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Ticaret Vekaletimizde çahşmalar 

NKARA iKTiSADı 
ERGiSi AÇILI 
Ticaret Vekilimiz B. Ökmen İzrnire gidiyor 

İrlanda ' hlar 
erlini protesto 

edecek gibi ! 
• 

lrlan<la fevkalade 
tedbirler alacak 

IRLANOA TOPRAKLARINI 
ALMANLAR BOMBALAMI 

• 
Dablin : 1 ( A. A. ) - Resmi 

isı ihbarat bürosunun bıldirdiğine 

ıcöre, evvelki rece ve ıiün sabah 
Scıbest lrlanda hükfıınetinin nıuh· 
telıf Kontluklaı ına bombalar ahi· 
mış, hasarat ve nüfusça bazı za
)'ıat olmuştur. Elde edılen yangın 
bombalarının ~iman bombası ol
du~u tcsbit edilm ıştır. 

Londıa : 3 ( A. A. ) - Müs• 
takil Fransız Ajansıııdaô: Serbest 
lrlanda hükumet rl"isi Dö Valera 
bir Alman bombası parçalarının 
kendisine verilmesıni istemiştir . 
Berlin ncıdinde şiddetli bir pro
testoda bulunacaıı sanılm:ık tadır. 

İktisat! me~hcrinin nç1lac:ığı Auknra st·rgi evi binası 

Ankara : 3 ( TUrksözU muhabirinden ) -iyi bir kaynaktan 
aldı~ım malumata g~re, ~ıcaret Vekilimiz Bay Mümtaz Ökmen bu ayın 
ortalarına doğru lzmıre gıdeceklerdir. Vekilimizin bu seyahatından mak
sad Tütün piyasasının açılacağı gün İzmirde bulunmaktır. Bay Müm
taz Ökmen lzmirde bir kaç gün kalacaklardır. 

Ticaret vekilimiz bu ziyaretinden bili .tifa<le lzmirin ticari vaziyeti 
üzerinde meşgul olacaklardır. Jzmirde Vekilimizin reisliğinde bir top
lantı yapılması da pek muhtemeldir· 

Diğer taraftan aldıhım malumata göre hükümelimiz Ankarada bir 
iktisad Meşheri açmağa karar vermiş bulunuyor· Bütün vilayetlere bu 
hususta t;ı mim yapılarak o vilayet dahilindeki sanayi eserlerinin hazır
lanarak lktisad Vekaletine göndtrilmesi bildiıi! miştir. Hu şehir Ankara 
sergi evinde açılacaktır. 

• Işıkların tamamen söndüriilmtsi 
dü~ünülmektedir . Çok şiddetli 
mudafaa tedbirlerinin de alınması 
bcklenme~tedir • 

Kurtuluşun XIX uncu yılı 
Deyli Meyi gazctes"nin 04blin 

muhabiıinin bildird i~ine göre lr
l~ndad~ Alman hava kuvvet

1

lcri· 
nın hucumlarına karşı giltilrçe 
artan nefret dün Nazilerin hüyük 
k uvvetleı le ıelere\( btş Kon ti •ık 
üıerine bombalar ya~dırmuından 
ıonra gayz halini almıştır . 

ÇUKUROVA YARIN 
BAYRAM YAPIYORı 

Amerikanın yeni Vişi 
buyuk elçisi 

Butun Çukurova, yarın Kur· 
tulu~ gUnUnUn onyediuci yıldönU· 
mUnU .kutlıyacaktır. 

Bu münasebetle yapılaeak 

şrnliğe b::ışlnnncaktır . 
A<lannlılar 9.30 <la Belediye 

önUnde toplanma~ olacak, mUtea· 
kiben Saat Kulesine gidilecektir. 
A<lannnın tarihi bayragı Kuleye 
meracıirnle çekildikten sonra, bu· 

Cenevre : 3 (a.a.) - Vişi'de 
tahmin edildiğine iÖre, Amerika· 
nın yeni büyük elçisi Amiral Lahy 
cumartesi ıünü Vişi'ye gelerek 
vaıif esine başlıyacaktır. 

hu_yuk törenin programı bi ı·heyet 

tarafından hazıriıı.nnıı )>tır . Bu 
programa göre, buglln saat 2·1 te 
atılacak toelar ve fabrika du
dukleri.)· le bıı.yramım1z ilan edile · 
cek ve boş kanunuc;ani sabahı 

9.30 da top atılmak surdiy le 

ra<la hitabel erde bulunulacnk ve 
huudan soora Ataturk Parkına 
gidil~rek Ebedi Sef'in Amhnft. 
Çt'lenkler konacaktır . 

( Gerisi ikinci sayfada ) 

20,000 ton çiğidimiz çürümek 
tehlikesiyle karşı karşıya! 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· . • ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 
• . • • 
Çiğid yağları fiatı yüzde elli yU.k

çiftçiden eski 
alınıyor 

i 
i . 
• . . 
• . • . • . • . seldiği halde, çiğid 

• . 
' . • • fiat üzerine • • . • . 
'·~· .. . . ......... ._. .................. ~ . ., ........... . 

Son g-ünlerde önümüze sür'atle çaresinin aran 
ması lhım gelen bir mes'ele çıkmıştır. Çiftçinin 
elinde bulunan çitidlerin tehlikeye düşmüş olması. 

Çırçır f abrikalanndan pamuktan ayrılmış yüz 
binlerce kilo çiğid fermantasyon neticesinde çürü
mek tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. 

Yağ' fabrikaları kafi depoları olmadıklarını ileri 
~ürerek son iÜJllerde mubayaalarını azaltmışlardır. 
Mamafih bütün fabrikaların tam randımanla çalış· 
taklarını ve ihtiyaçl1rı olan çiğidi aldıklarını dahi 
f arzetsck aÇıkta 20,000 tona yakın bir çiğid kala
cuk tır. Bu kadar mühim bir stok ne olacaktır? 

Dittr tarıfllın çiftçiler çitidc fiıt olarak t"bit 

• . 
• , ........ ~ ..................................... ~ ...... ,. .. 

edilen 4,5 kuruşun bugün çok dun bir fiat oldu· 
ğundan şikayet etmektedirler. Çiğide bu fiyat tes· 

bit edildiği zaman çiğin yağı nın kilosu 40 olduğu 
halbuki bugün 60 a yükselmiş bulundu~ halde 

çiftçiden çiğidin hala 4,5 kuruştan alındığı ileri sü· 
rülmektedir. 

Görülüyor ki; gerek mevcud stokun düşmek 

üzere olduğu tehlike ve gerekse çi~t fiatları ehem· 

nıiyetle ve sür'atle nazan itibara alınacak birer 
mes'ele halinde önümüze çıkmaktadırlar. Alakadar-

ların derhal harekele geçerek lfizım gelen tedbirleri 
alacaklannı umuyoruı. 
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l·-----~:-.---·1 Pamuk kongresi bugün 
Askerhk ıçın ; 

* AmerikadaJ çalışmalarını bitiriyor 
yüz bin l Ziraat Vekilimiz bugün 

t kişi daha t delegelere ziyafet verecek 
l çağn·ıldı l 
t va,lngton: 3 (B.B.C. ı 

Sa : 8.1 !5) Blrle.lk Dev· $ 
teller Harbiye Nezareti * 
yeniden 100 bin klflyl ı* 
aakere çajlırmı,dır. t 

··--------.· .. --~ 
Geniş İngiliz 
hava faaliyeti ' 

Bremen üstüne 
20,000 bomba ! 

Almanların diğer 

tesisatına da 1 O 
bin bomba atıldı 

Ankara : ~ ( Türksözü muha· 
birinden ) - Dün açılan Pamuk 
kongresi bugün de mesaisine de
vam etmiştir . Komisyonlar bugün 
saat 10 da toplanmışlar ve tet· 
kikler yapmışlardır. Yarın (bugün) 
Umumi Heyet toplanacak ve ka
rarlar alarak mesaisine nihayet 
verecektir. Bugün Ziraat Vekilimiz 
Muhlis Erkmen tarafından delege· 
!er şerefine bir ziyafet verilecek
tir. Ve delegelere Ziraat Enstitü
s iinde Ziraat filmleri gösterilecek-
tir . 

Çinlilerin 
yeni zaferi 
Şansi eyaletinin bir 
kısmı geri alındı 

Moskova: 3 ( B.B.C·Sa.S.15 )
Son gelen ltaberlcre göre Çin mil
lt kuvvetleri buyuk bir taarruza 
gl'çmişlt<rdir. Şansi ve llopcide 
Japon mukavemetini.kıran Çioliler 
yetmiş k öprU,yU berhava etmi~ler 
ve 230 mil dcmiryolunu tahrip e
dere1' Şansi eyaletinin bir kısmı· 
nı isrirdat ctmittir. 

Bardiya İtalyan 

müdafaa hattı 

dün yarıldı 

lngiliz tayyareleri
nin geniş faali yeti 

Kahire : 3 ( A. A. )- f ngfüz 
hava kuvvetlen tebliği : 31 l l~ka
nunu ikinci kanuna bağlayan gece 
lngiliz bombardıman tayyareleri 
Timimi ve Gazaldeki ha'lla IDC)· 

danlarını bombardıman etmişler , 
yana-ınlar çıkaı mışlaıdır . Bir düş· 
man tayyaresi tahr ıb edılm i şlir • 
Evvelkı gece de Bardiya bom· 
b..rdıman edilmiştir. Derneye ya· 
pılan hava taarruzunda da bir 
mikdar düşman tay,>aresi hasara 
u~ratılmıştır . Bütün bu harekat 
esnasında tayyarelerimiz zayiatsız 
üslerine dönmüşlerdir • 

Londra: 3 ( A. A. )- lngiliz 
teblıği, Avusturalya kıtaatının bu 
sabah bir noktadan Bardiya mü· 
dafaasını yarmış olduklarını ve 
harekabn devam ettiQ-ini bildır
mektcdir. 

Ovanın sulanması 
• ANA iNŞAAT 

• • 
BiTTi 

Yirmi beş köprü , 19 sifon , 6 menfez , 5 
şüt , 8 priz , 21 prizli köprü kuruldu 

1941 Yılının buiÜn dördüncü 
gününd eyiz . Bu yeni yıla girer· 
ken geçen yıllar içinde ovamızda 
bl'şlanan büyük su iş l erinin halen 
ne vaziyetle buluodutunu ve ne
ler yapıldıtını elbet merak etmiş· 
sinizdir. ıau mevzu üzerinde bu
gün okuyucularımıza toplu bir 
ma)Qmat vermeyi faydalı buluyo· 
ıu:ı:. 

Toros datla ının ccnubu.ıJan 
akrn rüsublarla meyd nıı~ı ge' 1iş olan 

Londra : 3 (a.a) - lngiliz ha· 240,000 hektar gcniilikteki Ada· 
va kuvvetleri evvelki akşam Bre· n:: Ornsında bu dajtlardan çıkan 
men üzerine 20,000 yanaın Seyhan, Ceyhan ve Berdan ırmak· 
bombası ile bir çok yüksek infilak lan bu geniş ovayı üçe böler . 
kudretli bomt-a yağdırınışlardır. Asırlarca kendi haline bır:ı-
Bremen'e yapılan bu büyük hücu• kılmış olan bu üç ırmak gittikçe 
mun esas hedeflerini her türlü harp 
gemisi ve ~bilhassa deniz tezgah
ları tasfiyehaneler, demiryolu mü· 
nakalatı, limanlar, civanndaki de· 
polar, fabrikalar ve diğer muhte
lif endüstri mıntakaları teşkil et· 
miştir. Baskın karanlık çöktükten 
bir saat sonra başlamış ve daha 
iece yansından evvel 10,000 yan· 

( G~riııi uçuncu ıayf ada) 

yab nileşmcğe yüz tutmu~ , mü· 
temadf t aşkınlıkları ile butün A· 

dana ovasını , Adana şehrini ve 
ova köylerini tehdid etmeQ'e baş· 
lamıştır. ~u suretle 12,000 hektar 
genişlikte Cinci, 8,000 hektar ge
n işhkte Yaramış - Baharlı ve 
10,000 hektar renişlikte de AQ-ba 

( G~riııi ikinci aayf ada ) 

-
Romanyada anarşı 

ve Sovyet müdahalesi 

Londra : 3 (a.a) - Royterin 
bildirdifine göre, Romanyada da· 
hili vaziyet kanşıktır. Romanyaya 
yeniden Alman kıtalannın gönde· 
rilmesine başlıca sebep sol cenah 
unsurlan ile demir muhafızlar ara . 
sındaki ihtilaflardır. Romanyayn 
komşu olan dig-er Balkan mem
leketleri ile Almanyadan ve hatta 
doğrudan doğruya Bükreşten ge. 
len haberlerin esası, vaziyeti l>u 
şekilde göstermektedir. 

Romanyadaki komünist ve 
demir muhafızlar arasındaki anlaş· 
mazlık Sovyet elçisinin müdahale · 

sini mucip olmuştur. Demir muha
fızlar tedhi ş için ortalı~a komüniz · 
mi isnad ettirmektedirler. 
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Sayfa 2 TORKSÔZÜ 4 ikinci Kanun 941 ,J 

İngıliz imparatorluğunun afacan çocuğu : 

IRLANDA 
altı yüz Irlanda'nın 

devam eden istiklal 
seneden beri 
mücadelesi 

lrlanda şehirlerine 
hları lngilizlerle 

düşen Alman bombaları lrlanda
anlaşmaya sevketmiyecek mi? 

1 rfanda şimali ve cenubi diye iki 
kısma ayrılır: Şimali lrlanda yani 

Ulster lngiltereye aittir. Ve bugün 
anavataola beraber Almanyaya 
karşı harp halindedir. Merkezi 
Dublin olan cenubi lrlanda yani 
Eire ise bitaraflığını muhafaza et
mektedir. Filhakika bu çok garib 
bir vaziyettir. Fakat, lrlanda alh 
yüz senedenberi istiklali için yap
tığı mücadele bilindikten sonra 
bunda bir fevkaladelik olmadı~ 
anlaşdır. 

lrlanda lngiltereden ayrılarak 
istiklalini almak için bütün tarihi 
boyunca her türlü çareye baş 

vurmuş bilhassa dehşet ve ihtilil 
ile bu işi halletmeğe çalışmışhr. 

Şimdi biz burada bir Fransız 
muharririnin ( ikiz iki ada arasın· 
daki büyük dram ) adı verdiği ve 
üç büyük ihtilalin çıkmasına se· 
beb olan mücadelenin tafsilatına 
ıirişecek değiliz. Yalnız irfanda· 
nın muasır istiklal mücadelesinden 
bahsetmekle iktifa edecetiz. Bu 
mücadele birbirinden tamamiyle 
farklı iki ıafha arzeder : 

1 - Fenian hareketi 
2 - lnsh Republican Army 
Fenian hareketi 1858 de baş· 

ladı ve 1906 da şeflerinin ortadan 
kaybolmasiyle hitama erdi. Bu 
hareketin tarihçesi bir romancının 
mubayye~esinden çıkmış bir takım 
maceraların hikayesine çok benzer. 
Bu teşkilat bir zamanlar o kadar 
büyük bir f aa1iyet ıösterme~e 
başladı ki, Amerikada yerleşmiş 
olan lrlandalılar bile ıeniş mik· 
yasta mali yardımlarda bulunmuş
lardı. Hatta 1865 de Fenianlar yal
nız Nevyorktaki lrlandalılardan 
200 bin dolar toplamağa muvaf -
fak olmuşlardı. 1870 de işi o ka
dar ileri götürdüler ki, Kanadayı 

zabtetmek için yaptıkları teşebbüs 
az kalsın muvaffak bile olacaktı. 

Bundan bir kaç ay sonra Alman
yaya karşı harbe giren Fransaya 
yardım etmek üzere harekete 
ıeçtiler ve Fransada küçük bir 
lrlanda ordusu teşkil ettiler. 

lnıiliz Başvekm Gladstone 
Fenianlara bir takım imtiyazlar 
vermek mecburiyetinde bile kaldı. 
Mevkuf olan bütün lrlandalı şef-
191i tahliye ettirdi. Fakat bütün bu 
imtiyazlar hiç bir netice vermedi. 
lrlandahlarm dehşet hareketi ye
niden bütün şiddetiyle başladı. 

lnillizler de tahliye ettikleri 
lrlandahlan yeniden tevkif ettiler. 
Mamafih bunlar 1876 da kaçmağa 
ve ele geçirdikleri bir vapurla 
Amerikaya ulaşmağa muvaffak 
oldular. 

Fenianların prensibleri ve usul· 
!arına aynen tevarüs eden 

lrish Republican Army kendisin· 
den ilk defa olarak 1916 da bah
settirmeğe başladı. Fakat ihtilal 
muvaffak ola.mamış ve elebaşıları 
tevkif edilerek kurşuna dizilmiı· 

terdi. 

1921 de Liliod Georıe hüku
meti lrıandaya muhtariyet verdi 
ve İrlanda şefleriyle bir sulh ak
tetti. Katolik İrlanda hürriyetine 
ve hususi bir Dominion idaresine 

kavuşuyordu. Yalnız ıimaldeki 
Ulster eyaleti lngiliz krallığına 
bağlı kalıyordu. Fakat bu şekil de 
lrlanda ihtilalctlarını memnun et· 
rnemiş ve anlaşmayı imza eden 
şeflerinden birini öldürmüşlerdi. 

On sene sonra da anlaşmayı imza 
eden ikinci şeflerini atmışlar ve 
yerine Eman Valera'yı getirmişler

dir. 

Bua-ün de rnüıtakil lrlandanın 
ıefi olan V alcra lspanyol bir ana· 

.----Yazan 

P. P. 

• 

D 
Un Alman tayyareleri 
bitaraf lrlandayı da 
bombardıman ettllcr. 

Butun İngiliz imparatorluğu do
minyon ve mUstemlekelı;riyle 

beraber Almanya ile barp b.a
linde olmasına rağmen Alman 
sefiri bugun hala Irlanda da 
oturmaktadır. Son bombardı· 

mandan sonra Irlanda'nın Al· 
manya'ya ne vaziyet alacağı 
benuz malO.rn değildir. Yalnız 

alınan b.aberlere göre bu bom· 
bardımanlar Irlandalılar Uze· 
rinde buyuk bir tesir yapmış ve 
Almanlara karşı buyuk bir nef
ret ve gayzın husulüne sebep 
olmuştur. 

Irlanda niçin daha evelce 
İngiltere ile beraber Almanyaya 
karşı harbe girmemiştir ? Aşa· 
gıda vcrect:gimiz mal<ı.mat bu· 
vaziyeti aydmlatacaktır. 

• 
dan ve bir zamanlar lngilizler ta· 
rafından idama mahkum edilen 
lrıandalı bir babadan do~muştu. 
Mandanın baiına geçer geçmez 
B. Valera bomba ve dehşetin hiç 
bir şey halletmediğini ve bilakis 
vaziyeti büsbütün vahimleştirdiğini 
gördüğü için ilk iş olarak on bin 
kişiden lmürekkeb olan Irısh Ro
publican Army teşkilatım lağvetti. 

Bununla beraber teşkilatın la~ve

dilmesi terörist hareketlerin de· 
vamına mani olamadı. 1937 de 
Londrada lngiliz kralının taç giy· 
me merasimi yapılırken lrlandalı 
ihtilalcılar Dublinde bulunan lngi
liz krallarının heykellerini dina
mitle attılar. 

1939 Yılında ise İrlandalılar 
o zaman lngiliz :dahiliye nazırı o· 
lan Samuel Hoare bir ültimatom 
vererek lngiliz kıtalarının frlanda 
dan geri alınmasını teklif, olmadığı 
takdir de lrlandalı ihtilacıların 
memleketin iktisadi, sınai, askeri 
faaliyeUeı ini felce uğratacaklarını 
bildirdiler. 

Fakat ihtilalcilerin bu pl&nı 
tatbik etmelerine müsade edilmedi. 
Yalnız 200 suikasde ve Londrada, 
Manchesterde, Liverpoulde 150 
bombanın patlamasına da mani 

olunamadı. 

Bu hadiseler karşısında lrlan· 
danın şefi B. Valera suikasdcilerin 
kendilerine mensubiyetini redetli. 
Tutulup mahkemeye verilmeleri 
hususunda lngiliz makamlariyle de 
teşriki mesai etti. 

O zamandanberi B. Valera 
her sırası gddikçe lrlandanın deh· 
şet ve bomba ile emellerini tabak· 
kuk ettirmesine imk!n olmadığını 
tekrardan geri durmaktadır. 

B Valera'mn planı şimali ve 
cenubi lrıandayı birleşti-

rerek müstakil bir devlet yapmak 
ve bir dosth k muahedesiyle fngil· 
tereye bağlamaktır. 

Yeni harbin başlangıcındanbe
ri lrlandalılar suikast ve dehşet 
hareketlerine hemen temamiyle ni· 
hayet vermişlerdir. Mamafi lrlanda 
bitaraflığını da muhafa etmektedir. 
BuJ İngiltere için hayli endişe 
verici bir vaziyettir. Çünki, frlan
danın Almanya için bir ihraç sa
hası olabileceğini bilen lngilterenin 
buraya kafi miktarda kuvvet gön
dermesi mümkün olmamaktadır. 
Şurasını da söylemek lazımdır ki, 
Almanyanın lrlandaya bir ihraç 
hareketi yapabilmesi ancıık lrlan
dalılar işbirliği yapmasiyle mümkün 
olabilir. Alman propagandası böy
le bir işbirliği için zeminin hazır
lanmış olduğunu imaya çalışmak

ta ise de Jrlandalılar bunu şiddetle 
redetmekte ve her hangi bir is!ila \ 
hareketine karşı memleketlerini t 

şiddetle müdafaa edecekltrini söy
lemektedirler. 

Nitekim B. Valera Bir Alman 
ih raç hareketine karşı bütün ted· 
birleri almıştır. Yirmi beş bin gö
nüllüden mürekkep bir kuvvet bü
tün techizatiyle hazırlanmıştır. 

(Beşinci kol) faaliyetine karşı 
da çok şiddetli cezalar konmuştur. 

Diğer taraftan lngiliz donan
ması da İrlanda sahillerinde mü· 
temadiyen nöbet beklemektedir. 

1rlandanın Alman tayyareleri 
tarafından bombardımanının bir 
yanlışlık eseri olmasına imkan yok· 
tur. Bu suretle lrlandalılatın nefret 
ve gayzı celbetmekle kazana bile· 
ceğ'i avantajın ne olaca~m kestir· 
mekte biraz güçtür. Bu hal de 
vam ettiği taktir de İrlandalıların 
İngilizlerle bir anlaşma yapması 
ve. müşterek bir müdafaa tesisle· 
rine imkan açılması da çok müh· 
temeldir. 

&.Millet Meclisinde düni 
yapılan konuşmalar 

Ankara : 3 ( A. A. )- Bü · 

yük Millet Meclisi hgün top· 

lanm1ş, Haziran , Ağustos 1940 
aylarına ait Divanı Muhıısebat 

raporunun sunulduğuna dair 

mazbata ile Milli Korunma Ka 
nununun 36 ıocı maddesine bir 

fıkra ilavesi hakkmdaki kanun 

miştir • 

Meclis maaş kanununa mü 

• zeyyel kanunun üçüncü madde· 

sinin tadili , mer'i gümrük tari 

fesinde muvakkat mahiyette 

de~işiklik yapılması ve yabancı 
memlt-ketlerle muvakkat ticaret 

anlaşması akdi ve ticari anlsş-

layihasını ve Divanı Muhasebahn malar akdine yanaşmayan dev 

üç aylık raporları üzerine ittihaz 1 Jetler muvcridatma karşı tedbir· 

edilmekte olan kararların mer· l ler ittihazı husus1armda hükQ 

iyet ve ~ümulünün derecesine mete salahiyet verilmesine aid 

mÜtt"dair mazbatayı müzakere ı liyihalarını, Türkiye - logiltere 

ve kııbul eylemiştir . Devlet me· 1 arasındaki tediye anlaşmasına 
murları aylıklarınm tevhid ve aid kanun layihasının birini mü

tudülüne dair kanuna ait ek 1 zakeresini yapmıştır. M,clis re· 

kanun liyihumın ikinci müza· lecek Paıar rünü toplanacak· 

keresi yapılmıı· ve kabul edil· 1 tır • . . , , , 

ZZL 

ovanın 

Sulanması 
( Birinci sahifeden aı'tan ) 

'bataklıklarını meydana ıetirmiş· 
tir . 

Etüdleri bitmiş olan islih ve 
taşkınlıkları önleme projeleri sa
yesinde tam emniyet altına gire· 
cek olan ovamızın sulanması 

makndiyle evvela Seyhan Regü
l!törü dediğimiz muazzam inşaata 
başlanwıştı. Burada 1940 yılı ni
hayetine kadar 38,000 metre mik· 
abı hafriyat yapılmış , 15,000 
metre mik'abı beton dökülmüş , 
3,560 metre murabbaı palplanş 
çakılmış ve 172 metre tôlünde 
sondaj yapılmıştır . Ve bu regü
lAtör marifetiyle Seyhan sulau 
sulama şebekelerine ıirmiştir. 

Bu Regülatörden aynlan sol 
isale kan.alının saniyede 48 metre 
mik'abı sarfiyatı olup 16 buçuk 
kilometre uzunluktadır. SaA- isale 
kanalı ise 40 kilometre 300 metre 
uıunlukta olup saniyede 28 metre 
mik'abı sarfiyah vardir . Bu isale 
kanalları inşaatı ve ayrıca bir 

esas kanal irııaatı ikmal edil· 

mi~tir. Cem'an bir buçuk mil, 

yon metre mik'abı sarfiyat ya

pılmıı , 25 adet büyük köp·ü, 

9 add geçitl isıfon 1 10 adet 

g~çitsiz sifon, 6 menfez, S fÜt , 

8 priz, 21 prizli köprü ve ilh .. 

gibi sınai imalat tamamlanmış· 
tır. 

Berdan ırmaiı üzerinde ya· 

pılan ve geçen Mart ayı bışanda 

Nafia Vekilimiz Grneral Ali Fu· 

ad Ceb<"soy'un eliyle işletmeye 

açılan Berdan regülatörü ve bu 
Regülatörden ayrılan sağ ve ı 
sol sulama ana karıallariyle Tar-

1 
sus ovasının 10,000 hektarlık 1 
bir kısmının sulanmasına baı-
!anmııtır . 

Mülki teşkilcitımıza a 
tık tamim gelmiyece 

Resmi gazete bu hususu temin edecek 
Dahıli)'e Vekaldinden vili· 

yete dün mühim bir tamim gel · 

miştir. 

Bu tamimle kanun, ttfsir, 
meclis mukarreratı, nizamnıme-1 
icra vekHleri heyeti kararname 

si gibi mevzuat ve mukarrerat 

ile mülki tt-şkilita ait kararna 

name ve tasdikler resmi gaze-

telerle neşredildiğinden bundan 

sonra vckiletlerce ayrıca tamim 

edilmiyeceği bildiı ilmektedir. 

Valiler, kaymakamlar 1 nahi· 

ye müdürleri v~ sair resmi dai

reler badema resmi gazeteleri 

tetkik eder( k orada münderiç 

bulunan mevzuat, mukarrerat 

veaairenin ayrıca teblitat bek· 

lemeden derhal gereklerini ifa 
edeceklerdir. 

Maarifte yapılan 

dünki toplantı 

Şehrimiz ilk tedrisat müfet

tişleriyle kazalar maarif memur. 

lan dün maaıit dairesinde maa · 

rif müdürünün ba,kanlığmda bir 

toplanh yaparak mekteblerimi· 
zin ihtiyaç ve durumları üzerinde 

gÖtüşmüş'erdir. 

TUrk mlllellnln gU 
lerlmlz için Hava Kur 
muna yaphjı yardı 

onun mUstakll ya,am• 
azminin en parlak bl 
ölçUaUdUr. 

Hlkevimizin y 
•• • 

musameresı 

Ha lkevi Temsil Ko'u g 
!erinin Adananın kurtu!uş 
ramı şerdıoe Pazar günü a 

mı Asri sinemada bir mü.sa 
verecekleri haber alınmııtır. 

Gençler bu müsame 

Mahmud Y csarinin " Sanc 

Şer t fi,, i2!imli milli piyesiyle 

mail Hakkı Baltacıoğlu'nun 
fa Tamircisi,, isimli fars ko 

sini oynayacaklardır. Bu gec 

tcrtb edilen davetiyeler h 
vinden tevzi edilmektedir. 

Nişanlanmalar 

Velha.sıl Seyhan, Ceyhan ve 

Berdan ır maklarmın bu zenıin 
ovalanmızı sulaması ve feye

zanların önlenmesiyle rn mühim 

pamuk istihsal mıntakalarımız

dan birisi modern tekniğin bü· 

tün feyzinden istifade ednek 

mütekasif ziraatin sür'atle inki· 

şafına yardım ve milli istihs3la· 

tın çoğalması 1 cinslerin güzel

Jeşm '!sİ ve mahsulün ucuılaması 

suretiyle milll iktisadiyatımız 
yükuk mertebeye erecektir. 

1 
·Ankara Halkevi genç .. 

1 leri yakında gelecek 

Şehrimiz ilk tedriaat m 
tişferinden Bay Zeki Dörtt 

öğretmenlerimizden .. Bayan 

bahat'ın niıan merasimleri 

yapılmış ve gençlerin niıa 

zükleri maarif müdürü E 
Gürsel tarafın Jan parmakl 

takılmıştır. 

lktisad vekilimiz 
Tavşanlıya gitti 

Ankara : 3 (fürksöıü muha 

birinindcn) - lktisad vekilimiz 

Hüsnü Çakır :bugGn Tavşanlıyı 
gitmek üzere Kütabyadan geç

mi,tir . 

Kurtuluşun 19 
uncu yılı 

( Birinci sayfadan artan ) 

Bu töreni takiben Çukurova· 
lılar asfalt Uzerinde toplanacak· 
lar ve buyuk mel'ıısim başlıya· 
caktır. Bundan sonra Ataturk'un 
ve İstiklal Savaşı'nda çalışan 
kahramanların hatırası için saygı 
ausması yapılacaktır. Bunu nu· 
tuklar takip edecek ve bilahare 
geçit töreni yapılacakt1r. Bir he 
yet orduya teşekkur için 15.30 
da komutaolıga gidecek ve 1G da 
B dedi yede bir kabul töreni oli
caktır. 

Saat 17 <len itibaren Halke· 
vimiz balka neşriyat yapacak, 
19.30 da fener alayı başlıyacak· 

tır. Butun şehir bayraklarla e
lekfriklcrle buyuk gUn şerefine 
süslenmiş bir halde bulunacaktır. 

19 da Belediye tarafından 
Kurtuluş Savaşı kahramanları şe

refine bir yemek verilecek ve 
bunu bir müsamere takip edecek
tir. (Programı yarın aynen koya· 

caıız.) 

1 

1 

1 
1 

Haber aldığımıza göre An· 

kara Halkevi temsil kolu Reji-

sörü üstad Bay Etcümen'i Beh 
zadın rejisörlüğü altında güzide 

gençlerden müteşekkil bir gru 

bun yakında temsiller vermek 

üzere yurt gezisine çıkac~kları 

ve şehrimize de uğreyacak1arı 

haber alınmıştır, 

ihraç lisanslara 

Yabancı memleketlere ihraç 

o'unacak mahsul ve mamulleri

miz için verilecek lisansların 

Ticaret Vekaletince verilmesi 

hakkında talimatname resmi ga · 

zetede ntışredi)miştir. Talimat 

name bvgünd~n itibaren yföür· 

lüj'e girecektir. 

Terkin olunacak 
haıine alacakhlan 

Akidden veya huauku bu· 

susiye münasebetlerinden mü· 

teyellit ihale aşarı, icar bedeli 

ile ecrimisil ve tavizat gibi ha· 

zıne alacaklarından müdiJt'ti 

gelmiş oJanlamım terkin edil· 

mesi hususu alakalılara bildiri!· 

miştir. 

Amsterdama ve 
Emdene akınlar 
Londra : 3 ( A. A . ) - ln-

giliz tayyareleri Emden ve Ams· 

terdamdaki petrol tesisatına ve 

demiryollarma taarruzlar yap 
mıttır. Bir tayyaremiz kayıptır . 

Yine lık tedrisat müfet 

ıinden Asım Esen'in kızı F 

E!tn ile g ezici başöğre 

Arif'ın de nişanları töreni 

pılmıştır. Saadetler temenn 

nz. 

4-1-941 Cumartesi 

8.00 Program, saat ayarı, 

8.03 AJANS 

8.18 Müzik : Hafif progra 

8.45/ 
9.00 Ev Kadını - Yeme 

13.30 Program, Saat ayan 

13.33 Müzik : Türkçe pliik 

13.50 AJANS 

14.05 Müzik : Türkçe plak 

14.20 Müzik : Riyaseticum 

bandosu 

15.00 Müzik : Operetler 

15.30 Konservatuardan na 

Riyaseticumhur Filar 

orkestrası 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Caz 

18.40 Müzik : Türküler 

19.00 Konuşma (Günün me .. 
19.15 Müzik : Zeybek 

19.30 Saat ayarı, AJANS 

19.45 Müzik : Fasıl heyeti 

20.15 RADYO GAZETESi 

20.45 Müzik : Şarkılar 

21.30 Konuşma (BibliyoY.: 

21.45 Müzik : Rady) ,,ı . 

22.30 Saat ayan, '"' \ ~ J ) 
22.50 Konuşma (l ıı~ :,. ı.:.: 

sa dalga) 

22.50 Müzik : Cuzbaııd 

23.25/ 

23.30 -Pro1'raın ve Kapamş 



HADiSELERiN ICMA:.-l 
Dun gecoıki Radyo Goz-.teıl -~-

arp Çölünde vaziyet ' 
ün sabah ıaf aklı beraber 
Avustralyalı kuvvetlerin 

arruza geçtikleri ve Bardiya 
- dıf aa hattını bir noktadan 
rdıklan biidiriliyor. Hakiki ta ' 
ruz bııladıtına göre on btş 
-n içinde baı1rlıklar bitmiı de· 

kdir ki, bu, takdire deter 
r bıtarıdır. l~i üç güne kadar 
ardiya müdafilerinin teslim ol· 
111 beklenebilir. En son haber 
re göre, imha edilen ltalyan 
ümenlerinin adedi yediye baliğ 
muştur. Üç tümen de ağır za· 

· ta utratılm ıştır. Diğer taraf-
n iki ltalyan tümenin de fena 

ir vaziyette oldu~u ıöyleniyor. 
udiyıdaki ltalyan kuvvetleri 
kadar mühim olmasıı gerek. 

kuvvet muazzam bir yeldln 
şkil etmemektedir. 

rnavutlukta vaziyet 
K lisuradaki Yunan taarruz 

Jırı muvı1ff.ıkiyctle devam 1 
diyor. Bir çok göy ıaptedilmif, 1 
plar ve malıem: alınmıştır. Yu 1 

n kuvvetleri ileri har~ketlerine 
vım ediyor. Bir mikdar da 

ıir ılındıiı hab:: rl ı ri reldi. Hi· 
ara şimalinde de E.ı,.nler yü 

Gmektedir. 

iman tayyarelerinin 
ltalyaya gelişi 

A iman tayyarelerinin ltalya
yı gelditi h~Hmdaki haber 

tünün en mühim hadisesidir di· 
febiliriz Bu vaziyet ille görünüş· 

halyın aczini anlatır. ltılya
a gelen Alman tanarelerirrin 
O • 250 olduğu söyleniyor. 
Şimdi mühim bir meıe'e 

ardar. Almanya haf yaya tay· 
ıre ~önderdi . F dkat bu tay· 
relen nerede, hangi ctphede 
ullanacıktır ? 

~ünkü ~lmınya bu tayya 
len Afrıkı ctphtsinde de 
ullanıbilir. Ettr Arnavutlukta 
ullınırsa, Almanya Yunan . 
alyan harbine girdi demektir. 

Bu tayyare gönderme hıdi-
tlİ üçüncü bir meseleyi de ortayı 
tar. ~i, bu ' Almmyanm ltıJya 
ıhılıne yavaş yavıı vaziyet et
tte başlaına11 demektir • 

omanyada buhran 
omanyıda D.:mir muhafız 
larla Komünistler araamda 

•üsad_emcler \'ukubuldutu ha. 
~'1.~rı rcldi . Bükre,tcki Sovyet 
bü)uk ~lçiıir.in bu mesele bık. 
kında Antoneılconun nazarı dik· 
.. ıtini çektiti ıöylcrıİ) or .Hatta 
Horya Sima ile Aotoncskor.un 
•rasa da fena ıekildc açılmıı , 
Bulgaristan vaziyeti 
B u'ıaristanda tfkin umumi 

ye ayrı ayrı cereyanlar 
tuirindedir. Bu'gar Başvekilinin 
~astalıtı sebebiyle Vıyanaya git. 

e• eai tefsirlere ıebeb olmuştur • 
Aceba Bulg1r Bııvekili haki· 
lraten tedevi için mi Viyanayı 
fitti ? Yoksa Nazi Şefü riyle 
tonuımık için mi bu seyahate 

_Jlktı ? Bu ıüaller bir kaç &'Ün 
~nra ıydınlınacıktır , 

Fransada vaziyet 
ransadı bir kabine dctiıik . 
liti olduiu , Pctcnin bundan 

töyle üç nızudan mürekkep bir 
> lcabineye riy11ct edeceti bildiri· 

1 yor. Di&'er taraftan,Fraosız do
•1~rı:nı11na mcnsub iki harb ge· 1 

t-ıtDisi Dakıra ıiderkcn meçhul 
1 

ir dcnizalb ıemiıi tarfıfınden 1 

-tırılmıştar. Bu meaelc hakkındı 
~enüz bir tıflillt ıclmit detil· 
•ir , 

İngiltereyi 
bombardıman 

Hasar mühim değil 
Londra: 3 (a.a.) - l lava ve 

dahili emniyet nezaretlerinden : 

ARNAVUDLUKTI\ 

Etenler bir 
çok köyaldı 
İtalyanlardan yeni 
bazı malzeme alandı 

Atina : 3 ( A. A ) - Hava 
şeraitinin son 24 saat zarfında 
ce phcnin büyüle bir kısmında ha· 
rekata mani olmaı.ına ra~men 

Y ıınan loataları Kilisuranın Şima 
liııde düşmanın kuvveti mukave. 

Dün gece düşmanın esaslı hü· 
cumu Cenub Gal eyaletinde bir 
şehir üzerine tevcih edilmiş ve 
ikametgahlarda, ticarethanelerde ve 
diğer binalarda mühim hasarlar 
vukua gelmiştir. Bir mikdar ölü ve 
yaralı vardır. Memleketin diğer 

kısımlan üzerine atılan bombalar· 
dan hasar ve zayiat pek az ol-
muştur. · 

Geniş İngiliz 
hava faaliyeti 

meline rağ'merı· ilerilemişlcrdir . 
Ve bir çok köyü işg.ıl etmişler
dir. Fııtınalar şimdi her iki tara
fın harekAtını fevkalade güçleş- 1 
tirmektedır . Hava şeraiti düşma
nın hava faaliyetini durdurmuş 

1 tur. Yunan resmi sözcüsü Kilisura 
civarında iki top ve bir miktar ( 
lıalyan malze meı:i daha ele geçi· 

' 

1 

( Birinci sahift!dt!n artan ) 

gın ve infilak bombası a tılmıştır. 
A'man hava dafi bataryalarının 

baraj ateşi çok şiddetli olmuştur. 
Birçok deniz inşaat tezgahına, dok· 
lara ve binalara bir çok yüksek 
infilaklı bombalar isabet etmiştir. 
Bu akın Almanların geçen Pazar 
Londra üzerine yaptıkları zensiz 
taarruzdan biri lngiliz hava kuv• 
vetlerinin aynen mukabele için 
bulduklan ilk fırsat olmuştur. Lond· 
raya gelen raporlar, bu mukabele· 
nin tam bir muvaffakiyetle yapıl · 

mış olduğunu göstermektedir. ln· 
giliz hava kuvvetlerine mensup 
bombardıman tayyareleri dün ge
ce de Bremendeki hedeflere karşı 
yeni bir hücum yapmışlardır. Ay· 
ni zamanda Emdendeki hedeflere 
de hücum edilmiştir. 

Londra : 3 (a.a ) - lngiliz 
hava ·nezaretinden: Bu itCe la. 
giliz hava kuvvetleı inin başlıca 
hedeflerini Brcmcn teşkil dmiş· 
tir. Hücum üç buçuk saat sür 
müştür. inşaat tezgahlarına, de· 
niz tesisatına ve bir gara toplu 
halde yangın bombaları ve yük
sek infilaklı bobalar atılmııtır. 
Yangınlar çıktığı ve infi1iklar 
vukua geldiği görü 'miiştür. Düş· 
man işgila altında bulunan yerltr, 
bu arada Piesi, 0.dend ve Breat 
de bombardıman edilmiştir. Tay 
yarclcri nizin hepsi üslerine dön 
müşlerdir. 

Londra : 3 - (e.a ) - ln
ıiliz bombardıman tayyareleri 
dün akıam yeniden istila liman
larına taarruz etmişlerdir. Fran· 
ıız sahili istikametinden aydınla· 
tıca fişenklerin ışıkları görülmüş 

ve uı1ktan infılik ıeıleri iıitil
miştir. 

BU AKŞAM - .: 

Nöbetçi Eczane 

İSTİKAMET 
HUkOmet Yan1nda 

ri lmiş olduğunu söylemiştir. 

Londra: 3 ( A. A. ) As 
kui mahfillerde bildirildiğine 

göre Yunan'ılar Bcrıc ı: ırmağını 
geçerek 12 top, 20 mitralyöz 
500 esir almıılardır. Bu hareket 
devam tttiti takdirde YunanlıJar 
Tf pedclcn ve Avlonyayı tehdıt 
altına alacaklardır. 

ingilterenin 
istilası işi 

Hitlerin böyle bir 
maceraya atılacğı 
tahmin edilmiyor 
Loodra : 3 ( A.A) - Hitlt'r 

İngiltereyi istila edebilir mi? haf· 
lıgı altında Oey li l leraldda bir ma· 
kale yazan binbatı Spoa ~ö_ylc: 
diyor: 

< Hitler bu cihetten buyuk 
mahzurlarla ka7ılaşblı için istila· 
yıı teşebbus etmcmiftir. Alman 
hava kuvvetltri bu İf için arttı
rılıyor i!e İngiliz tayyareltri de 
o ni,pctte fa:slalaflY!Jr. Alman pa· 
ra,utçu kuvvetler <laima imhaya 
mabk6mdur. 

lrlandayı upt suretiyle de 
Britanya İ!itilA cdilcmu. Zira o 
zaman lrlaada da silaha sarıla· 
caktır. 

Bizler hernc olursa ol.sun is· 
tila tchlikesioin geçtigine inanmı
yoruz. Dikkatimizi biç bir zaman 
dJt!n bırakmıyaca&ız.,, 

- İşarıyor -
Yüksek tahsil görmüş 

ıyı bir muhH,bcci günün 
muayyen saatleri için iş arı

yor. 
Muhaaebcnin her şeldl 

ve usuluna vakıf ve her nevi 
mücssue muhasebesini idare 
edebilir. Şerait ehvendir. 
Türksözünün (cezmi) remzi 
ne tahriren müracaat edil· 
mesi. 4- 4 G. 12596 

----------- Her Akşam 
.. A.sfalt Caddede 

ÇAGLA YAN Salonunda 
Tamamen yeni kadro 

lstanbu\un en güzide san'atkarları 
Okuyucu bayan Altınay - Varyete san'at· 
karları bayan Sevim - Süreyya - Cemile 

Sabahat - Leyla. Çift yıldızlar 

5 Kanunusani ve Bayram Günleri 
sabah saat 9 dan itibaren matine 

12626 1-5 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. s. K. s 
Ko-:ı;a 12 
Ma. parlaQ'ı 49,50 51 
\1a. temizi 47,00 48,25 

Kapı malı -Y. Pamugu 36 

Klevland 1 59,25 60 
Susaam 29 29,50 

K~~ğday 

~uıtday To. ~ 
.. yerli 7,75 

·Arpa 5,00 5,675 
Yulaf 6,'25 

3 1 I 19-t1 
l<embiyo ve pare 

iş Bankasından ahnmıştn __ 
- • ı.,,ı - -
Rayişmark -Frank (Fransız) 
Sterlin (ingiliz) -r- 21 

Dolar (Amerika) 132 20 - --
Frank (isvicre) 

. 
ilan 

Halkevi reisliğinden : 

[Müsamere] 
s Kanunusani 941 a~şamı 

A~ri Sinrmıda ~aat 20 de Evi· 

mız ttmıil kolu tarafındın 
(Sıncatın Şrrrfı) ve (Kafa Ta· 
mircisi) adlı piyf"sler tem!İl e . .. 
dılecektır. Gmı kartlarının Hal
kevinden temini 

ASRİ SİNEMA 
SUVARE 

- B.3o BU 
MATiNE 

AKŞAM 2.30 
Hiçbir filme nasip olmıyan bir muvaffakiyet 

Yüzlerce sayın müşterilerimizin iÖzyaşları içinde 

Leyla Yusuf 

MURAT VEHBİ 
nin Türkçe sözlü - Arap musikisile süsli 

LEKELi KADIN 
Şaheseri devam ediyor. 

iLAVETEN : 

GEORGE OBRIEN'in 
EN GÜZEL SERGÜZEŞT FILMl 

ıll HIRSIZ KiM? il 
BugUn gUndUz 2.30 matinede 

Lekeli kadın - Hırsız kim? 

Pek Yakında 

Tarakanova 
Kadınlar Saltanatı 

12626 4 s ·I===========:;::===~ 

Vurddaş !. 

Hava kurumuna aza ol 

Mürettip alacağı 
Matbaamızın gazete k 

da çalışmak üzerebir mür 

ihtiyaç vardır . idarehane 

müracaatları. 

y 1 L D 

Za rif Ev 

1 z MöbleE' 
ve Ately 

Abidinpaşa cad 
sinde Vakıfl 
apartmanı altı 

• 
YILDIZ 

Ziyaret Edini 

Eş y al~a rı 

Mutedil Fiyatlar 
·Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Ko 

sandalya, tabure, büro takımlan, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Atelyesi nd! 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğin~ Şekilde Y apıhr 

Taşradan Sipariş Kabul Edilir 
ADRES : Adana Abidinpap Caddui Vakıflar Apartmanı Albnda 11 YILDIZ,, Moble Evi 



Sayfa 4 

~,., .. ._ ..... adyo Satmak 

çok kolaydır 
Asıl mesele satılan radyola
rın servisini temin etmektir 

TORKSôZO 

iian 
Halkevi reisliğinden: 

1 R . f f .. I esım ve otogr1ı ser gısı 
1 görü' en lüzum üzerine 711/941 

ı: tarihine tehir edilmi~tir. iştir ak 
edecek. t serlcrin en geç 6 1 941 

'ı saat 14 e kadar evimize gönde· 
rilo1esi ri• o~unur . 12617 3 4 

ı 

' ................. ... amssm r-znrtı w . 

Nazar dikkate 
Misis nahiyesinde yoksul ço 

coklar ve mektcb menfaatine 
29-21- 940 tarihinde yapılac k 
güreş müsabakalart ya~an y&ğ· 
murlar yüzünden Kurban bayra· 

mmın ikinci gününe barakıld.gı.ıı 

sayın halkımıza ve gürf'~çileı ·m;. 
ze ilin ederiz. 

t ikinci Kanun 941 

Her Eczahanede bulunur. Radyo alırken, size en iyi radyoyu satıyorum 
diyen ~imseden değil, size en iyi servisi 
temin ediyorum diyen ~müesseseden alınız. 

En iyi radyo ile en iyi 
servisi beraber bulacağ•nız 

Mi.si• ihtiyar hey ~' i 

12614 31
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1 
T. İŞ BANKASI 

ilan , 

şudur •• muessese 
M har rem • 

1 

Gaip Anahtar Kıhfı 
lçeı isinde y«"di Anahtar asdı 

zincirli Anahtar Kıhfmı gaip 
ettim. İ 

Bulup fürk Sözü Matbaasına 
teslim edeni derhal meaınun 

edecttimi itan ederim. 

' 1 Yurddaş... ! 
Kıztlaya üye ol 

...................................................... : 
1 •• •• •• • 

i T U R K S O Z U !' 
1 : 

Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Agustoıı, 3 lkan c-~t .. ~rin 
tarihlerinde yap ı lır. 

1941 IKRAMIYELERf 
ı Adı::t 2000 Liralık 2.000 J ,ira 

8 it 1000 
" 

3.000 
" 

2 ti 750 n t. öOO 
" 4 

" 
500 

" 
2.000 

" 8 
" 

2ö0 
" 

2.000 
" 85 ti 100 

" 
3.500 it 

80 
" 

50 
" 

4.000 
" 300 ti 20 ,, 6.000 il 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 1 GAZETE ve MATBAASI ! , • • ı , __________________________________ __, 

• • • • • Tu·· rkso·· zu·· G t .. Okuyucularına, dünyanın her tarafında • : aze esı . vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. : 

• • • • • • • • • • • • • • • • Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha- • 
1 TürksÖzÜ Matbaası• l'ita, Bilı'.lmum Matbaa işlerini Türkiyede : 
• • mevcut matbaalara rekabet eder derece- • • • • de tabeder. • 

--.----------------------------------~ TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele\c-ri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor • • • • Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tas;ırruf hesPplarına 

• • • en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek • • 1 kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

1 TlÜırk~Ö~lÜ <CöDt kosmo : ! : A~~t 1~gg Ll·.~lık ~: L'.:· 
• - • 4 il 250 ,. 1000 .. 
• • 40 u 100 u 4000 " 

İ Sağlam, 'Eemiz, Zarif Cilt ( Türksözü) i lE : ~~ :: :~~ :: 
••• Mu·· cellithanesinde yapılır. ı· 1 DiKKAT: Hrsaplarındaki paralar bir •••• içinde so 6 

/ radan aıağı düşmiyf'nlerc ikramiye çıktığı takdirde yüzd 

• • 1 20 fazlasile verilecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylul, 1 Birinckinun, 1 Mat 

Kızılay balosu . Adana .A,skeri Satın Alma Ko- 1 ....::. ı Huir•• tarihlerinde çekilecektir. 

gerı kaldı ~j misyonundan : i-Abone ve ilan 
Kızılay Cemiyeti Seyhan Merkezinden: t - Tahminen beher kilosu (17) kuruş (SO) santimden (112) i Şartları 
5 Kanunusani Adananın Kurtuluş a,yramına rastlayan paıar ge· ton un çuvallarilc birllkte pazarlıkla alınacaktır. Muhammen bedeli , Seneliği 1200 Kr. 

ccsi verilmesi karar albna alınıp ilan edilmiş olan senelik balomuzun ( 19600) lira, muvakkat teminata (1470) liradır. Şartnımtsi komis I Altı aylığı 600 " 
hazırlıklara ait çok miihim ve ıerekli levazım ve eşyanın vaktinde yonumuzdan verilmektedir. 1 Üç aylığı 300 " 
hariçten ııelemcmesi yüzüııdcn teehhürüne mecburiyet hasıl oldufu, 2 - Pazathğı 7111941 s:ıh günü ıaat 10 dadır. isteklilerin : Aylık ta ~e edilir. 
binaenaleyh balomuzun ıün ve tarihinin ayrıca ilan edilecetini özür d S A K lllnlar için idareye 
dl·ı..,ver-'· arzedcrı·z. 12625 4-5 belli gün ve saatte A ana Askeri. atın ima omisyonuna mü· 

~,, "" mUracaat atmalldlr. ~ ~ -- u .. .. .. .. .. .. .. .. • racaatları 1 ... 628 • Oıt ~·· tt oe ;n· ...• oe on ..... •v •ı> .... 

TVRK.SÖZ 
' ~ ~ ~lılJAllA 

Sahip ve Başmuha r·~; 

FERiD CELAL Gil". ~Z~ 

Umumi Neşriyat Müd üı ii 
MACiD G0ÇL0 

Basıldığı yer: TÜRKSÔZÜ Mat 

e 
a 
ti 


