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•YZAD GllYEN 

1 nrifiı Batvekili 8. Çörçil yeni 
yır münuebeliyle Anadolu A
ianlnla vu1fa yaparak Türk 

aüitlaftml bir mesaj rönderdi • 
....... itift· çok mühim ha

dilelerin eme,_ --.tinde fÜP· 
he bulunmayan 1941 yilinm eşi· 
l"iı* fdttHt kıvekilnin t6ndet
dif> be .-..,ıi laer ıtefcM• evvel 
lna'Jiz • Türk doıtıutunun li uvve
tini. umlafiyetini itbat eden ili· 
- -- .. jdttfr. 

a. •••ja. lnıi&eaıeein reçir· 
dili mi&tkGl Pnleri de.lopa mü 
ctdc'"iaia panldamata bqlayan 
ilk zalw lflldanm d• ayni emni, 
yit ~ 1lbDld dolu ..... ile takib 
tıdleft ftlk tllin ~simle 
cllM:bir--~~ ,.._. 

Tüıta milleti burünki A 
llM\cı .. eaiain daha h.·--'"'avru~ 

..:-: . -.-u vazı· 
,.__ tabıt •tlllif ve buıüne ka
dU d& .. :_ b' L-.:ı:..._ 

""' " , .. .....: ve kuvvet 
~~bu klY*ıriı bozamamııtir • 
...- .. •lkillıiin raaajmt 16r· 
)ijtift t8Hititi bti diiriitt ve ·•:z:'sli peliti,_.. deterli bir 
._.. a1IAk a.t;uWe hakknmz 
~·Ve biz. milletler arumda· 
ki taahhütlerin • verilen s6zlerin 
~ altu IU üıerıne atıl11111 bi· 
rer imıaclua fariW •lmadıtı bir 

: fOtnmua lt*fı pter· 
. be ~ bafiiri B. 
~ ._., bitin namullu 
~ vi yuın da tarihin ıita· 
yqle bet.ıedecelindcn eminiz. 

Türkiyenin karan miUi menfa
atlerini korumak cf'utUncelinden 
ve kenCliiinJia eldutu &if>i direr 
........ fil ele emmyet ve ütiktl· 
line hnn.r.ı.t IPI J&iliple ..... 4ot
IDUfbır, Bütün insanhk için de
vaaııa bir audetin ise ancak milli 
ilflltW Ye •rıfatleıe hürmeti 
blyilt 1t1c11t • m111et i9in tabii 
ba*•ın içitMle U,.tsiz ıattmı 
bürriyeti temia edecek idil bir 
halde dotabilecetine kaniiz • Bu· 
aGne kadar ~ ve ya
mada takibedtteJirliiide ıüphe 

yan pilitika bu ınuya da· 
1...-t.dıı. KeMUni•i•i i6e ık· 
nber bütün milletlerin hürriyet 
- Jtn'rti ............. biÇ bir ,. 
,_ -.., .. • politikama Dfe· 
rW .. Ilı elbette bizi dcri6 bir 

-·· ..... i ..... tir. 
B.~ Tirk ~ 

rönderdili me..p t6J1t bitidyar: 
.. iki milletin domtlata feliket· 

ti u•nlann iımtilııanmdlll mu
\ alf akıyetle çakmıpv. Ve bea e• 
.Wm ki ....._ Gluı iJi tün· 
a.nle • '- ..._ tlhıffnın •· 
ttkb.U • llitGa bir İiliİletlerin 
enmiyet, llldet w ref alu için pek 
...,_ tbttıimi,.UWıiz oliıaıkbr.,, 

Bu •4zletl •ntla, 4eat mille· 

DIŞ TİCARETiMİZDE iNKİŞAF Yeni bir kanun 
IByıhası hazırlandı ihracat ithalittan 36 

milyon lira fazla 
Subayların açığa çıkarılması veya tevkif 

edilmesi halinde yapılacak tahsisat muamelesi 
Anara : 2 (Turksöı.U nıuhababirinden) -Aldıgım mrlftmata göre, 

.Mecli!e •erilen ve encUmenlerden ıeçen bir lasıhayla 1574 numaralı 
kanunun UçUncU maddesi dcliştirilmcktedir. 

Son onbir ayın ithalat, ihracat bilançosu Buna görc, ihtilas ve irtikap suçlarından açıga çıkarılan !lubay 
ve: as kert memurların açıkta bulundukları ve vazif derinden veya idi 
şah!' ııuçlarında(mcvkuf olarak muhakeme altına alın:ın subaylarla 
asker! memurların ve bilömum gedikli. erbaflarla kıdem<ıiz çavuş, on· 
başı ve eratın askeri cen evlerinde mevkuf kaldıkları mUddetçe yal 
nız er gibi iapeleri temin olunacaktır . Haklarında men'i muhakeme 
kararı nrildigi veya haklarındaki takibat umumi af ile kaldmldıgı 
takdirde kesilen maa,ları tutarının yarısı verilecek ve mevkuf kaldık· 
ları muddc:t zarfmda iaşelerine sarfolunan para, tayin i tihkakı olmı. 
y&lllarııı bu alacaklarmdan l.:csilccek.t-ir. Buıılar mnhk6m oldu\dnrı tak 
dinle İ!e er ıibi iaşe t•dil~celdcrdir. 

Geçoolarde gark çölunde esir cdilto Jtalyan subayları 

Kahire : 2 ( A. A. )- Roy- e 
ter muhat.irinden : Bardiyada bu 
Junan 20,000 ltalyıın tamamiyle 
muhasara edilmif bir halde . ileri 
kollanmıı sahil mıntakasını ele 

reçirmi4 bulunuyor • Bu mıntaka 
Bardiyanın otuz kilometre kadar 

Şimalirarbisinde LQta civarında 
Tobruk istikamctinda uıay1p git· 
mcktcdir . lniiliz devriye kolları 
Tobrukun Ctnub rnıntakasındll 

munta11m harekat yapmaktadır , 

Bu yor Trablus topraklarından 
120 kilometre kadar içeridedir . 
Baıdiya şiddetle bombardıman 
edilmektedir. Tayyareler ve haı b 

ıemileri tarafından da bombala
nan Bardiya ıehrine lngiliı top
ları tamamen hıkim bulunma\tta· 

dır . Zuhh devriyelerinden biri 
Noel 2ününü Tobruk civarında 
bir ltalyan tayyare meydanında 

reçirtniıtlr. ltalyanlar mühim hatb 
malıemeıi bırıkmııtır • Bu mal· 

Bardiyaya hava· 
dan, denizden, 
karadan taarru 
20,000 ltalyan ta
mamen muhasarada 

Dört ltalyan Generali ve 
binlerce esir Bombay 
m1ntakaeına gtitUrOldUle 

• 
ıcme toplanmaktadır. 

Bombay: 2 ( A. A. )- Garb 
çölünde Alman - ltalyan esirle· 
rindcn ilk kafıle burün Bombaya 
gelmişlerdir • Bunlar 4 General 

300 Subay 927 erden mürekkep· 
tir. Kafile üsera kampına nakle· 
dilmişlerdir. 

Türkiye birincilikleri 
şehrimizde yapılacak 
Bütün Türk Pehlivanları Adanada güreıecek 

MOBKOVADA BiR NUTUK 

Memleket seferi 
halde bulunlralı 

Moskova : 2 (a.a) - General 

Ga~ı·e pasif midafaa teıkilitına 

dthil bulunın 13,000,000 kiıiye 

hitaben neşrettiti ~tyannamede 

diyor ki: 

" Beynelmilel vaziyet çok ka · 
nşık oldutu bir zamanda 1941 
senesine ririyoruz. Stalinin şu SÖZ· 

lerini hatırda tutmalıdır: '' Mcmle· 
keti serfet bir hazırlık halinde bu· 

htndunnıltyızl,, 

tin za"feri hakıtında duymakta ol

dutu derin itimadı ifade etmesi 
itibarile çOk kıymetli buluruz. Son· 

ra da, fnriliz • Türk dostlutunun 
müstakbel dünya sulhu için ne 

kadar ehemmiyetli olacatını bir 

kere de yannki dünya mukaddcra· 

tı üzerinde en selihiyetli söz sa
hibi olacak bir devlet adamının 

atımdan itilmekle sevinç duyarız. 

Nisan ayı içinde yapılacak 
olan Tüı kiye setbt-st gürcf mü· 
sabıkalarının bu defa da ıehti· 
mizdc yapılacatı memnuniyetle 
öğrcnilmittir . Bu hususta ııüret 
federasyonu ile bölgemiz tseden 
Teıbiycıi TeşkilAh temastadırlar · 
Bu t.üyük müubakalara elli böl
genin girmtsi kuvvetle muhtemel• 
dir. 

lngilterede yeni bir 
nezaret ihdası 

Londra : 2 (a.a) - iyi malii· 
mat alan Star ıazetesine göre, 
lngiltercnin endüstrici istihsalatını 
mühim mikdarda çoğaltabilmek 
maksadiylc bir harp istihsalit ne• 
zareti teşkil edilecektir. Bu neza· 
relin başlıca vazifelerinden biri in· 
giliz Amerika irtihsal kaynaklan 
arasında trtibat temin eylemek o· 
lacaktır. 

Amerikan gemilerinin 
lngiltereye seferi 
Nevyork : 2 (a.a) - lnfiradcı 

a-rupu gazetelerinin baş muharriri 
Vilyam şunları yazıyor: " iyi ha· 
ber alan mahfcUer 1941 in ilk hef
taları içinde Amerikan ticaret gc 
milerinin himayesi altında lnıilte· 
reye seyrüsefere bqlamuı karan 
verilmiştir, 

Ankara : 2 (Türksözü muha· 
birinden) - Dış ticaretimize ait 
olmak üzere verilen resmi rakam· 
lara göre, lkinciteşrin ayı içinde 
memleketimizden 11.043.509 lira 
dctcrinde ihracat yapılmış, buna 
mukabil 5.501.081 liralık ithalltta 
bulunulmuştur. 

1939 yılının ayni ayı içindeki 
ihracatımız ise 12.045.351, ithali· 
bmız da 6.384.037 lira idi. 

Çukurovada maarif 
kadrosunun vaziyeti 

1940 yılmın ikinciteşrin ayı 
ile biten 11 aylık dış ticaret ra· 
kamlan da bu 11 ~yhk devre i· 
çindc dış memleketlere 99 milyon 
572.655 lira dcierinde ihracatta 
ve 63.592.159 lira değ"erinde de 
ithalatta bulunfiutumuzu ve ihra· 
cabmız lehinde 35.980.496 liralık 

( Gerisi ikinci sayfada ) Maarif müdürlüğü yıllık raporu hazırladı 

lngili İktisad(harp Naı.ırı B. Dalton 

lrlanda ihracatına 
kontrol tatbiki 

lngiliz iktisadi harp ne· 
zaretiinin bir tebliği 
Londra : 2 ( A. A. ) - lntiliz 

iktisadi harp nezaretinin bir ka· 
ranna göre, lsvcçe, Finlandaya, 
lsviçreyc, Romanyaya, Macariatana. 
Yuioslavyaya, Bulraristana, Yu· 
nanistana, Türkiyeyc, Sovyetlcr 
birlitine, Balear adalanna ve is
panyaya, Portekize, Afrikadaki 
muhtelif Fransız müstemltkelerine, 
Suriyeye, Madagaskara, Prima •· 
dasına yapılacak serbest lrlanda 
devleti ihracahna da son Unundan 
itibaren deniz kontrol vesikası sis· 
temi tatbik edilecektir. 

Adana Maarif teşkilatı 1940 
yıb içinde yaptıtı bir yılhk işleri 
bir rapor halinde viliyete bildir· 
miştir. 

Bu mufassal rapordan aldıtı· 
mız notlara ıöre Adana vilayeti 
dahilinde 147 ilkokul vardır. Bu 
147 ilkokuldan 4 tanesi bir sınıflı, 
5 tanesi iki sınıflı, 12 tanesi üç 
sınıflı , 13 tantsi dört : sınıflı, 112 
tanesi de beş sınıflıdır. 

Bu okullarda 139 zu kadın 208 
zi erkek olmak üzere 348 ötrct• 
men çalışmaktadır. Yine bu okul· 
tarda 6.397 ıi kız. 15,2'6 m erkek 
21,64.3 talebe okumaktadtr. 

Evvelki sene talebe sayısına 
nazaran 1940 senesinde talebe sa· 
yıst binden fazla aı tmışbr. 

Adana merkez köylerinde 38, 
Bahçe ve Oımanire kazalarına 
batlı köylerde 25 EQitmenli okul 
açılmıştır. Bu EQitmenli köy okul· 
lanndan 31) sında birinci yıl, ?.7 
sinde de ikinci yıl takib edilmek· 
tedJr. 

Bu okullarda çalışan Etitmen 
sayısı 64. gezici bqötretmen sa· 
yısı ise 8 dir. Henüz malumat a
lınaıntyan bir bölre hariç olmak 
şartiyle diter yedi bölgeye ayrı· 
lan Etitmenli köy okullarında 1847 
talebe okumaktadır. Bu talebeler· 
den 481 i kız, 1366 sı erkektir. 

Daha evvelce inşasına başla· 
nan 23 ötretmenli okulun inşası 
bitirilmiı, 8 etitmenli okul binası 
ikmal cdilmit, S etitmenli ve 2.f 
6tretmenli okulun inşasma da de
vam edilmektedir. 

tık tedrisat kadrosuna 27 Ö~· 
retmen ilave edilmek suretiyle çift 
tedrisat kaldınlmış, ötretmcnlere 
merkezde cnstroman ve şan, tale
belere de mandolin kurslan açıl· 
mıştır. 

r------------------........ 1 
Karabük şehri 
vücud buluyor 

Demir ve çelik fabrikalarımızın yanında 
yepyeni bir şehrin yükselmesine çalışılıyor 

Ankara : 2 ( TUrkellzU muhabirinden:)- Buraya 
gelen haberlere ıare, 8Umer Bank,KarabUk demir 
ve çallk fabrlkala" yanında kurulmakta o .. n yani 
fehrln bir kıamının daha kanallzuyonunu ikmal at· 
tlrmlf v• burada aafalt Jolların yapılmaaına karar 
vermlftlr. 

KarabUk .. hrlnln ın .. at .. ıarl de aUraUe Heri• 
nwktlr • 

ARNAVUDLUKTA 

İtalyan mukabil 
taarruzları kırıldı 

Kilisurada kanii 
bir muharebe ! 
Y nnanlılar yeni mevzi

ler, esir ve malzeme aldı 
Atina : 2 ( A. A. )- lyi ma

lumat alan mahfillerden ötrenil· 
dikine göre, ltalyanlar bir kısmı 
merkezi Amavudluktan geçen ye· 
ni bir müstahkem müdafaa hattı 
yapmakla meşg-uldürler . 

Bu da gösteriyor ki ltalyanlıtr 
son bir müdafaa zaruretinin hasıl 
olacağına anlamışlardır . Bu mcv· 
ziler d.: elden ridcrsc Yunanlılar 
Tcpedelen. Kilisura ve Avlon~ayı 
işgal edeceklerdir . halyanlar Hi· 
maranın Şukından ve Gar binden 
mukabil taarru7.da bulunmuştur , 
Bu taarruz kırılmış , düşman ağır 
zayiata uğramıştır. Tepedclen Şi-

malinde Yunanlılar yeni bir hamle 
yapmıılar, ltalyanlan mevzilerin· 
den atmışlardır. Merkez mıntaka
sının bir noktasında Yunanlılar 

bir baskın hareketiyle mühim bir 

( Gerisi UçUncU sayfada ) 

.. \ ·:.·i5.o.n.~oak~ko 
\ . ·~, -

Almsn hava kuvvetleri 
göndermek suretiyle 
Yunan harbine girmiş 

bulunuyor 

Londra : 2 (a.a) - Resmi 1-
tal_yan ajanu Romadan tebliğ e· 

diyor: 
Alman hava kuvvetlerine 

mensup bazı kıtaların ltalyaya 
gelmesi mUnascbc:tiylc İtalyan ha· 

va kurmayı reisi general Prikolo 
neşrettili cmriycvmide diyor ki: 

" Alman hava ve deniz mu· 
barebelerine iştirak edeceklerdir. 
Bu mUfrezeler buyuk bir ltalyan 
cUzUtamı olarak tc:lakkt edilecek· 

lerdir. Mıtştcrek mUcaclelc ltal· 

yan ile Almanya arasındaki silah 
arkadaflaJuıa muburleyecc:ktir. 



İngiliz matbuatını ellerinde tutanlar 

iMES'iN ooGuşu VE 
ÜNY ADAKi EHEMMiYETi 

• 
lnglllz ea,veklllerlnden me,hur Dlsraell 

föyle derdi : 

- Bizim her hUkOmet merkezinde iki ••fi· 
rlmlz vardır : Birisi aa MaJeste'nln mUmeaalll, 
dlAerl Time• muhabiri. 

• ort Rothermere'nin ölümü ve 
Times idarehanesinin bir Al-

an bombası ile tahribi dünyanın 

zarı dikkatini bir kere daha 
ngiliz matbuatının büyük baron
rı) adı verilen bir avuç insanın 
inde tuttuğu Londra matbuatının 

zerine çevirmiştir. Bu insanların 

e a-azetelerinin hikayesi hakiki 
ir roman teşkil eder. 

Bu romanlardan en uzunu ve 
adise itibariyle en zengini ise 
imes'in tarihçesidir. 

1939 yılında ancak 204491 
"rajı olan bu gazete dünyanın en 
üyük gazetesi ve lngiliıler tarafın· 
an ise lngilterenin mili bir mü
ssesesi telakki edilir. 

Times 1 Kanunusani 1785 ta
ihinde tesis edilmiştir. 

llk çıktığl zaman (Daily Uni
versal Register) adı altında intişar 
etmiştir. 

Müessisi John Valter adında 
Loyd sigorta kumpanyasının eski 
ajanlarından birisidir. Bu adam 
Amerikanın istiklal muharebesi es
nasında yaptığı borsa oyunlan 
yüzünden iflas etmişti. 

TIMES'IN DOÖUŞU 
1788 senesi kanunusanisinin 

birinci günü Daily Universal Re
~ster ilk dafa olarak (The Times) 
adı ile intişare başladı. Bu tarih
ten sonra sür'atli btr inki.safa mA7.· 

har oldu. Artık gazetenin büyü-
mesini, terakkisini menedebilecck 
hiç bir kuvvet yoktu. 1812 de 
Valter'in oğlu babasın!n yerine 
gazetenin başına geçtiği zaman 
Times artık İngiliz imparatorluğu
nun en büyük gazetesi halini al
mıştı. Avrupanın her tarafında mu
habirleri vardı. Hatta o zamanki 
başvekil Pitt bu a-azetenin tela-
raflarını iskelelerde musadereyi 
emrettiği için Times hususi bir 
posta ve telgraf servisi yaptır

mıştı. 

Fakat bu tarihlerde rekabet de 
başlamıştı. Çünkü, Morning Post 
da büyüyordu. Fakat ikinci Volter 
bir kere daha bütün rakiblerini 
a-eride bırakacak bir çare bulmakta 
gecikmedi. 

König adında bir Alman mü
hendi kendisine icat ettiği buharlı 
bir matbaa makinesi teklif etmişti. 
Bu makine bütün Londra gazete
lerinin bir günlük tirajını bir saatta 
basacak bir kudrette idi. ikinci 
Valter makineyi atelyelerinde tec
rübe etti. Yalnız, tecrübe matbaa 
amelesi arasında derhal bir ayak
lanma hareketi meydana getirmiş· 
ti. bir makinenin kendilerini işsiz 

bırakaca~ını anlamışlardı. 

Amele makineyi parçalamak 
istiyordu. Alman mühendisi König 
çok korktuğu için icadı ile bera
ber derhal Almanyaya döndü. Fa
kat çok kurnaz bir adam olan 
Valter makinenin kopyesini alma
yı ihmal etmemişti. Hatla kısa 

bir zamanda onu islah bile etmiiti. 

Aradan bir müddet geçtikten 
sonra Times'in dünyanın en bü
yük gazetesi olmasında kendilerin 
de menfaatı olduğu hususunda 
amelesini iknaa muvaffak ol
du. Ve yeni makine ile çalışmağa 
başladı. Alman mühendisine hiç 
bir şey de ödemiyordu. Bu suret
le babası zamanında 100 lngiliz 
lirasına satılan bir Times aksiyonu 
1817 de 12,000 lngiliz lirasına ka
dar çıktı. Yani müessesenin itibaı ı 
l20 misli artmıı bulunuyordu. 

"iKi SEFiRiMiZ,, 

M eşhur lngiliz başvekili Disraeli 
şöyle demişti: 

"Her hükumet merkezinde bi
zim iki sefirimiz vardır: Birisi Ma
jeste'nin mümessili diğeri, Times 
muhabiri.,, 

Filhakika Times gazetesi para 
hususunda hiç bir fedakarlıktan 
çekinmiyordu. Muharrirleri dünya
nın en bol para alan insanlan idi. 
Başmuharririnin maaşı daima İngi
liz başvekilinin aldığ-ı paraya mü
savi idi. lngilteredeki ve yabancı 
memleketlerde muhabirleri ise fay
dalı gördükleri zaman para sarfet
mek hususunda hududsuz bir se
lahiyete sahih idiler. 

Yazan~ 
P. P. 

·----------------Mesela: 1900 de Bokserlerin 
isyanı esnasında Times'in Pekin 
muhabiri doktor Morisson gazete
sine haber göndermek için bir 
kaç hafta içinde 250,000 frank 
(altın) harcamıştı. Bu Çin isyanı 

Times gazetesine yalnız tela-raflar 
için yanm milyona mal oldu. 

1905 de Rus - Japon harbi 
esnasında Times gazetesi Port -
Arthur muhasarasını bütün tafsilatı 
ile takibedebilmek için hususi bir 
vapur kiralamış ve butun mliret· 
tebatını da kendisi tayin ederek 
göndermişti. 

Times'in muhabirleri malumat 
ve haber almakta okadar mükem
mel ve mahir davranıyorlardı ki, 
her konferansta masanın başına 
geçen Bismark arkasındaki perde
yi kaldırarak, yarı ciddi, yarı şa
ka şu cümleyi söylemeyi itiyat 
edinmişti. 

- "Burada da Times muha
birinin bulunub bulunmadığından 
emin olmak istiyorum.,, 

Fakat, bütün insan teşebbüs
lerinde olduğu gibi Times te bü
tün nüfuzuna ra~en Dördüncü 
Valter zamanında büyük bir teh
likeye düştü. 

Onsekizinci asırda meydana 
çıkan Birinci Valtcr ne kadar zeki 
ve mahir bir insan idiyse Ondo
kuzuncu asırda da sonradan Lord 
Northcliff adını alacak olan Alfred 
Hermsvoth adında ayni derecede 
akıllı bir adam daha matbuat al~ 
mine atılmıştı. 

HALKI EGLENDIRMEK 

8 u adam, tahsilin umumileşme
siyle halka mahsus gazetelerin 

ra~bet kazanacağlnı keşfetti. 

Alfred Harms bu prensipe da
yanarak 1896 da Daily Mail gaze· 
tesini tesis elti. Bu gazete halkı 

etlendirecek, tecessüsünü gıcıklı
yacak mevzularla uğraşıyor ve bir 
peneye satılıyordu . 

Bir kaç sene içinde Daily Mai
lin tirajı bir milyonu .buldu ve hat
ta geçti. 

Çok pahalı olan ve eski for
müllere göre çıkmakta devam eden 
Times gazetesi o kadar kötü bir 
vaziyete düşmüştü ki, nihayet 1908 
de dördüncü Valtcr bu işten vaz· 
geçmeğe mecbur oldu. Yüz otuz 
senedenberi ilk defa olarak Times
in idaresi Valter'lerin elinden çıkı
yordu. Bu gazeteyi de Lord Nort
chiff idaresi altına almıştı. 

Umumi harpten sonra lord öl
dü~ü zaman Times'in idaresi Ma
jor john J. Astor'un eline geçti. 

Northcliff tarafından idare c· 

Bugün tirajı en 
yüksek lngiliz 

gazeteleri han
gileridir 

dilen diğer gazeteler grupu yani 
Daily Mail, Evening Nev.s ve pa. 
zar gazetesi olan Sunday Dispatch 
kardeşi Viko nt Rothermer'e intikal 
eyledi. 

1926 da halk gazetelerinin ba· 
şında gelen Daily Mail'in tirajı 

t ,700,000 di. lngiliz matbuatında 
adet olduğu üzere reklama tahsis 

edilen birinci sahifesi günde 1400 
lngiliz lirası getiriyo;du. 

Mamafih, bu gazete için de 
idbar başlamıştı. Çünkü sahibi ga· 
zetesinde öyle gürültü ve büyük 

mücadeleler açmıştı ki, bütün bun· 
lar okuyuculannın pek te hoşuna 

a-itmiyordu. Bilhassa Macaristanın 
müdafaasını üzerine almış ve bu 
memlekete karşı Trianon'da reva 
görülen haksızlık aleyhinde müthiş 
bir mücadeleye girişmişti. O ka-

dar ki çok minnettar kalan Ma

carlar Lord Rothermer'e Macar 

tacını tekfif etmişler, fakat lord 
reddetti. 

Fakat, Daily Mail gün geçtikçe 
rağbetini kaybediyordu. Halk son· 

radan Lord Beaverbrook adını a

lan Mako Aitken adındaki bir gen
cin satın alarak yeniden büyük 

bir canlılık ve inkişafla yaşatma~.1 
muvaffak olduğu Daily Express 
gazetesine rağbet göstermeğe baş-

ı bmı~fı 

Umumi harpte istihbarat na· 
zırlığl yapmış ve bugün de tay
yare imalat nazırı olan Beaver
brook, gazetesinin tirajını 2,500,000 
nüshaya çıkarmağa muvaffak ol
muştu. 

Bugün artık uzun z mandan
beri Daily Mail rakibi olmaktan 
çıkmıştır. Şimdi karşısında en bü
yük rakip olarak prensip itibariyle 
Sosyalist partisinin mürevvici olan 
Daily Herald gazetesi vardır. 

pış ticaretimizde 
inkişaf 

. ( Birinci sayfadan artan ) 

bir fark kaydedildiğini göstermek
tedir. 

1939 yılının 11 aylık ayni dev
resi içinde ise 115.834.715 lira ih
racatta ve 112 695.858 liralık itha
latta bulunmuş ve ihracatımız le
hindeki de 3.138.865 liralık bir 
fark kaydedilmişti. 

11 aylık dış ticaretimizin muh· 
telif memleketler arasında sureti 
inkısamına gelince, yine bu resmi 
rakamlara göre, ihracatımızda 

17.632.742 lira İtalya, 14.971.288 
lira ile Birleşik Amerika devletleri 
10.298.801 lira ile Romanya, 9 

milyon 613.983 lira ile İngiltere 
başta gelmekte; bunlan 8.449.287 

lira ile Almanya, 6.613.274 lira ile 

Fransa, 4.729.449 lira ile Macaris

tan, 4.239.277 lira ile de Çekos
lovakya ve 4.014.245 lira ile de 
de Yunanistan takip etmektedir. 

ithalatımızda - ise, 10.782.807 
lira ile ftalya, 9.708.474 lira ile 
Romanya, 8.439.006 lira ile Jngil· 

tere, 7.562.260 lira ile Almanya 
ve 7.280.353 lira ile Birleşik Ame· 

rika başta bulunmakta ve bunları 
takiben de 2.291.930 lira ile Çe
koslovakya, 1.907.518 lira Fransa 

1.116.783 lira ile lsviçre ve 1 mil
yon 116. 738 lira ile de Brezilya 
gelmektedir. 

·• "3 Mnci KAtiuh 941 

Yllda bir defa bir 
kurban parası teberru 
eden vatandaf larm sa
yısı iki milyonu bulduğu 
gUn hava meselemizin 
yarıamı halledllmlf aa
yablllrlz. 

Ceyhan mektubu 

Ceyhanda çamur
dan, lşıksızlıktan 

şikayet 

Orta okullardaki 
erkek tal benin saçı 

cça 

kt 
la 

Üç numaralı makine ile kesilecek 

Ceyhan : 2 (Hususi) - Son 

günlerde şiddetli ve sürekli ya· 

tan ya~murlar neticesi olarak 
kasabamız dahilinde kanaliza.s· 

Orta mektt p talebe le ı inin 

'iaç1arının kestiri lmt si hakkındı1 

Maarif Vekaletinden rmit g ef· 

miş ve orta mekteplere bild iril· 

miştir. Bu emre göre bütün or · 

• ta mektep talı~belerinirı saçları 

üç numara makine ile temiz b ir 

şekilde kesilmiş olacaklar. 
yon tf'şkilatınm mevcut bulunma · 

ması hasebiyle çukurlarda biri- t 

kerek göllenen bol sularda kaz 
Ta le beler bu şekilde saçları 

m kestirmek tedır. 
ve ördeklerin ötüşe, ötüşe yüz
düklerini ve adam akıllı banyo 

yaptıklarını maalesef görmekte· 
)'iZ, 

Bu vaziyeti belki de bütün 

kasaba halkı görmü~tür. Zatm, 

mahalle ve sokaklar çamur der
yasından geçi!mez ve çıkılmaz 
bir hale a-rldi. Ho,, çarşı ve is

tasyon caddesi de böyle günler· 
de berbat bir hal almaktadır. 
Bu hal aynen temadi ettiği tak· 
dirdf', "Maziye rucu mu? ,, diye 
insanın aklına bir sual g .!liyor. 

Evvelct, çarşı ve mahalleler 

berbat bir halde idi. Dört beş 
5enelik bir şalışma sonunda ka
saba çamurdan bayii kurtulmuş 

oldu. Fakıt, son .senelerdeki ba· 
kımsızlık kasabayı eski haline 

döndüreceğe benziyor. 
Burada bir noktaya İşaret 

etmek isterim: Vaktiyle g ice vak · 

ta trenleC cyhana gden ve is 

tasyonda vesait bulamayınca, k..ı 

sabaya yaya yürüyeıek gelm t' ğe 
mecbur kalan bir yolcu, çamur-

lara saplanan iskarpinini ararkt n 

çizme bulmuştu. Bu vaziyet her 
halde şimdi de haddinden fazla 

çamur deryası halindeki mahal 
lelerde mi zuhur edecek? Diğer 

taraftan, evvelce de yazdığım gi

bi, istasyon caddesinin, istasyo· 

na yakın mahalli ve Ayas yolu· 
na sapan kısmı halen açılmamış 
olduğundan bozulmuş ve çök 
müştür. 

Acaba burası neden höyle 
ihmal ediliyor? .. 

* • 
Keza kasabıda~i adedi mah· 

dut lüks lambaları da bugünler· 

de gene muntazam yanmıyor. 
Zaten, gündüzün gözü gördüğü 
halde çamur deryasından evine 

binbir türlü imeşakkatla gidebi

len halk, daha akşamdan sönen 

bu lüks lambalarından maalesef 
istifade edemiyor. Bu ışık ~aı an 
da bilhassa böyle karanlık gece· 

lerde ve yağmurlu günlerde mun 
tazaman yakdmlması termnni 

olunur. 

Kemal Akman şehrimizde 
An;Jara belediyesi umumi 

müfettişi değerli ht'mşehrimiz 
K~mal Akman evelsi gün şehri

mize gelmiştir. Hususi işlerine 

bakmak ve istirahat etmek üzere 

Adanada onbeş gün kalacaktır. 
Hoş geldin der iz. 

Milli Mensucat Beden 
Terbiyesi muallimliği 

Memleketimizin tanınmış spor 

cularından Jimnastikçi Faik ho

canın Beden Terbiyesi genel di 
rektörlüğünce Milli Mensucat 

Gençlik kulübü Beden Terbiye· 

si muallimliğine tayin edildiği 

memnuniyetle haber aLnmıştır. 
F aık Hocayı aramızda gör

mekle cidden bahtiyarız. Milli 

Mensucat Gençlik kulübünü bu 
mazhariyetinden dolayı tebrik 

ederken, memleketimize sayısız 
elemanlar yetiştirmiş olan Bay 

F aik'ten Mil ı i Mensucat G enç· 

lik ku!üuünün azami istifade et · 

mtğe çalışmasını ve Bay Faik' e 

daha çok çalışmak ve yetiştir · 

mek imkanlarının vet i'm esini tav 

siye ederiz . 

Üç kişi bir adanu 
bıçakladı 

Ali oğlu Ali Koç ve o11u 

Mehmed Koç ile diğer o~lu Ali 

Koç münazaa neticesinde Yusuf 

oğlu Ali Ôzdemiri bıçakla ya· 

rala 1ı'darından tutulmu,lardır. 

Suçlu baba ve oğulları adliyeye 

vcıi l miştir. 

Tutulan kumarcılar 

Mehmed Gen, Hüseyin Hil· 

mi Bi· gö!ge, Osman Bala, Said 

Boşnakoğlu zdrnda dört kişi so

kak içlerinde kumar oynarlarken 

suçü i tÜ yakalanmışlardır. Kumar. 

cılar adliyeye teslim edilnıi~tir. 

un 

incirlik Gençlik -3 
bl-

Gru bu kuruldu"~ 
- --- TMw 

Spor Te,kllAtma kavu,an 
ilk köyUmUz lnclrllk'tlr ha 

1-1.- 1941 ·-çarşamba gü, 
nü Bölgemiz B. T. Müdürü Bay sa 
Rıza Salih Saray, incirlik köyü· 1 

ne gi Jerck Beaen Terbiyesi k 
Gençlik Gru bunu açmıı ve re 

gençler le bir konuşma yapquş· k 
tır . . ad 

60 mükellef genç, pazar ga. ı 
nünden itibar-en ·çalıımalara . bil· i 
fıil başlıyacııklardır. - l 

İdare heyeti, şu şekilde te· a 

şekkül etmiştir : b 
Başkan : Öğretmen Niyaıi ıl 

GüdüJlüoğlu, 

Yurt müdafaa amiri: Kara· . .. 
kol k. onbaşı Mehmet Güven, n 

Aıa : Hurşit Kaıs, 
Köylerde yapılacak teşkilat1b 

ilk defa burada kurulduğunda!> . ~ 

incirlik kö)'ünü bu birincilifiP f 
1 . " dtn ötürü tebrik eder, dare he~ 

yetine c aşarılar dileriz. .> 
. il 

Kurtuluş bayra~ın.aıı.. 
yapılacak güreşler f 

5 Kanunsani Adananın kur.

luluş bayramına tesadüf ede~r 

Pazar ıünü ~ehir stadyomund•ıi 
büyük güreş müsabakaları sey~z 
edec~ğiz. e 

Bu gürcş!ere sekiz kaz~mıı 
dan yüze yakın güreşçi iştiri~i 
edecek ve muhitimizin çok t~ 

mayüz etmiş bu:unan KardkuoJ 
- üon güreşi yapılacaktır. 

Bu güreşlerde başa 40, or" 
taya 20, ayağa 10 lira nakli rd 
kafat verilecektir. Bu surt tle li 
g cmizin en iyi gür~çileriı:ıi ti 
nımış olacağız . Hu ıür~şlerde, ıf 
derece alacak ve istidatlı göra• 

lecek gençler Türkiye blı incili~ 
ferine iştirak ettirilmek üzere a1 
rıca çalıştırılacalc ve kamp yaf 
tmlacaktır. · 

Ayni gijn~ şe.hrimizde ' bul~ 
nan profesyonel namh gür~şçr 
lerden Polonyalı , Varo~ilev~ 
Habeşli Kasım Taffari, Dina~ 
İsmail, Edirneli Süleyman .J. 
Molla Mehmed de serbest Ari 

rikan güreşleri yapacaklardır. 
müsabakalara-Mersinli Ahmed 

de girmui mÜhtemddir. 

Moris Şövalye .. Al/ons ••• 
Moris Şövalye son a-ünlerde lsviçrede Lozan 

şehrine gelmiştir. Şövalye trenden iner inmez Ar· 
mand Poche isminde biri yanına yaklaşmış : 

- Bugün evleniyorum, misafirim olur musunuz? 
diye sormuştur. 

Şövalye, teklifi biraz garip bulmakla beraber 
kabul etmiştir. Armand Poche ve Şövalye derhal 
bir arabaya binerek Belediye dairesine gitmişlerd i r. 
Şövalye burada şahitlik vazifesini görmüş, sonra 
verilen ziyafette bulunmuştur. 

Fransız artisti akşama kadar düğün evinde kal
mış, hatta yeni evlilerin şerefine bir şarkı da söy
lemiştir. Evden ancak ortalık karardıktan sonra 
çıkmış, bu defa eski ispanya kralı on üçüncü Al· 
fonsun davetine icabet etmek üzere sabık kralın 
oturduQ"u otele gitmiştir. Moris Şövalye akşam ye· 

meğini eski kra. lla başbaşa yemiştir. · 
§ 

Fransada lokantıt listeleri birleştiril'miş, Jokart 
talarda herkesin yiyebileceği yemeklerin adedi t 
yin edilmiştir. Verilen karara göre, lokantalarda bi 
çorba veya ordövr, bir et veya balık veya iki seh 
ze, bir de meyvadan başka bir şey ycnemiyr 
Et ve ekmek için vesika verilec~ktir. 

Ordövr şunlardan mürekkep olaca t • 
ye, sümüklüböcek, turp, hıyar, kereviı < 

salatası, yengeç, midye, zeytin. 
Yumurta, sucuk, jambon, füme, lnıl d. ..: c.c;uı 

ordövre dahil deği ldir. Çorba ve yeôsl'kl r~y;tğS 

olacaktır. Yağ ilavesi istenirse ybğ rvı:Silfosı verile 
cektir. . ·. • • ·,- ; ,:, .. .. .. 

Lokantalarda hamur işi tatlrlar:-O:ci :ntire yokt 

• ... ·• ', ·~: 11 • . '. 



Ceyhanda et 
fıyatları arttı 

eyhan : 2 ( Hususi ) -
metağların bir lcıımı Av. 

an ıdiyor diye fiyattan 

ça ırth . Ve her gün de 

kta beıdcvamdır • Bu me· 
a yerli mamulat fiyatlarında 

kseklik ıörül mü yor dei'il . 
a asıl temas etmek istedi. 

nokta şudur : Ceyhanda , 

etinin kilosu evvelce 

38 kuruıfa iken , kasablar 
üddet evvel her gün kes
i Koyun adedini tahdid 
r . Bundan anlaşılıyor ki ; 
kilosunun artması isteniyor. 

-hal bir müddet devam etti 

ıabah erken kasablara ut· 
ımıyan et bula•na 1ı . Bade· 
k.uablarm iste~i yerine gel

e Koyun etinin kilosu da 
uruşa çıkanldı . Bir kaç 

ü~; gene kasa ular yevmiye 
10 Koyun keserken , şimdi 
·ki koyun kesmekle iktifa edi 

ar.Ve bu sınetle kasabada bir 

uhranıdır bükum sürmeğe 
. ladı . M. S. 

köprUsünUn 
•••ına devam ediliyor 

Ceyhan : 2 ( 1 ürksözü mu-
~irinden ) - Ceyhan nehri 

lerinden ve kasaba civarında 

~fiaca büyük bir Hma demir 
prü yapılmakta olduğunu ve 
köprünün gerek karşı yaka· 

ki ve gerek bu taraftaki 
aklarının ikmal ve itı:nam edil· 

oldutunu ve üzerinin demir 
inin de kamilen Ceyhana gc-
ilerek montaj ameliyesine in· 
1r olunmakta o.duğunu cv
lki mcktublanm ja yazmıştım. 

Arnavutlukta ltalyan 
ınukabil taarruzları 

kırıldı 

( Birinci sabif ~<len artan ) 

dağı ele geçirmişlerdir • 
Harbin en kanlı çaı pışmalarındnn 
biri dün gece Kilisura bölgesinde 
olmuş, l< ıymetli mevziler Yunan· 
lılar eıine geçmiştir. Kilisura, Av
olnya yolunun hır kısmı Yunan 
topçusunun ateşi altındadır . ltııl· 

yanlardan on iki lop. 15 mitral
yöz ve bir çok havan topu al -
mıştır . 

ltalya nların sahil mıntnkasında 
tanklarla y:ıptıkları nıüteadrlid 

a~ınlar püskürtülınü::ı , bir miktar 
esir alınmıştır . 

Çocuk insanların çiçeğidir. Se 
viniz okşayınız fakat öpmeyiniz 

Çocuk Esirgeme Kurmu 
Genel Merkezi 

. 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. s. K. s 
Koza 

-= 
12 

Ma. pıırlağ"ı 49,50 51 
\.fo. temizi 47,00 48,25 
Kapım ah 
Y. Po.muğu 35 
Klevland 1 59,25 60 
Susaam 29 29,50 
K.buğday 
~uğday To. 

ı ., yerli 7,75 
Arpa -- 5,00 1 5,675 
Yulaf 1 6,25 

2 1 1/1941 
Kambiyo ve para 

(ş Bankasından ıılınnıışln 
1 -t.cı - --t Rayişmark --

1 
Frank (Fransız) 

_.____ --
Sterlin (İngiliz) 5 2l 

1 Dolar (Amerika) 132 20 1 

ı __!:rank (İsviçre) 

ilan 
Adana Ticaret ve Sanayi Odasından : 

Sicilli ticaretin 66 numarasında kayıtla ( Milli Mensucat Fabri
kası Limited So.syetesi ) Uınum Müdürlüğüne bu kere şürekidan 
Mu1lafa Özgür seçilmiş olduğund~n imza salahiyeti hakkındaki 
Birinci Notcrlıkten musaddak 1-1-1941 tarihli sirküler sureti 
aşağıya çıkarılmıştır. Keyfıyet ilan olunur . 

671680 1. l~inci kirıun 1941 

Si r k ü l e r 
Heyeti idaremizin 193 s~yılı karan ile 1941 Takvim yılı ıç111 

Şirketin Umum Müdürlüğüne Heyeti idaremiz azasından .Bay Mus· 
tafa Özgür seçilmiştir, 

Bay Mustafa Özgür Şirketimizin Resmi Mühüıü ile birlikte vaz imza 
etmek suretiyle Şirketimizi Resmi Mhkamata ; mali müuscıelcre 
ve harice karşı temsil selahiyetindedir • 

Umum Müdürün G!ıybu':Jeti esnasında ayni selahiy~ti ifayı vazife 
etmek üzere idare Heyetinin tensibi ile bir vekil tayi~ edilir • 

Şirketin Resmi mühürü ile Bay Mustafa Özgürün aşajıda mevzu 
imzasının not alınmasını rica ederiz Bugüne kadar şirketimiz hak· 

3-1-941 Cuma 

8.00 Program, saııt ayan, 

8.03 AJANS 

8.18 Müzik : Hafif program 

8.45/ 
9.00 Ev Kadını - Yemek 

12.30 Program, Saat ayarı 
12.33 Müzik : Şarkılar 

12.50 AJANS 
13.05 Müzik : Saz 

13.20/ 
14.00 Müzik : Karışık program 

18.00 
18.03 
18.30 

19.00 
19.30 

Program, saat ayarı 
Müzik : Radyo swing 
Müzik : Karışık program 
Müzik : Fasıl heyeti 
Saat ayarı, AJANS 

19.45 Müzik : Şarkılar 
20.15 RADYO GAZETESi 

20.45 Temsil ' 
21.30 Konuşma (iktisat) 

21.45 

22.30 

22.45 
22.50 

23.25/ 

Müzik : Radyo orkestı ası 

Saat ayan. AJANS 
Müzik : Radyo orkestrası 

Müıik : Cazband 

23.30 Program ve Kapanış. --- BU AKŞAM --= 

Nöbetçi Eczane 1 

Ali Nasibi 
Yal cami ı Yamnda 

-

ASRİ SİNEMA 
SUVARE 

8.30 
MATLNE 

BU AKŞAM 2.30 
Mevsimin an bUyUk TUrkçe aözlU filmi 

BAŞROLLERDE : 

KOMŞU MISIR'IN iKi BÜYÜK ARTiSTi 

Leyla Yusuf 

MURAT VEHBİ 
Türkçe sözlü - Arap musikisite süslü 

LEKELi KADIN 
Istırapların sarsmadığı bir aşk ... 

inkisarların kırmadığı bir neşe ... 

Hayatın yarattığı bir mucize ... 

18 muazzam kısım - Tekmili birden 

Localar satılmaRtadır. Lütfen telefonla nyırtınız. 

TELEFON '..250 

==~:::::::=P=e~k~Y~a=k=ın=d=a========ı~ 
Leyla iLE Mecnun 111 

··~~~w 
Vurddaş !. 

- Mürettip alacağız 
Matbaamızm gazete kısmın

da çalışmak üzerebir mürettibe 

ihtiyaç vardır. ldarehanemize 

müracaatları. 
Hava kurumuna aza ol 

Köprünün montaj. ameliyesi· 
yapınatı taahhüt eden ecnebi 

Üheıidisler Ceyhana gelditin· 
n derhal bu işe başlanılmış-

kında beslenen emniyet ve tev~ccühlerin devam :tmesi temennisi y 
ile saygılar sunarız . 1 

Milli Mensucat Fabrikası Ltd Şirketi Heyeti idaresi 1 L D 1 z Möble Evi 
ve Atelyesi 

0~ • Nehrin kauba tarafmdaki 
ak arası perçinle•e ameliyesi 
yli ileriltmiş bulunmaktadır • 
ehir üzerine kurulacak muval(. 

at iskele ile köprünün montaj 
,fmeliycsi de bitirilmiş olacaktır , 
ıl M. Selçuk 

" "' Adıyamanla Bayan 

Perişanın kavgası 
ı 

Perişan Haklı ve Fatma 1 
dtyaman isminde iki kadın ara ı 
nda ç kan kavga esnasında mü r 

r. ekabilen saçlarını yolarak elle· 
tine geçirdikleri demirlerle bir· 

birlerini yaralamışlardır. Perişan 
Hakir ile Fatma Adıyaman hak· 1 
kında kanuni muamele yApılmış· 
tır. 

Altın fiatları 

lstınbul : 2 (Türksözü mu· 
ıbirimiz4cn) Dün, bir altı-

nın fıyata 23 lira 5 kuruştu. 

ilan 
Halkevi reisliğinden: 

Re~im ve fotogref sergisi 
~oı ülen lüzum üzerine 711/941 

taı ıhine tehir edilmiştir. iştirak 
edecek e.terlerin en geç 6 1 941 

ll!'t 14 e kadar evimize gönde· 

rilmesi rica olwıur. 12617 3·4 

Reis Azası Azası Azası l=:=::==:=:=:=::=::=:=:=::=:==:=:=:=:=:=:=:=::=:==:~=========I 
Nuh Naci Yazgan Mu~tafa Özgür Nuri Has Seyit Tekin ve-

rescleri namına 

( imzası ) ( imzası ·) ( imzası ) 
lbrahim Tekin 

( Jmzuı ) 

Bay Mustafa Özgür şu suretle imza eder • 

işbu Sirküler Adana Birinci Noterliğinin 31. Birinci kanun 1940 
tarih ve No. 6641268 ile tastik, tesçi! ve ilin edilmiştir . 12624 

İlan 
Devlet Demiryolları Adana 6 ncı 

işletme Müdürlüğünden: 
Maraşla Gaziantep ve h.ıvalisi h ılkın•n Adana ve Mersinle olan 

mütekabil münascbatım gündüzlcyin temin ve teshil etmek maksa· 
diyle ; h r gün Mersinden kalkıp lskrnJerun ve lslahiytye giden 
ve akşamları avdet eden 520 ve 521 numaralı )olcu trenleı imizin 
3-1 -94 l den itibaren F evzipaş dan Eloğlu ve Narlı istasyonla· 
rına kadar da temdidi suretila aşağıdaki yazılı saatlerde yolcu nak· 
liyatının yapılacağım muhterem h11lkımıza ilan ederiz. 126l4 

1021 numaralı katar 
Varış Kalkış _ı 

Narlı 11105 
Elotlu 1 J/45 11158 
Kömürler 12/38 12/40 

Fevzipaşa 13/10 

1020 numaralı katar 
Varış Kalkış 

F'evzipaşa 13130 
Kömürler 13148 13150 
Eloğlu 14ı30 14140 

Narh 15/20 

1 1 Zarif Ev 
Mutedil 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

Eşyaları 1 1 

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

sandalya, tabure, büro takımları, maruken takunlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

Taşradan Sipariş Kabul . Edilir · 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,, Moble Evi 

12546 



Sayfa <t 

Radyo Satmak 
çok kolaydır 

Asıl mesele satılan radyola
rın servisini temin etmektir 

Radyo alırken, size en iyi radyoyu satıyorum 
diyen kimseden değil, size en iyi servisi 

. temin ediyorum diyen : müesseseden alınız. 

En iyi radyo ile en iyi 
servisi beraber bulacağınız 

şudur •• muessese 
• 

TORKSôZO 

..................... 
Nazar dikkate 

Misis nahiyesine.le yoksul ço 
coklar ve mcktcb meııfaatine 
29-21-940 tarihinde yapılac-. lc 
gürtş mü1abakalan yafan yat· 
murlar yüzünden Kurbao bayrı· 
mının ikinci gününe bıralcıld.gnıı 
saym halkımıza ve gürtşçilt'ı imi· 

ze ilin ederiz. 

Misis ihtiyar hey :i 

12614 31 -- 1 

-------------------
İş arıyor 

Yüksek tahsil görmüş 
iyi bir muhHebeci iÜnÜn 
muayyen saatleri için İf an· 
yor. 

Muhasebtnin her tekil 
ve usuluna valuf ve her nevi 
mütsstse mubascbeıini idare 
edebilir. Şerait ehvtndir. 
ifürkıözünün (cezmi) remzi 
ne tahriren müracaat edil
mesi. 4-4 G. 12596 

ilan 
Gaip Anahtar Kılıfı 

İçeı isinde yedi Anahtar Hah 

zincirli Anahtar. Kihhm gaip 
ettim. 

Bulup Türk Sözü Matl>aaamı 

Abidinpaşa Caaaesi No: 112 Telgraf: Remo - Adana - Telefon: 110 teslim edeni derhal memnun 
~~~~~-~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ edec~~~ i~nedMim. 

1 r 

·····················································: ı •• •• •• • ı 

ı T U R K S O Z U i ' 
• • • • 1 GAZETE ve MATBAASI : 

) 

J<ESEA. 

Her Eczahanede bulunur. 

• 
T. iŞ BANKASI 

Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Pli n ı 

KEŞ1DELER: 

4 Şubat, 2 MayH1 1 Aıustos, 3 lldncitf'tıl'io 

tarihlcriode yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
l AJd 2000 
8 " 1000 
2 " 750 
4 " 600 
8 " 250 

85 " 100 
80 

800 " 
" 

50 
20 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

2.000 Lira 

3.000 " 
1.500 " 
2.000 . " 
2.000 u 

8.500 " 
4.000 " 
6.000 " 

Türkiye iş Bankasına para yahrmakla yallmz para biriktirmiı 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiı ol"'8QnUz • . • • 

1 T •• k •• •• G İ • • Okuyucularına, dünyanın her tarafında İ , _, _________ ...., _ _.. ...................... . 
•1 ur SOZU aze esı • vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. • ! TÜRKiYE CUMHURfYETI 

• ı 
ı ! 1 Ziraat Ban~ast • • • • • • • • • Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha- • .. 
1 Türksizii Matbaası: rita •. Biliimum Matbaa işlerini Türkiyede : 
: mevcut matbaalara rekabet eder derece- e 
1 de tabeder. 1 

( . . 
• • • c • • 
( . . 
1 

: TOiırksO~ltlı CöDt kosmo :- : . : • • İ Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü ) ! 

Kurulu• l•rihl : ,_ 

Sermayesi: 100.000.000 Türk liram 
~be ve ajans adedi: 26S 

Zirai ve ticari her nevi bankı muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heuplanna 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekalecek 

lrnr'a ile aşa~ıdaki plina göre ikramiye dai·ıtllacıkhr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ,, 500 " lOOO ,, 
4 " 250 .. 1000 " 

40 " l 00 " 4000 " 
100 " 50 " 5000 " 
120 .. 40 •• 4800 " 
160 " 20 " 3200 " 

1 Mu··ceJl!Lhanesı·nde "apılır 1 olKKAr =Hesaplarındaki paraıer bir ıt.ne içinde'° ı. e · rrr.~ I; • e radan aıatı düşmiytnlere ikramiye çıktılı takdirde 1imie 
• ' • 20 fadasile verilecektir. 

·~·-·--··~~~i::!:j:~~!~········-· j •• ~u:;~:~,.•;ı:~~bl!r:~:· ;,k~;:~~:;,~ BirincUnun, 1 Matı 1 
1 -Belediye zabıta memurları içio otuıiki adet kaput diktirilecektir· l -

"ızılay. Balosu 
Mevsimin en nezih, en kibar batosudur 

126GO. 5- 5 

2 - ~a~Hann kumaıı Belediye tarafından vtrilecek ve diter ~·~~~--~İl~A~-~~.~.~~---.. ~-~ .. ~ 
bütün malzemeleri terziye ait olıcabr. A b On e .ve an T"'IJR.K..~ 0 ZrJt 

3 - Kaputların muhammen dikiş bedeli, beheri on beı lira üze· Şartları ... ~·· ~~...,.. ' 
rinden 480 lira ve muvekkat teminata 36 lirıdar. Seneliğ'i 1200 Kr. 

4 - Şartnamesi Belediye zabıta müdürlütündedir. Arzu edrnler Altı aylığ'ı 600 ,, 
her 2ün oradan ıörebilirler. Üç ayhğı 300 ,, 

5 - ihalesi 17/ikincikinun/941 Cumı günü saat onbrıte Bele· Aylık ta ~e edilir. 

diye encümeninde yapılacktır. isteklilerin mezkur ıün ve saatte lllnlar için ldar•ıı• 

Sahip ve Ba;fmuha• rJri 
FIRID CELAL GU~.CN 

Umum! NetriJJ1Müd1Wi1 
MACiD GOÇLU 

ff 1 i 

BasıldıQ-1 yer : TDRKSÖZÜ ~albau muvakkat teminat akçalariyle birlikte Belediye encümenine murı- müracaat etmelkHr. 
caatları ilin olunur. 3-7 12623 ..._·-----------------.---~ 


