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Sümerbank müessesemizin yeni teşebbüsleri 

Stok depoları inşası 
tahsisatı kabul edildi 

Ankara : 23 ( TUrksözü muhab i r i b lldlrlyor ) -
SUmer Bank umum müdilrlüğU s anay i m üesseselerin de 
stoklar vücuda getlrllmesi için anbarlar inşası hususun· 
da alınan kararlara tevfikan yapılacak sarfiyata ait t a h· 

ARNA VUDLUKTA 

İtalyanların yeni 
taarruz hazırhğı 
ELENLER YENİ ESİR ve BOL 

HARP MALZEMESİ ALDI 

YUGOSlAVYA HUDUDUNDA 

iT Al YAN TAH~İDATI 

Başvekilimizin reisliğinde 

Koordinasyon he
yeti bir. içtima yapll 

Ankara : 23 ! (a.a.) - Koordinasyon heyeti dUn sa
at 10 da ea,vekaıette, Başvekll Dr. Refik Saydamm rl· 
yasetlnde toplanmıştar. Roman yadaki. 

isyan büyüdü slsab kabul etmiştir. t 

Ziraat lisesi çallşmaları 

,.,,, 

SOKAK MUHAREBELERİ 
BiR ÇOK GARNiZONLAR 
ASİLERE .iL TİHAK ETTİ 

Transllvanyadakl şehirler 
dUn asllerl n ellne geçti 

DE~llR MUHAFlZLAR ŞEF İNİN 
UERLlN SEıY AHATI MANALI! 

A imanların birı alar i.çgali , 
Belgrad : 23 (a.a ) - İ) i ına

lümal alnn la) ı hl-.ları'an gc ·kn 
haberlere göre, Roman> ada vaıi
) t:t Demir mur.uf rı lar lehine ce
reyan etmektedir. 

Memleketin dahilinde ve Bük
nşte muharebeler dün akşam geç 
vakte kadar devam etmiştir. Pos
ta telgraf idaresi asilerin elinde
<lir: Va~iyet kararsızdır. Fakat 
asilere yardım etmek üzere 30,000 
kişinin hükumet merkezine geldi-

( Gerisi üçüncü sayfada) 

AFRlKA CEPHESiNDE 

Eritrede İtalyan 
vaziyeti vahim 
Garp ÇötUnde esir olan 

ltalyanlarm adedi 

100,000 
~ Kahire : 23 ( a.a ) - Buraya 

gel~n haberlere göre, Eritrede 1-
talyan ric'atı devam etmektedir. 

l lngiliz kuvvetleri düşmanı yakın
dan kovalamakta ve gerilerini 
mütemadiyen hırpalamaktad ı r: 1-
talyanlarm huduttan 130 kilomet
re ötede bir demiryolu başı olan 

J Agaratta mukavemet etmesi bekle
niyor. 

Londra : 23 (a.a) - Müstakil 
Fransız ajansı, lngiliz kuvvetleriy
le birlikte Tobruğa giren Hür 
Fransız kuvvetlerinin Kıbrıs müda
faası için mütarekeden evvel ln
gilterenin hizmetine verilen müf
reze olduğunu bu müfrezenin bi
lahare general Larmina tarafından 
Suriyeden getirilen ,kuvvetlerle 
takviye edileceğini bildiriyor: 

General Katu'nun kumandasında 
Mısırda bulunan Hür Fransız kuv
vetlerine yakında yenileri iltihak 
edecektir. 

Londra : 23 ( a.a ) Garp Çö
lünde harekat başlayalıdanberi a
lınan ltalyan esirlerinin sayısı 
100,000 dir. 

Son Tobrak harekatında ise, 
alınan esirler mıkdarı şimdilik 
1-i,000 tahmın: edilmektedir. 

............. 
MACAR MİLLİ MODAf AA 
NAZiRi BERlİNE GİTTİ 
Budape,ıe :- 23 (11. a.) 

Macar:M mı:M Udaf;,a:Naztrı 
Bartha Alman1"'ordusufbaş 
Kumandanhğmm daveti Uze· 

rü rlne,.Almanyayafgldecektlr. J 

11. ............. ı 
~ 

Bu tahsisat, şimdiki hal de birleşik pamuk ipliği; do· 
kuma ve yUn ipliği, ve y ü n lü dokuma müesseseleri 
için yapılacak anbarlara a itti r . 

Bu anbarlarm, b ilhassa pamuk istl9sal mevsimin d e 
bizzat m ü stahsild e n m übayaat yapllması için lnşasma 
kar ar verlldlğl anlaşılmaktadır. ÇİFTÇİMİZE 

İ Ş Y RDIMI 
Yıınar:n RaŞ'l·e.' ili Metal sas Yunan 
orduları başf..umandanı Papagos ile 

TA L EEE, A DANA Ç/FTÇ/SlNl N TOPRACJNI PARASIZ 

SÜRDÜ;H A R M ANINI KALDIRDI;BAHÇELER T ES/SETT/ 

Şehrimizde, Köprü köyündeki 
Ziraal ve Makinist mektebinin aı. 

=: HADISELERIN: lç YÜZÜ -

Ruzveltin bir mesaj gönderdiği Yugoslavya Kral Naibi Prens Pof 

M.111as ! ır : 23 (A.A) - : Roy
lt·riu hudut ınııhııbiı i bildiriyor : 
ltalycııılarırı büyük bir L muka~il 
taarruza hazırlandı kları zannedıl· 
mektedir. Öğrenildiğine göre, \tal 
yanlar bilhassa Yugosla~ ~ hudııdıı 
civarı uda Boyana deresı mansa· 
bı na yeni kıtalar ihraç ve balıkçı 
gemileriyle mahalli araziyi iyi bi
lenler tarafından idare edilen mo
törlerle harp malzemesi ve mühim
mat nakletmişlcrJir. Mümtaz Alp 
ve avcı kuvvetleri Tirana ve lş
kodraya çıkarılar.ak derhal Elbe· 
sana sevkedilmiştir. 

çok hepimiz soguk ayranını ve 
temiz sütünü içmişizdir . Yaz ay-. 
!arının bunaltıcı sıcak günlerinde 
bu güzel ve örnek mektebimizin 
bol gölgeli ulu ağaçları altında 

serinliğ'e kavuşan ve " Çiköhe .. 
safası yapan hemşerilerimiz , bu 
lisemizin ne işler yaptığını , ne 
randıman verdiğini elbet merak 
etmişlerdir . Okuyucularının bu 
merakını hisseden Türksözü , bu
gün bu rnekteb hakkında biraz 
malumat vermeği faydalı bulmuş
tur. 

OERNE iNGiliZ TEHDİDİ 
AL TlKOA BULUNUYOR 

Bugün:resmi teb
liğlerle teyid e-1 OiKKAHER lı-· 

Karataş Yolu 
V ilayet umumi m eclisi bu 

yıl da toplandı . Vilayet mec· 
lislerinin tefekkül tarihini iy i 
bilmiyoruz amma öyle zan· 
nediyoruz k i, ilk kuruldukla
rı seneden itibaren bu yıla 
gelinceye kadar bu K arataf 
y olu davası her toplantı dev· 
resinde mutlaka bahis m ev· 
z uu olmuş, şikayetler yapıl· 
mı11 bunu müteakip projeler 
tanzim edilmif, vaadlar, te
menniler her fey yapılmış 
fakat yalnız Karataş yolu 
yapılamamıftır. Bildiğimize 
göre Şair Ziy a Paşanın Ada
na Valiliği zamanında dahi 
Karataş y olu memleketin mü
him derdlerinden biri olarak 
ele alınmı,tı. 

Dedelerimizi meşgul eden 
bu iş bugün~bizi de acı acı 

şikayet ettirmektedir. Allah 
cocuklarımızı ayni derdden . 
kurtarsın. 

Karataş y olunun Adana 
iktisadiyatı için haiz olduğu 
ehemmiyeti söylemeğe artık 

lüzum görmüyoruz. Ve bu 
y olun ne asfalt, ne de büyük 
bir sose olarak yapılmasını , 
isteyecek kadar ileri varmı· 

y oruz. Biliyoruz k i bugünkü 
vilay et bütçesi ile böyle bir 
arzu izhar etmek ham bir 
hayal olur. 

Fakat istediğimiz ve bü
tün ciftcilerim izin, k öylüleri-, . 
m iz in istediği ~ey mevcut şo-
se kısmının iyi bir surette 
tamiridir. Bize haber!verildi~ 
ğine göre bu y ol artık teker
lekli nakıl vasıtasiyle değil 

atla bile gecilem iyecek bir 
' hal almıstır. Tam ir maksa· , 

• 
Bulgaristandan Yugoslav
yaya gelirken Ruzvelt'in 

mümessili 

Donua'nın 
çantasını 
çaldılar 

RUZVELT'}N PRENS 
POLA BiR M EKTUB U 

Donua Maca r lstana ge· 
çecek ve bilAhare Tlir

klyeye gelecektir 

• 
Sofya : 23 ( a. a. ) - Albay 

D nneven kral Borise Rooseveltin 

bir mesajını tevdi etmiştir. Albay, 

kralın huzunında 20 dakika kal· 

mışlı r. 

Belgrat : 23 ( a. a. ) - Havas 
bildiriyor : 

Atina : 23 (A.A) - L mumi 
emniyet nezaretinden : Düşman 
tayyareleri Yanya köyleri üzerine 
bombalar atmışlardır. Hasar yoktur. 

Atına : 23 (A.A) - Beyanatta 
bulunmağa mezun bir şahsiyet 

şunları söylemiştir: 

"İtalyanlar tarafından yapılan 
dört mütekabil hücum püskürtül· 
müştür . . ltalyanlar o kadar ağır 
zayiata uğramışlardır ki , teşeb 

büslerinden sarfınazar etmişlerdir. 

Salı günü Yunanlılar yüz elli esir 
almışlardır. Esirlerin çoğu ele ge
çirildikleri zaman pislikten acınacak 
bir halde idiler. 

Atina: 23 (a.a.) - Yunanis· 
tandaki İngiliz hava kuvvetleri ka
rargahının tebliği : 

Tayyarelerimiz Elbasanda as
keri hedefleri bombardıman et-
mişlerdir. 

1940 Yılı içinrle bu mektebi
mi:ıde ziraat kısmında 91 ve ma
kinist kısmında da 38 talebe oku
m~tur. 1940 - 41 ders yılı için 
ise ziraat kısmına tekrar 43, ma
kinist kı smına da 32 talebe alın
mıştır . Bu talebelerimizin yiye
ceklerine ve elbiselerine ÇQk dik
kat edilmekte , bütün talebeler 
haftada iki defa doktor muaye
nesinden geçirilmektedir. Talebe
ler nazari derslerden ziyade mek-

. tebin tarlalarında , bahçelerinde , 
makinelerinde , süthanesinde ve 
atelyelerinde ,.. ameli olarak çalı
şırlar. Mekteb her dürlü konforu 
havidir. Modern ziraat ve maki
nist müesseselerinden farkı çok 
azdır. 

Demiryolu civarında şitdetli 
bir infilak müşahede edilmiştir. Tay
yarelerimiz zayiatsız dö müşlerdir. 1 

( Gerişi ikinci sayfada) 

Ziraat mektebimizin ziraat kıs
mı 1940 yılında hububat , pamuk 
münavebesine bakliye nebatları 
da koyarak 780 dekardan ibaret 
tarlalarına pamuk, arpa, buğday, 

( Gerisi üçüncü sayfada ) Albay Donneven Bulgar -
Yugoslav hududunda Çargrad 
şehrine gelmiştir. Fakat, Albay 
Donneven vagondan ineceği bir 
sırada, resmi evrak çantasının ça· f 

Ankarada kış lındığını haber vermiştir. 

Bütün tren araştırılmıştır. Al

bay Donneven'de, Roosevelt'in, 

Prens Pol'a verilmek üzere bir 

mesajı olduğu söylenmektedir. 

Budapeşle : 23 (a.a.) - HÜ· 
kümetin organı Esti Ustça gaze-

te sinin yazdığına göre Albay Don· 

ncven Yugoslavyadan sonra Ma· 

caristana gelecek ve buradan Tür· 

kiyeye gidecektir. 

diyle yazın cukurlara clökii
len toprakl~r boyu metreye 

yakldşan ~an.ur gölcükleri 

şekline girmiştir. 

Çok umuyoruz ki: Un.u

n.i Meclis bu toplan tı devre

sinde Yüreğir ovasını büyük 

bir sıkmtıdan kurtaracak 

kat'i bir tedbir alacaktır. 

• e fl_ • 
Arkada,ımız Beh'iet Ke"!aı: Çağlar 'ın 
bu ba,Iık :[altındaki güze[.,. bir' yazısını 
ikinci~ s a y f a m ı z d a bulacaksınız. 

Boş$e hir Ankora'dan bir kö$C : Karlı bir gün 

ANKARA 
R A O YO 
GAZETESi dildiğine göre , 

Tobruk heyeti umumiyesiyle ln
gilizler eline geçmiştir. Tobrukta 
ele geçirilen insan ve malzemenin 
Bardiyadakinden fazla olduğu söy
lenmekle ise de bu hususta neti
ceye intizar etmek~ lazımdır. Şim
dilik muhakkak olan bir şey var
sa o da ltalyanların on üç tümen 
kaybettiğidir . 

Anlaşıldığına göre lngilizler 
bütün Şarki Libyayı ltalyanlardan 
temizlemek arzusundadır. 

Son tebliğe göre ,'"İngilizler 
Tobruktan dört:General , bir A
miral ve 14000 er esir almışlar

dır. 200 de:top iğtinam: olunmuş
tur . Bu harekatta İngilizler ise 
500 kişi kaybetmişlerdir '. İngiliz
ler iki bin İtalyan yaralısını da 
hastahanelere yatırmışlardır . 

En son gelen bir habere göre, 
lngiliz tayyareleri Derneyi şiddetle 
bombardıman etmektedir . 

ROMANYA İSYANI 
Romanyadaki isyan hareka

tından tafsilat gelmektedir . An
laşılıyor ki Lejyonerler Antonesko
yu cl~virmek istemektedir. Bükreş 
r a d y o s u d Ü n asilere ~e 
bilahare Antonesko eline geç
miştir . Çünkü dün bütün gün 
Bükreş radyosu , Antoneskonun 
millete bir beyannamesini müte
addit defalar okumuştur, . Anto
nesko bu beyannamesinde mih
vere sadık kaldığını , Yahudilere 
kendini satmadı~ını söylemekte
dir. Bütün bunlardan anlaşılan şu 

ki, Lejyonerler hem Antonesko
ya, hem de demir muhafızlar şe
fi Horya Simaya karşı ayak lan
mıştır . Horya Sima ise haliha
zırda Berlinde bulunuyor 

Diger taraftan şu da anlaşıl

mıştıt :ki, Alman kıtalan çarpış
malara girmemiş fakat Bükreşin 
bütün büyük binalarına el koy
muştur . 

RUZVEL T'İN MÜMESSiLi 
Ru:?.vcltin mümessili Albay 

Donu an 1 Sof} ada• Bulgar Kralı 
Boris tarafından kabul ve Ruz
velt mesajını kendisine takdim 
ettikten sonra Yugoslavyaya geç
miştir. Albay buradan Macaristaııa 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 



CEYHAN MEKTUBU 

ANKARA'NIN KIŞI 
Ceyhanm üç 
isteQi var 

CEYHANDA ÇOK 
FENA BiR ADET 

Ses ve Tel 
birliQinin ana 
nizamnamesi 
Madde l - Birliğin adı < Seş 

ve Tel birliği,,dir. Merkezi Anka
ra'dır. Başka yerde şultesi yok
tur. 

Madde 2 - Birliğin gayeleri: 
a) Musiki zevkinin salim bir 

• yolda inkişafına hizmet _etmek; 
b) Bu gaye için çalışan musiki 

mensupları arasında tesanüdü te
mine çalışmak ve imkanların mü
saadesi nisbetinde rneslekdaşlara 
maddi ve manevi yardımlarda bu
lunmaktır. 

Birlik politika ile utraşamaı. 
Madde 3- Müessis aza: 
Reis : Ahmet Adnan Saygın. 

Ankara'da C.H,P, Halkevleri Mü
fettişi. Dikmen sokak 69-V. Tür
kiye tabiyetinde. 

Aza : Yahya Kemal Bayata 
Tekirda~ mebusu, Türkiye Anka
ra Palas otelinde. 

Azk : Sabahattin Eyüpo~lu, 

Maarif vekilli~i umumi müfettişi 
22 Akbay sokak. Türkiye tibiye
tinde. 

Madde 4 - Birlig-e girmek is
teyen her şahıs birlik azasından 
iki kişi tarafından birlik idare he
yetine takdim olunur. Müracaatı 
takip eden idare heyeti toplan
masında kısa bir tedldkten ıtonra 

kayıt yapılır. 
Faal azanın intihap hakkı aan

at şefine aittir. 
Madde 5 - Birlik'ten ayrıl .. 

mak isteyen aza dilediği zaman 
istifa edebilir. Bundan başka, da
hili nizamname ile tespit oluna
cak esaslara riayet etmiyen a
zalar daire heyetinin talebi ve 
umumi heyetin karariyle cemiyet
ten çıkarılır. Faal azanın birlikten 
ayrılması için de aynı yol takip 
edilmekle beraber, faal vaziyetten 
ayrilma . hususunu sanat şefi tayin 
eder. , 

Madde 6 - Birliğin muhtelif 
şubeleri idare heyetinin karariyle 
teeuüs eder. Şubeleri heyette 
sanat tefi temsil eder. 

Madde 7 - Umumi heyfrt fa
al .azanın toplantısiyle vücut bu
lur ve faal azanın yansından bir 
fazla.siyle in'ikat etmiş ıayıhr. 

Umumt heyet içtimalara her 
sene Birinci teşrin ayı içinde Y•
pılır. Azadan beşte birinin iste· 
giyle fevkalade ·içtma yapılır. 

Madde 8 - Umumi heyetin 
vazifeleri bir sene zarfında yapıl
mış olan işleri tetkik etmelc, he
sapları gözden geçirmek ve bir
liğin ondan sonraki faaliyeti üı
tünde müdavelei efk6rda ·bulun
mak, ~ve idare heyetini intihap 
etmektir. Umumi heyetin alacağı 
kararlar diter azaya birer mek
tupla bildirilir.~ 

Madde 9 - idare heyeti reis, 
altı aza ve iki yedek azadan te
rekküp eder. Reis ile azadan en 
az üçünün müsikişinas olması 

şarttır. 

Madde 10 - idare heyeti u
mumi heyetin birinciteşrin ayın
daki toplanmasında seçilir. Aza .. 
dan en fazla rey alan .altıtt idare 
heyeti azası geri kalan ild de ye
dek aza olurlar. 

Madde 11 - Birlijti idare he
yeti idare eder. Birlite ait her 
türlü para ve en-anın alınması, 
idare edilmesi ve Birliğin gayele
rini tahakkuk ettirecek her türlü 
faaliyetlerin icrası idare hey~tinin 
vazifesidir. 

Katibi umumi intihap itlerini 
de tedvir edebilir. ve bu huıuı 

· için idare heyetinden veya Birlik 

~T IEMAi ÇAGLAR 
Gö~ün elma çiçeği, Elma da

aının üstünde biriktiQi ilk günden 
beri, kendimizi soğuktan koruma. 
ya hazırlandık. Yalnız kayak me· 
rakhıı gençlerdir ki: Kışı güler 
yüıJe karşılıyorlar ve kar onlara 
bahann çiçekleri gibi eğlencelerin 
ve gezilerin müjdesini getiriyor ve 
kışlık kürklü mantolarını teşhir 
etmek için fırsat arayan şık kadın· 
lar, burunları donarken bile kürk
lerinin ihtişamına tebessümlerinin 
cazibesini katmak için gülmeğ'e 
çabalıyorlar .. 

Ankara'nın iklimi eskiden da 
ha kurak ve daha Asiydi. Asi, fakat 
cins atlar afüi geme gelmez bir 
iklim 1 Şahlanır fakat içinde yaşa

yanları yata~a düşürmezdi. Anka 
ranın iklimi ıimdi bir kadın ıribi 
munis, yumu4ak ve.. muziptir ... 

Karın bcyazlı~ı Ankara'nın 

alnım &~artıyor. Hele geceleri, 
duru mavi ırö'clerle lekesiz düz 
beyazlıklann ortasında herşey silik, 
her,ey manasız kalıyor; tabiatın 

bo~azına tıkanmış sert lokmalar 
gibi duran kübik evler karanlıkta 

eriyor .. Tabiat, tek başına ve ala
bilditine hür ve hakim duruyor .. 

Yeni evlerde, yazın güneş gir-

azasından birini yardımcı-olarak 
alabilir. 

idare heyeti, ·sanat çalışmala
rını daima takip ederek iyi bir 
yolda yürümesini temin etmek ü
zere: kendi arasından bir san'at 
şefi intihap eder. San' at ıefliği 
ile birlik reiıliıi bir şahısta te
li cemO edebilir. 

Madde 12 - Her sene Birin
citeırin ayındaki umumi heyet 
toplanmasında seçilecek üç kişi

lik bir tetkik heyeti idare heye
tin.in rapor ve hesablarını inceli
yerek neticeyi umumi heyete ar
zeder . 

Mac.\(ie 13 - Birliğin f aal,fah
rl ve h"'1i adlariyle üç türlü 
azası vardır : 

a ) Faal aza , Birliğin gayele-
rini tahakkuk ettirmek için fiilen 
çalışan kimselerdir . Bu aza Bir
li~e senede bir lira aidat verir . 

b ) Fahri · aza , fiilen vazife 
ııörmiyen ve Birlitin gayelerinin 
tahakkukuna alaka beslediği için 
Birlite intisabı ve yardımı arzu 
edilen kimselerdir. Fahri aza se
nede on lira aidat verir ve buna 
mukabil konser , musahabe. v. s. 
gibi faaliyetlerden parasız olarak 
istif ad'e eder ve yanların de iki 
de davetli ııetirebilir . Bundan 
başka cemiyet neşriyatından, m~
tarı bilahare tayin edilecek bir 
teıııilatla istifade eder . 

o ) Hami aıa Birliğe değerli 

hizmet ve yardımda bulunanlar
dır. Bu aza da fahri azanın hak-

mcsin diye perdelerle sıkısıkı ör
tülen sıra sıra pencerelerin kışın da 
soğuk ıelmesin diye camları sıkı 
sıkı kapalı duruyor. Niçin mutedil 
sahil iklimlerinin mimarisini boz
kırın ortasında körükörüne kopya 
etmek? 

Bol kar, topraktaki bütün iğre· 
tilikleri örttüğü günlerde; bir gün 
gelip erirken bütün taklidleri ve 
türedileri silip götürmesine, sadece 
özün ve yerlinin, güzelin ve doğ
runun kalmasına dua ediyorum .. 

Karın altında Ankara, ağaran 
bir beniz gibi, ürpererek ve geri
nerek gülümser gibi oluyor. Tabilt 
ana, başşehrimizin içinden bana 
böyle güldükçe toprağı kaybetme· 
miş olduğumuzu görüyor ve sevi· 
niyonım. 

Kemalizm, memleket hakkın

daki bütün emel ve ihtiraslarını 
memleketin ortasına, iklimlerin ve 
imkanların mahrumiyeti içine getir· 
diği zaman; Ankarayı tekbaşına bir 
ser yapmayı değil; bütün memle
ketle birlikte gelişmeti, yeni ve 
giizel imkanlara ·bütün memleketi 
birden kavuşmayı şiar edinmişti. 

Bir çok zamanlar aman bu kaybo
luyor mu diye içim titriyor; her 
yaz, boşalan sokaklarda tek başı· 
ma amansızlaşan şüphemi gezdiri
yorum ve her kış imanım tazelen· 
diği için sevgim ferahlıyor ve kışı 

çok seviyorum. 
B. K. ÇaOlar 

!arından istifade eder. 

Madde 14 - Ana nizamna
menin tadili için azanın en a1. 
dörtte üçünün reyi la1.ımdır . 

Madde 15 - Birlikte kayıtlı 
faal azanın adedi sekiz kişi ckn 

aşağıya düştügü zaman Birlik 
kendiliğinden infisah eder . Bun
dan başka kayıtlı faal azanın beş· 

te dördünün karariyle de cemiyet 
feshedilebilir. Fesih kararı vermek 
için azanın umumi heyet halinde 
toplanması şarttır . 

Madde 16 - Herhangi bir su
retle infisah halinde Birlige ait 
her türlü eşya , evrak ve para 
hükumetin münasib göreceği res
mi veya hususi bir musiki mües
sesesine verilir . 

DAMGA RESMİNDEN MUAf 
TUTUlACAK EVRAK 

Ankara : 23 (Türksözü muha
birinden) - Maliye Vekaleti, 
milli müdafaa mükellefiyeti ko-

misyonlarınca ittihaz olunan ka
rarla alınan eşyaların muayene 

raporlarının damga resmine tabi 
tutulmaması ve satın alınan eşya, 

erzak vesaire tcsellümüne müte
allik makbuzlara ise 8 kuruşluk 

d1UT1ga pulu yapıştırılmasına ka
arr verilmiştir. 

Ceyhan : 23 (Türksözü muha
birinden) - Kasaba ve köyleri
mizde eskidenberi devam eden 
ve bir hastalık halini almış bulu
nan kötü bir adet vardır. Bir de
likanlının istediği kız için velisi 
tarafından haddinden fazla cbaş

lıb istenmesi .. Delikanlının fakir 
bulunması dolayısiyle kızın veli
sinin talep ettiği başlığı vereme
mesi neticesi olarak istediği km 
da alamaz. 

Şayet kızla delikanlı birbirini 
seviyorsa, mesut bir yuva kur
mak maksadile birbirlerini kaçır
dıklerı ve zaten Ceyhan havali
sindcki kız kaçırma vakalarında 

kız velilerinin pek fa1.la başlık 

istemelerinrlen ileri gelmekte bu
lunduğu görülmektedir. · 

Ne yazık ki, henüz bu hasta
lığın kökünden halli cihetine gı
dilememiştir. 

Ceyhanın ekslklerl 
ve derllert 

Evvelemirde kasabanın kışın 

çamurdan ve yazın da toz der
yasından kurtarılması başta gel
mek üzere, Ceyhanlıların daha 3 
büyük ve mühim iste~i vardır : 
lçmesuyu , Elektrik ve Hastahane. 
lçmesuyu işinin bir müddet ev
vel, alakadarlarca ele alındığını 

ve icabeden formaliteye tevessül 
olunduğunu memnuniyetle gör
müştük. 

Fakat şimdiye kadar halledi
lememişse de, zannedersem. vaz 
da geçilmiş .::_. değildir. Zira, kasa
ba halkının yüzde seksenini çift
çi kütlesinin teşkil ettiği, gerek 
ya1. ın ve gerek kışın · daima ça
mur gibi bulanık akan nehir su
yunu halkın hem içtiği v e 
h e m d e evinde kullan
dığı, diğer bir kısmının damaca
nalarla taşradan getirilen cAyran 
Menba Suları , nı içmekte~olclugu 
görülmektedir. 

Taşradan gelen bir yabancının 
ise, nehrin her zaman böyle 
(boza.; gibi bulanık aktığını <lu
yunca .: Bu sudan mı içiyorsunuz?, 
diye kasabalının iyi suya hasreti
ni tazelemektcdit. Esasen bu su 
meselesi pek mühim bir derttir. 

Elektrik işine gelince : Dün
yanın normal zamanında bir tür
lü halledilememesinc binaen, 

böyle buhranlı günlerde ise, ma
alesef hallcdilemiyeceği pek 
tabiidir. 

Diğer taraftan hastahane, Cey
hanın mühim ve mübrem nok
sanlarındanclır. Zira, Ceyhan çift
çi ve amdc yatagıdır. Bilhassa 

yaz mevsimlerinde çalışmak üzre 
taşradan onbinlerce işçi gelip, 

bölge çiftçilerinin bütün işlerini 
görür. Bu işin de herhalde bir 

an evvel halli lazımdır. - M. 
Selçuk 

DUYDUKLARIMIZ 

Sokrat ve 559 azalı bir mahkemenin adil (!) kararı 
Yanhı ya&chj'lmtz sanılmasın. Üç, beş, dokuz, 

oaiki ha detil, tamam beşyüz elli dokuz aza ... 
Hem de bu mahkeme tarihin en meşhur davaların· 
dan. birine bakmıthr. Suçlunun kim oldutunu tah . 
min ederıioiz: Bir katil mi, bir hırsız mı, bir ihtilal
ci mi, yoksa ltir ahlAksız mı? 

Hıyar, hiç biri detil. Dünyanın en büyük filo
zoflanndan Sokrat. 

Atinada Sokrat aleyhinde üç kişi dava açmış
tı. Demokrat fırkasının reisi Anito' otlunu mesle
ti olan ta~aldıktan sotuttutunu, Melitos ismindeki 
kötü ıart ile Uken adını taşıyan hitabet hocası da 
filoıuf u ıehrin mabudJanna itaat etmemek, yeni 
mabudlara tapmak, gen9lerin fikirlerini bozmakla it
ham ediyorlardı; bunlar Atinada başlıca ve mühim 
ıuçlardı. 

(He'yast) !er mahkemesindeki aza sayısı (559) 

du. Meşhur hatip Liziyas güzel bir müdafaa hazır· 
la.mıştı; Sokrat hayata ehemmiyet vermedi; fikideri· 
nı açıkça söyledi. 278 aza beraetine 281 aza mah· 
mahklimiyetine karar verdi: idamına hükmolundu. 
Usulen mahkumun da teklifi soruldu. Sokrat dedi 
ki: 

Vatandaşlarımı faziletli yetiştirmeğ~ çalışa
rak vatanıma ebedi bit hizmet yapmak üzere haya· 

tımın sonuna kadar Pritanevs'de hükumet hesabına 
beslenmemi teklif ed yorum. 

Bu cevabı hakimler küstahça buldular; hisleri
ne kapıldılar ve bu sefer azadan (360) kişi idamı· 

na 202 kişi beraetine hüküm nrdi. Bu suretle bü · 
yük filozof baldıran zehiri içmcte mahkum edildi. 

Vilayetmiz Umu 
m_eclisi çahşmal 

Vilavet umumi meclisi dün 
ikinci reisi Bay Feyzi Oldaç·ın 
başkanlığında toplanarak tet
kik edilmesi lazım gelen evrakı 
ait olduğu Encümenlere havele 
etmiştir. Umumi meclisi bun
dan sonraki içtimamı Pazartesi 
günü yapacaktır. 

ÇIFÇI BlRLIGl iÇTiMAI 
Çiftçi birliki, senelik konfe

ransını yapmak üzere mesai ra· 
porlannı hazulamaktad•r. 

BIÇAKLARLA 
BİR DÜELLO 

Kıskançlık yüzünden iki gene 
biribirlerini yaraladılar • 

Lastik geli 
İstanbul : 23 (Türksöıil 

hirinden) - Amerikadaıı 
nen otomobil ve otomol 
tiklerinin Basra 'ya .. muv&J 
tiği haber alınmıştır. Bu 
tren: yoıu :ile yakında _şe 

getirilecektir. 

MAROİNDE Alili 
KATİl YAKALAN 

Mardin!: 23 ( Türksö 
habirinden ) - Mardinin 
köyünden Ali oğlu Rem 
da_ birisPbundan L üç . sene 
kendisinden kaçarak Diy 
ıbrahim adında başka bir 
varan karısı Hanseyi Diy 
da hançerle öldürmüş ve 
firar etmişti. 
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Şükrü oğlu Kemal Göğüsge
ren ve Bayram oğlu Halil Polat
öz adında iki kişi arasında kıs
k~~ç~ık yüzünden çıkan kavgada 
bırıbırlerini bacaklarından biçakla 
yaralamışlardır. 

O zamandanberi Suriy 
lunan ve zaman•zaman 
muza sokularak• fenalıklar ... --ı 

Kavgacılar hakkında kanuni 
takibat yapılmaktadır. 

Yaraları hafiftir. 

DÜNKÜ iHRACA 1/MIZ 

. . İstanbul : 23 (Türksözü muha
bırı~den) -. :Bugünkül:ihracatın 
yekunu 1 mılyon liradır. Bu-ara
da ln~iltere ve Almanyaya ya
rım mı~yon liralık tütün, Alman
yaya 2 milyon kilo hurda incir 
satılmıştir. 

AKU BOZUK MAIOALARLA 
MOCADf lf f TMEK lAZIMDIR 

Şehrimizde arası a asabı bo
zulan mandaların çıkardıkları kor· 
~unç h~diselere şahit olmaktayız. 
Bu nevı mandalardan birinin s~y
han oteline girerek çıka dıtı re
zalet (!). birinin de bir doktoru
~uzun ~vine girerek yaptıtı tah· 
rıbat, dıger birinin de Namık Ke· 
mal mektebi civarındaki yakışıksız 
ve tehlikeli hali nihayet tatlı can
lann~ mal. olmuştur. Evvelki gün 
de yıne bır manda bir kaç vatan
daşımızı yaraladıktan sonra bir 
polisimiz tarafındcın öldürülmüştür. 

Başka bir h;ıdisf'; geçenlerde 
T.ümen önündeki caddeden geçen 
bır hayvan sürüsü caddenin bazı 
kısımlarındd ekili olan bakımsız 
fidanları tırpandan geçirmiştir. 

Bizim bilditimize göre umu 
mi caddelerde başı boş mandala
nn dolaşması, hayvan sürülerinin 
geçmesi yasaktır· Bu hayvanlar 
caddelerimizi pislik içinde bırak
tıktan başka, işte bazan da bir 
kaç vatandaşımızın yaralanmasına 

meydan vermektedirler. Belediye· 
mizin bunun bir an evvel önüne 
geçmesini temenni edeı iz. 

ÜÇ LiRA VE ÜÇ 
TAVUK ÇALANLAR 
Seyhan mahallesinden Hakkı 

Mor ismin<le biri ayni mahalle
den Salim Sim'in evinden üç ta
vuk ve Ramazan oğlu Ramazan 
Pak adında biri de Halil oğlu İb
rahim Saral'ın dükkanında üç h
ra çaldığı iddiasıyle yakalanarak 
Adliyeye verilmişlerdir. 

HATAY PARTi MÜFETTi
Şi TEFTiŞLERDE 

Antakya : 23 (Türksözü mu
habirinden) - Bir müddettenberi 
lskenderunda parti işlerile meş
gul bulunan Parti Müfettişimiz 
Fahrettin Tiridoğlu, bu sabah ls
kenderundan şehrimize gelmi~ir. 
Fahrettin-.Tiridoğlu şehrimiz Par-

• ti işlerini teftiş ~edecek ve öğle
-den sonra tekrar lskenderuna dö
necektir. 

katil Remmonun gizlice 
geldi~i ha_bc:r alınmış, po 
rezesı takıbıne:koyulmuşt 
lerdenberi şiddetle aran 
lan Remmo yakasını zab 
elinden kurtaramıyarak 

gün şehir haricinde bir 
girmek. üzere iken görül 
yakalanmıştır - Y. C. 

AlMAN OSlER 

iHGİlİZ AKIHl 
Londra : 23 ( A. A. ) 

giliz hava nazareli , d
gali altındaki mıntakalarll 
yapıldığını ve alçaktan u 
yarelerin müteaddit tayy 
danlanndaki tayyarelerle 
ve müdafi vasıtalarına hü 
tiklerini bildirmektedir . 
tayyarelerinde zayiat yok 

Londra : 23 ( A. A. 
gece lngiliz hava kuvve··--··· 
seldorf'da bazı hedeflere 
etmişlerdir . 

SANFRANSISKO 

AlMAN BAYRAGI 

iNDiRilMESI HAD 

MESELE ARTIK K 

Vaşington : 23 ( A. 
Hariciye nazırı Hull 
hadisesinden dolayı Al 
Amerikan hükumetleri 
notlar teati edilmiş old 
men söylemiştir . Vaşin 
Alman büyük elçiliği er 
biri hadiseye kapanmış 
bakılabileceğini söylemiş 

miştir ki: " Hull Alman 
tine tevdi ettiği bu 
konsolosluk binasındaki 
bayrağının ihlalinden 
essürlerini beyan etmişt" 

ARNAVUTLUKTA 
YANLARIN YENi 

RUZ HAZIRLI 
( Birinci sayfadan artan> 

Atina: 23 (a.a.) -
rah Yunan tebliQi: muv 
neticelenmiş mahalli har 
reyan etmiştir. 

Yüzelli esir aldık. 
malzemesi elimize ııeçti. 
!erimiz muharebe meyda 
deki hedefleri muvaffaki 
bardıman etmişlerdir. 
yarelerimiz üslerine dön 

Roma: 23 (a.a.) -
jansı bildiriyor: 

Arnavutluk datlannl 
yatdıtından ileri ltaıy 
lan tayyare ile iaşe 



8. Vilkinin 
yeni beyanatı 
B. VILKI Dl~ORKI INGILJ 
TEREYE ÇlG GiBi MAL
ZEME Y AGDIRACAGIZ 

• 
Nevyork : 'Z3 (a. a.) - Deyli 

lgrafın Nevyork muhabirine Wil 
ie şu beyanatta bulunmuştur. 

''Cesur lngiliz milleti hakkında 
erin hayranlığımı göstermek için 
er şeyi yapmaya hazırım. 

Cumhuriyetçi partinin reısı· 

mhur namzedi seçilmeden evvel 
lngiltereye yardıma taraftardım. 

tihap edilseydim ayni yardımı 
apacakhm. Şimdi lngilterenin 

lsöJ~atlup olmasına:müsaade edilmi· 
cektir. lngiltcrede a-eçireceğim 

1n11ıarunler zarfında bütün mevkilerini
şchirlcrinizi Bilh ssa Kavintri 

ıvA,_hrini gezeceğ m ve lngilterenin 
ere muhtaç olduğunu anlıyaca 

ım. Bütün bunları öğrenmek la-
mdır. 1 
Amerikanın malzemesi lam o· 

ak gelmeye başladığı zaman bu 
lzeme bir çığ gibi yağacaktır,, 

RAA T LİSESİ ~AUSMALARI 
Birinci sayfaden artan ) 
laf, bezelye , nohud , fasulya , 
tates ekmiştir. Bunlardan alınan 

ahsul ise 6766 kilo kütlü, 25480 
lo bu~day, 4376 kilo arpa,17819 
lo yulaf , 16217 kilo bezelye , 
31Jcilo nohud,561-kilo-fasulya, 
72 kilo patatestir . .. 
Ayrıca:ziraat : kısmının maki

leri , mekteb - civarındaki bir 
k fakir çiftçilerin de işini gö
relC bu Qiftçilere ait 250 dekar 
rlayı yarrlım : şeklinde parasız 

larak sürmüş , •45o~dekarlık tar
ların hasadı: yapılmış ve 600 
karhkltarlaların da '"ekini har

an edilmiştir • Görülüyor , ki 
ekteb geniş mikyasta civarın-
aki çiftçilere de yardım ede-
lmeldedir. 

Ziraat mektebinin bir de Bah
anlık şubesi mevcuttur . Bu 

bede, yetiştirilen sebze ve mey
mahsulleri kısmen mektebe ve 

men de harice satılır. Eski Na
nciye bahçelerine ilaveten daha 

5 dekarlık yeniden Narenciye 
hçesi tesis edilmiştir . Diger 
beler gibi bu-şube de teknik 

ilgilerle hummalı bir tarzda 
lışmaktadır. Bu hummalı çalış
alar sayesinde 194ü:)'ılı içinde 
alka satılmak üzere 1800 limon , 

portakal, 280 mandarin , 34 
repfurt, 3000 hınınç,~1260 mazı, 

servi , 3600 kazorina , 1500 
kaliptüs, 450 çam, 1000 maklo
, 600. galdiçya, 200 akasya, 30 

cnidünya , 2000 zerdali fidanı 
ctiştirilmiştir . 

Bir de'IBağcılık:şubesi vardır . 
u şube de bağ meraklılarına 
.i cins bağ çıbıldarı vermekte-
ır . İsteyenlere verilmek üzere 

n elde 4000 çekirdeksiz,1000 
altalı , 500 çavuş , 1500 Adana 
rası , SOOl şarablık , 1000 sair 
uhtelif cins üzüm çıbığı bulun
aktadır . 

Zootekni şubesinin faaliyetine 
elince : Bu şube inekçilik , ta
kçuluk ve sütçülük işletiyle 
eşguldür. Mektebte yetiştirilen 

agorin ye Rut tavuk cinslerinin 
~ıtar!taları , adi tavuk yumurta

riyle değiştirilmek suretiyle halk-
tan isteyene tevzi edilmektedir. 

Atelye kısmında da , makinist 
:alebeleri ameli bilgilerini arttır-

ak üzere bu atelyelcrde maran-
oz.luk , tomacalık , tesviyecilik , 
emircik ve dökümcülük işleriyle 
ğrqırlar. 

ÇÖRÇilİN YENİ NUTKU 

Dört milyonluk 
ordumuz var 

YEN/ FABRiKALAR 
KURULUYOR 

Londra : 23 ( a.a ) - Avam 
kamarasında muhtelif meseleler 
hakkında izahatta bulunan Çörçil 
harp kabinesinden bahisle demiş
miştir ki: 

cHarp kabinesinin umumi si
yaseti icra u1.uvları tarafından 
doğru olarak tedvir edileceğini 
temin eylemek mes 'uliyetini üze-
rime alıyorum. Harp 1.amanında 

işleri sür'atle tanzim etmek için 
bu en iyi çareliir .> 

Başvekil harp sonu meseleleri
ni, imar işlerini teclkike memur 
nazırın vazifesini " Eğer cemiye
timizin icabettiği üzere terakki et-
mesi lazımsa bunun için rnruri o
lan bÜyük ve umumi tedbirleri 
hazırlamaktır.> cümlesi ile ifade 
etmiştir. Çörçil, silahlı kuvvetler 
hakkında ezcümle demiştir ki: 

< Ordunun mevcudu meselesi 
bu senenin başında halledilcli. Bu 
günkü silahlı ve lechizatlı dört 
milyon askerimiz var. Bunlar, Üzer
lerine düşen vazifeyi başaracaktır. 
Denizaşırı memleketlere asker gön
dermek işi bazı şartlara ve bil-
hassa elimi1.deki gemi adedine 
bağlıdır.> 

Başvekil önümüzdeki altı ay 
içinde yeniden başka silah f abri
kaları kurulacağını söylemiş ve 
rlemiştir ki: işçi sayısını arttır-
mak için ilk defa olarak kadınlara 
muhim bir nisbet halinde müra-

de acat eceği1 .. .. 

lONDRA - MADRİD 
ARASINDA MESElE 

EDEN.iN TANCA iŞiNE 
DAiR SON BEYANATI 
Londra : 23 ( a.a) - Hariciye 

nazırı Eden avam kamarasındaki 
izahatında ezcümle demiştir ki: 

c Tanca vaziyetine temas e
den İspanyol hükumetinin Tanca 
enternasyonal . idaresinin müesse
selerini birer taraflı ve habcrsi1. 
olarak değiştirmeğe ve kaldırma
ya teşebbüs etmesi üzerine key
fiyetin İngiltere taraf ınrlan pro
testo edildiğini hatırlatmış ve bü
yük Britanya hükumeti, bütün 
haklarına muhafaza etmektedir 
demiştir. 

ROMANYADAIİ İSYAN 
BÜYÜDÜ 

l Birinci sayfadan nrtan ) 

ği zan edilmektedir. Bir çok gar
nizonların asilere iltihak ettiği 

söyleniyor. 

Demir muhafızların Antonesko 
lehine hareket eden garni1.0nu 
silahtan tecrit ettikleri ve general 
Dragallia'nın Bütün çarııızonu ile 
birlikte asilere iltihak ederek Bük
reş üzerine ) ürüdüğü söylenmek
tedir. 

Romen Transılvanyasındaki şe
hirlerin hepsi amele ve köylünün 
yardımını gören Leh onerlerin 
yaptığı muharebeden sonra asile
rin eline geçti. Asiler elinde bu.
lunan Bükreş radyosu orduya hı-
tap ederek lejyonerlere hücum 
etmemelerini söylemektedir. 

Bu atclyeler hariçten her dürlü 
iparif de kabul eder. Halka sa-

Demir muhafızlar şefi Horya 
Simanın Berlin seyahatı nazardik
katı celbetmektedir. Berlinde is
yanın nasıl karşılancfığı henü1. kes-
tirilememektedir. Almanyanın ye
ni Bükreş elçisi gelmiştır. ılmak üz.ere bu ~telyelerde 1940 

alında tek beygirlik 41 pamuk 
apası , tek beygirlik 3 pulluk , 
an kovanı, 1 pamuk mibr.eri , 

pamuk çapası bıçağı imB.l 
edllmiştir . 

işte, Ziraat mektebinin yaptı 

Belgrad : 23 (a.a) - Bükreşle 
her dürlü mühabere kesiklir. Bul· 
gar kaynaklanndan geıen haber• 
lere göre, bütün Romanyada da
hil' karğaşalıklar devam etmekte• 
dir. Bükreşteki bütün mühim bina-
ları Almanlar işgal etmiştir. 

B. Hitler yeni 
kararlar verdi 

Novyork : 23 (a. a.) - Nev· 
yorkun başlıca gazetelerinden Nev· 
york Taymis ve Heralt Tribün 
gazeteleri Hitler-Musolini müla
katından bahsetmektedirler. Nev
york Taymis Hitle in Mussoliniyi 
tahıie ettiği mütaleasında bulun
makta, ltalyaya yardım hakkında 
yeni karar !ar verildiğini yazmak
tadır. Herald Tribün ise Hitler ve 
Musolininin Akdenizde müşterek 
bir hareketin beklenmesi lüzu· 
munu ileri sürmektedir. 

Londra : (a. a.) - La Tribün 
dö Lozan gazetesi bir ya1.ısında 
diyor ki: 

Hiıler Mussolini mülakatında 

iki hedef takip edilmektedir: 
1 - ltalyanın oyncıdığı rolü 

medhüsena. 
2 - iki hükumet arasında 

daha sıkı bir işbirliği lüzumunu 
ltalyan milletine anlatmak, 

ltalyaya yalnız Alman hava 
kuvvetleri gelmiş değildir. Diğer 

mühim kuvvetler de halyaya gel 
miştir. Bunlar şimdıye kadar ltal
yan kuvvetinin büyüklüğünü ilan 
etmt:kle oları fikirlere karşı tezat 
te~kil etmekte ve ltalyan milleti 
üzerinde muhtelıf hisler uyandır· 

maktadır. Akdeniz harekatında 
Alman Askerlerinin gelışi haklı 
gösterilmek istenilmektedir. 

HADİSELERİN i~ YÜZÜ 
( Birinci sayfadan arton ) 

girlecck ve bilahare Türkiyeye 
gelecektir . 

AMERIK_A_V-AZİYETl-

Vaşingtondan bildirildiğine gö
re, Tayyare ihracatında Ameri
kanııı Sovyellere amborgoyu kal
dırması bu memlekete tayyare ih
raç edilecek demek değildir. 

Çünkü gelecek yıl sonuna ka
dar bütün Amerikan tayyareye 
fabrikaları imalatı lngiltereye sa
tılmış bulunmaktadır. 

JAPONY ADAKI DAHiLi 
HAREKETLERE BAKIŞ 

Japonyada bir yiyecek güç
lüğü olduğu ve bu yüzden Sov
yetlt•rle bir-balık avlama anlaş
ması yaptıgı malumdur . 

Günden güne nüfusu artan 
Japonyayı, kendi adaları besle-
yememektedir . _ 

1960 senesinde Japonya nu
fusunuıı 100,000,000 olacağı he
sab edilmiştir . Yeni bir kanunla 
) irmi beş ) aşına gelen her erkek 
ve 18 yaşındaki her kız muhak
kak surette evlenecektir . Aksı 
halde bekarlardan müthiş bir 
vergi alınacakhr. 

Japon) a genişledikçe şüphesiz 
ki çok nüfusa muhtaçtır. işte bu
nu göz önünde tutan Japon hü
kumeti Japon nüfusunun artması 
) olunda ) eni ~tedbirlere baş vur
muştur. 

Bu vaziyet karşısırKla şu düşü
ııült·bilir: Japon emperyalist emel
leri hangi hududa kadar devam 
edecek? 

Bunun cevabını şimdiden vere
reme} iz. Gelece~ ) ıllar bunun 
cevabını verecektir. 

l LAN 

ADANA EMNİYET MÜOÜR
lÜGÜNDEN: 

Adana Emniyet Kadrosu 
çarşı ve mahallat bekçilerine 
yaptırılması mukarrer bulunan 
77 çift fotinin ihalesı 10 
Şubat 941 pazartesi günü sa
at 14 te yapılacağından istek
lilerm nümune ve şartnameyı 
öğrenmek ve ıhaleye iştirak 
etmek üzere Bekçi Dairesine 
müracaat etmeleri ilan olu-
nur. 12654 

l;i?.:'I•~•• 
-

24-1-941 Cuma 

8.00 Program, saat ayarı 

8.03 AJANS haberleri 

8. 18 Müzik : Hafif program 

8.45/ 
9.00 Ev kadını - Yemek 

12.30 Program, Saa' ayarı 

\ 2.33 Müzik : Şarkılar 

12.50 AJANS haberleri 

13.05 Müzik : Türküler 

13.20/ 
14.00 Müz k : Karışık program 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Swing 

18.30 Müzik : Şarkılar 

19.00 Müzik : Fasıl heyeti 

19.30 Saat ayarı, AJANS 

19.45 Müzik : Peşrevler 

20.15 RADYO GAZETESi 

20.45 TEMSiL 
21.30 Konuşma (iktisat) 

21.45 Müzik : Radyo orkestrası 

22.30 Saat ayarı. AJANS 

22.45 Müzik : Radyo orkestrası 

22.45 Müzik : Dans 

23.25/ 
23.30 Yarınki Program ve Ka· 

panış -
-=~ BU AKŞAM 

Nöbetçi Eczahane 

HALK [CZAHANESİ 
Tarsus Kapusunda -

ASRi SiNEMA 
d a 

SUVARE BU AKŞAM 
MATİNE 

8.30 
Binbir macera, binbir sergüzeşt, 

binbir heyecan kasırgası! 
Küçüktenberi binbir macerasını okuduğumuz 

2.30 

ŞERLOK HOLMES 
iN TÜRKÇE SÖZLÜ BAŞTAN BAŞA HEYECANLA DOLU 

111 KRALIN. HAZiNESi 111 
iLAVETEN: 

STAN LOREL 

iKi K.o HKAHA 
KRALI 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

OLIYER HARDI 

ÇİFTE AVCILAR 

Pek Yakında Pek Yakında 

CLAUDETTE COLBERT- OARY COOPER 

SEKİZİNCİ 

01.KKAJ Umumi arzu ve istek üzerine 
son defa olarak 

(KADINLAR SALTANATI) 
cumartesi matinesinde gösterilecektir. 

Yurddaş !. 
Çocuk insanlann çiçeğidir. Se· 

viniı okpyınız fakat öpmeyiniz 

Hava kurumuna aza ol 
Çocuk Esirgeme Kurmu 

Genel Merkezi 

Y J L D J Z Möble Evi ve Atelyesi 

ABIDINPAŞA CADDESINO 

VAKlf lAR APARTIMANI 

AlTIMDA 

• 
VILDIZ'I 

ZiYARET EDIMIZ 

l ARI F EV EŞYALARI 1 1 

MUTEDil fİYATlAR 
Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımları, maroken takımlar 

ZEVKİNİZE UYGUN HER TORLO MODEL 
~ 

YILDIZ Atel~esınde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

TAŞRADAN SiPAHi$ KABUl EOillR 

1 
ADRES : Adana Abidinpap Caddeoıi Vakıflar Apartmanı Albnda "YILDIZ., Moble Evi 

12546 

ı---~~----=-----------------------=· . 



Sayfa 4 

. 

Radyo Satmak Çok 

kolaydır 

Asıl mesele satılan radyola
rın servisini temin etmektir 

Radyo ahrken, 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 

müessese şudur 

TÜRKSÔZÜ 

HUOUOlARDAKi 
ARSlANlARI 
DÜŞÜN Eli MI 
Hemşehri! 

&<ar ve yağmur altında, fır· 

tına içinde hayatlarını her 
an fedaya hazır bir halde, mu
kaddes yurt hududlarını bekli· 
yen kahramanlal'ı bir an hatırı· 

mızdan çıkarmamak mecburiye
tindeyiz. 

Onlar, müşterek malın, müş
terek şerefin bekçiliğini yapı· 
yarlar. işlerini, güçlerini, ailelerini • 
rahatlarını arkada bırakarak va· 
zife başına koşmuşlardır. 

Bit im de onlara karşı borç
lu olduğumuz vazife vardır: 

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

Adana her zaman olduğu 

gibi bu işte de hamiyet ve f e
dakarlık yarışına çıkmıştır. Buna 
katılmakla vatan müdafaasına 

da işlinık ediyoruz demektir. 

Bu işle uğraşan Kızılay 'ın 
.sana uz.ıllığı rnü.şfık ve şifakar 

elini boş döndürme ! 

-------
Yurddaş L. 

- 24 lkincikinun 

DERHAL J<ESEP... 

HER ECZAHANf OE BUlUNUR 

TÜRKİYE CUMHURİYET: 

Ziraat Bankası 
• 

Kuruluş tarih i : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Tiırk lirası 

Şube vt· ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari ht>r nevi banka muameleler 

Para:biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor . u ilmi E 
ABIOİNPA~A CADDES NO : 112 TElGRAf : REMO - ADANA - TElEfON : 11 O Kızı laya U•• ye ol 

1 
Ziraat Bankasında kumbualı ve ihbarsı:ı tasarruf hesaplarına 

aı. 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekil• cek kur'a ile 
aşağıdaki plana göre ik ramiye dag-ı tılacaklır. 

....................................................... 4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 

" .. 
" .. 
" .. 

1000 Liralık 

wo 
250 
100 

50 
40 
20 

" .. 
" 
" 
" 

4000 Lira 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

" 
" 
" .. .. 
" 

• DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 

ı GAZ ETE ve MAT BAAS ı ı. liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı~takdirde yüı c~~n 
• 20 fazlasile verilecektir. Pr 
• •• Kuralar senede 4 defa, 1 - Eyhil, 1 Birincikanun, uşt 
• • Mart ve 1 Haziran · tarihlerinde çekilecektir. ler 

i Türksözü Gazetesi ~~~:~c~~~r~~tEerı~~ıN~o"~:E1:E~1~."0A vuKu İ .---·--------ı:F~~ 
1 ! T. iŞ BANKASI 
1 • • 
1 · 1 KÜ~ÜK TASARRUf HAfUSI 

: T .. k .. .. M tb KİTAP, MECMUA ~EK, BilH, AFİ~ . PLAN HARİTA, : 1941 
: ur sozu a ası BİLÜMUM MATBAA İ~LERİNİ TÜRKİYEOE MEVCUT : ikramiye Plônı • • 1 MATBAAlARA REKABET ED[R DERECEDE TABEDER 1 
• • • • 1 : 
: Tllıırksö~Qı <CöOt kosmo : : • • 1 - : 
1 Sag"'lam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) : • • ! Mücellithanesinde Yapılır. ! 
• • ....................................................... 

o ................ w .................. w ...... 00 ••• 

Dr. Muzaffer Lokman 
Dahiliye Müteha••ı•ı 

HASTALAR iNi HER GON Ml YENEHANESINDE 

KABUL EDER 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GÜN MUSTAf A Rif AT 
ECZAHAN[Sİ ÜSTÜNO[Kİ MUAYENEHANESİNDE 

KABUl EDER 

KEŞlüELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 l llincitt'şrin 
tarihler inde yapılır. 

i941 iK R AM i Y E L E Ri 

1 Adt't 2000 Lirıılsk - 2.000 Lira 

3 l ()()1) 
" - 3.000 " il 

2 750 ,, - 1.500 " il 

4 500 il - 2.000 " " 8 250 
" - 2.000 ti .. 

35 100 il - 3.500 il il 

80 " 
50 

" - 4.000 " 
300 " 

20 .. - 6.000 il 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirrr>İf 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

A b o n e ve i l a n 
Ş ar t l a rı 

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

Aylık ta abone edilir. 

ilanlar için idareye 
müracaat etmelldlr. 

• CQNl)l! • (OAATI - lılNı#fA 

Sahip ye Başmuharriri D~ 
FERiD CELAL ouvıfl rı 

Umumi Neşriyat Müdüriİ ır. 
MACiD 00ÇL0 

Basıldığı yer : TÜRKSÔZÜ M 


