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S ydamın Hava Ku umu 
Çalışmalarını Tet iki 

Başvekilimiz Hava kurumu f a~liyetlerinin daha 
çok inkişafı yolunda direktifler verdi 

Bay Çorçıl 

BAY ÇÖR~İL MÜHİM 
BİR NUTUK SfiYlEDİ 

Ankara : 10 (Türksözü Muhabiri bildi
rfyor ) - Sayın Başvekilimiz Doktor Refik 

kurum Ba~kanı Şükrü Koçaktan izahat 

alarak,' kurum faaliyetinin daha çok inki

~afı yolunda; kendisine lüzumlu direktifler 

vermi,lerdir. 

Saydam Türk Hava Kurumu Umumi mer

kezini ziyaret etmiılerdir. Ba1vekilimi:z 

kurumun çalışmalarını tetkik etmi1ler· ve 
Başvekil diyor ki : -

"Eğer bütün Balkan mil
letleri birlik olurlarsa, ln
giltere ve Türkiye tara
fından yardım görerek 
birlikte hareket ederlerse 
Avrupanın cenubu farki
sinde bunları yenmeğe 

kôfi gelecek A iman kuv
vetleri taplanıncaya ka
dar çok aylar geçer. Ve 
bu aylar zarfında bir çok 

~ f•yler olabilir.,, 

Londra: 10 (a ıı.) - Başvekil 
~ örçil dün akşam radyoda bir . 
1 

nutuk söyliyerck, lııgilrz milletine 
uı 1'C İmparatorluğa lııtap etmiş evci· 

n ki hitabesinden hı ri geçen beş 
ay içinde cereyan eden vukuatı 

~ hulasa eylemiştir. Çörçil iki dik· 
Jtatore kendileri için zafer saatinin 

ça\dı~ınr zannettikleri bır anda 
tek ba~ına karşı koyan f ngiliz mil· 
letinin kudretini tebarüz ettirmiş 

e bu kahraman mukavemetin i'e · 
r k imparatorlukta, gerek Birleşik 
Amerika milletlerinde gerek bütün 

,,dunyada lngiliz milletine karşı 
'-uyandırdığı hayranlık hissini teba· 

üz etli;dikten sonra, hiç bir ıne· 
d eni camianın uğramadığı bir İm· 
tıhanı cesaret v~ muvaff akiyetle 
geçiren lngiliz milletinin manevi 
yatının en ufak bir sarsıntıya 

u~ramadı~ıru, bilakis misli asla 
örülmedik şiddette bir alev Jıa-

• ıne geldığini söylemiştir. Çörçil, 
üşen Fransa} ı arkadan bıçakla

van hilekar, hissiz ve fena adam 
diye tavsif etliği ltalyan diktatörü 
Musolinı'nin hayvani bir ihtirasla 
aldırdığı Yunanistanda uğradığı 

elilane hezimeti hatırlatmış ve 
mavutlukta Yunan kanıçıları al

ında acınan, kıvranan Musolini'nin 
ngiliz ve imparatorluk orduları 

arafından Trabıılusta uğratıldığı 
nüdhiş hezimeti tebarüz ettirerek 

' :nodern harbin bütün vasıtalarile 
' mücehhez on, on bir fırkalık bir 

ııl rd_uya karşı 110 kilometrelik bir 
wOlu bir hamlede aşarak bütün bu 
uvveti ,ya imha veya esir etmek 

et uretiyle perişan eden lngiliz ve 
mparatorluk ordusunu ve onun 
ahraman kumıındarılarır ı minnet 

(Gerisi ikinci sayf acla) 

Af rikada' ki 
lngiliz zaferi 

ELAGAL YA 'NIN ZABTI 

İleri harekat sür ' 
atle devamda 

Kahire :10 ( A. A. )- Tebliğ: 

Trablusda zıhlı kuvvetleıimiz Ela
galyayı znptetmişlerdir. 

Bingazi harp sahasının çok ge

niş olma~ından alınan malzemenin 

mikdarı bir kaç gün sonra belli ola · 
caktır. Alınan esirler arasında beş 
Gneeral daha bulunmuştur. 

Londra : ıo (A. A) - Dünkü 
resmi tebliğde işgali bildirılen 
Elagalya. Trablusgarp sahillerin · 
dedir. Bingazinin 220 km. Cenu· 

bundadır. 
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Ank ara: 10 (TUrksözU M uhabirinden) Ticaret Ve
k31etlne ba6h olarak k u rulmakta olan laşe teşklll· 
hnda vazife alacakların lslm lerl önUmUzdekl gün

lerde taayyü n etmlf bulunacaktı r. 

laşe mUsteşarhğına nam zetler arasında bilhassa 

Uç isim Uzerlnde durulmaktadı. 
General Muzaffer, Hatay Vallsl ŞUkrU Sökmen 

e er, iaşe okulu m ualllm lerlnden Albay RUştü. 

.. 

Fransada 
iç vaziyet 

Laval devlet:nazırl~ı 
vazifesini reddetti 

flAHDENİN iSTif ASI 
Vichy: ıo (A. A) - Söylen

dığine göıe Hariciye namı Flan
<len istıfa etmiştir. Mareşal Petain 
bu istif ayı kabul etmiştir. Hüku· 
met son günlerde cereyan eden 
müzakerelerin neticelerine dair bir 
resmi tebliğ neşredecek ve bu teb· 
liğ radyo ile verilecektir . 

Vichy : 10 (a. a.) - H~vas 
bildiriyor: Harice nazırı Flandcn 
istifa etmiştir. Hariciye nezaretine 
Amiral Dar'an getirilmiştir. Amiral, 
bahriye nezaretıni elinde tuttuğu 
halde başvekil muavinliğine de ta
yin edilmiştir. 

Vichy : 10 (a. a.) - Mareşal 
Petain, Lavala, devlet nazırı sıfa· 
tiyle hükümele girmesini ve bir 
idare komitesi azalıkını kabul et
mesini teklif etmiş Laval bu tek
lifi redde tmiştir. 

S P O R 
Sekiz Takım 
Karşılaşfl 

~--------··-------------

lİS[ TAKiMi ÖGR[TM[N OKUlUNU O - 2 YENDİ 
Şehir stadında yapılan pazar 

günkü maçlar çok heyecanlı ve 
süı prizli olmuştur. Konya ve Ereğ
li'clen getirttiği iki elemanla kad
rosunu takviye eden ve milli 
Mensucat takımını yenmek aı.
milc sahaya çıkan Demirspor ta-

kımı Milli Mensucata maalesef 
bir tek gol dahi:yapamadan 6-0 
) enilmiştir. Demirsporlu gençlcriki 
penaltıyı atamıyarak kaçırmıstır. 

İdman Yurdu ve Ziraat lisesi 
ınaçı yapılmamış, Yurdlular hük

( Geri i üçüncü sayfada 
--~---~~------~--------~ 

• 
Resmimiz bir 

lngiliz zırlılı-

sını ales eder-

ken göster-

mekteclir. 

• , ________ ... ... 

l ngiliz deniz :za feri 

Cenova denizden 
bombalandı 

lnglllz deniz ve hava kuv
vetlerlnln bombardmam 
çok şlddetll oldu. Şehirde 

bUyUk hasarlar var 

Londra: 10 (a.a.) - Bahriye 

_ ,_,,, ____ ,.... _;,;; 

ne~aretlnin tebliği: Cenova hare 
katı hakkında mufassal mahimat 
gelmiştir. Amiral Samervil'in ku
mandası altındaki kuvvetlerimiz 
Renovn "suvari Mac Grigor,. Ma· 
laya "Suvari Tolliser., Ark Royal 
"Suvari Holand., Schefficla "suvari 
Larkon., zırhlıları ile onlara ref a· 
kat eden hafıf kuvvetlerden teşekkül 
ediyordu. Cenova ve civarına 300 
tondan f a1.la obüs atılmıştır. An
saldo elektrik makineleri fabrikası 
ile yine Ansaldo kazan fabrikası 
büyük hasara uğramış ve büyük 

(Gerisi ikinci sayfada) 

. 1 

YENİ MAHSUl İ~İN YAPılAN HAZIRllKlAR 

ÇİFTÇİMİZE 
TOHUM_TEVZIİ 

----An!carada aktedilen büyük 
pamuk kongresinde, Çukurova 
bölgesinde Klevland yerine Akala 
pamufu yetiştirilmesine karar ve
rildiğini } azmıştık. Şarki ve garbi 
Çukurovada muhtelif bölgelerde 
son kat'i tecrübeler yapılmak üze
re Ege bölgesinden yakında şeh
rimize 100 ton Akala pamuk to
humu geleceği haber alınmıştır. 

Bu işle Pamuk Üretme ve lslah 
müessesesi direktörü Bay Zeki 
Sayar meşgul olmaktadır. Akala 
tohumları gelirgelmez hemen mec
canen tevzi edilecektir. 

1 İN GİL TERE 

1 ROMA~YA 
,İLE SİYASİ 

Diğer taraftan, Pamuk üretme 
ve islah müessesesinden satın alı 

nan 95 ton Klevland pamuk to· 
humunun bedeli mukabilinde çift 
çilere tevziine de başlamıştır. Tev
ziat Malatya Bez ve iplik Fahri· I 
kasında yapılmaktadır. ~ 

MÜNASEBA--Ti DÜN KESTİ 
Bükreş: 10 (A.A.) - lngifü. 

büyük elçisi Romen Başvekili An
toneskuya bir nota tevdi ederek 
siyesi münasebatın munkati oldu
ğunu bildirmiştir. lngili~ Elçisi 
Türk iyeye hareket etmek üzeredir. 

Umumi Meclis Çahşmaları 

Nehirlerdeki 
sallar • 

ışı 
• 

Hususi Muhasebenin salların satın alınması hakkındaki 
teklifi reddedildi; K arata' yolu mes' elesi görü,üldü 
Umumi meclis dün de vali B. 

Faik Üstün'ün reisliğinde toplan
mıştır. 

Ruznamede vilayet dahilindeK.i 
sular üzerinde bulunan kayık ve 
gemilerin Hususi Muhasebe tara
fından satın alınarak işletilmesine 

dair dahiliye vekaletinin emri ve 
dahiliye encümeninin mütaleası 

vardır. 

Azadan B. Fevzi Oldaç vila
yetler idaresi kanununda mevcut 
maddeden hiç bir suretle bu ka
bil nakil vasıtalarının hususi ida· 
reler tarafından mutlaka satın alı

nacağına dair bir mana anlaşıla
mıyacağı, meclisin bunları satın 

alıp almamakta muhtar olduğu, 

alındığı takdirde hususi idarelere 
gelirden ziyade zarar vereceği 

ve işletilmesi hususunda büyük 
güçlüklerler karşılanacağını ileri 
sürdü, bu kayık ve gemilerin sa
tın alınması aleyhinde olduğunu 

söyledi. 
Nevzad Güven, Fevzi Oldaç'ın 

fikrine iştirak ettiğini yalnız veka 
leti, bu kayıkların satın alınması 

emir vermeğe sevkeden şeyin sa 
hibleri tarafından nakil ücreti ola· 
rak fazla para almaları bulundu
ğunu, bunun için umumi meclis 
kendisini tarife yapmağa selfıhi· 
yattar görmediğine göre halkın 

ve köylünün menfaatlerini koru
mak için böyle bir fiyat tarifesini 
belediye selahiyetini haiz olan köy 
ihtiyar heyetlerinin yapabileceğini 
ileri sürdü. Netice olarak mesele 
bir daha tetkik edilmek üzere tek
rar dahiliye encümenine sevk 
edildi. 

Dünkü ruznamede ehemmiyetli 
meselelerden biriside Karataş ) o
lu idi. Bu yol hnkkında nafıa mü
dürlüğünün uzun bir raporu okun
du. 

Rapordn hülaseten, ahvali ha. 
zıra dola) ısile bu yolun esaslı su
rette tamire imkan buluıımadıgı, 

( Geri~i üçüncü sayfada ) 

ıcvuzo -

Çörçilin Nutku 

ANKA"A 
RA O YO 
G A ZET E Si 

Çörçilin nutku 
şüphesiz ki son 
24 saatlik hadi. 

selcrin en mühimidir.Çörçil sözler

d~n .zi_y~~e f!liy~tın hakim olduğunu 
bıldığı ıçındır kı, ancak üç ay son
ra bu nutku söyl eli. 

Çünkü Graziyani orduları ar
tık erimiştir. Amerika artık fili 
şekilde lngiltereye yardım yapı
yor. 

işte Çörçil son nutku ile bu 
manı.arayı tebarüz ettirmek iste
miş ve İngiliz milletini fazla nik
binliğe kapılmaktan beri tutmak 
i temiştir. 

Çörçil diyor ki : Gece gündüz 
ha11rlanıyoru1., çalışıyoruz. Donan 
~amız, her şeyimiı. geçen yıla 
nısbetıe daha kuvvetlidir. 

Çörçilin Bulgaristanda Alman · 
kıtalarının hazırlıklarda bulundu
ğunu, belki de bu kuvvetlerin ha
reket üzere olduğunu söyledikten 
sonra bütün Balkanları ittihada 
davet etmiştir. Ve Başvekil Bul
garları realiteleri görmeğe davet 
etmiş, lüzumsuz bir harbe· ürük
Ienınemelerini tavsiye etmiştir. 

v;,; hükumeti 

Flanden istifa etmiş ve ye
rine Darlan geçmiştir. Şimdi 

Darlan Başvekil muavinidir. On 
gündenberi devam eden buhran 
Lavalın kabineye alınması ile ala
kadar idi. Fakat Peten Lavala 
Dahiliye nazırlığı değil, ancak 
Devlet nazırlığı vermiştir ki, La
va) böyle bir sandalyasız nazırlı
ğı kabul etmemiştir. 

Alman ta1.yiki devam etmek
tedir. ?etenin bu tazyike ne ka

( Gerisi üçüncü Hyf ada) 



Sayfa 2 

1 KTISAD1 :aAHISLER 

İTHALAT, İHRACAT 
VAZİYETİMİZ NE HALDE ? 

S on hafta içinde piyasada 
ithalat hareketleri artmış

tır. Günlerdenberi muhtelif 

memleketlerden, beklenen mallar ge· 
ne toplu olarak piyasaya gelmiştir. 
Bunlann arasında, kimyevi mad
deler, saç levha, demir fıçı, tene
ke gibi mallar piyasaya yeniden 
bir ferahlık temin etmiştir. Bun· 
dan başka gümrüklerde bulunan 
Japon mallannın piyasaya veril· 
mesi de manifafurjl piyasasını f c
rahlatmıştır. Japon malları harpten 
evvel ..memleketimıze gelmişti, şim· 
diye kadar gümrü < an barlarında 
beklemekteydi. Türkiye - Japonya 
arasında ticarı münasebetler azal
dığı ~n. japonyaya mal vermek 
sureh)le bu mallan ithal etmek 
kabn olamamıştı. Son günlerde 
Ticaret Vekileli, Japon mallarının 

gümriiklerden çıkarılması için yeni 
bir şekil bulmuştur. 

SO bin lngiliz:lirası kıymetin
de olan bu malların, piyasaya 
hangi şekillerde: tevzi edileceği 
belli değildir._ ithalat birlikleri hak
kındaki nizamnameyergöre, bu 
eşyanın tevzii ·manifaturacılar bir
liğine aid ol;ası icap eder. 

J;Iaftanın ithalat hareketleri 
araff.,Qda Romanyadan, Macaris
tancı.n, lsviçreden gelen malları 
da kiydetrrlek lazımdır. lsviçreden 
çorap fabrikalanna mahsus yedek 
aletler, çorap iğneleri, Romanya
dan kimyevi maddeler, demir saç, 
demiryollan malzemesi gelmiştir. 

lngiliz ticare(birliği de yeni· 
den 3 milyon kilo jüt getirmiştir. 
Fakat bu mallar transit olarak 
gümrük ambarlarında bulunmak· 
tadır. 

Bu ;ıh§/ta lstanbul limanından 
yapılan ihracat yekunu'" itibarile 2 
milyon liraya yakındL:Bu yekunu 
kabartan maddeler arasında tütün 
birinci planda gellr. tütün en tl
yade Almanyayı eevkedilmektedir. 
Dört beş gündenberi AlmanyayaJ 
sahlan tütün miktarı yanm milyon 
liradan fazladır. Aynca Karadeniz 
limanlarından da Köstenceye mü 
him miktarda fındık)evkedı1miştir. 

Haftanın ikinci dHecede ihraç 
2maddesi de tiftiktir. Bu mal en 

ziyade lsvlçre, Macaristan, Roman
yadan taleb edilmektedir. Bu yftı. 
den tiftik v~ ya~ fiatleri arb• 
yor. lngiliz Ticaret birliği tarafın• 
dan 40 bin balya yapajı alınacak• 
tır._Bu da, fiatlerin;daha...-ziyade 
armasına sebebiyet ,,ermiıtir. 

Tütün ve tiftikten lqnra üçün
cü ve ~ördüncü derecede ıelen 
mallar öa)aze ve:tuzlu bebklat, 
fmdık, kuzu_ derisi, p<>rtakal aibi , 
mallardır. Portakal en ziyade RQ 
manya, ve Bulgaristana gönderil· 
mektedir. 

Buraya kadar yazdığımız ihra· 
cat :hareketleri, Balkan memleket
leri ve Balkan memleketleri· vası
tasiyle merkezi Avrupaya y:pılan 
ihr.ıcah ifade eder, Biraz da, ikin· 
ci bir ihracat yolu o1an: Basra yolun
dan bahsederim. Bu hafta içinde 
lzmir piyasasındaa mal alan Ame. 
rikan Kumpanyalara, Basra yulun
dan tütün sevlCt!tmişlerdir. Fakat 
Basra yolundan iş yapan tacirle
rin şikiyetleri hali devam etmek· 
tedir. Netekim. lzmir ticaret mü• 
dürliltü bu şikiyetleri tedkik et
mek· üzere, buyol üzerinden mal 
sevkeden tacirleri bir toplanbyı 

davet .etmişti. Toplanbda görüşü
len meseleler şu birkaç cümle ile 
hülasa edilebilir: "Vagonların ihti• 
yaca kAf.i . olmaması ... ,. Bundan 
başka bir mesele daha var. 

Basradan Türkiyeye sevkedile
cek mal olduğu zaman, buradan 
Basraya sevkedilecek mal buluna· 

mıyor. buradan Basraya mal gön· 
derildiği zaman, Basradan buraya 
mal sevketmeğe imkan kalmıyor. 

Bu yüzden buradan vagonların 

boş gittiği de çok vakidir. Yapı
lacak iş her iki taraf arasında va
gonların dolu olarak gidip gelme· 
!-ii, eşya sevkiyatırun da ona göre 

( Gerisi üçüncü aayf ada ) 
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1 
I INGILIZ SARAYLARINDAN NOTLAR i 
··--------------------···· 
P. ELİZABET 

i HAB 

lngiliz Veliaht ı küçük 
prenses nasıl yaşar 

Geçen haftanın telgraf haber
leri ararsında İngiliz veliahdi Pren
ses Elizabet ile küçük kardeşi P
renses Margeretin bir harp tayya
resine binerek bir gezinti yaptık
larını bildiren bir havadis vardı. 
Bu telgraf haberi üzerine bütün 
İngilterenin samimi olarak sevdiği 
İngiliz veliahdı hakkında, İngiliz 
Kralının taç giyme merasimi mü
nasebetile yazılmış bir yazıyı ka
rilerimize sunuyoruz. 

Prenses Elizaberı. taç giyme 
merasiminin devamı müddetince 
gözlerini küçük kardeşinden ayır
mamıstır. Bir aralık küçük pren
ses Margaretinn omuzlarında kapı 
düştü. Prenses Elizabet çok alil bir 
hareketle kap'ı aldı ve tekrar kar
deşinin: omuzları üzerine koydu. 
Merasimden sonra kral ailesi bal
kona çıkarak halka ğöründükleri 

1.aman bilhassa kraliçe Meri ile 
Prenses Elizabet bütün bu alkış
ların şahıslarına ait olduğundan 

çok emin görünüyorlardı. 
İleride. yeryüzünün en büyük 

milletlerinden Birisi hükümdar 
olacak olan genç"prenses Elizabet 
işgal ettiği mühim mevkiin pek 
iyi farkındadır. Daha beş yaşında 
minimini bir çocuken bir gün de
desile telefonda konuşuyordu. bir
denbire telefon mükalemesi ke
sildi. Küçük prenses öfkelendi, 
ve haykırdı:" Konuşmayı kesme
yiniz. Kral ailesi erkanından birisi 
konuşuyor." 

Dedesi, Prenses Elizabeti çok 
severdi. Saatlarca karşısına alır 
ve torunile uzun uzadiye konu
furlardı. 

Prenses Eliı.a.bet bütün İngiliz 
milletinin sevgilisidir. ihtiyarlar 
onu İngiliz tarihinin haşmetli Kra· 
liçesi Viktoryaya benzediği için 
severler. Gençler ise prensese can 
ve yürekten bağlıdırlar. Her İngi
liz genç kızının albümnüde mu
hakkak prenses Elizabetin bir res
mi vardır. Prensesin resmini havi 
bir kartı alamıyacak kadar fakir 
olanlar bile Elizabetin gazeteler
den kesilmiş bir resmini defterle
rine yapıştırırlar. ilinlarda pren
senin resmi göze çarpar. 

Prenaes Elizabet daima klasik 
giyinir. Çok küçükken kenarları 
İngiliz işlemesi roblar giyer ve e
lini geniş tafta bir kuıakla sıkar
dı. Şimdi giydiği elbiseler ekse
riyetle pembe renkte, bazanda 
kır11uzıdır. Başına ğeniş başlıklar 
giyer. Prensesi ilk defa görenler 
bile kendisinden pek hoşlanırlar. 

Prenses harpten evvel bahriye 
sergilerinde, çiçek meşherlerinde, 
kÜ4ad resimlerinde, sırk temsille
rinde sık sık bulunurdu. O vakıt 

bütün gözler prensese dikilirdi. 
Prenses etrafında bulunanlarla a
lakadar olur, onlara yaşlı ve tec
rübeli bir insan vakarile sualler 
sorar, Prenseste bir çocuk oldu
ğunu hatırlatan nokta yalnız gü
lüşüdür. Prenses mahcup, korkak 
ve sıkılgan değildir. Dört yaşında 
lskoçyada dedesinin bir şatosun
da kabul resmi sırasında ortadan 
kayboluverdi. Metakla prensesi 
aradılar, nihayet önu bahçenin 
bir köşesinde askeri müzikayı clin
liyen halk arasında buldular. 

Prenses Elizabet 21 nisan 1941 
de onüç yaşını b;tirerek on dör
düne basmıştır. Doğuşunun her 
yıldönümünde prensese İngiltere
nin dört bucağından bir sürü he
diyeler gelir. Altı yaşına bastıgı 

sene Gal kontlu~u minimini pren
sese, bir ev hediye etmiştir. Mi
nimini zarif bir Gal evi.. Çatısı 

eski sistem fakat içerisi tamamile 
konforlu bir ev, sıcak suları ve 
soğuk suları harıl harıl akıyor, 

radyosu ve banyosu var. Bu evi 
görür görmez prenses "evim" di
ye haykırdı ve hala bu ev kızka
tdeşi Margaret ile oeraber, en 
gözde oyuncağıdır. 

İngilizler hayvanları çok sever
ler. Onun için prenseslere verilen 
hediyeler arasında köpekler de 
vardır. Bugünkü İngliz kralı he
nüz dük dö York iken kızlarile 

ve köpeklerile oynıyan bir çok 
fotoğrafları çıkmıştı. Prenses ,Eli
zabete ilk ctefa köpek hediye e
den ve minimini prenseste köpek 
sevgisini uyandıran Dük dö Vind
sördür. Prenses istisnasız. bütün kö
pekleri sever. iri çoban köpekle
ri, hassas ve zeki polis köpekleri 
minimini finolar aynı sevgiyi pay
laşır. Harp balşadığı sıralarda p
renses Elizabet ile Prenses Mar
garetin sekiz köpeği vardı. Mini
mini prenses Margarete bu kö
peklerden hangisini daha çok sev
diği sorduğu vakit prenses zeki 
bir gülüşle ve diplomatça bir ce
vap vermiştir. 

- Hepsini çok severim. 
1937 kanunsanisinde İngiltere

de bir kitapçı, içersinc}e prenses
lerin ve köpeklerin resmi resmi 
bulunan bir album çıkarıldı. Bu 
albumun üzerinde de İngiliz. Kra
liçesinin şu cümlesi yazılıydı:" 

Köpekleri seven bütün çocuklaı a" 
Albüm milyonlarca satıldı. 

Prenses elizabet küçük yaşın

danberi çok mağrurdur. Amcası 

Dük dö Vindsoru çok sevmesine 
rağmen babasının tahta geçtiğini 

öğrenince pek çok sevinmiştir: 

kızlarını pek sade bir şekilde bü-

Geçen Yıl 
ihracatımız 
Ankara: 10 (Türksözü muha

birinden) - İstatistik Umum Mü
dürlüğü, 1940 senesi Ticaret ista
tistiklerini hazırlamıştır. Buna gö
re geçen yılın son ayında, yani 
Kanunevvelde ithalatımız 331 bin 
liradan ibaret olduğu halde ihra
catımız 11 milyon 874 bin lirayı 

bulmu.ştur. 
1940 senesinde Umum ithala

tımız 68.823.000 liraya; ihracatı

mız ise yüz on bir milyon 446.000 
liraya baliğ olmuştur. Böylece ha
rici ticaretimizin yekunu 180.369. 
000 lirayı göstermektedir. 

Mevcut güçlüklere rağmen bir 
sene evvelkine nazaran ihracatı 
mızda mühim bir gerileme kay
dedilmemiştir. 

Bir münaıebetıizlik 

Eski istasyon civarında Yusuf 
Ayalap'ın şarabhanesinde kafayı 
tütsüleyen iş bankası odacısı Re
ctb Gülnar, bir ara, cebinden 
"Bugün" gazetesinin bir nushasını 
çıkararak valimiz Bay Faik Üstün' 
ün gazetedeki resmini etpafındaki
lere göstererek valinin aleyhinde 
bir takım münasebetsiz sözler 
söylemiştir. 

Suçlu yakalanarak adliyeye 
verilmiş ve ikinci asliye ceza mah 
kemesince sorgusu yapılarak du
ruşma 24 Şubata bırakılmıştır. 

Tutulan eırarkef 

Derviş oğlu Zekeriya Mıdık 
isminde bir esrarkeş 20 santigram 
esrarla yakalanarak adliyeye veril
miştir. 

:YÜtmeğe taraftar olan Kraliçe 
prenses Eliıabetin büyüdüğü ihti
şam muhiti içersinde başı dön
mesin diye elinden ge.len her şe
yi yapm~tır, Bunu kolay bir iş 
sanmamalıdır. Çünkü prenses Eli
zabet hazan çok inatçıdır. Bir 
gün bir gezintiden dönerek eldi
venlerini odanın ta öbüt köşesine 
fırlatmıştır. Mürebbiyesi prensesi 
hafifçe azarlamak kastile: 

- Şurada gördüğüm şey ne-
dir Altes·? 

Diyince şu -cevabı almıştır: 

- Pis çoraplarım 
İngiliz prenseslerinin tahsil ve 

tebiye sistemi üç asırdanberi çok 
değişmemiştir. Ata binmek ve f
ransızce konuşmak bu tahsil ve 
terbiyede ön safta gelir. İngiliz 
ananesi kral çocuklarının mektep
lerde halk çocuklarile beraber 
bulunmasını hoş görmez. Prenses 
elizabet babası kral olmadan ev
vel mektebe gitmişti. Fakat şim·· 

di hususi tahsil görmektedir. P
rensesin hususi hayatı pek eğlen
celi değildir. Ara sıra akrabala
rından veyahut aristokrat ailelt're 
mensup cocuklarla birleşir, fakat 
bunun haricinde kalan zamanları 

nı ya!nız jlcçirmeğe mecburdur ... 

DUVDUKLARIMIZ -~--= 

Dünyanm en büyük incileri para etmiyor 
Birkaç gündenberi Amerikada Smitsonian mü

essesesinin vitrininde muhtelif cesamette elli kadar 
inci teşhir olunmaktadır.inciden anlamıyanlar için 
bunlar adeta kirli birer taştan farksızdır. Fakat 
hakikatte ise dünyanın en büyük ve en eski inci
leridir. 

Bu incile~in kaç senelik olduğunu söylersek 

hayret edecetiniz muhakkaktır. Bu kıymetli taşla
nn tam yür. milyon senelik birer mazisi vardır. 
Bunlar fosillerden çıkarılmış olan incilerdir. 

Bu kıymetli taşlar 1930 senesinde Jorj Frayer 

Sternberg tarafından Kansas'da buluıımuştu. Stern
berg, bu incileri Slad Kolef'e devretmiş, fakat 
burada da bu kıymetli taşlara büyük bir ehemmi

yet vermemiılerdi. 

Bunun üzerine Stenberg incilerir.i Smitsonian 

müessesesine götürmiye karar verdi. Bu müesse
sede meşhur Paleontolojistletden RolanrJ Bravo 
çalışıyordu. Sternbergin incilerini görünce fevka
lade beğendi: 

- Aman, dedi, bunlar şimciiye kadar bulunan 

fosil incilerinin en büyükleri, en güzelleri.. 

Fakat mücevherata verilen kıymet bakımından 

gözden geçirildiği zaman bugün Smitsonian mües
sesesinin iftihar ettiği bu fosil incilerinin maddi 
kıymeti sıfıra müsavidir. 

Görülüyor ki kıymetler bile zamanla kaybolu

yor. Dünyanın en büyük incileri bile bugün bir 

tek kuruş etmiyor. 

Çöken nümunesip 
leri tamir ediliyo 

, .... ___________ ., 
* - - J * t DUNKU HRACA T • 

lstanbul : tO ( TUrk· i 
aHzU ) - DUn Almanya i 
yolu ile ••hrlmlze demir 
efya, boya; fmukavva, 
Romanyadan ise mukav-

t va gelmlftlr. i 
* DUnkU lhracatm yekO- ı 
t nu ise 400 bin llra ola-

t::.:-:·~ ~~ı:m~~~.J 

Ceyhanda yine 
et buhranı 

Kasapların narhı arttırmak 

latedlklerı anıa,ıllyor 

Ceyhan: 10 ( Türksözü Mu
habirinden ) - Bir kaç gündür 
kasabamızda yine et buhranı baş 
göstermiştir. Halen koyun etinin 
kilosu < 45 > kuruş olmasına rağ
men; kasaplar etin kilosunun <50> 
kuruşa yükselmesinde musirdirler. 
Mezbahadan saat < 9 > da etler 

' hala getirilince yarım saat zarfın-
da tükeniveriyor. Saat 10 da ka
saplara uğrıyan bir gram olsun 
et bulamamaktadır. Halk, kasap
ların eti dükkana astığı sırada 

dükkana hücum ediyor ve açık 
gözlülük yapan etini alıyor; di
ğerleri ise eli boş dönüyorlar. Bu 
halin daha ne kadar devam ede
ceğini ve belediyenin bu hususta ne 
düşünüp ve ne gibi bir karar alaca-
ğını bilmiyoruz. Bildikimiz bir şey 
varsa o da; ikide bir baş gösteren 
bu gibi hallerin kökünden halli için 
belediye ya kasapların istediği 

narhı verip. bol hayvan kestiril
mesini temin ve yahut da; kendisi 
bu işe vaziyet etmelidir. Binaen
aley belediyemizin bu hususta 
derhql harekete geçmesini temen
ni ederiz .- M. Selçuk 

Düzifi Enıtitüıü Mtıdürü 
Haruniye - Düziçi köy Ensti

tüsü direktörü ile Enstitünün de
mircilik öğretmeni ve ziraat şefi 
Enstitüye ait işleri takib etmek 
üzere şehrimize gelmişlerdir. 

Mülkiye talebeleri 
fahrimize ••liyor 

Haruniye - Düziçi Köy Ens
titüsünü ziyaret etmek ve bölge
mizde tetkik gezileri yapmak üze· 
re bugün şehrimize bir grup Mül· 
kiye talebesinin geleccti haber 
alınmıştır. 

Bir hınız yakalandı 

Ali Rıza ot;u Bekir Erdotan 
adında birisi Mustafa oğlu Turan 
Berber'in cebinden ıo lirasını çal
maktan suçlu olarak yakalanmış 
ve çaldıtı para ile birlikte adliye-
ye verilmiştir. 

CENOY A DENİZDEN 
BOMBALANDI 

( Birinci sayfadan artan ) 
yangınlar çıkanlmışbr. Şehrin elek
trik fabrikası ateşe verilmiştir. 
Liman etrafındaki tesisatta büyük 
yangınlar çıktı. Mazot, petrol sa
rıçlarına, gemilere müteaddit isa
betler olmuştur. Tayyareler de 
bir petrol tasfiyehanesine ve ci
vardaki diğer hedeflere infilak ve 
yangın bombaları atmışlardır. Di· 
ğer deniz tayyareleri Pisoda tay
yare meydanına ve şimenelüfer 

hattına büyük hasar ika etmişler
dir. Müdahaleye teşebbüs eden 
iki ltalyan tayyaresi düşürülmüş
tür. Bir tayyaremiz üssüne dön· 
memittir, 

HükumP.t binası avlus 
yaptırılan nümune korunma • 
!erinden bir kısmı çökmüştür. 
perlerin tahta kısımları son y 
yağmurlardan sikleti artan t 
yığınlarını taşıyamıyarak pa 
mış ve çöküntü bu suretle h 
gelmiştir. Tamirata başlanmı 

BAY ~ÖRÇİL MOHiM 
NUTUK SÖYLEDi 

( Birinci sayfadan artan ) 

ve · sitayişle yadetmiştir. 

Başvekili "motörlü kara, ha 
deniz kuvvetlerinin kara ord 
yapbğı parlak iş birliği olm 
Trablus seferi mümkün olam 
dedikten sonra şu sözleri 
etmiştir: 

- Bu iş birliğinin ku 
bu sabah şafakla beraber A 
donanmamız Amiral Some 
kumandası albnda Cenova 
zine giderek Alman nazil 
Cezair veya Tunusta general 
gand'a taarruz etmek üzere 
lara binecekleri bu deniz ~ 
ezici bir tarzda bombardmaD 
ti zaman gördük. 

Çörçil, halyan imparato 
nun inhitahna işaret etmiş 

pılan fenalıklann tamiri z 
kaydettikten sonra, Amerika 
dımından, Hopkins ve Vilki' 
yaretlerinden şükranla ba 
miştir. 

Bundan sonra Başvekil 
yanın müstakbel maksadı nd 
bilecetini araştırmış; Mac 
Yunanistan ve Romanyayı 
eden Nazilerin dişlerini şi 

Bulgaristana geçirdiklerini 
tarak, Bulgaristanın Romany 
landa, Danimarka ve Nor\' 
sallerinden ibret alacağı Ü 
izhar etmiş ve şöyle demiş 

"Eğer bütün Balkan m 
birlik olurlarsa, lngiltere ve 
ye tarafından yardım göre 
likte hareket ederl~rse A 
cenubu şarkisinde bunları 
te kafi gelecek Alman ku 
toplanıncaya kadar çok ay 
çer. Ve bu aylar zarhnda 
şeylef olabilir. Amerikan 
müessir oldukça, hava ku\' 
miz fazlalaştıkça, Şarktaki 
rımızın kuvvetı büyüdükçe 
kak ki bir çok şeyler ola 

Çörçil, Maltayı karşı 
Alman hücumunun uğradı 

meli kayd ve bu hücumu 
yüzelli pike bombardman 
sinin doksan ve belki dahi 
sının tahrip edildiQ'İni 

merkezi Akden;zde ve bii 
denizde lngiliz hakimiyeti 
olduğunda ısrar eylemiştir. 

Çörçil, lngiliz adalan 
istila tehlikesinin hiç bir 
geçmiş sayılamıyacağını 

kesin böyle bir tehlikeye 
hazır olması icap ettitini 
ve demiştir ki : 

"Hitler'ın harbi kazan 
lngiltereyi mahvetmesi 
Hitler, Balkan devletlerine 
ler saçabilir. Rusyadan bÜ 
çalar koparabilir, hatta 
kapılanna kadar gidebilir. 
ni A vrupada ve Asyad" 
uzakta her yere saçabilir· 
bütün bunlarla mukadder 
nüne geçemiyecektir. isi 
milletler ve daima deni 
havalara hikim Britanya 
torluğu, daha dotrusu in 
konupn bütün dünya e • 
lelin kılıcı olduğu halde 
kasından takip edecektir~ 

Başvekil nutkunu 
hitap ederek lngiliz 
itimad etmesini isteye 
miftir. 
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HAPİSElERİN i~YÜZÜ 
(Bıı ınci sa) fadan· artan) 

r de\ am edeceg ı malum değ il -

ltalyada vaziyet 

Bingazinin i~gali ltal) ada bü
k tesir icra etmiştir. Cenovanın 
mbardımaıll karşı'-ında ise Jtal
nların ne <lU) dugu henüz ma
rn değildir . Malüm olan bir şe) 
r a son günlerde İtal) ada umu
t bir tees ür hakimdir. 

giltere-Romanya vaziyeti 

lngilterenin Bükreş elçisi bu-
• n öğle vaktı Artonesku'ya bir 

ta tevdi ederek lngiltere ile Ro
nya siyasi münasebatının mün
ti addedildi~irıi bildirmiştir . 

içi Türkiyeye hare ket etmek 
eredir 

Afrika harekatı 

Anlaşıldığına göre Genarak 
ey1ı1l Trablusgarpteki harekatı a
mi bir ay içinde nihayete erdir
k, burasını lıalyanlardan temiz· 
ek istemektedir. 
Trablusgarb şarktan cenuptan 
sahilden büyük bir tazyik al-
dadır. Bu harekattan hür Fran· 

kuvvetlen de lngilizlere yardım 
mektedir. Son harekatta 1esir a 
an generalerle birlıkte ftdlyan 
dan esir düşen generallerin a-
di yirmiyi bulmaktadır. 

Eritrede de lngiliz kuvvetleri 
•tün hıziyle ilerlt mektedir. Asma 

ve şimalindeki bölgelerin yakın· 
a teslime mecbur kalmaları bek· 
nebilir. 

Cenova bombardımanı 

lngiliz deniz kuvvetlen Ceno
'yı şiddetle bomardıman etmiş 
lunuyor. Birçok depolar, fabri
lar, gemiler hasara uğratılmıştır. 
nova halyanın en mühim endu· 
i ıhracat ve ithalat limanıdır. 

EKİZ TAKIM KARŞllAŞTI 
(Birinci sa) fadan artan) 

en galib sayılmıştır . 

Seyhan gençlik kulübü takımı 
Malatya mensucat takımı 1 - 1 

rabere kalmıştır. 
Bu üç maçtan sonra haftanın 
mühim ve he) ecanlı maçı F.r

k li esi ile muallim mektebi 
kımlan arasında yapılmıştır. Li

bu maça sekiz. yeni oyuncu ile 
kviye edilmiş yepyeni bir takım 
karmış ve muallim mektebini 
- O yenmiştir . Muallim mektebi 
kınımdan Kemal Öz.dilek daha 
velce lisede kaydı bulunduğun
n bu maçta Muallim mektebi 
ımında yer alamamış, Muallim 

cktebi iki penaltıyı atamıyarak 
çırmıştır. Halbuki muallim mek
bi ligin birinci devresinde Lise 
ımını 4 - 1 yenmişti. Ve lise 
ımı o zaman şimdikinden çok 

ha lrnvvetli.>di. 
TaJumların puvan vaziyetleri
gö terir lig cetvelini aş11ğıya 

n 13 
t Lıs. 14 
K. 12 

!!-
ö 
C> 

10 
9 
8 
7 
5 
5 
3 
3 
o 

_ğ 
D .. .. 

m 

2 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
1 

ö 
D 

~ 

1 
3 

6• 

' 5 ,. 
9 

11 

ıÖ 
ö c 
"Ö D 

:f .. > , 
< >- il. 

50 13 35 
45 17 34 
34 9 31 
23 40 28 
25 31 28 
24 30 26 

9 34 21 
17 27 21 
10 36 13 

50 20 50 237 237 237 

Not: {") ı,aretlı puvanlarda birer huk· 
ma{llübıycl vardır. 

İTHALAT iHRACAT 

VAZiYETİMİZ NE HAlOE 
(İkinci sayfadan artan ) 

ziın edilmesidir. Basra yolundan 
· ncü bir şikayet daha vardır. 
da vagonların Suriye topra~ la· 
dan geçerken lüzumsuz yere 
klemesidir. Hatta bu lüzumsuz 
klemeler ve r şya kontrollannın 
licesinde, her türlü malların bu 

üzerinden sevkedilmesinden 
eddüd eailmektedir. Netekim 
uçuk, lastik gibi maddelerin bu 
bi kontrollarda bir kazaya uQ' 
Hı ihtimali çoktur. 

BİR AYUK İTALYAN 
ZAYİATI NEDİR 

Roma : 10 (A. A.) lıalyan 
ordusu umumi karargahı ikinci 
Kanundaki zayiat listesini bildir 
miştir. ikinci kanun ayında 2195 
ölü , 4712 yaralı 2639 gaip vardır. 

ZAYİ NOf US COZDANI 
Antakya nüfus müdürlüğün

den aldığım nüfus cüzdanımı 

zayi ettim. Yenisini alacağım
dan zayi nüfus cüzdanının 

hükmü olmadığını ilan ederim. 
Tüccar Alber Diyap 
yanında İbrahim oğlu 

1912 doğumlu 
Musa 

ilan 
ADANA C.MÜOOU UMUMİ
LİGİNOEN: 

Adana Ceza evının 1000 
kuruş maaşlı katipliği açıktır. 
Memur kanununun 4 üncü mad
?esindeki evsafıhaiz olanların 
evrakı müsbitelerile birlikte im
tihan gÜnü olan 1212/1941 ta
rihine kadar Adliye edcümen 
reisliğine müracaatları ilan olu-

nur. 12687 

ADANA Çİf TÇİ BİRlİGİNDEN: 
7 Şubatda ekseriyet olma

masına bina·en Birliğimiz.in 

Yıllık toplantısı ikinci ve son 

defa olarak önümüzdeki 14 
.Şubat Cuma günü öğleden 
sonra saat iki buçukda yine 
Belediye karşısında kl. Adana 
Kulübü salonunda yapılacağin
dan ve çiftçimiz ·in ihtiyaçlan

na dair mühim mes'eleler kb
nuşulacağından arkadaşlar·ın 
behemehal gelmeleri ilan olu

nur. 
9-11-12-13 12688 

1 LAN 

·SEYHAN OEfTERDARll
GIHDAN : 

1 - Hazineye ait Karataş 
Dalyanının balık avlamak hakkı 

ile yüzde 12 saydlye resminin 

15 Şubat 941 tarihinden iti

baren üç senelik icar ve ilti
zamı kapalı zarfla artırmaya 
konmuştur. 

2 - Senelik icar ve ilti
zam bedeli muhammeni on bin 

lira ve üç seneliği ise otuz bin 

liradır. 
3 - Artırma Şubatın 14 

ncü cuma günü saat 16 da 

Seyhan Defterdarlığında mü

teşekkil Komisyonda yapıla
caktir. 

4 - Muvakkat teminat 

miktarı muhammen bedelinin 

yüzde yedi buçuğunu teşkil 
eden 2250 liradır. 

5 - Talip olanların tek

lif mektuplariyle teminat mek

tuplarını artırma ve eksiltme ve 

ihalat kanununun 32 - 35 nci 

maddeleri hükümlerine tevfi

kan artırma günü ofan 14 Şu
bat 941 cuma günü saat on 
beşte Komisyonda bulundurul-

maları ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin Adana Milli Emlak ı 
Dairesine müracaatları ilan o- ı 
luuur. 12665 30-4-10-14 

TÜRKSôZO 

UMUMi MECUS ÇAUSMAlAR 

NEHİRlERDEKi SAllAR İŞİ 
1 

(Birinci sayfadan artan) 
diğer şekilde yapılacak tamirlerin 
ise boşa setpilmiş bir para olaca
ğı şosenin yeni baştan yapılması 
ise kilometresinin 15,000 liraya 
mal olacağ ı , halbuki bunun nor
mal zamanlarda 7 - 8000 liraya 
çıktığı bildiriliyordu. Vali B. Faik 
Üstün izahatta bulundu. yol işinin 
bir proğrama bağlanmış olduğunu, 
evvela Adana Kozan yolunun ik
maline çalışıldığını, bu sene bu 

HAlKEVi REiSUGiNDEN: 

Konferans 
12-2-941 Çarşamba günü saat 

20.30 da evimiz salonunda. Be 

den terbiyesi Müdürü Bay Rı

za salih Saray tarafından (Be

den Terbiyesi ve çalışmaları
mız) mevzulu bir konferans ve
rilecektır. 

Giriş Serbestir. 

Konferans salonu 19.30 da 
açılır. 12693 12-12 

11-2-941 SALI 

8.00 Program, saat ayan 
8.03 AJANS haberleri 
8.18 Müzik : Hafif program 

8.45 

9.00 Ev kadını- Yemek Listesi 

12.30 Program, Saat ayarı 

12.33 Müzik : Türkçe Plaklar 
12.50 AJANS haberleri 
13.05 Pliklarla Şarkılar Proıra• 

mının Devamı. 

13.'l0/ 14.00Müzik: Kraşık Protram 
18.00 Program, saat ayan 
18.03 Müzik : Cazband (Pi.) 
18.30 Konuşma (Çiftçinin Saati). 
18.45 Müzik : (Çiftçinin Saati) -

Zeybek Oyunlan. 
19.00 Müzik : ispanyada yarım 

saat (Pi.) 
19.30 Saat ayan, AJANS 
19.45 Müzik: Radyo Fasıl heyeti. 

20.15 RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik: Radyo Küme heyeti 
21.30 Konuşma ( Hukuk ilmini 

Yayma Kurumu adına Ge
neral Rifat Taşkın: "Devle
te karşı borçlarımızdan as · 
kerlik Mükellefiyeti"). 

21.45 Müzik : Radyo Salon or· 
kestrası 

22.30 Saat ayarı, AJANS 
22.45 Müzik : Radyo orkestrası 

23.00 Müzik : Dans Müziği 
23.30 Yarınki Program ve Ka· 

panış 

I L 

-

• 

-
yolun bitirileceğini önümüı.deki ı 

}ılda Adana 
. . 

ehemmi) et i ıçın 

münakaşa götürmez olan Karataş 
yolunun tamir ve ) eniden )apıl-

ması işinir. esasli bir surette e le 
alınacağını bildirdi . 
Azadan Doktor Ali Naim Karataş 
yolur.u ) ıllardanberi çok ihmal 
edildiğini, Çukurovn iktisadi} atı 
için büyük ehemmiyeti olduğunu , 
kilometresi 15 bin liraya ela mal 
olsa derhal bu yolun inşasına 

başlamak lazım geldigini, aksi 
takdirde ileride daha palıya yap-
tırmağa mecbur olduğumuzu izah 
etti. 

Rapor bir kere de Nafıa En-
cümenine tetkik edilmek üıere 

oraya havale oklu . 
Ruznamede başkaca konuşacak 

bir şey olmadığ ı için önümüı.deki 
perşembe günü toplanılmak üze-

re potlantıya son verildi. 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 

CiNSi En az En çok 
K. s. K. s 

Koza 
Ma~ Parlağı 49,00 50,50 

-Ma:-Temiıi -
-Kapım alı --y~ Pamuğu 
Klevland_I_ 55,00 59,00 

-Susam 
K. Buğday -
-Buğday To. 
- .. - Yerli 
-Arpa-
-Yulaf- 1 

10 2 / 1941 
Kambiyo ve Bor•• 

iş Bankasından alı~ştı_e _ 
Uret --
Rayişmark 
Frank (Fransız.) __ı_ 

Sterlin (ingilız) 5 2 1 
Dolar (Amerıka) 132 20 
Frank (İsviçre) - __,__ 

--
Nöbetçi Eczahane 

FUAT ECZANESi 
Yeni Poatane Yanında 

-

Tornacı 
iBRAHİM NAZMİ ÖZ60l 

Bay ve bayanların ar· 
zulanna göre, son biçim 
ve çok sağlam, çok 
temiz şapka kalıbı yapar 
Bilumum torna işleri çok 

temiz yapılır 

Adres: 

Beyazıt çadırcılar caddesi 
No. 85 

lstanbul 

AN 
SEYHAN P. T. T. MOO ORlOGONDEN : 

alının tesisi için 1 - Otomatik telefon santr 
binasında yapılacak tamirat ve 
konulmuştur. Keşif bedeli ( 432 

AdanaP. T. T. 
tadilat işleri açık eksiltmeye 
O ) lira ( 6 7 ) kuruş ve mu vak-

kat teminat ( 324 ) lira ( ( 05 ) kuruştur. 

2 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi, proje hususi fenni 
şartname ve keşif cetvelleri P. T. T. Müdürlüğü kalem şefliği
ne ve yapı işleri umumi fenn· şartnamesi Adana Nafia Müdür
lüğüne - mesai dahilinde - müracaatla ğörülebilir. 

3 - Eksiltme 27 - 2 - 941 Perşembe günü saat 11 de 
Adana P. T. T. Müdürlüğü binasında eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - ısteklilerin eksiltme gün ve saatinde muvakkat temi
nat makbuzu veya banka teminat makbuzu ile vilayet vesika; 
komisyonundan bu iş için alınmış ehliyet vesikasiyle birlikte 

komisyona müracaatları. 12691 11-14-18-22 

Sayfa 3 

:·························ı 
ASRi SiNEMADA 

BU AKSAM 
SUVARE MATiNE 

8.30 230 
Hiçbir Filmin Kazanamadığı Bir Muvaffakiyetle 

Devam Ediyor 

Büyük Türk Şairi 
fUZUliNiN 
Ölmez Eseri 

LEYLA İLE MECNUN 
MECNUN'un şarkıları 

MÜNİR NUREDDiN 
LEYLA.'nın şarkıları 

MÜZEYYEN SENAR 
•••••••••••• 

• Dl KKA T • Pazar Gündüz iki matine 

• 1.30 Ol - 4 TE 

LEYLA İLE MECNUN 

PEK YAKINDA 

HiNT ROYASI 
TÜRKÇE SÔZLÜ 

~ -

~~ ........... ~ 
MUTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI H(R 60N MUSTAf A Rlf AT 
ECZAHAHESİ OSTONDEKİ MUAYENEHANESİNDE 

KABUL EDER 

Vurddaş !. 

Hava kurumuna aza ol 

HER AYIN YEDiSiNDE 1 

• 

,. 

... 

Mft.Lİ 
PiYANGO 

• 



Sayfa 4 · TORKSOZO 11~ Şubaf94l_..; 

Y J L D J Z Möble Evi ve Atelyesi 

ABİDİNPAŞA CADDESİND 
VAKlf LAR APARTIMANI 

AlTINDA 
• 

YILDIZ'I 

ZİYARET [DİNİZ 

1 1 ZARiF EV EŞYASI 

MUTEDİL fİYATLAR 

1 1 

Uzun zamandan beri 
beklenen yeni radyo· 

larımız gelmiştir 

Radyo meşherimizi 
mutlaka görünüz 

En iyi radyo ile en iyi servisi beraber 

bulacağınız müessese şudur 

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

ZEVKİNİZE UYGUN HER TÜRlÜ MOOEl 

MUHARREM HİLMİ REMO 

ABİDİNPASA CADDESİ NO: 112 ULGRAf: REMO- ADANA - TEUfON: 11 ~ ~ 

a 
e 
ılt 

YILDIZ Atelyesinde . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..........•... __............. .. . .. 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Y apıhr Dr. Muzaffer lokman 

TAŞRADAN SİPARİŞ KABUL EOİlİR Dahiliye Mütehassısı 

HASTALARINI HER GÜN MAYENEHANESİNDE 
KABUl EDER 

ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,, Moble Evi 

l;;:===:;;;;======:;;;;==:::;Smahm~-~-~-ad-ri_·_Th_h_p;;;;;::;;;;:;;;;:;;;;m;;;:;;;;=l2=54:m;6 l 

iŞ BANKASI 
KÜ~ÜK TASARRUf H~SAPLARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞlOELER: 

4 Şubat, 2 Mayı~, 1 A~ustos, 3 lkincitt>şrin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 

s 1000 il - 3.000 " " 
2 750 " - 1.500 

" " 4 500 " - 2.000 
" " 

8 250 il - 2.000 
" " . 

35 
" 

100 
" 

- 3.500 il 

80 60 ,, - 4.000 il il 

300 20 " - 6.000 
" " 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 

olmaı, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

1 

-
TÜRKİYE CUMHURİYET: 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi.: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilt'cek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 

500 • 2000 ,, 
4 

" 
250 " 1000 " 

40 
" 

100 ,, 4000 " 
100 

" 
50 " 5000 " 

120 
" 

40 " 
4800 ,, 

160 
" 

20 ,, 3200 il 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere· ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 - Eylül. 1 Birincikanun, 1 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 
1 

ı. 
' ... 

J 

NEZLE 

I 

...... . 

'-

DERHAL' 

ADANA ElEKTRiK ~İRKETİNE 
İMTİHANLA MEMUR AUNAGAK 

3659 numaralı kanun hü-
kümlerine göre, askerlik hiz
metini yapmış ve tecrübeli bir 
muhasib imtihanla alınacaktır. 
Talihlerin 28. Şuha 1941 de 
imtihana girmek üzere o tarih 
den evvel tahsil ve hizmet ve
sikalan örneklerini eklemek 
suretiyle referansları ve kısa 
tercümei hallerini bildiren bir 
mektubla şirkete müracaat et
mesi lazımdır. 

8 - 11 686 

~OCUK iNSANlARIN ~Wf: 
GIOİR SEVİNİZ OKŞAYl~I 

f AKAT ÖPM[YİNİZ 
Çocuk Esirgeme K&Jrf 

Genel Merke%1 

ilan 
ADANA ASKERİ SAl' 

ALMA KOMİSYONUNDA~: 
Tahminen Beher kilostl~ 

kuruştan 30 Ton bulgur 
vallarile birlikte pazartıldtı 
-;ıacaktır. Muhammen ~ 
6000 liradır. Muvakkat 'f 
natı 450 liradır. PaZ8 

12- 2-941 Çarşamba ~ 
saatl 1 dedir. isteklilerin 
gün ve saatte Adana askefl 1 

"(• 
tın alma komisyonuna n1ll • ···- ···-·zı-~~-·Rit~:u~~·~-~-Ö~;·~·-·- ·-·-·ı 

BiRiNCİ SINlf RÖNTGEN VE ElEKTRİK 

~ DOKTOR ~~~~~, 

Mazhar Cemil Esen 
SİNİR HASTAllKlARI MÜTEHASSISI 

Abone ve İlan 
Şartları 

atlan. 1269~. 

TÜRKSÖ~~. 

TEDAVİSİ MÜTEHASSISI ! Her gitn' haştalarını Abidinpaıa caddesi 125 · 

! 
numaralı muayenehanesinde kabul ile 

30- 5 te,his ve tedavi eder. 12681 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ....... ~ 

Re1adbey .mahallesi Savatlı Bay Halil evi 

30- 6 

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

Aylık ta abone edilir. -llAnlar için idareye· 
müracaat etmelidir. 

" CONDO.k. CAZtTI - "°"""' ""' 1 s ~ 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEPıl ~I 
Umumi Neşriyat Müdürü 

MACiD GÜÇLÜ 

Basıldığ"ı yer : TÜRKSÔZÜ ~ı 

d 


