 
yaşına girdi. 

Hemen cümhuriyetle beraber 
doğan gazetemizin bu on yedi 

sene içinde bir tek hedefi oldu: 
inkılab ın yılmaz bir neferi, halk 

menfaatlerinin yorulmaz bir mü 
dafii olmak. Bu gaye u2'rundaki 
emekleriınizde faydalı olabildik 

mi? Bunda şüphemiz yoktur . 
Çünkü, bugün arkamıza bıraktı• 

kımız bu on yedi yıla döııüb bak· 

h~mız zaman içimizde vazifele · 
rini yapmış ol-m "insanların buzu· 
runu bulu,-oruz. Bu müddet zar 

fında bir çok defalar mücadele· 

ye mr cbur kaldı~mız zamanlar 
olmuştur. Fakat bu mücadeleler 

bizi hiç bir zaman yorgun düşür

memiştir. Nitekim buıün de mem• 
leket davil.mnın_ ve inkılabın za· 

feri için düştüğijmüz yolda 18onuna 
kadar yürümek hususunda bacak· 
lanmızdaki dermanı taptaze hiı 
ediyoruz:. 

"Türksözü,, ıaıetecilik saha
sında da okuyuculannı memnun 
eöebilmck için elinden relen b(i . 

tün maddi ve manevr hamleleri 
yapmış, ve yapmata devam u- ı 
mindedir. 

"Türksözü,. bütün kuvveti ar
kasından koştutu ülkünün kud
siyetinden ve okuyucularının ken• 
öisine karşı yıllardanberi röster-

~di~i -;;dık r~t~;-;ıak.d; 
almaktadır. Bu kuvvetle icabetti• 
~i uman daha-Çok çetin ... yollar· 
dan muvaffakıyetle yürüyecetin· 
den de emindir. 

" Türkıözü., keneli yıl döoQ
münü ... haber verirken okuyucula
nnın _da yeni yıbnı kutlar:. 

lsviçre, T ür.kiyeye 
yeni teklifte bulundu 
fsviçre memleketimize otobüs satmak istiyor. 
Memleketimize mühim miktarda liılik 2eldi 

İstanbul : 31 (Türksözü mu
habirinden) - Belediye Amerika
ya otobüs sipariş etmek iıiyle 

meşiülken bir teklifle karşalqm11• 
tır. 

lstanbul Belediyesinin, otobaa 
aradıtına haber alan bir lsviçre 
ıirketi, Belediyeye müracaatte bu· 
lunarak otobüs satmata hazır ol· 
dutunu bildirmittir. 

Belediye, bu teklifi tetkike ko
yulmuştur. Ancak, ıurası var ki, 
teklif edilen otobüslerin~ 11yı11, 
15 ten ibarettir. 

eden Jurnal d'ltalya diyor ki: 
Mihver devletleri fimdjye ka· 

dar çok müsamahalı davranmıı· 
ludır. Fakat, müsamahamn da bir 
haddi vardır. Eter Amerikanaa fn. 
rHrereye röndencefi eıya Afoe. 
rikan hayratı altında mukabil ab
lükayı yaracak olursa, Amerikan 

flimanlannda bulunan Alman ve 
Lltalyan: ıemileri lofilizlerin eUne 
reçerse Amerika bitaraftıtma fca
hcdilmiş nazariyle bakmak llllm· 
dır. 

Garp çölUnde hur2Fransıa:lrnvvctlerine mensup bir laavan tepu 

Afrikada hava 
faaliyeti 

Kahire : 31 (La.) - Orta.şark 

lnailiz hava kuvvetleri tebliki : 
Tayyarelerimiz Pazar gunu 

Deme ve Gaıala'daki l.syyare 
meydanlanna akınlar yaptı. Bom· 
balar hedeflere isabet etmiştir. 

Keşif tayyarelerimi7., tRarruılan 
yapan av tayyarelerimiz düşman 
tayyaresine rastlamamışbr. Şarkt 
İtalyan Afrikasında Desine'ye karşı 
bir a~n yapılmıştır. ................. -..... 
TÜRKSÔZÜ 

KıymeUI okuyucuları· 
nın yeni ylllarını kuUar, 
ve yllbafı tatlll mUnaae
betlle yar1n çıkmıyaca-J 
ıını blldlrlr. 

.------~---...-- .. 

Yeni Meb'uılanmaz 
Ankara : 31 ( A. A. )- Cüm· 

buriyet Halk Partiıi Genel Sek
reterlitinden teblit edildi: Afyon 
Meb'uslutuna Siyasal BilriJer •· 
kulu lktiaad Profuörü Şevket 
Raşid Hatibotlu , Antalya Meb
uslufuna Simerbank sabık Umum 
Müdürü Nurullah Es'ad Sumer , 
Bolu Meb'u•lutunı Maliye Vekl· 
Jeti Nakit lıleri Umum Müdürü 
Celil Said Tirel, Çankırı Mrb'uı· 
tutuna Samsun Valiıi Avni Oô· 
tan , Diyarbakır Meb'ualatuna 
Doktor Ahmed Şükrü, Kırı Meb-

uslutuna Sontelrraf ıuetui sa· 
bibi Ethem İzzet Benice Genel 

Bqkanlık Divanınca flarti nam
zedi olarak ıeçilmitlerdir • 

Sa)ın ikinci müntehiblerc bR· 
dirjrim , 
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Muvaffakıyetli bir temsil ES k İ İngiliz 

.!a.rfa 2 

Posta pullarının 
yuzüncü yılı kral ı nı n f o· 

K AF ·A 
tamircisi 

toğrafını al
mak için 

Yeni bir seri pul DıŞ memleketlere 
Oynıyenfar : 

Halkevi Gençleri 
• nakliyat • • • 

ışımız 

H al~evi Temsil Şubesi Genç 
len tarafından evvelki ak· 

2500 kilometreyi 

bisikletle kate

den iki Ameri-

Posla pulla11n n ihdcısının yü 
züncü senci dt vriyt>si nıünası•ue 

tiyle memleketimizde de döı t 
puldan _mürek:Ctp bir seri pul 
neşredilmiştir. 

Bu pullardan 100 bin tane ba· 
aıldı~ı ve lstanbula i ık partide 
3500 ıcri pul gönderildiği ha 
ber varilmektedir. 

Vekaletin yeni bir tedbiri ile ucuzliyor 

şam Aıri Sintma sahne11inde 
oynanan "Kafa Tamircisi,, oin 
1 anaryosunu 1937 yılında ha· 
zırlayan (Yeni Adam) mecmuası 
sahibi ve eaki Darülfünun mü· 
denialerinden Bay 1. Hakkı Balta· 
cıotlu lıu eserini ayni yıl içinde 
fstanbul - Çımhcada Altuni
zade' de Altunyurd Spor kulü· 
bünde tuluat olarak oynatmııtı~. 

Kafa Tamircisi, iki perde Ü· 

zerine yazılmış Fars komedidir. 
Fars; vakayı fevkalade mübala· 
ğa ile tasvir eder. Ofmıyacak 
hadiselerden istifade ederek 
m6balitan:n temin ettiti miha 
nikiyetle seyircileri &'Üldürür. 
Bununla beraber satir komedisi 
gil=i makaathdır. Aralarındaki 
fark gayritabiilik ve mü bal ita· 
dır. Kafa Tamircisi fars kome· 
diıi için söylenmiş çok söz var 
dır. Biı bunlardan bir ta~ıini 
alalım, Rtıat Nuri · Gültrk;n : 
''Memleketin mühtaç oldutu pi·. 
yes., demiştir. 

Kafa Tamiıciai'ni bize biz· 
zat muharriri izah etıin, timdi 
onu dinliyelim : 118ana bu far· 
llD meV7.uunu ilham eden üç 
mefhumdur : Nor1Dal , anormıl 
ve üstnormıl mtfhurnlar1. 

Gerelr normaller ıtrtk anor 
maller, soıy:.I hayitın ıaruri mıh 
sullni oldukları aibi. üıtriormtl· 
ler de l>u hayatin urw:eti ifin· 
dedirler. lkiıi de lizım. Sade 
,eytanla mcslcOn bir l\lıy~te na· 
ııl ya11yamauı, aade evliyalar. 
dan teşekkQI eden bir ıoıyete 

de mutlakı ıoyıuzdur. 
Kafa tamircisinde 'rerçek bir 

ıoayete taHvvur ediyorum. Bu 
sosyetede pazarlık , alııveriıte 
çıkişme, ihtikir bir örf halinde 
yıııyor . Halbuki Halıcı Ahmet 
adını tapyan iosan bu soıyete.' 
nin ticaret örflerine biç intibak 

edeme•iı bir insandır. 
Halıcı Ahmed bir ahlikıız, 

bir denıiz detil, saf, ideal ve 
halkça bir ıoıyetenin müme11ili 
dir. Yalan ıöylüyemiyor, mtıru 
bir kazançla geçinmek istiyor. 

kalı genç kız 

Amerikan -g"arabeti arbk gt1-
nümüzde bir darbımesel halini al· 
mıştır. Heyecan, avantür, akıl al· 
mıyacak işler onlann hayatında 

yemek, , uyumak a-ibi tabii bir ih
tiyaç olmuştur. 

Şu iki a-enç k121n hikayesini 
dinleyin: 

Peia-Y Tirrpett, Betsy Marden 
adındaki bu iki Amerikah genç 
kız bir gün erkek arkadaşlanndan 
büyük bir grupla şöyle bir iddi · 
aya ilriyorlar: 

"BahalJ!a adalanna i'iderek 
Dük ve Düşeş dö Vindsor'ı bula· 
rak fotoğraflarını alacaaız ve ken
dilerile de bir mülikat yapacaA-ız.,, 

Bu iddialanm tahakkuk ettir
mek için 2500 kilometre yol ka. 
tetmek mecburiyetinde olan genç
kızlann sözleri erkek arkadaılarını 
rüldürmüş ve bahse tutuşulmuş. 

Beı parasız olan Amerikah 
1renç kızlar yola bisikletle çıkmış· 

lar ve bu iki bin beş yüz kilomet· 
reyi hayatlannı kazanarak katet· 
mitler. 

Denizi bir vapurun üçüncü 
mevkiinde geçerek Bama Valisi 
Dük dö Vindsor'ün sarayının ka· 
pısına 1reldikleri zaman nöbetçiden 
içeri girmek için izin istemişler ve 
maksatlarını, maceralarını açıkca 

anlatmışlar. Genç kızların macera 
ve arzulan hadiseden haberdar 
olan Dük'ün çok hoşuna gitmiş 

ve kendilerini derhal kabul etmiş
tir. Dük ve Düşesi isticevap ve 
bol bol fotoğraflannı almak fırsa· 
bnı bulan Amerikalı genç kızlar 

Bahamada misafir de edilmişlerdir. 
Hayh müddet kaldıklan için ada 
hakkında bir çok da malOmat 
edinmişlerdir. Mesali eski lngiliz 
kralı ve Britaya imparatoru olan 
Dük'ün timdi 3000 lngiliz lirası 

maaşla lngiliz kralının emrinde 
çalıştıklannı da bilmektedirler·. 

Bu seri 'pullar tevzie başla· 
nah iki gün olduiu halde hemen 
hemen bitmiş gibidir. Merkezden 
yeniden pul gönderileceti de söy 

lenmtktedir. 
Bir seri 31 kuruş olan bu pullar 

dan biri üzerindclstanbul Yeni 
postahane binasının resmi, diğerle 
rinde de eskiden denizde ve ka· 
ra :la posta nakliyatında kullanı. 
lan vasıtalarla Avrupada ve Tür 
kiyede es1.d müvnzi'erin resim 

le ı i vardır. 

Mersin Parti ve Hal

kevi reislikleri 

Mersin : 31 (Türksözü mu · 

habirinden) - Yeni idare he· 
yeti dün 11at on bir buçukta 
Parti binasında toplanarak ara
larında iş bölümü yapmışlar dır. 

Bu işbölümünde riyast'te 

Orta tedrisat kadro- 1 İskenderun- fstanbul tekrar 8. Rıza Bozkuıt, Haıke · 
d t • l vi riyasetine SükUti Sözmen, 

sun a ayın er arasında yemekli vagon ıekreterlite Sabri Şen ve mu· 

Kız l..iıesi tarih, cotrafya Devlet Demiryolları idaresi hasebecilite de Emin Alper se· 

ötretmenlitine Ayhan Tibet ve lıkenderun ile lıtanbul arasında çilmiı1erair. 
Meliha Aydın, ikinci orta okul işlemekte olan trenlert, haftanın Her gün yeni yeni faaliyet· 
tarih cotrafya ötretmenlitine muayyen iki gününde yemekli lerine ıahit olduAumuz kıymetli 
Melek.Yıldırım, muıiki ~tretmen vaıonlar iliveaine karar vermiş. arkadaştanmızı önümüzdeki yıl· 
litine Ferihan Alemdar, tarih tir. lardı da deterli hizmttluini 
~•f)'a :ötretmenlitine Şerrf Esasen haftanın iki gününde a-öreceAimize emin ve mutmain 
Nurtoluı, lımet lnöoü Kız 11n'at bu hatta yataklı vagonlar iıle- olarak tebrik edu ve muvaf 
Eostitüıü biçki dilciı öğrdmfn· melde idi. Bununla yolcuların iı· fakiyetler dileriz. 

litine Sabiha Erdotan tayin edil tirabatı tamamlanmış olmaktadır. miıtir. Sabiha Erdotan köylerde Yerıi karar yılba11ndan itibaren Dantelas1z kuruşluklar 
ç11lııacaktır. tat~ik edilcce.~tir.. j tedavülden kaldırılıyor 

mail Hakkı Baltacıoğlunu temin 
ederim ki , Kafa T amircİIİ ne 
lıtanbulda , ne Balıkeıirde ve 
ne de Ankarada bu ka:far mu· . 
vaff akıyetle oynanmamıtbr • la· 
mail Hakkı Baltacaotlu , zannet
mem amma ' tler·luralarda da 
Veli Altuoay ve Necmi Şenel 
ölçüsünde iki iıtidad bulıbilmif 
ise cidden bahtiyardır . Ve o 

zaman, ıanat hareketleri Adana
dın daha çok inkitaf etmit olan 
lıt•nbul ve Ankarada Kafa Ta· 
mircilioin Adanadıki kadar ır.u 
vıffakıyetle oynanm11 oldutuna 

inanırım • • 

lsvıçre Turk1yeye yeni 

teklifte bulundu 

( Birinci sahifeden artan ) 

Bu11unla beraber, lstanbul Be· 
lediyesi bu fırsatı kaçırmamak ve 
gösterilen şerait uygun olduğu 

takdirde on beşini birden satın 
alıp şehrimize ıetirmek tasavvu· 
rundadır 

Otobüslerin evsafı hakkında 
şirketten izahat istenmiştir. 

Diter taraftan ticari mahafil· 
de otomobil ve kamyon levazımı 

ile ahlkadarla• ı memnun edecek 
haberler kaydetmektedir. 

Kamyonlara verilmek üzere, 
yabancı memleketlerden mühim 
miktarda )istik getirilmiştir. 

Ancak bu IAstiklerin tevzi e· \ 
dilmesi için Ticaret Vekiletinin 
bu hususta ha11rhyaca~ bir ta· 
mimle tıyin edilecektir. 

Danttlasız bir kuruılukların 
yerine dantelalı bir kuı uşluklar 
darp ve piyasaya kifı miktarda 
çıkarılmış oldutundan dantela· 
sız bir kuruşlukların 3 l Mart 
194 l tarihinden sorıra teJavül· 
den kaldırılması Maliye Veka· 
lrtince kararlaştırılmış ve keyfi 
yet Vilayete de tamimen bildi· 

rilmiştir . 

Altın fiatları 

Is tan~ ul : 31 (Tüı ksözü mu 
babirinden) - Dun de hcfta 
soı.u olmasına rağmen altın fı· 
yatları 22,70 lira idi. Altın fr 
yatlaıındoki düşiıklü~ün önü· 
müzdrki h&fta içinde de devam 
edeceti söyltnmekttdir. 

Münakalat vekileti, ıimdiye 
kadar Anadolu demiryollarında 
tatbik edilen marşandiz tarifele
rinin, 1 kanunusaniden itibaren 
Avrupa hathnda da tatbikini 
kararlaştırmıştır Bu husustaki 
hazırlıklar tamamlanmııtır. 

Bu yeni tarife, yalnız emtiı· 
ya &it olacaktır. Bidayette kabul 
ediltn Anadolu demiryollarında
ki ucuz emtia tarifeıi ile yeni 
tarife arasında 9 uncu işletme 
me müdürlütü daimi bir muka

yese yapacaktır. 

Bunlardan hanıili mürıille· 
rin lehinde ise o tatbik edilecek 

tir. 
Hazırlanan mukayeıeli tıri· 

ftlerdtn iki cins malın nakliye 
fiyatlarını bildiriyoıuz: 

Maden kömürü, eıki tenzilat 
lı tarife ile 1 kilometre üzerin· 

den ton baıma 2 kuruı 60 ıın· 
time nakledilirken, yılbaımdan · 
itibaren tatbik edilecı k yeni u· 
cuz tarife ile bir ton üzerinden 
kilometre baılna 1 kurup taır 

nacaktır. 

Kua, eskiden zahireler ton 
baıına 1 kilometrd üzerinden 
693,5 kuruşa nakledilirken yeni 
tarife mucibince .571 kuruıa nık 
!edilecektir. Bu zahireltr arpı, 

çavdar, yulaf, purçak, aıpir ve 

sairndir. 

Kızılorduda terfi 

eden Generaller 

Moskova : 31 ( A. A. ) 
Litvanya , Eıtonya ve Lctonya 
ordularının uki baıkuınandanı 
olan Gmeral Vitkanskaı , Ge· 

neral Conso:l ve General Klavin 

Kızılor ~uda Orreneralhta tayin 
edilmiılerdir . Baltık devletlerine 

ait diger 16 subay da keza Kı· 
zılorduda Tuğgeneral yapılmıı· 

tır • 

Tuna dondu 

Sof ya : 3 l ( A. A. ) Tu· 

na üzerinde seyrüsetain buz yü· 
zünden bir çok noktadcl dur· 
muştur Don o kadar ıiddetli· 
dir ki baıı mmtakalarda küçük 
kayıkların bile nehirden &'eçmelİ 

1 • k" d ım ansız ır. 

Halıcı Ahmed bir üıtnormal 
dir. Fakat Halıcı Ahmed sosye· 
trainin zaruretlerini yrnemiyor 
ve zorlarına da tahiti>mÜI ~de·' 
miyor. O zaman bir çare uıyor, 
biraz uymak i.tiyor, yine baıa· 

ramıyor, sonunda kafasırii dttiı · 
tiriyor, sosyetenin bütün öttki 
ferdleri ıibi çarpik kıfalı oluyor· 

ve •urtuluyor... .. . 
Boyle ahlakı yüksek bir ııh 

ıiyet üzerine tesir edebilm< le için 
ilmin verditi tek vuıta ıiddetli 
bir heyecan olabili.rdi. Kala Ta 
mircisi, bu işte heyecanların en 
ıiddetlisi ve müessiri olan ölüm 
heyecanmı kullanır. Halıcı Ah· 
med, kalbi 11tlam oldutu için 
tahammül. edcr, ölmez. Bu adam 
artık bir nevi p!ikolojik otoma· 
tizme ujramıştır . 

Birinci adam rolünde Ali 
ş,n, ikinci adım rolünde Suıd 
Aymak, birinci müıttri rolünde 
Ahmed Yurdsal, kahveci rolün· 
de lımail Atik , hasta rolünde 
·Receb Tekrı , rsistan rolünde 
Güldane Ofl11 hı~ikaten mü· 
kemmel idiler . 

DUYDUKLARIMIZ 

Arbk her türlü aİıliksızlık 
yapabilir. Bu suretle 'Steki anor 
mailere uyacatmdan içtimai mu 
bitini hiç ·yadırgamayacak ve ba-
yatta muvaffak olacıktır. 1 

Hafıcı Ahmed tolünü Veli l 
Altunay , Kıfı Tamircisi rolürıü \ 
de- Necmi Şenel oynadılar . lı· 

Genç elemanları haftalarca 
çahıtırarek eseri bazırhyan Halk 
evimizin lcıymttli rejisörü Bay 
Coıku11 Güven'dir. Coıkun Gü
veo ile birlikte temsil komitesi 
reiıi Bay Hamdi Paramyok'un 
dı bu muvaff ıakıyttte büyük 
biuelİ vardır . O da ıece de· 
medi, gündüz demedi Halke~in· 
de çahıts, bu temsilin iyi hazır· 
lanm111na itina gösterdi. Ve bu 
büyük emek ve dikkatler Kafı 
tamircisini bir temsil hadiıesi 
olarak meydana koydu . Mizan· 
sen, dekorlar, ııık, akıeauvar .. 
Hepli , ht>pai pzeldi . 

Yu•uf AJh•n 

CEBELÜTTARIKTA TÜNEL AÇMAK 
lngiltere ile Avrupa karasır. ı Manş denizinin 

Kale - Duvr boğazında deniz altında bir kanal 
inşaıı ile birleştirmek tasavvuru, şimdiki harp do· 
layısile büsbütün suya düşmüştür. Bilakis Avrupa 
ile Afrika kıtasım bir tünel ile birbirine bağlamak 
tasavvurlan ilerlemektedir. 

Tanca mıntakasının ilhakı ile ispanya şimdi Ce
belültarık kayası müstesna Scpte boğazının her iki 
sahiline fiilen sahip ve hakim olmuştur. ihtimal bu 
harpten Fas Sultanlığının ortasının, Fas şehri ile 
birlikte kendisine kalacağını da bekliyor. 

Bunun için lspanyol mühendisleri iki kıtayı bi· 
ribirine batlayacak tünelin inşası projelerini ve bu· 
nun masrahnı ıimdiden hazırlamıflar ve hesap et· 
mitlerdir. 

Boğazın tünel inşasına müsait dar yeri 14 ki
lometredir. Fakat çok- derindir. Orta tarafı bin 
metre derinliği buluyor. 

Bunun için Gallego Herroro ismindeki lspanyol 
mühendisi sabih bir tünel inşasını düşünmüştür. 
Denizin 15 metre derinlikte gayet geniş bir boru 
hattı, dubalar ve çapalar ile diıilecektir. Bunun i
çin her biri 200 metre uzunluğunda 75 boruya ih· 
tiyaç olduğu hesap edilmiştir. 

Bu sahih tünelin bütün masrah üç yüz milyon 
. Peçetaya, yani otuz beş milyon Türk lirasına mal 
olacaktır. 

içine demiryolu raylan döşenecektir. Bu masa· 
rifin Süveyş kanalı inşa masarifi fibi 20 senede 
varidatı ile ödeneceti tahmin ediliyor. 

Ölçü ve T artıla 

Senelik muayenele 

bugün başlaniyor 

Viliyetimiz dahilindeki 
ümum ölçü ve tartılann sene 
muayeneleri bir ikinci kinund 

itibaren yapılacaktır. 

Şubat iptidaıın• kadar d 
vam edtcek olan muayene içi 
alakadar ölçü ve tartı ıahiple 
ayar memurlutuna 
edeceklerdir. 

Ôlçü ve tartılannı ıetirmi 
yenler h•klnnda kanuni ıa&llJ9!• 
yapılacaktır. 

Daire avukatları 
hak kında ki karar 

Maaı veya ücretli devlet. 
viliyct veya bt.lediye bütçele
rinden, yahut devlet, viliyd 
ya belediyelerin idare ve mur 
kabeıi albndaki daire veya mii 
eatse yahut prketlerdea veril 

müıavir ve avukatlarm 1aln 
daire, müeueıe ve ıirketle 
ıit iş1erde avu\cathk yapabile 
ceklnine mütedair 3499 sayı 
avukatlık kanununun beti 
maddesinin tatbiki bir sene r 
ri bırakılmııtır. 

Bazı öğretmenlere 

ilave derster 

Şehrimiz o'ta tedrisat öt· 
retmenlerinden ismet Bıltacı, 
Hilmi Tüm, Fehamet Taçkın ~e 
Münt:vver Alpceylao' a lımet 1-
nönü Kız Sanat Enatitüıünde 
ilave ders'er verilerek ücretleri 

arttırı'mıı ve Feriha To'a. Ha· 
diye Yalvaçer, Sadiye Gürdap'
m da ilive ücretleri indirilmiı-

tir. 

ı-I-941 Çarşamba 

8.00 Program, saat ayan, 

8.03 AJANS 

8.18 Müzik : Hafif program 

8.45/ 

9.00 Ev Kadını - Yemek 

12.30 ProaTam, Saat ayan 

12.33 Müzik : Şarkılar 

12.50 AJANS 

13.0S Müzik : Türküler 

13.20/ 
14.00 Müıik : Radyo orkestraa 

18.00 Program. saat ayan 

18.03 Müzik : Melodiler 

18.30 Konuıma (Dıı politika) 

18.45 çocuk saati 

19.IS Müzik : Çocuklar için 

19.30 Saat ayan, AJANS 

19.45 Müzik : Şark,lar 

20.15 R~DYO GAZETESi 

20.45 Müzik : F astl heyeti 

21.10 Konuşma 

21.25 Müzik : Şarkılar 

21.45 Müzik :_Riyaseticumhur 
bandosu 

22.30 Saat ayan, AJANS 

22.SO Müzik : Cazband 

23.25/ 
23.30 Profram ve Kapaalt •• 
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.HADiSELERiN iCMALi 
Dün Qecakı R 

adyo Goıetesi = 

Yeni yıla girerken 
tni yıla Lir ·· ı A • • d · · ~ur..u 1 ıçın e 
a-ınyo uz · Fakat L • k" 

rtınıdan C'Vveıı~· ··ı. .. du su un 
a f " 1 ~UKU ıı ur. Aca 

ırtına rıcrcdr-n h . ...ı k l ı arıgı 111U • 

o~pa~ak. Bu hf rıüz meçhul 1 
&>U, cıdden f t d ı· --:ı .. u ına an evvel· 

' ..,.un~ur ç·· ._ .. 
a H Ur11ı;u 940 yılında 

- ~tıdard d . ani a ır - ~ym hal 
1 : Yeni y · h d" 1..·ı · . tnı a ıselrr bek 

vı ırıı , 

halyadaki .buhraıı 
tılya l>uı- _ . 
~uh . ~n muthış bir rt jim 

. ranı ıçındedir V L 
zıyetin a . e "u va 
dıh 1 •• ,ncak Almcnyanm mü 

ı cıı ı c k b' I 1 ~d·ı b T a 1 o acağı tabmin 
ı e ı ır. Çünkü T aranto Sol· 1 

um ve Bard' d k' . ' ı · l ıya a ı vazıyet do 
•Y1S1ylc talya pek ft na - h.i)de 
raddı , 

Yunan hare~atı 
B e.r~~ ~c-pbesind~ki yarma de 

rın ıtme doğru inkişaf d 
mektcdir B · ._. . le' y ' u IOoçışaf şüphuız 

1 unınlılar lehinedir T ~pede-
i· len 'le K·ı· · 1 ısurada ki mühiın kuv· 

etleri ltalyanlar Şimale dotru 

çekiliyorlar. Avlonya böig~sinde 
de hartkit taınamiyle Yunan· 

lalar lehine i'nişliyor . Bu cep 
hclcrdcltılyan müdafaa battııtın 

t, birdtnbire çözü!mcsi br klene· 1 
bilir G 1 h L 1 1 • e en •uerler , talyan ı 

~uvvetlerinin bir çok noktalarda 
1 

lJbliye ile meııuı olduklarını J 
•nlatıyor . j 

Dünkü muharebelerde Yu- ı 
1 nanlılar, haJyanlardan harb mal 

zcmeıi, esir ve bir çok mühim- ~ 
mat almışlardır. ltaJyanJarın son 1 
taaıruz barek,t·ı de .. k~ l"'I -pus ur u rı . uş 

bulunuyor. Yunan - ltalyan ha· 1 
.rekitı baılıyalı - Dün - 63 
rün oldu. Bupn göıülmektedir 
ki istila barehti müteırnzm 1 
topraldarıl\dı wkul--ulmaktadır . 1 

63 - •. J ı _ . gu~ ıçın ııc Arna~ud !uğun 
m~hı~ fthır ve kasabaları işraı 
edılmış bulunuyor , Ayni n· 
manda Yunanlılar bir çok esir 
mühimmıtt, harb malzemesi d~ 
ı~tlarn bir halde ele geçirmiı· 
tir , 

Ruzveltio nutku 

B irleıik ~merika Cümhurreisi 
Ruzveltın nutku dünyada mü 

hinı akisler uyandırmıştır . He· 
men hu memleket ıratbuatında 
oldutu gibi t u nutuk , Türk 
matbuıtındıda gtniş yn lr.r almış 
ve mılcul karşılanmıştır. 

Vişi nazırlar içtimaı 
. _Cenevre : 31 ( A. A ) -

Vıııdcn b'ld' "ld ' . - ı _ ı ırı ığıne gorc , ı u 
gu~ toplenması muharrer Na· 

:'.' ar Heyetinin içtimaı başka 
ır tarihe bırakılmıştır. 

ilan 
Seyhan DefterdarlJğın· 
dan: 

Tobum'uL .. 
1 M-ft- ~ocde!indpn borç-
u u uot'u M- -

Ômerli k0- - uçteba nın kara 
Yun e 

IQI 320 tarih Ye tapunun ey· 
~e 152 

da~i ka yıtlı nuınaruın· 
c~nub 

Müçtcba ve ş· en ve harben 
.. Ullalen d 

kan karaorncrı· ere ve şer 
250 dör·ürn tı:ı~olu ile mah fot 
alıcıların 6 _ k"' •~tılacağından 
tarihinde vilayet ~unusani-940 
müracutları ilio •dare hey' etine 

olunur. 12616 
1 

R uzveltin nutku-\ lngiltereye Amerikan 
1; • J • elçisinin yardnnı 

an.IS eri Londra : 31 ( A. A . ) -
( Birinci s:ıyfodan artan ) Amerika h1 lkının lngi iz kahra. 

Londra : 31 (a.a.) - Bertin, j ı ~ k b • 
Ruzvelt'n nutku hakkında sükutu man 15111a arşı csle<ligi sevgi: 
mubaf aza etmektedir. Bartler Nak- 1 ve hürmet hislerinin son teza 
tır gazetesinin Berlin muhabiri, I hürlerinden biı isi de , lir tay 
Alman gazetelerinin lngiltereye 1 yaı c f.ı br ikası müdür ve ruüs 
yardım meselesi hakkında Ruzvel· 1 t bd 1 · · 1 
te yaptıkları ihtar mahiyetindeki ~ <'m nının ngiltereye he:iiyc 
lleşriyata nihayet verdiklerini bil- ettikleri bir :-t atsın bom bardı. 
dirmektedir. işgal altında bulun- 1 man tayyarelerirıdrn birisi teş 
rnıyan Lyon radyosu da Ruzvelt kil etmektedir. lngiliz kuvvetleri 
nutkunun tahlil edildiği kadar e- 1 b t · 1 u Ryyareyı tesel üm etm işler 
hemmiyetli olduğunu söyledikten 

d . k. j ve Hotelaga ismini vt rmişlerdı' r . sonra emiştır ı : 
Bu nutuktaki kuvvet resmi Üs· 

lüp hıtdutlarını çok aşmıştır. Nutuk Çin harbi ve Japon 
her halde bütün dünyada heyacan· 
lı tefsirlere yol açmıştır. vziyeti 

Toranto : 31 (a.a) - Ruzvel- M k 
tin nutku Kanada'da, lngiltereye os ova : 31 ( A. A. ) -
yapılan maddi yardım diktatörleri Royter aj .msı bildiriyor: Bütün 
yenmeğe kafi gelmezse Amerika· gaz teler Nişi · Nışi Şim .,un:ga· 
nın diğer kat'i tedbirler alacağı 1 

Zdt sinde çıkan bir yazıyı iktibas 
hakkında sarih bir vaad gibi te- 1 t kt d" ı B 
lakki edilmektedir. e me e ır er, u yazızı J ~ pon j 

baric;ye nezareti matbuat şefı 1 

Al 'ay Malutsi yazmıştı . Yazı su 1 

dur. 
Amerikanın Vişi 

büyük elçisi 
Liz lı on : 31 ( A. A. ) -

Amc rikanm Vişi büyük elçisi 
Amiral Lidy dün Santsalöze 
Kruvazö iyle Liı.bone ıclmiş. 

1 ir. 

•çindtı, Kay-Şek rr jiminin 

yık.ı lıuasmın ümidi gittikçe azal
mak ta dır. Çin srdosu mütamaei 

yen takviye kıtaatı almakta, hal· ! 
tuki Japon askeri azalmakta.dır • 

MiLLi PiY ANGO 
DUf\J ÇEKiLDi 

Kazanan numara Lira 

159739 100,000 
260849 40,000 

5199 30,000 
333851 20,000 
426005 20,000 

10,000 Lira kazananlar 
112129 163377 

228155 243149 

372895 

80576 

33059 350754 

248153 68465 

784 rı., nihayetlenen biletler 3000 er lira 
4343 

" il 

870 il il 

6918 
" 8161 

il 

" 474 " 
" 41)0 

il 

" 989 
il 

il .. 
085 il 

" 794 
" " 392 il .. 

85 il " 5 
" il 

6 il il 

BORSA - ı 
Pamuk - - Hububat 

CiNSi 
KiLO FIATl 

En az En çok 
K. s. K. 5• 1 

Ko-ıa = • 
12 

-Ma. parlag-i 49 50 
Ma:- temizi 47,00 48,25 
Kapı malı ·-
Y. Pamuğu 35 
Klevland 1 59,25 60 
Susııam 22,75 24 

1 

K.buğd;y-

Buğday To. ~ 
yerli 7,75 

frPa" 5,00 5,675 

Yulaf 6,25 

29 ' 11 1 1940 
Kambiyo ve pare 

_ iş Bnnkasmdan alınmıstn . ı 

ırd - 1 ; 
Rayişmark -- 1 
Frank (Fran~z) - - -1 

. (" T) 5 2 ı Sterlın ıngı ız -- ı 
'k ) 132 20 1 Dolar ( Amerı a -

Frank (isvicre) 

ıt 5000 er lira 

" 
1000 er lira 

" 
2000 er lira 

il 
2000 er lira 

" 
100 er lira 
500 er lira 

" 
500 er lira 

" 
1000 er lira 

" 
700 er lira 

il 100 " lira 

ı• 50 ter lira 

" 5 '" lira 

il 5 şer lira 

- İşarıyor 
Yüksek tahsil görmüş 

iyi bir muhasebeci günün 
muayyen saatleri için iş arı
yor. 

Muhasebenin her şekil 
ve uıuluna vakıf ve her nevi 
müessese muhasebesini idare 
edebilir Şerait thvtndir. 
Türksözünün (cezmi) remzi 
ne tahriren müracaat edil· 
meai. 4-4 G. 12596 

Gaip Anahtar Kıhfı 

lçeı isinde yedi Anahtar asılı 
zincirli Anahtar Kılıfını gaip 
ettim. 

Bulup Türk Sözü Matbaasına 
teslim edeni derhal memnun 
edlctiimi ilin edeıim. 

TÜRKSÖZU 

Hududlardaki 
Arslanları 
Düşünelim! 

Hemşeri 1 

K ar ve yağmur altında, fır· 
tına içinde hayatlannı her 

an fedaya hazır bir halde, mu
kaddes yurt hududlannı bekli· 
yen kahramanları bir an hatın· 
mızdan çıkarmamak mecburiye
tindeyiz. 

Onlar, müşterek malın, müş
terek şerefin bekçiliğini yapı · 
yorlar. işlerini, güçlerini, ailelerini 
rahatlannı arkada bırakarak va· 
:ıife başına koşmuşlardır. 

Bitim de onlara karşı borç
lu olduğumuz vaıif e vardır: 

Elimizden geldiki kadar 
onların vazifesini kolaylaştırmak. 
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 yanşına çıkmışhr. Buna 
katılmakla vatan müdafaasına 
da iştirak ediyoruz demektir. 

Bu işle uA-raşan Kııılay'm 
sana uzattığı müşfik ve şif ak!r 
elini boş döndürme 1 

Yurddaş! .. 
Kızılaya üye ol 

Sayfa S 

ASRİ SİNEMA 
SUVARE 

8.30 BU AKŞAM 
MATİNE 

2.30 
Mev•lmln en bUyUk TUrk~• ellzıa tllml 

BAŞROLLERDE: 

KOMŞU MISlR'IN iKi BÜYÜK ARTiSTi 

Leyla 

MURAT 
Yutuf 

VEHBi 1 
Türkçe sözlü - Arap musikisile süslü 

LEKELi KADIN 
lsbrapların sarsmadıtı bir aık ... 

lnkisarlann kırmadttı bir neıe ... 

Hayabn yaratbfı bir mucize ... 

18 muazzam kııım - Tekmili birden 

Bugün gündDz matinesinde 
Holivut Resmigeçidi - Lekeli Kadın 

Localar sablmaktadır. L6tfen telefonla ayırtımı. 

TELEFON 250 

Asri Sinema 
Sayın mUfterllerlnln yeni Jlhnı kutlar, 

refah ve •••det dller. 

Yurddaş !. 
Mürettip alacağız 
MatbaaauJJn ıazete kısmın

da çab,mak üzerebir mürettibe 

ihtiyaç vardır. ldarebınemize 
mürKUtlarr. 

Hava kurumuna aza ol 

y 

ı ı 

1 L D 

Zarif Ev 

1 z Möble Evi 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

Eşyaları 

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

sandalya, tabure, büro takı..ıan, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettifiaiz Şekilde Yapılır 

Taşradan Sipariş Kabul Edilir 
ADRES : Adana Abidinpaşa Cadcte.i Vaklftar Apartmana Altaoda 64Yll.DIZ" Moble !vi 

12546 



Sayfa 4 

adyo 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 

TORKSôZO 

Nazardikkate 
Misis nahiyesinJe yoksul ço· 

coklar ve mekteb merıf ac. tine 
29-21-94U tarihinde yapılac k 
güreş müsabakaları yağan yağ· 

murlar yüzünden Kurban bayra· 

mrnın ikinci gününe bırakıld.gı.ıı 

sayın halkıınıu ve gürtşçiltı 'r;,°· 

zc i'in ederiz . 1 
1 

Misis ihtiyar hey ı ı 

l 2614 31 -- l 1 
1 

--------------------- ı İlan 
Adana askerlik şu

besinden: 

1 - l Mart 941 de başlı· 

yacak olen yerıi dt rs dıevresi i· 

çin maarif li selerinden nakil su· 

retiy!e Kuleli, Maltepı-, Bursa 

aakeı i llselrrinin her üç sınıfına 

da ymiden talebe alınacaktı r. 

2 isteklilerin şeraiti anla-
mak üzere hemen A~kP.rlik şu-

bnine müracaat etmcleı i 

3 - isteklilerin bütün ev· 
rakları tekamül ettirilerek 20 

• 

1 

1 ikinci KAn 

r- -
1 Malatya Bt!Z ve iplik Fabrıka!arı r. A. 

Adana Me nsucat fab il' as t nıüdüdiiğünde 

lkfüad Vekaletinin 24-9-940 taı ıoıi lırMırni tt t; iı·r.~ istma 

plik fıyatları mız aşeğdaki şekille t.es"Iİt e lılraıiştır : 

No : 4 6 R 10 12 14 

Kuı uş 31 5 335 470 49) 530 565 

1- Beş balyadan fazla sip uiş k"bu1 edilmez 

2 - l!.1 dokumecı la rınıo s ip at işi tercihan sevkedilit . 
1 

lkinciki~un 941 iÜnÜ gireceği 1 
3- Yapılan siparişler ı11raya ithal edilınek suıetiyle göndC'tı 

4- Anbalaj masrafı, istasyona kadar nakliye ve tabmili 

müştetiye aittir. 12373 t - 15 1-

.. 
mı o 

okula a-önderil~cetioden buna t 
göre evraklarım tekamül ettir · I 
mek üzere geç kalmamaları 1 ~:::::::::::::::::::::::::::::::-____ __, 

4 - Okullarca evraklar tet ,. 
kik edilip iıtenilmedıkç_, biç bir 

Abidinpaşa Caddesi No: 112 Telgraf: Remo - Adana - Telefon: 110 talebe girmek istediti okula git- ! 
miyccektir. ilin olunur. j 

ı··· .. ················································: • •• •• •• • 1 T U R K S O Z u· i ı 
• • • • İ GAZETE ve MATBAASI İ 
1 : 1 T •• k •• •• G İ • Okuyucularına, dünyanın her tarafında : • ur sozu aze esı : vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. • • • • • • • • • • • • 1 : 
• Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha- : 

• ürksözü Matbaası: rita, Bilumum Matbaa İşlerini Türkiyede • 1 mevcut matbaalara rekabet eder derece- : 

1 de tabeder. : 

• • • • • • • i TlUıırlks©~lYı <CöD'lt lkosmo : : . - . • • 
: Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) i 
1 Mücellithanesinde Y apıbr. i • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kızılay Balosu 
Mevsimin en nezih, en kibar balosudur 

Davetiyeler Kızılay Merkezinde de satllmaktadır. 

12600 5- 5 

IIan 
Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi baş tabip
liğinden~ 

Müessesemizin mali st ne sonuna kadar o1sn Et ve seLze ihtiya 
cı onbrş gün müddetle açık eksiltm~ye Çıka rılmıştır. lhalrıi 
13 - 1-941 Pazartesi günü saat 14 de sıbhat müdürlÜRÜ Jalonuo. 
da icra edilcc • ğindtn taliçlerin daha önceden teminatlarını ~4aliyc 
veznesine yatırarak alacdkları makbuzu Komisyona biı lik te g~tir · 

mcleri lüzumu ilin o!unur. 17602 25 - 31- 5- 8 

Milli Mensucat Fabrikası 
Müdürlüğünden : 

lpHk Fia tları: 
Nulnara: 4 6 8 10 12 14 16 18 

Kuruş 315 335 470 490 530 565 585 610 

Bez Fiyatları: 
fip: E. 85 E. 90 B. 75 B 90 

Kuruş: 854 891 825 945 

Yukarıdaki Fiatlar iktisat Vekaletince Tubit edilen satı 
Sipariş Sevk ve Kabulü Fabrıkaruızın 1. Mayas 938 tarih v 
fiatlaudır. 6 sayılı tamimi esasına müstenittir. 12380 

------------------------------------· 

1 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruiuş tnıih l : 1888 

Serma yesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve aj ns adedi ; 265 
Zııai ve tİCAfİ hP.t nevi l anka muan eldt'rİ 

Para bır-ktirenler e 28.800 lita .. 
ikramiye veriyor 

l iraat 13ar.k.ısınd'! ~un tDıelı H" ıhl ;;ısı:ı turnııuf hes:Jplarırıı 

en aı ~O lirası bulunanla' sc.nrde 4 dufa çek ıkcel. 
lrnr'a ile aşağınaki plana gÖrc ikramiye dn~ıtılacaktır. 

4 Ad~t 1000 Li ı !lık 4000 Lira 
4 .. 500 

" 
ı.000 

" 
4 

" 
250 1000 ,, 

40 ,, 100 
" 

4000 
" 

100 
" 

50 .. 5000 
" 120 

" 
4 " 4800 ,, 

160 .. 20 .. 32ü0 .. 
DiKKAT : fies plarınd<ık i p<:.ıalar l'İr ene iç inde 50 Ji~ 

radan aşağı düşmiyenlt:ri' ıkraııııyP- ç ı ktığı tökdiıdı: )Üzd e 

10 fazlasile verilecektir 
~' u ralar sı>nf:'dr 4 dda, 1 E))''ul. 1 Hır i r el ~ruo, 1 Malt 1 

• .,; l Haziı an tar;hfe ıin de ç•kilccektir. -
Abone ve İlan 

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

Aylık ta abone edilir. -hlnlar için idareye 
müracaat etmelidir. 

1 TURK.Sözt:J 
- (lONDllJll <OAATl - "°""" 
Sahip ve Başmuhar riri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşr iyat Müdürü 
MACiD 00ÇL0 

Bac;ıldığı y<·r : TÜRKSÖZO Matb.ıası 


