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YENi BiR MiHVER 
POLI f IKASININ 
AREFESİNDEYİZ 

FERiD CELAL GÜVEN 

IE:5J u harpte mağlubiyet 

~ görmesi, çocuklarını 

şurada burada bir dik
tatörlüğün şahsi arzulan u~runda 
feda etmesi onun hiç istemediği 
bir şeydi. 

ltalyanın bugün gerek dahilde· 
ki, a-erek hariçteki vazı'yetin 'ısla
hı Almanyanm göstcreceti gayret. 
tak.ib edeceği yeni bir takım prog· 
ramlara bağlı kalmaktadır. Vazi'yet 
öyle gösteriyor ki Musolini bu iş
lerin içinden şahsi tedbirleriyle, 
ltalyanın mevcut kuvvetleriyle çı
kamıyacaktır. lşin içinden çıkamı
yacağı için de kendini doğrudan 
doğruya Alman harici politikası
na ve erkanıharbiyesine teslim 
edecektir. Şu hale nazaran hadi
seler yeni ve daha büyük bir Ro· 
manya meydana gelirmiş oluyor. 
Bu hal Almanya için o kadar hoş 
bir müdahale olmasa gerektir. Çün· 
kü ltalyamn Almanyaya muhtaç 
ve onun tarafından ancak koltuk· 
lanırsa yürüyebilecek bir müttefik 
oldu~nun anlaşılması Alman po· 
litikası ve nufuzu için büyük bir 
zaafbr. 

Öyle ıörülüyor ki Almanya 
Avrupa kıtasında, kıt'a zaferini 
kazanmış olmasına rağmen a-ün 
ıeçtikçe yalmızlıga ve itimadsız
lığa düşmektedir. Mağlub Fransa 
da dahil olduA-u halde ayakta du. 
ran Avrupa devletleri eski hesab· 
lar yerine bir takım yeni hesabla
rı mülahaze etmekle meşfluldür. 

Dün Bardiya da kısa bir da
yHnmadan sonra İligiliz orta şark 
kuvvetleıine teslim o!du. Bu suret
lı: Mısırı bati tcı.rafıııdan sıkıştır an 
ltalyan kuvvetleriııi artık tamamen 
hesab. harici sayabiliriz. ltalya bu
radakı kuvvetlerine çok güveni
yordu. Günün birinde bu kuvvtt· 
ter, Mısırı fethederek Süveyşi tu
tacaklar' İngiliz müstemleke yolla. 
rını Afrikanın cenubuna atmak su
retiyle .Ak.denizi Bir ltalyan 2"Ölü 
haline sokacaklardır. İçinde bulun
duğumuz kışın: programı bu idi. 
Halbuki buiün büsbütün tersine 
dönmüştür. lfü taraftan Arnavud~ 
lu~ta m~ğh1biyetten mağlubiyete 
~uşen, dığ'er taraftan Afrikada pe
rışa?lığın akla hayale gelme· 
Y~nıne uğrayan İtalya, şimdi kısa 
suren mukavemetleriyle öQ'ünüyor. 

lnıilizlcrin Havada, Denizde 
ve Karada birbiri arkasına ltalya· 
~~ indirdiği yumruklar Mıhver po
lıtıkasını yeni bir istikamete sevk 
etmiş hulunuyor. Bir kere Alman
ya, ltalyanm Akdenizde, Arnavut
lukta ve Afrikada utradığı muvaf
fakıyetsızlıklan tamir etmek ve 
bu suretle Mihver nüfuz ve itibarı· 
nı ayakta tutmak mecburiyeti ve 
bunun bütün külfetlerini üzerine 
almak zaruretinde kalmıştır. 

İtalya halkının, uzun yıllardan
beri mizaç ve yaşayışının aksine bir 
idarenin altında tamamen bir sı· 1 
kınb ve aciz içinde çırpınmakta 
olduğu açığa çıkmıştır. ltalya harb 1 

istemiyor, harbte bir menfaat gör· 
müyordu. Hele hiç bir menfaat 
tasavvur etmediği ispanyanın, Bul
ıaristan, Yugoslavya, hatta Fran
sanın mütemadiyen yeni Avrupa 
rejimi çizgisi dışında kalmıya ça
lışmaları, Her hitler•in şahsi nüfu
zunun bile bu işlerde müessir o
lamayışı gösteriyor ki İngiliz ha
kimiyeti bir üstünlüğe do~ru git· 
mekte ve bu herkes tarafından 
hissedilmektedir. 1 
. Biı aydanberi yeni bir poli- \ 
tıkanın arefesinde bulunuyoruz. Bu
nun _ne şekilde ve hangi mınta- j 
kalarda ve ne suretle tecelli ede· ı 
ce~ini tahmin güçtür. Yalnız şura- 1 
sı iyi ~~!aşılıyor . ki, Mihver ·bir 1 
darlık ıçınde, eskıden oldu~u sribi 

BEŞ YILLI 
BiR SUP 

YE 
JESi 

• 
1 

Elli milyon liraya memlekette Seylap 
felaketlerinin önüne geçilebilecek 

plô.nda Seyhan ceyhan •• on 
Ankara : 7 (TUrksözU muhabirinden) 

- iyi bir kaynaktan aldıljım malOmata 
göre, Nafia Vekaleti, Yurdun muhtelif kö
,elerlnde her sene tekerrür eden feye
zan ve seyllp gibi lfetlerln önüne geç· 
mek Uzere geniş bir Su projesi hazırlan· 
mıftır. Bu proje 50 milyon llra sarflyle 

be' senede tahakkuk ettirilecektir. 
Vekalet bu proje Uzerlnde son ted .. 

klklerlnl yaparak bunu BUyUk Millet Mec· 
llslne sevkedecektlr. Proje Seyhan, Cey
han ve Şlmall Anadolu ile Garbi Anade
ludakl suları ön plAnda almış bulunmak 
tadır. ·--- - --·--- ------ ___ .,. _______ -----..,----

._ .... ··--- ................... ----·· .... --... 

Alacağımız • • 
ıçın makineler 

Amerika firmaları 
* ile temaslardagız 

Ankara : 7 ( TUrksözU muhabirinden ) - Ziraat 
VekAletlne, ziraat makine all.t ve edevatı mUbaya· 
ası için Uç mllyon liraya kadar tahsisat verilmesi 1 
hakkındaki karar tasdik edllmlş olduğundan VekA· 
ıette mubayaa işi ne meşgul olmak Uzere bir ko· 
misyon te,ekkUI etmı,tır. Komisyon malzeme imal 
eden muhtellt Amerikan firmaları ile temasa geç· 
mı,ttr. Komisyon ayni zamanda getirilecek maki· 

l nalerln nev'i ve clnslerlnln tayin ı,ıyle de meşgul· t dür. Maklnelerln en kısa bir zamanda getlrllmesln• 
• 
i çaıı,llacaktır • . ...... -.................. -............. . ......... 
Parti Müfettişleri An 
karada toplanıyor 
Bir toplantı yapılacak 

netice, muhtelıf mıntakalarda ta· 
k i b o lunan met odların hangileri· 
nin daha muvaffak olduğu ve 
vi ıayet kongreleıinin muhassalası 
üzerinde görüşmeler yapacaklar· 
dır. 

Vilayet kongrelerinden sonra, 
Parti Müfettişleri raporlarını Ge· 
nel Sekreterliğe vermeye başla· 
mışlardır • 

Gece uçnşunn hazıl'lanıın bir Yu· 
nan tayyal'e bomba-smı alıl'ken 

Etenler yeni 
esirler aldı 
ltalyan kuvvetleri 

çekilmekte berdevam 
Manast : 7 ( A . A. ) - Roy

terin Arnavudhık hududundaki 

muhabirinden : Şimaldcki Yunan 
ordusu şiddetli soğuğa rağmen 

Kumlei vadisindeki ltalyan mcv 

:ıi l eri11i vurmadan yavaş yavaw 
gemirmektedir. Yunan kıtalannın 

bu mahirane takt iki muhakkak 

ki çok iyi r.eticeler vermek teeir . 

Geçen her gün Yunanlıların Tira· 

nanın töm cenubunda kain ltalyan 

üssünü teşkil eden Elhasana bi

raz daha yaklaştırmaktadır . Her 

gün baskın halindeki hücumlar 

neticesinde bir çok esir ve büyük 

miktarda otomatik silah alınmış 
tır . 

Ankara : 7 ( Türksö:ıü mu
habirinden ) - ÔA-rendığime g~ 
re, Cümhuriyet Halk Partisi mü
fettişleri bu ay içinde Ankarada 
umumi bir toplantı yapacaktır . 
Müfettişlerin bu toplantıya davet· 
teri için tetkikler ve hazırlık ya 
pılmaktadır . Toklantıya yurdun 
muhtelif köşelerınden ba:ıısı üç 
ve bazısı iki vilayetten mürekkep 
mıntakalarında Parti teşkılatını 
mürakabe eden 19 Meb'us Paı ti 
Müfc-ttiı;i ile lstanbul vilayeti Par· 
ti rei'>i iştirak edecektir. 

........................... 
Pa1ti müfettişleıinin Aokarada 

bulundukları esnada Rcisıcümhu
rumuı tarafından kabul o1unac k 
lan anlaşılmaktadır. l:Su kabulün 
Mi ili Şefimizin Meb'uslara guı up 
gurup vermekte olduğu ıiydetle· 
rin en sonunda olacağı tahmin 
olunmak tadır . 

Pnı ti Müfettişleri bu vesile ile 
toplantılar yaparak ihd ~smdan
beıl hir sene jl'eçen Pcl ı ti Müfet· 
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GARP ÇÖLÜNDE 

T obruk İngiliz 
tehdidi altında 

---------
Graziyani çok fena 

bir vaziyette 
Kahire: (a.a.) - Orta şark 

ln2'iliı hava kuvvetleri tebliği: 
Şarkt Tarablusugarb üzerinde 
düşmanın hava faaliyeti artmıştır. 

Bu faaliyet esnasında lngiliz avcı 
tayyareleri düşman tayyareleriyle 
müleaddit eefa muharebeye tutuş
muştur. Neticede 11 düşman tay · 
yaresi tabrib edilmiş ve diğer ba 
zıları da hasara uğratılmışbr. Bom
bardman tayyarelerimiz faaliyel
lerini Tobruk üzerine teksif et· 
mişlerdir. Askeri hedeflere tonlarca 
bomba atılmıştır. 95 kilometre 
mesafeden görülebilen büyük bir 
yangın çıkarılmıştır. Şarki ltalyan 
Afrikasında Eritrede Masuva de
niz üssüne bir aktn yapılmış ve 
hedef ittihaz edilen sahaya bom· 
balar atılmıştır. Tayyarelerimiz 
salimen dönmüşleldir. 

Bardiya ile Torome arasında
ki mıntakada hiç bir ltalyan kıtası 
yoktur denilebilir. Keşif kollarımız 
bütün bu mıntakayı kaklmaktadır. 
Tob.uk müdaf esı iki hattan mü· 
rekkeptir. Bardiyanın bir müdafaa 
hattı vardı. Tobrukun haricten 
müdafaa hattı 40 kilometre kadar 
uzunlukta bir kavis şeklindedir. 

Dahi, müdafaa hattı ise 17 kilo
metre uzunluğundadır. Libyadaki 
harekatın müstakbel inkişafı Gra· 
ziyaninin çok fena vaziyette bu
lunduğu muhakkaktır. Esirleri he· 
saba katmadan Graziyani Libya
daki ordusunun emrinde bulunan 
topların, kamyonların, mühimmatın 
ve dığer harp malzemesinin yarı· 
sını kaybetmiştir. 

Bulgarlar 
tirifesine 

Türkiye - Yunanistan 
ve ucuz nakliyat 
Ankara : 7 ( Türksöıü mu

ba birinden )- Memleketimizle Yu
nanistan Sulgaristan arasında 3 
senedenberi mer'i olup her 3 
memleket şimendöf erlerinde bu 
memleketlerin muayyen mahsul
leri ve ihraç eşyasına gerek do~· 

rndan doğruya sevkiyat gerekse 

transit eşyası için tatbik olunan 
üç taraflı müşterek eşya tarife· 
sinde bazı tadilat yapılmıısı Bul-

garistan tarafından llk1if o: unmuş 

\ıe bu Türkiye ve Yunanistan ta• 
rc:.fa.·:an kabul edilmuştir. 

Yeni tadilat Şubatın birinden 
itibaren tatbik olunacak • Bu ta• 
dil2t ile tarifenin Bulgar demir 
yollarına ait kısmında 15 tonluk 
vall'onlarla naklolnnacak eşya üc
retlerine yÜ7.de beş mikdarında 
zam yapılacaktır. 

Türk ve Yunan demiryollaı ın 

idareleri Bulgar demiryollarında 
yapılan bu zam dolayısiyle kendi 
tarifelerine bir gıina zam yapma· 
ma~ı atalarında kararlaştırmışlar. 

AMERİ 
KONG 

Ruzveltin 
mühim n 

"H üriyet müd 
bütün kaynak) 
yardım edec 

Diktatörle 
korkmuy 
Vaşington : 7 ( a 

velt kongrenin 77 ine 
bitap eden mesajını cJ 

reisicumhurun 1917 
!ediği ve Amerikanı 

ettiğini bildiren nu 
hararetle beklenen b 
naşebetiyle bütün sal 
dolmuştu. 

Reisi cumhur Ro~ 
harip devletlere yardı 
kafi derecede malze 
mesini kongreden i ~t 

sevelt şöyle demiştir: 
" Amerika, aynı 

him rolünü biliyor. 
kapımıza getirmemek 
reye en büyük yardı 
dır. 

Biz diktatörlerden 
Hürriyet, insanlarının 

her şeyden üstün 
ettirir. Ametika, bu 
dafaa edenlere elinde 
dımı yapacaktır. 

Biz Amerikalılar, 
yapılan muharebe ile 
lakadar bulunuyoruz. 
dafilerine bütün ka 
yardım edeceğiz. Bu 
hem gayemiz hem d 

lşte Amerika reisi 

( Gerisi UçUncU 

Türksözü -

okuyucularıni 

ban bayramı 

demir 
zam y 
arasında da 
imkanları arı 

-
Façist m~ 

toplan 
Roma : 7 ( a.a ) 

riyaseti albnda tophı 

buıün aşağıdaki kara 

bul etmiştir: " muhtel 

büyük Britanya ve P• 
şı harbeden .kara, ha 

Façist milisleri subayl 

lerini hayranlıkla meş 

!isi selamlar.,, Meclis 

üçln pakta olan seda 

za muharebe sonuna 

rupada kazanmış oldı 

edineiye kadar devaı 

susundaki kat'i azmi 



"TİLKİ 
OLAN 
KADIN,, 

Behçet Kemal ÇA~LAR 

G
eçen Cihan Harbinde Jn. 
giliz • Fransız orduları a · 
rasmda irtibat zabitliği ya

panların en meşhuru Andre Mou· 
rois, lnıiliz ruhunu en iyi anlıyan . 
ecnebi muharrir vasfını da kazan· 
mıştır. 

Anclre Mourois, lngiliz ruhu· 
nun kendi eseri ile tanıyamadığı 

köşlerini seçme tercümeler, tamam· 
lamak için bazı karakteristik lngi· 
lizce eserleri de kendi diline çe· 
virmiştir. 

Bunlardan biri de ( Tilki Ü· 
lan Kadın ) dır. İngilizlerin içine 
kapanık, vefalı ve mantıklı ruhunu 
bu garip ve güzel kitap kadar ko· 
yabilen esere çok az rasfanır. Gü· 
nün birinde, yanıbaşında birden· 

bire tilkileşiveren kadınını , bu ha· 
tinde de, eskisi gibi 5even, hatta 

onda hiç deA-işmeyen içinden pa· 

zarhklı ve mürai olmayan bir vefa 
ve sadakat görmiye başladığı için 
bir aralık daha çok memnun O· 

tan lngiliz adamının ruhunu kita· 
hın sayfalarmda sihirli bir ayna i· 
çinden seyreder gibiyiz. 

Nevzad Güven'in tercümesi, 
bu aynaya . en küçük pas bile kon· 
durmamıştır. lngilizcesindeki sade· 
lik ve güzellik, Türkçesine de 
sinmiş bulunuyor. Büyük gazete· 
telerimizdeki gündelik çala kalem 
tercüme örneklerinin çok defa 
berbad ettiti güzel eserlere acı

nıp dururken Nevzad Güven'in bu 
ıüzel tercümesi ile teselli bulmak 
ve övünmek imkanına kavuşuyo-
ruz. 

Tercümenin dili ve üslubu bi
ze bazı parçalan tekrar okumak 
zevkini verebiHyer ve bu sayede 
bizde hikaye yazıyoruz iddiasında 

bulunan birçoklarının roman kah
ramanı insanlarından daha iyi, da· 
ha derin, daha şümullü anlatıla
bilmiş Tilki haleti ruhiyesine Aşina 
oluveriyoruz. 

Gazetesindeki son yazılariyle 

(Tilki Olan Kadın) lardan ziyade 

tilki olan erkeklerden muztarip 

olduğ'u anlaşılan değerli mütercim, 

o tilkilerin de bir gün faka basa

caklarından tmin olabilir. 

Çukurova koşula

rı neticeleri 
Büyük bir atlet kafilesinin 

iıtirakiyle küçükler ve bü)'ükler 
arasında tertip edilen Çukuı ova 

koşuları çok hararetli olmuş ve 

muvaff akiyetle neticelenmiştir. 

Küçükler arasındaki 3.000 
metrelik koşuda birincili~i ve 

ikincilij'i Malatya Mensucat 
Gençlik Kulübündtn 11 daki

kada Hasan Özerbakar ve Ömer 

Yürtcr almıştır. 

Büyüklu arasındaki 6.000 
metrelık koşunun birinciliklerini 

Liseden • Cabbar Özer ve Milli 

Menıucat Gençlik kulübünden 
Seyfi Katan kazanmıştır. Rekor 

18 dakikadır. ikinci Toros 
Gençlik kulübünden 19 dakik,. . 

da Naci Kaykat, iiçüncü de Mil 

li Mensucat Gençlik kulübün 

den Yusuf Çıkar'dır. 

Yeni Orman Çevirge 
Müdürümüz geldi 
Sımıun Orman Çevirıe Mü· 

dürlütünden vilayetimiz Orman 

Çcvirıe Müdürlütüne tayin edil 
mit olan Bay Mithıt Ezen şeh· 
rimize gelerek vazifelerine bıı· 
amııtır . Mu vıffıkıyetler diJeriı : 

On iki Amerikalı aile j iKTiSADi BAHiSLER _ 

120 Milyar dolar 
• 

ÜÇ KIT' ANIN EN BÜYÜK 
SERVET SPı HlPLERl 

lthalitımlz 
ihracatımız 

Çarşamba günü , yeni aene · 

nin ilk ihracat günüydü. O gün 
bereketli olarak , yeni seneye 

girmiş bulunuyoruz . Çünkü ih· 

Mehmetciklere altını 
bin lhediye hazırladı 

racat 330 bin liraydı. Kahraman Mehmetciklnimi· 
Scvkedilen eşyanın başında 

• 
ze kış hediyeleri hazırlama faa tuzlu balık, taze balık , yaş ve 

kuru meyvalar bulunmaktadır , Iİ}eti şehrimiz de hızla dnam 

Yazan: 

S on günlerde Ncvyork borsa 
komitesi bir liste neşretti. Bu 

liste Amerikan endüstrisinde en 
çok hissesi olan oniki ailenin ser
vetini göstermektedir. 

Listeye nazaran bu oniki aile· 
nin para olarak servetlerinin mec
muu iki milyar 545 milyon dolara 
bati~ olmaktadır. Birleşik Amerika 
Devletlerinin bu seneki bütçesinin 
bir milyar 921 milyon olduğu dü
şünülecek olursa oniki ailenin ser
veti hakkında bir fikir edinilebilir. 
Şunu da ilave etmek lazımdır ki, 
listede gösterilen mikdar bu aile
lerin tam servetleri değildir. Arazi 
gayri menkul mal ve devlet bono· 
lan bunun haricindedir. 

FORD LiSTENiN BAŞINDA 
Neşredilen listenin b ~şında 

625 milyon dolarlık bir servetle 
Henry Ford gelmektedir. 

1863 de bir çiftlikte doğan 
Ford normal hayat şartlarına bo· 
yun eğecek olsaydı bugün bir 9if · 
çi olması lazımgelirdi. Halbukı o 
17 aaşında toprağı terk etti ve 
makine ile uğraşmağa başladı. 
Evvel! bir saatçinin yanında çı· 
raklık yaptı. 27 yaşında Detroit 
elegtrik şirketinde çalışıyor ve ay
da 47 dolar kazanıyordu . 

30 yaşında, lngilterede icat 
edilen infilakli bir motörden ilham 
alarak yaptığı ilk otomobilini 200 
dolara satmıştı. Fakçt emrinde 
çalışbğı kumpanya ona elektrik 
veya otomobilden birisiyle uğraş
mayı tercih etmesini bildirdi. 

1937 yılında yirmi beş milyo
nuncu fors otomobilinin bayramı 
yapıldı. 

NEMOURS AiLESi 
Listede 575 milyon dolarla 

Pierre Du Pont de Nemours gel
mektedir. Ecza ve silah sanayiini 
elinde tutmaktadir. 

Fort aksine olarak bu zat 
dünyaya zengin olarak gelmiştir. 
Üç sene evvel Cumhurreisi B. 
Ruzveltin küçük oğlu bu milyar
derin kızı ile evlenmiştir. Halbuki 
Pierre du Pontde Nemours Reisi
cumhurun: en şiddetli muarızlardan 
bulunuyordu. 

ROCKEFELLER AiLESi 
Üçüncülüğü Rokfeller alıy~r. 

( 398 milyon dolar) Standard Oil 
and Socony Vacum} petrol kum· 
panyasmda. 

Daha yakınlarda 98 yaşında 
aten Rokfeller uzun zaman dün· 
yanın en zegin adamı olarak le· 
lakki edilmiştir. Kendisi küçük bir 
memvr olduğu bir zamanda pet
rol sanayii inkişaf etmekte idi. 
Büyük bir zeka eseri olorak pet
rolün nakli ve tasfiyesi işini orga· 
nize usulüdü buldu ve çok i'eç
meden petrol pazarlarını elinde 
tutmağa başladı ve bunun da ta· 
bii bir neticesi olarak bir müddet 
sonra bütün petrol kuyuları da 
birer birer eline geçti. 

Daha sonra trüstleri icat etti. 
Rokfeller zengin olduktan sonra 
dünyanın en büyük insaniyetper· 
ver adamı da oldu. 

Son senelerde kendisine mah
sus bir gazete tabediliyordu. Bu 
gazetede ancak iyi haberler ve 
nikbin makaleler yazılıyordu. 

ANDREV MELLON 
Listenin dördüncüsü Mallon· 

Bu zat servetiyle olduğu kadar 
siyasi alemde de tanınmış ve 1 

meşhurdu. Kendisi bir müddet 
hariciye neüareti müsteşarı oldu 
ve Fransa ile harp borçları mese· 
lesini o müzakere etmişti. Kendi· 
si bugün ölmüştür. Varislerinin 
391 milyon dolarlık bir serveti 

P. P. 
vardır. Amerikanın alaminyum 

sanayii ellerinde tutmaktadırlar. 
Listede bundan sonra servet· 

leri yüz milyon doları geçen diğer 
üç zengini de sırasiyle kaydedelim: 

Ziraat makineleri kralı 
Mac Cormlck 

' 'Harvester,, kumpayasmda 111 
milyon dolarlık bir serveti vardır. 

Çay kralı Hartford 106 milyon 
dolara sahihtir. 

Rokiellerin ortağı Harkmesse 
ise 105 milyon dolarla listenin ye · 
dıncisi gelmektedir. Bunlar yeni 
dünyanın zenginleridir. Fakat Av· 
rupada ve Asyada çok kuvvetli 
rakibleri vardır. Mesela bir kaç 
milyara sahih olan Çinli Ho • Tung 
başta gelir. Ve sonra Haydarcıbat 
nizamının arlık bir efsane halini 
alan servetini unutmamak lazımdır. 
Bu hintli milyarder Bugün sadece 
servetinin geliri ile yaşamakta ve 
senede üç yüz milyon frank har· 
camaktadır. 

Balık az istihsal edilditi halde , ediyor. Bugüne kadar çorap, el. 
ihracat pek fazladır • Bir zaman diven, fanila, kazak vesaire gibi 

lstanbul sokaklarında pek ucuza on bin parça rşya yapılmı~ ve 
'k b ı ki · d. k ayrıca yardımcı komite tarafın· satılan torı a ı arı şı~ 1 •t t 

metli biı ihraç metaı halıne gır· ı dan temin edilen 50,000 pamuk 

miştir . Romanya , Yunanistan , l lu hırka teslim edilmiştir. 

Bulgariıstana bir çift to~ik _90 \FUTBOL F AALtYETl 
kuruşa satılmaktadır · Şımdıye 
kadar torik balıklarının dışarıya f 
bu dHece pahalı satıldıtı ıörül 1 

. . 1 
mcmıfh. • 

Bundan başka lakerdaya 1 

karşı da taleb artmıştır . ~uri l 
yeden, Filistindrn mütemadıyen 2 
llkuda ist~nilmektedir . ~ 

Yaş ve kuru mcyvalara a-e· 1 
lince , yaş mcyvalardan yalnız l 
portakal ve mandalina ih:acetı ı 
yapmak kabildir • Elma mıktan ~ 
az olduğu için , dış memleket- \ 

)erden yapılan taleblere cevab ' 

vermeğe imkan yoktur . 

Final maçları 
bugün başlıyor 

Lik maçlarının birinci dev· 

nsi bitmiştir. Bu devrenin fmal 
maçlarına ise bugün Şehir sta· 
dında Muallim Mektebi ve Sey 

ban Gençlik Kulübü takımları 
arasında başlanacaktır. 

Bulgarlar demiryolu 
tar ifesine zam yapta 

( Birinci sayfadan artan ) 

dır. Bu suretle tenzılath tarifede 
zam \reyfiyeti münhasıran Bulgar 
demiryollarında kalacak ve üç 
taraflı müşteı ek tenzilatlı tarife 
diger hükümleriyle olduğu gıhı 

devam edecek tir . 

Yarın maç yapılmıyacak ve 

cuma, cuınartesi, pazar günleri 

final maçlarına Ziraat Lisesi 

Toros, Malatya Mensucat -

idman Yurdu, Demirspor -

Lis", Toros - Seyhan, Demir· 
spor - Seyhan, Muallim Mrk

tebi - Seyhan, Lise - Milli 

1 
Mensucat takımları araıında 

• devam edilecektir. Final maçla· 
ı rımn bayii heyecanlı geçece~i 

ı tahmin edilmektedir. 

1Ceyhanda köy iş-

Fındık, iç ceviz , en ziyade 1 
Romanya, Macaristan, lsviçreden 1 

teJeb edilmektedir. Tiftik ve ya· , 

pağı ihracatı da dikkate değer 1 

mahiyetteydi Geçen hafta _içinde ~ 
)'alnız sviçreye 200 bin hralık 
bir satış olmuıtu. 

Piyasanın beklediti mallar 
pek çoktu. Basradın . otomo·b·il 
lastikleri beklemektedır • lniılı~ 
makamları bu mallaun sevkine 

henüz vize vermemiştir . Brezil · 

yadan gelecek kahve için de 
gene lngiliı vizesi beklenmtk-Oiger taraftan memleketimizle 

Yunımiıtan arasında daha ziyade 
tenzilatlı ve seri nakliyat esasına 

müstenid bir tarife tatbiki imkan· 
ları tetkik olunmaktadır . 

~ 

i leri çalışmaları 
tedir. 

Hafta içinde lnıi lttreden 
gelen 7 bin undık teneke pet· 

rol kumpanyalarının bü)'ük ihti 

l 

1 . Yeni bütçeler 
hazırlanıyor 

Albn fiatları yacını temin etmiştir· CEYHANDAKI MÜSAMERE 
Müteferrik olarak gelen mal 1 

lar arasında , Roman~adan. ithal i 
edilen petrol ve benzın , kımye· ~ 
vi maddelerle Almanyadın ge ~ l 
len ilaç ve kimyevi maddelerı ' 

lstanbul : 7 (Türksözü mu· 

habirinden) - Altın fiatların· 
da bafıf bir yükselme kaydeCiil· 

mişlir. Evvelki gün 23 lira olan 

l ·ir altıoın fi atı dün 23.l O lira 

ı o ı. kaydetm'k lizımdır. 

MiLLi 
•• 

DUN 
PiYANGO 
ÇEKiLDi 

44092 
199233 
227597 

Kazanan numaralar Lira 

166935 
192783 
165351 
231380 

50,000 
10,000 
10,000 
10,000 

5000 

48581 
8862 

Lira kazanan numaralar 

275028 250147 134669 
29~696 260312 245947 

2000 Lira kazanan numaralar 
159790 123316 53318 29093 14927 
20b255 169906 125056 93859 220544 

1000 er lira kazananlar 

Son dört rakamı 6524, 7474, 6575, 
olan Lilctler biner lira kazarımışla rdır 

500 er lira kazananlar 

4929 

256681 
246912 

Son dört rakamı 8462, 7013, 5913, 9913. 5884, 3555 
olan numaralar 500 er lira kazandılar 

100 er lira kazananlar 

Son üç rakamı 604 ile nihayetlenen biletler 100 er lira kazanmııl.r 

50 far Ura kazananlar 

Son üç ~akımı 953, 856 ile nihayetlenen biletler 50 şu 
zandıl.ır . 

Amortiler: Son tek rakamleı rı 8 ve 9 ile 
yetlenen biletler 4 er lira kazandılar. 

niha-

Ceyhan : 7 ( fürksözü mu· 

habirinden) - 941 yılı köy va· 
ridat ve sarfiyatlarını bildirir 

bütçele\'in dünden itibaren tar.· 

zimine baştanmıştır. 
Bu vesile ile merkez kazayı 

bağh bütün köy muhtarlara ka· 

zaya çatmlarak bütçrnin tan 

2imi sırasında icap eden izıh:ıtı 

vermektedirler . 
Diğer taraftan, kazada bu· 

lunan köy muhtarları ile Halkevi 

salonunda bir hasbıhal yıpan 
Ka:tmakam evvelce ilga edilen 

köy kitipli~ini, muhtarların iı· 
rarı üzerine yeniden ihdası mu· 

vafık bulmuştur. 

Ceyhan: 7 (Türks3zü mu· 
habirindrn) - Ceyhan Halkcvi 

Temsil şubesi gençleri Halkcv· 
)eı i rrpertuvuından "Yanlış 

Yol,, isimli piy~ si sahneye koy 

muştur. 

Piyesin birinci ve ikinci p~r· 
deleri maalesef c~nsız geçmiş 

tir, Genç elemanların rollerini 

i)İ ezberlememiş ve provalarda 

eıerin üslubüyle hemihenk mi· 

zansen konmamış olması, biıin· 
ci ve ikinci perdelerin ıönük ve 

hareketsiz geçmesini intaç et 
mi~tir. Üçüncü ve dördüncü 
perdeler nisbeten iyi oynanmış· 

tır. Bilhassa Burhan, Münevvtr 
ve Ahmedin muvaffak oldukla· 

rını kaydedebilirim. Hasan, Is· 
mail ve Abdullah fena dcAiller 
di, Henüz nihayet iki defa sah· 

neye çıkmış olan Saim ve Ali 

çalıştıkla11 takdirde daha çok 

muvaffak olabileceklerdir. 
M. Selçuk 

Malatya mensu 
tın 

Gençlerin 
muvaffakiyet 

Şehrimiz M.tlatya Mens 

Fabrikası Gençlik Kulübü 

mc:nları tarafından evvelki 

şam ve dün gündüz Asri 5· 
mıda verilen müsamere, bii 

bir muvaffaki)et kanınmı 

lemanlar takdirle alkışlao 

tır. 

Gençler ıuasında lst• 
sanat bayatı içinde ve Dariİ 
dayi gibi en yüksek sanat 

essesemizdn yıllarca uğra 

bir zatın da bulunması, bu 

samerenin tabiatiyle muv• 

olacağına bir delildi. 

G~nçlcr rollerine taP> 

intibakla girerek, hüviyetin 

ründükleri şahsiyetleri b 
bir temsil kabiliyetiyle aab 

canlandırmişlardır. Denil 

ki, V edad Ürfinin "Kanun 

mı,, nihayet bu derece mu 

kiyetle sahneye konulabilir· 

Bu meyanda .. Çatla>• 

yatrosu,, artistlerinden çif 

dızlar Sabahat ve Leyli il 
vim'in de varyeteleri ta 

karşılanmıştır. 

Gençleri t,.brik edcriı. 

Adana kayakçı 
T oroslara çı 

Toroslarda bir Kaya 

tiıi tertip eden Adanı 

çıları dün Pozantıyı h 

etmifl~rdir. Dün de bild 

miz gi bi lıu kayakçı lcıfi 

rasında dört tc bayan 

Gençlerimiz Toroslarda al 
kalacaklar, Toıosların c 

s ,.k t~pelerine çıkacaklar 

BORS 
Pamuk 

CiNSi 

K~· 

En az 
K. S. 

- --"Ma. parlağı 49,50 
1-...,..,,.:...,....,,...-ıı-ı 

\1a. temizi 47 ,00 
Kapımal-ı -

----1--1 Y. Pamugu 
Klevland 1 
Suıaam 

K.bugday 

59,25 
29 

BuğdayTo. ~ 
,, yerli 

..,...A,...:rp_a.,,--- 5,00 
Yulııf 

7 ' 1 I 19.fl 
lt ambiyo ve pa~ 

!~ Bankasıncian nlınmı 

Rayişma.r_k----ıı--ı 
Frank{Fransız) 
Sterlin (ingiliz . .,..:) '--ıı-:5•ı 

Dolar (Amerika) 13 
Frank isvi re 



ekilimiz 

işehirden bugün 
anbula gidiyor 
kara • 7 (a,a) - Münaka 
ili Cevdet Kerim lnccda. 
bire gelmiş, ttftişlerde ve 
tlerde bulunmuştur. Vekil 
(a a) lstınbula gidecektir. 

kongresi 
ci Sl\bif •Jen arbı.n) 

kanunu r sa siye tcvfikae 
kketin vaziyeti hakkında 
eye malumat vermek vazife· 
ederek hudutlanmmn çok 

mesafesinde vuku bulan ha 
rde memleketimizin ve de-
asimizin müstakbel emniyeti· 
tinabını imkansız bir surette 
ede oldutunu bildirmek isti· 

1 tn. 

üdafaamız akim kaldığı tak. 
Asya, Afrika ve Avustu· 

run bütün nüfus. ve kaynak. 
büküm altına girecektir. 

er kim olursa olsun Ameri· 
yalnız batına ve ellerini 

ına bağlıyarak silahlı bir 
ayaya karşı mukavemet ede 

v eQini söylı:: ı s t'k yanlış söy· 
oluruz Davul ve çan sesle· 
bize yatıştırma tavsive e· 

erden daima sakınm~hyız. 
i )Uvalarım t ı ehiz için A

·kan kartalının kanadiırını 
cek küçük hodbinler gru· 
an bilhassa sakınmalıyız. 

'z aşırı isti lanın güya imkan· 
ldutundan bahsediliyor. Hiç 
esiz lngiliz donanması kud-

1 i muhafaza etıiti müddetçe 
·ft tekilde hiç bir tehlike mev· 

~· d 'ld' • 
11 

etı ır .11 
1 • 
ı Amerıkanın dış sabadaki mil 

"yasttinin küçük, büyük bü· 
milletlerin h3k ve şeref ı~rine 
et eaasına müstenit olduı1ru r g nu 
ıy'n reisi cumhuı nibayf't a-

t ve ahlakın muzaffer olaca

• kani bulundutunu bildirmiş 
nıüteakiOen siyasttini şu üç 
le ile bitirmiştir: 
1 - Milli müdefaa huıusun. 
Amerika tam bir programın 
bikine m'cburdur. 
2 - Biıleıik Amerika mille 
amını v~ müessir bir surette 

e ettitini, ira-Jesine uya-un o· 

k ve par ti meseleleri mevzu 

his olmakaızın, harbi yari 

remizden uzakta tutan bütün 
mli milletlere tam bir ıurette 
zaharete mecburdur. 

A 3 - Bir le,ik Amerika yine 
lletin namına ve müessir bir 

surette ifade ettiii iradesine 
n olarak ve parti meselele· 

mevzuu'nhis olmalcsızm yatış· 
rna taraftarlarının tesiriyle mü· 

rrıflar tarafındın dikte edile. 
herhangi bir ıulhu kabul 

. nine g"rek ahlaki prenıip· 
m, gerek bizzat k"ndi emni~e 
mülihaıalerinin hiç bir zaman 
ıaade etmiyt cetini beyana 

...........,,·-cburdur. Devamlı bir b~ rııın 

Türk heyeti 
Budapeştede 
- ·- -
Budapeştede : 7 (a.a) - Ti· 

cıret müzakerelerinde bulunacak • 
olan Türk heyeti dün burayı 

muvasalat etmiştir. 

Atinada Türkiye 
lehine tezahürat 1 

Atina : 7 ( A A. )- Bütün 

Muhariblerin 
hava kuvveti 

Yeni bir bilan..;o 
Vaşington~ 7 ( A. A. )- Ame· 

rikada çıkan ( Hasacılık ) mec· 
muası şu malumatı veriyor : 

Halihazırda İngiltere 25 bin 
tayyareye sahıbtir . Mihverin 41 
bir. Amerikanın ise 6 bin lB)'.JB· 

rrsi vardır . Bir sene sonra lngıl · 
terenin 45 bin , Mihverin 49 bin 
tayyaresi olacaktır . 942 Hazira· 
nındv lngilizler, G hver ile havada 

Atina sinemalarında Tür ki yenin müsav. tı temin edece~ tr. 
Cümhuriytt Bayramı şrnliklerinc - - - - - ------ - -----
aid aktüalite fılmi gösterilmekte Zayi sened 
ve 1 u f ılm halkın heyecanlı tc· 
zıhürlerine vcsıle teşkil etmek· ı Hasan kızı Haticenin bor-
tedir. Halk Rf'isicümhur l.snıet cundan c!o1ayı 2 inci noterlikten 
lnönünü ve şrnlı Türk a skerl~rini 1 musnddak senedi zayi ettim. Ye \ 
hararetle alkışlamaktadır, \ ni sencd tanzim edildiğinden za 

yi senedin hükmü olmadığını 

Avlonya bombalandı j ilan ederim. 

K h. 7 ( A A ) ı ·ı· Çıldırım köyünden a ıre · . . - ngı ız 

hava kuvvetleri Arnavutlukta 12638 Ahmed oğlu 
Ahmed 

Avlooyayı tekrar bombardıman 

ettil~r. Bombalar bedt.>flcri civa· 
rında patlamıştır. Tayyarelerimiz 
ayrılırken bu.vuk y•uıglnlrr mU• 1ı şahede etmitlerdir. iki d'.lşn. an 

tayyaresi duşurulm0~şsUvnee taJy
0

?
8

·amrce·· lj 
lerimizden birisi 3 

miştir. \ 
1 
1 

Ruzveltin n1ümessili 1 
1 
1 

Nevyork : 7 (a a) - Lagar· j 
dia hava meydanı: Ruzveltin \ 

şıhıi müme11ili Eliıed tayyyıre- j 
siyle Lizbon'a hareket etti Ora l 
dan Londraya gidecektir. İ 

ı 

Türkjyenin İngiltereye , 
olan sarsılmaz imanı l 

1 

Kahire : 7 {a.a) - Journıle 1

1 dipipe gazetesi Türkiyenin lo
giltereye olan sarsılmaz imanın· 
dan bahsetmektedir. 

Bu gazete, Türkiyrniu her 
zamanki asalet ve şt.rtfiyle se 
da~ih ayrıi nkarle muhafaza 
ettitini bilhassa kaydetmtkte ve 
tür ki yenin aicliselim ile ctsaretin 
timaah olarak durmaktadır.,, 
demektedir. 

İlan 
Adana askerlik şube
sinden : 

Adana Askerlik şubesinde 
münhal olan hesab memurlutuna 
ücretle bir memur alınacakttr • 
lstt kli'erin şeraiti anlamak üıere 
şubeye müracaatları ilin olunur. 

ilan 
Adana askerlik şube
sinden: 

Adana askeri konak etü~'ü 

için ücretle bir makinist alına· 
cakhr. isteklilerin hemen tubeye 
mürıcaatlıırı ilin olunur • 

İlan 
Bir muhasebeci alına
caktır . 

361)6 ve 3659 sayılı kanun· 
lar şümulüne giren müusesat 
ve devlrt memuriyetlerinde bu
lunmuş bir muhasebeci alına· 
caktar. Taliblerin derhal Toprak 
Mahsulleri Ofisi Adana Ajansına 
müracaatları. 12639 8-12-13 

Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Ş. 
Adana Mensucat Fabrikası müdürlüğünden: 

Muhterem Çiftçilerimize: 
Tohumluk için iyi evsafta klevland çiğidimiz vardır. Arzu e· 

denlerin Fabrikamıza Müracaat dmelerini rica ederiz. 

8-12-14-16 12637 

,_,,....,,__ Her Akşam 
Asfalt Caddede 

ÇAGLA YAN Salonunda 
Tamamen yeni kadro 

lstanbulun en güzide san'atkarları 

tka milletleain hüriyeti paha-
1 Okuyucu bayan Altınay - Varyete san'at

karları bayan Sevim - Süreyya - Cemile 
Sabahat - Leyla Çift yıldızlar 

1 aahn ahnm Hını meydan 
memek lnaanlır arttk hayat· 

ranı Allıhın se,·k ve idare et· 
i hüttiyete tevdi etmiıtir. Hü. 
~t İçin çal ! ~ ~!ara yardım ede. , 
tız. KuJrttımız gayyemizin bir 
maaındıdır. t3u kanaat ancık 
ıi ıfere ulıştarır. 

Bayram Günleri sabah saat 9 dan 
itibaren matinede fiyatlar 1 O, 15 krş. 

12626 4-5 

8-1-941 Çarşamba 

8.00 Program, saat ayarı 

8.0-3 AJANS 
8.18 Müzik : Hafif program 

8.45/ 

9.00 Ev Kadını - Yemek 

12.30 Program, Saat ayarı 

12.33 Müzik : Rumeli türküleri 

12.50 AJANS 
13.05 Müzik : Şarkılar 

13.20/ 

14.00 Müzik : Radyo orkestı ası 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Oda musikisi 

18.30 Konuıma (Dış politika) 

18.45 Çocuk saati 

19.1~ Müzik : Çocuklar için 

19.30 Saat ayarı, AJANS 

19.45 Müzik : Fasıl heyeti 

20.15 RADYO GAZETESi 

20.45 Müzik : Şarkılar 

21.10 Konuşma 

21.25 Müzik : Saz 

22.45 Müzik : Riyaseticumhur B. 

22.30 Saat ayan, AJANS 

23.00 Müzik : Cazband 

BllcUmle Sayın MU,terllerlnln Bayramtnı 

Kutlar, Ref•h Ye Saadetler Diler •.••••• 

Bayram şerefine büyük, emsalsız . ve zengın program 
SUVARE MATiNE 

8.30 2.30 

Çarşamba gilndQz - Lekeli Kadın - Hırsız kim 
,, akşamı - ,, ,, ,, ,, 

Perşembe gllndüz ,, ,, Tarzan ve oğlu 
,, akşamı ,, ,, ,, ,, 

Cuma gündüz (Tarakanova) ,, ,, 
Kadınlar Saltanatı 

Cumartesi göndüz - ,, ,, ,, 
,, akşamı - ,, ,, ,, 

Pazar gündüz ,, ,, ,, 
,, akşamı 

" ,, ,, 

23.25/ 
23.00 Program ve Kapanış - Pek Yakında 

BU AKŞAM--: 

Nöbetçi Eczane 
ı 

HALK - ........ - -

Tar•u• Kapueunda 

Vurd~aş !. 
Hava kurumuna aza ol 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmın· 

da çalışmak üzerebir mürettibe 

ihtiyaç vardır . ldarehanemize 

müracaatları. 

y 1 L D 1 z Möble Evi 
ve Atelyesi 

il Ev 

Abidinpaşa cadde
sin d-e Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

Eşyaları ı ı 
Mutedil Fiyatlar 

Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımlan, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

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

12546 

' 



Sayfa 4 

adyo Satmak 
çok ko aydır 

Asıl mesele satılan radyola
rın servisini temin etmektir 

TORKsôZO 

Seyhaa Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Adana Memleket hastahane.si 
ıhtiyacı 494 lira 40 kuruş mu· 
hammrn bedelli bir kısım ilaç 
ve malzemei hbbiye ihtiyacı pa· 
zarlıkla açık eksiltme:yc konul· 
muştur. 

Eksiltme 23-1-941 Prr· 
şem >e günü saat 10 da Vilayt t 

! Dai ni Er cüa.eninJe yapılacaktır. 
Ta iplerin liste muhte\'iyatım 

görmrk üzere her gün hasta .. 
hane idartSine müracaatları ve 

eksiltme günü de bildirilen sa
atta Vifiytt Daimi Encümenirıde 
hazır bulunmaları j an olunur. 
12633 5-8-12--15 ----------
Nazar dikkate 

8 ikinci Kinuıı 

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

Misis nahiyesinde yoksul ço-

coklar ve mekteb menfaatine ~ı·------------------
29-12-941.) tarihinde yapıtaC?Jk ( 

En iyi radyo ile en iyi 
servisi beraber bulacağınız 

müessese şudur 

m Hilmi 
Abidinpaşa Caddesi No : 112 Telgraf : Remo - Adana - Telefon: 110 

güreş müsabakaları yağan yağ· 
1 

murlar yüzünden Kurban b ayra· 1 
mrnm ikinci rününe bıralcdd.gnu i 
sayın halkımıza ve gürep.;ileı lıni.· ! 
ze ilin ederiz, 

Misi~ ihtlY'ıtr hey ~i 

1261.f 31-1 _____________ , ______ _ 

Gaip Anahta'r Kılıfı 
lçerjsinde yedi Anahtar a11lı 

zincirli Anılüar Kıhfım ııip 
ettim. ı 

Bulup Tirk Sözü Matbaasına ' 

teslim ~ıi derhal memnun : 
edeceğimi ilin ederim. 

:·················••9•••·······························: • •• •• •• 
; TURK· OZU 1 

• • GAZ ve MATBAASI • •· • 

T. İŞ BANwr ASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şubat, 2 Mayu, 1 Ağustos, 3 lkincitl"şrin 
tarihlerinde yapılır. 

i941 IKRAM[YELERI 

l Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

8 " 
1000 " 

3.000 ,, 
2 ,, 760 il t.500 ,, 
4 il 500 il 

2.000 
" 

8 il 250 fi 2.000 
" 

85 " 
100 il 8.500 ,, 

80 it 50 ,, 4.000 il 

~00 it 20 11 
6.000 " 

Türkiye iş Bankasma para yahrmakla yallnız para biriktirmiş 
obnaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1 .... ----·---.... ~----~~--------------~ 
• f . , ürksözü G t • Okuyucularına, dünyanın her tarafunfa:ı 

aze esı : vuku bulan hadiseleri günü gününe verir ... 
;;;:::===:=:====:==:==:===:==:==:=== I ! 

e ı 
• !. . '. 
- ~ e l • • 

Kitap, Mecmua Çek, Bilr~r, Afiş, Plan Ha·· 1 l 
ürksözü Matbaası: rita, BilUmum Matba:,. işlerini Türkiycdc !- l 

==::==:=.::=:=:=========:::=:=: mevcut matbaaları-,. rekabet eder derece- e . 1 de tabeder. : l 
• . ı 

-TORKJYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameldtri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

: • ı ı 
8 • : 1 
ı Tüırk~©~üı <CôDt kosmo : i 1 

Ziraat Bankasında lrnmbaralı ve ihbarsız tas;ırruf hesaplarııı 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki pi~na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

• - - .i • • l 
: Sağlam, Temiz, Zarif Cilt (Tüırksözü) 1: 
: Mücellithane~inde Yapılır. İ • • ...................... ~ ........................ ~-·~··~ 

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

40 " 100 .. 4000 " 
100 " 50 " sooo " 
120 " 40 ,, 4800 " 
160 " 20 " 3200 " 

DiKKAT : Hesaplarmdaki paralar bir ıtnc içinde 50 1 
radan afatı düşmiytnlere ikı amiye çıktığı takdirde yüzd 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylôl, 1 Birinckanun, 1 Maı 
va 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. lliin ilan 

Adana Doğ~m ve Çocuk Bakır:ıevi baş tabip-
liğinden! ' Askeri satınalma Adana l~one ve ilan TiiH.K.8ÖZ 

Müess~.semiz~n mali S l ne sonuna kaclar of an Et ve sebze ihtiya 
cıonbeş gun mu Metle açık eksiltmeye Çrk<t rrlmışhr. ihalesi 

13-1-941 Pazartesi günü saat 14 de sıhhat müdürlüğü salonur~· 
da icra edileceğindtn talirJerin daha önceden teminatlarını Mf.jliye 
veznesine yatırarak ~lacaklan makbuzu Komisyona birlikte etir.-
meleri lüzumu Han olunur. 12602 25-31-5-Bg 

~~ 

ko ·risyonundan ':~ 
J\- Tahminen beher kilosu (150) !"'kuruştan (5000) kilo aade 

ya~ t nevzuatiyJe birlikten satan ahnacıakbr. Muhammen bedeli 7500 
lira n 1uvakkat Teminatı (S62) lir• (S~') kuruştur. 

2 - Pazarlığı 13-1-941 pszarteni günü saat 11 dedir. lıtek
lilerir • teminatlariyle belli gün ve aa atta. Adana ~·k.~rt satınalma 
ko · in.onu_ müracaatlar1. 12636 

Şartları ... ~~-.oANA -
Seneliti 1200 Kr. Sahip ve Başmuharriri 
Altı aylığı 600 ,, FERiD CELAL GÜVEN 
Üç aylı~ 300 ,, 

Aylık ta abone edilir. -ltlnlar için idareye 
mUracaat etmelldlr. 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD 00ÇL0 

Basıldığı yer : TÜRKSÖZÜ Matt 


