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i hararetli sat.şiar 1 

dostluğu r 

":~=~~" M:::~::TI ·yerli Malı pazarları-
bu.ı"~:.:n= ~~k!~~i ~;.~'.da ~~~-n ! na yen ı· şek ı· ı ve rı· ı ı· yor ' 1 

Yaptllımız tahkikata göre dUn ••hrlmlz pamuk 
bor•••ında t.744.388 kllo çlOlt satlf muamelesi J _ıtDlı.-,r. Bu çlllllerln 170.796 kilo klavlanlı 5 ku· 

• ru,tan, t,238,592 kllo yerllyl de 4 buçuk kuruftan • 

Elehram gazetesı muhıı rr ırıne yAp- • 
tığı beyanatta bugün içinde bu
lunduğu harbin Yunanıstan için 

1 
&Hada Fabrlkaaı, ve 330 bin kllo yerllyl de 4 buçuk j 
kuruft•n Turyal aatln almı,tır. ............. -............................ __ _ manfi.sı istiklil ve memleketin 

müdafaası oldu~unu söylemiş, is 
tiklal ve taroamiyetleri tebdid al· 
tına düşen memleketlerin bu in· 
sant yolu takibedip etmiyecekleri 
kendıltrine aid olduğunu söyle· 
dikten sonra Türk - Yunan itti· 
fakındcın bahsederek demiş ! ir ki ı 

İstanbul limanındaki 
1 tesisat genişletiliyor - " lki memlt'keti hirbi ıine 

b11ğlavan çok sıkı dost:uk ve ik· 
tisad ba~·a• mı pek iyi bulı•yonız. 

Yuı anist.mııı grçirmelde oldıı~ 

imtı lıan bu bıı~br ı giin Jı?"f'Çlikçe 
sağlarıılaşl•rmak ta "' ı r • Yıın ıın ılır 

a} ni hi·l~re'.:tibi olaıak ~~<ıyni gı· 

ydc ı e cloğı u tam bir tcsaniitle 
bıtkmnktı.dırlar • Sonu~ıt ka.tır 

mÜtllh•t olaı<ık ~ ü • Gyec~~irnize 

kati~·en c>nin olabiiİriz . lfondan 
ı. eti yen ~fiphe t'tmi}·or111. 

~alkan vaziyeti 
ve Almanya 

MUllABIRl:ALMAN· 

c\ YiNE BALKANLAR! KOR· 

UTMA SlYASh:TlNE BAŞ 

LAOI , ·ol YOR 

Londra : 28 ( A. A. )- Roy· 
t ~ Balkanlarda ltalyada veaair 
trlerde büyük /\iman kuvvetle
in bareketiae dair her gün Al

propatandası larafından ta· 
ar çıkarılmaktadır. Öyleye ben· 

)or kı Almanların bu ıayiaları 
armalarından maksatları , Bal

devletlerinin sinirlerini boz· 
.e sonra da lııgılizleri re· 

k. bıreltlbn lialkanlarda ya
cafına •e binaenaleyh oturup 

bilccekleripe kandırmak • 
· ·Romanyıdaki Alman aikeı le
·n mevc•du o kadar artmıf 

tildir • 

e tütün pi
asası açıhyor 

Ticaret Vekaletimiz 

bir tebliğ neşretti 

Ankara: 28 (a.a.) - Ticaret 
tWetinden teblit edilmiştir: Ege 

asa tütün piyasasının yaklaş
dolayısile bir müddet evvel 
et tariilmdan yapılan teblit· 

bol ve -çok nefis rekoltenin 
müsait terait dahilinde sabşını 
·n edecek bütün insanların 
cudiyetine işaret edilmiş ve 

akta olan hazırlık tedbirleri
yakında ikmal edilerek piya-

açılıf pnüniin ilin edilece
bildirilmişti. Gecikmenin aebe· 
tilttın piyasasının en iyi şerait 

a açılmasını temin etmek 
diledir. Halen bu yolda muh

wekUde hnırbkJar tamam ol· 

nduı Ere tütün piyasasının 
Ütinci kiounda açılması karar-

mıpr. Bundan evvelki teb· 
de büdirikUti aibi dünya 
sanda tütünl.rimiz için ihti· 

her zaman fazla ve fiyatlar 
·-"-·te mütemayıl oldutundan 

tflrlü tedbirlerimizin inzimamı 
lt.ııelerdenberi görülmemif ne

" ..-.nan tiUiDJerinıiz müs-
. ve metaleket için en yüksek 
'eviyede ıelir temin edecek 

..-........... abflodan emin olmak re· 

Geçen sene kampanyasının 
hararetli devresini müteakip 

Urfında dahi fiyatlardı 

htın devam ettiti ve hatti 
iatibul merkezlerinde yükseliş 
törüldütü habrlatılarak müs-

yeni kampanyada hiç bir 
lellf&l:.kapdmaması, emni· 

'le teenni ile hareket etmHİ 
it tavai1e olunur. 

lstanb1:1l: 28 (Tur~özU Muhn 
birinden)- Fuıua içiu b• .. rn rı 
~eınlt. ketin tohmil v.: bbliyc i~i · 
mn t:n buyuk sıklet mC'ı kezini tı-s 

kil eden İstanbul limanırım hole; 
mevcut ve limanlar umum mu Itır 
lu&Ünun elinde bul unun vnsıtalnr 
ihtiyaca kafi gclmedilindeıı diğ. r 
limanlardııki vnsıtnlar limanıruız~ 

gt tirilmeye bu~lanmıştır. fzmirden 
celbolunan vasıtalnrdan sC'lnra bU· 
yUk ,atlar da buııUn li nan1mız:ı. 
ıelcc.· ktir. Fakat bUtUn bunların 

ihtiyaca yine kafi gelmiyeceği na· 
laşılmıthr. 

Bunun için tehrimizde tetki· 
kat yapan Munakalo Vekili Cev· 
det Kerim lncedayı lııtanbul liman 
hizmetlerinde çalıştırılmak Uzere 
kira ile vasıta tutulması için li· 
manlar umum mudurluıuae mezu· 
niyet vermi,tir. 

İstanbul liman hizmetlerinde 
çalııhrılmak Uzcre mavna ve em· 

-.aAli Y•all.larla isl:i ... ll vtt mot{5rlu 
cer 'Yasıtaları kullanılacaktır. E · 
ter bu vasıtalardan satmak isti· 
yenler bulunursa - bunlar mat· 
ldp evaafta olmak f&rtiyle - sa· 
tın alınacaktır. Bu satın alma İJi 
için de icabeden tabsi11at veril· 
miftir. 

Diler taraftan, liman hizmet 
lerinin makineltttirilınesi için ba· 
zı tesisat satın alınmıştır. Bu te· 
ıi~at icabeden yerlere onbf'f gUa 
içinde kurulacaktır. Dun, bunla· 
rın montajına başlanmı,tır. 

Yunanhlar bir 
çok köy aldı 

İtalyanların ric' atı umu· . 
mi bir şekilde 

YENi BiR ÇOK ESiRLER 
Atina: 28 (a.a.) - 62 numa- j 

ralı tebliğ : Vukua gelen mahalli 
çarpışmalar neticesinde Yunanlı· ı 
lar aralarında bir kaç subay da 
hnlnnmıa\r ;;.,,.r• ')Oj) it..,....., -.;_rı 

almışlardır. Yunan kıtalan aynca i 
bir çok otomatik silah ve küçük 1 
havantopları i~tinam etmişlerdir. 

Atina: 28 (a.a.) Yunan resmi 
sözcüsü aşağıdaki tafsilah vermiş
tir: " ltalyan ric'atı cebhenin bü
tün bölgesinde devam etmektedir. 
Merkez bölgede, ltalyanlan ıeri 
süren Yunanlılar mühim köyler 
işgal etmişlerdir. ltalyan hava kuv· 
vetleri müdafaasız şehirlere karşı 

hücumlanna devam etmiş ve Pre· 
jeyi bombardman_eylemiştir.,, 

KIR KOŞULARI 
BUGQN BAŞLIYOR 
5000 metrelik bu koşuda kazanan Adana 
atletleri Türkiye birinciliklerine girecektir 

Bui\in şehrimiz atletleri ara
sında 5,000 metrelik büyük Mu 
haç koşusu yapılacaktır • Gençle
rimizin evvelki g-ün yapılan Ata
tBrk Koşusuna oldu~u gibi bu 
Muhao koşusuna da büyük bir 
allka göstererek iştirik edecek
leri tahmin edilmektedir. 

Senenin en büyük koşusu olan 
bu koşunun 1, 2, 3, 4 ve 5 inci· 
)eri Martta fstanbulda yapılacak 

olan Türkiye Kır Koşusuna iştiı Ak 
ettirilecektir • lieden ~·Terbiyesi 
müdürlüQ'ünün drije ettiği bu ko
şuya girmek için gençlik kulüb· 
!erinden ve mekteblerden bir çok 
atletler dün kayıtlarını yaplırmış• 
tardır. Koşu bugün saat 10 da· 
dır.tlştirak etmek arzusunu a-ös· 
terecek atletlerimizin kayıtları son 
d:.ıkikaya kadar devam edecek· 
tir. 

Adanada meyvecili
ğin inkişaf z yolunda 

Ziraat Vekaletinin yeni gelen bir emri 

Adana'da portakalcılık ve meyveclllAln lnkl,afın• 
bUyUk gayretler sarf edlldlöl, hatta ZlraattVeklletlnln de 
bu l•I• bizzat me,gul olduiucgörUlmektedlr:lVekllet bu 
mUhlm mes'ele ile cidden fazla ma,gul olmakta, vlllye
tlmlze sık aık fidan yardımı yapmaktadlr. Bu yardım bu 
aene de tekrarlanma, ve Tareue fldanlajından afala 1000 
K•ysı, 200 Trabzon hurmas, 200~Cevlz 100 YenldUnya, 
100 Nar; Nllde fldanlllından, Amasya ~çefld1.J500 Elma 
ve 500 aded d• K•Y••.~fldan1n1n:fAdana bahçecllerlne, 
balcılara ve meraklılar• d•lttılmaeı emredllmlftlr • 

Devlet fabrikalarının mamulatı yttzde 
satılacak on __ maliyet farkiyle 

Ankara : 28 (Türksözü muha
birinden) - iktisat vekaleti, Sü
mer Bank yerli mallar pazarlannın 
bir kar müessesesi olmaktan çık· 
masını kararlaşltırmıştır. 

Bu cümleden olarak pazarlar. 
bütün devlet fabrikaları ınesnuat 
ve mamulatını kar almadan, mas
rafa tekabül edecek yürde on ma 
liyet farkı ile satacaktır. 

Bu mallar, ikiııci ellere ve 
tüccara satılırken kendilerinden 
taahhütnaın~ler alınacaktır. 

Ayni fıyatla satacaklarını ~il· 
dirir bu taahhütnameler, dot
rudan doğ'ruya fiyat mürakaebe 
komisyonlarına verilecektir. 

Son sistem İngiliz tayyareleri birnçuşta 

Mürakabe büro'arı da mevcut 
taahhütnameler esas tutul uak ikin· 
ci ellerin, yerli mallar paıarlann· 

dan aldıklan mallan kar ile satıp 
satmadıklarını kontrol edeceklerdir. 

• ~ ve bir kaç kişi hafif surette yara-
lanmıştır. ] · -

İngilizler Al
man üslerine 

hücumlar yaptı 
Loryan, Havr. Bordo 
ve dljier Alman lstllA 

Usları bombal•ndı 

Londraya da 
akınlar oldu 

• 
Londra: 28 (a.a.) - Hava 

nezaretinden: Düşman tayyareleri 
bu sabah lngilterenin cenubi şar
kisinde bir şehir üıerine bomba· 
lar atmışlardır. Bazı hasar olmuş 

Amerikadaki Al
man vapurları __ ,, __ 
Ruzveltin beyanatı 
Vatinıton : 28 ( A • A. ) -

Runclt gazetecilerle yaptıaı top· 

laotıda, Amerika limanlarında bu· 

lııoan Alman vapurlarının mUsadı:
reaini, Almanyanın bir harp hare· 

keti olarak telakki edccc.-line dair 

Alman hariciye nuaretinin retm! 

söacUsU tarafından yapılan b('yanat 

hakkındaki suale ıu cevabı ver· 

mekle iktifa etmistir: 
- « Amerikanın resm! slizcUsU 

yoktur.> 

lranda bazı sınıflar 
silah altına çağrıldı 

Tahran : 28 (a.a ) -
Na,redllen:teblll• göre, 
Harbiye nazırınm tekllfl 
Uzerlne nazırlar mecll· 
since kabul edllen k•· 
rar mucibince t907, 
1910, 1912, 1914 ve t918 
ihtiyatları bir ay tallm 
görmek Uzere 22 Mart 
1941 e kadar •lllh al· 
tına c;alrılmı,tır. 

• 

Londra: .28 ( a.a. ) - Hava ; 
nezaretinden: Dün akşam güneşin 
batmasından biraz sonra Alman 
tayyareleri Londraya hücum et-
111işlerdir. Dört saat kadar süren 

rine bir çok bombalar ablmıtlır. 
lngilterenin harp mıntıkası ve 
cenubi şarkt mıntıkası ile cenub 
sahilinde bir nokta üzerine de 
bir kaç bomba ablmışbr. Bir mik
tar yaralı vardır. bir çok ev tah· 
rib edilmiş veya hasara uğramış · 
tır. Bir çok yangınlar çıkmış fa· 
kat sür'atle ve müessir surette 

· söndürülmüştür. 
Londra: 28 (a.a.) lngiliz tay

yareleri dün gece Bordo, Loryan 
ve Havrde dahil olmak üzere 
işgal albndaki Fransada doklara, 
tayyare meydanlarına ve deniz 
altı üslerine hücum yapmışlardır. 

Pazarlar, bu gibi sabcıları, hu.su
si bir kar nisbeti vereceklerdir. 
Bu karar toptan ve perakende 
satışlara şamildir. 

Jı&rnn~ %"'•"'''trı.. --·-----·._ 
tatbik edilmete ba1ianm1tbr. On-
dan sonra yünlü mensucat, ipekli
ler ve diter yerli mallanna da 
tatbik edilecektir. 

Trabzoilda açılmasına karaı 
veril911 yerli mallar şubeşinin kü· 
şad edildiğ'i haber abnmışbr. 

Macar hükumetinin 
selahiyetleri uzatıldı 

Budapeşte : 28 (a.a) - Hü
humet verilmiş olan tam selabiyet
ler iki Mayısa kadar uzablmışbr. 

Hataylı T evfik'in 
yeni bir macerası 
Katil hapishanede de durmadı, 

başgardiyana saldırdı 
Geçen gün gece yansından son , llllİİİı - - ~- ----- _ 

ra şehrimizde Hataylı _, Tevfik'irı ~~~~~~==~~~~~~ 
çıkardığı korkunç macerayı ve po
lislerle yaptığı kanlı. ta~anca . d~
ellosunu bütün tafsılatiyle bıldır
miş ve bir polisimizin yaralandı-
Qını, gözü kanlı haydudun da i
ki kurşun yediğini yazmıştık. Ya
ralan iyi oldu~undan hapishaneye 
nakledilen T cvfik, hapishanede de 
uslu durmayarak orada da bir 
hadise çıkarmağa teşebbüs etmiş 
ise de muvaffak_olamaınışlır. Ha-
pishane iardiyanını döğmek iste· 
miş, bunu yapamayınca ağır sözler 
le hakarette bulunnıuştur. Bundan 
da maksadı hapishanenin en ka
badayısı olarak geçinmek, diğer 
mahkiimlan nüfuzu altına almaktır. 
Tevfik: 

- Burada benden daha kaba
dayı kimse olamaz. Bana ses çı· 
karmak isteyenin alnını kanşlanm, 
demiştir. 

Hapishanede de rahat durma· 
yacatı anlaşılan Tevfik, hapishane· 
de nezaret albna alınmıt ve bu su-
çundan dolayı aynca mahkemeye 
verilmiştir. Yarın duruşması yapı· 

lacakbr. 

Yunan veliahdi 
cephede 

Atina : 28 (a.a) - Yunan ve

liahdı cepheyi niyaret etıniltir. 

Siberyada madenler 

Msskova : 28 (a.a) - T.as a· 

jansından: Şarki Siberyadada bu 

sene yapılan Jeolojik araşbrmalar 

esnasında yeni demir, manganez, 

altın ve kalay matdenleri ile di· 

ğer bazı maddeler keşfedilmiftir. 

lngiltereye yeni kuv-
vetler geldi 

Londra : 28 (a.a) - lngilte• 

reye narp etmek üzere ıelen A · 
vlikturalyalı tayyarecilerler batı sa• 
billerinde bir liman .çakauf lardır, 
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Dünyanın büyük servetlerin
den Kauçuk' un keşfi,tarihçesi 

Ceyhan da 
kömür derdi 

Ceyhan : 28 ( Hususi ) -
Kış geldi, havalar soğudu . Na· 
sılki, yaz mevsiminde , Çukuro· 
vanm cthenne:ni sıcağından bir 
nebze olsun kendimizi kuttar· 

Bir yıllık ziraat 
mücadele faaliyetimiz ~; 

Kauçuk imalitından senede 
200,000,000 sterlin kazanılıyor 

mak ve hararetimizi teskin ede
bilmek için muhakkak buzlu su 
veya meırubat içmeğe mecbur· 
sak , kışın da elbet , evlerimizi 
ısıtmak ızhrarındayız. 

1 :liraat mücadele teşkilatının hazırladığı rapor 

K avuçuk insanların hayatında 
demir, kömür ve pamuk ka· 

dar mühim bir rol oynar. Kava· 
çuk olmasaydı terakki denilen 
şey olmayacağı gibi bugün tay· 
yarecilik de mevcud olmazdı . 
Bununla beraber kavuçuğun en
düstriye girmesi de çok yenidir. 
190;) senesinde bütün dünyada 
ancak dört ton kavuçuk istih
sal edilmekte idi . Filhakika Ce· 
nubi Amerika , Asya ve Afri· 
kaıla yüz otuz cins kavuçuk ve
ren Tropikal nebatı mevcud ol
duğu bilinmekte idi . Bu madde 
Avrupayırı ilk defa 1740 sene· 
sinde Kondamin adında bir sey· 
yah taıafmdan sokuldu • Otuz 
St"ne bu maddeden ne yapıla· 
bileceği düşünüldü . .Sorıra, 1770 
senesinde Jozd Priestly adında 
maruf bir kimyacı bu maddenin 
kurşun kalemi izlerini sildiğini 
keşfetti. Bundan sonra, elli sene 
kavuçuk ancak bu sahada kul . 
Janıldı. 1820 de Tomas Hankok 
adında birisi ise kavuçuktan su 
geçmez elbise yapmayı düşündü. · 

Bunu müteakib kavuçuğun ~les-
.. .!..&.! ı L _ -l--1 ~a:--.. .. -.1, -..L.. 

ve çorab bağı sanayiinin inki· 
şafma yaradı. Mamafi bu tarihe 
kadar kavuçuk sanı\yii ancak 
çocukluğunu yaşıyordu 

Eğer ( Vülkanizazyon ) de· 
nilen kavuçuğun kükürtle mua 
mele edilerek hararet ve soğuk
tan gayri müteessir ı ir bale ge· 
tirilmesi işi keşfedilmiye idi bu 

maddenin hayatımızdaki bu 
günkü eh~mmiydi almasına im 
kan bu uıımayaca ktı. Burıu 1839 
da Goodyear adında bir Ame . 
r ikalı keşfetti . 

Teker listiti keşfedilmiş ve 
1 

ınsan hayatında hakiki bir in . 

kılab olmuştu. Çünkü , bununla 
otomobil ve tayyarenin bulun· 
ması imkan dahiline girmişti . 

Goodyear kükürtle kavuçu
~un karıştırılabileceğini ve bu 
muamelenin kavuçuğun elesti
kiyet haHasına hiç bir zarar 
iıas etmediği gibi halitayı her 
türlü hararet tahavvüUerine karşı 
son derece mukavim bir hale 
getireceğini anlamıştı . Bundan 
üç sene sonra Dunlop admda 
İrlandalı bir mühendis Good· 
yearın keşfine istmad ederek 
ilk lastikli tekeri imal etti. 

Kavuçuk yalnız sanayıd~ de 
lil ayni zamanda harb usulünde 
de bir ibtiıal yopmağa namzed 
oluyordu . Hiç şüphe yok ki , 
kavuçuk ohnasaydı motorize 
kıtaları teşkili imkansız buluna· 
cağı gibi muazzam toplan yüz. 
Jerce kilometreye nakletmek de 
mümkün olemazdı. Diger taraf. 
tan - insanlık için her halde 
daha hayırlı olurdu - Hava 
bombardımanları da bugün bil· 
mediğimiz bir şey olurdu. 
ıı.." akat diger taraftan bu ne 
ı · bat sayesinde ıztırab çeken 
insanhğın derdlerine de bir çok 
çareler bulunmuştur. 

Bir çok ameliyat aletleri lQ 
ılmaktadır . 

1 

Yazan 1 
P. P:.__I 

Kavuçuktan mamul bir çok ba· 
raj balonları insanları hava bom 
bardımanlarına karşı muhafaza 
ediyor. Elektrik sanayii geniş 
mikyasta kavuçuktan istifade 
ettiği gibi kavuçuk olmasaydı 

insanlığın X şuaından da fayda· 
lanmasına imkan bulunmazdı. 

KavuÇuk tahlisiye simiti ola· 
rak da bugün binlerce insanın 
hayatını kurtarmaktadır . D41 
gıçlarm, Okyanusların altını do
laşabilmeleri de bu sayede müm· 
kün olduğu gibi yangınların 
süralle önüne geçilebilmesini de 
kavuçuğa borçluyuz. 

* * 
B ütün gayretlere ve yapılan 

bütün tecrübelere rağmen 
kauçuk veıen ağaçları mutedil 
iklimlerde yetiştirmek mümkün 
olamamı~tır. Kauçuk hattıistiva 

iklimine mahsuı bir ağaçtır. 
Büyük Britanya imparatorlu· 

ğu kaçuk iatıhsal eden mintaka 
~ -·--- -- --~ l ·-·--=-- «'llfth~ pt-;. 

Yalnız MaJezyada bir buçuk 
milyon akr mesahaı sathiyesin· 
deki arazide senede 200 milyon 
lngiliz lirası değerinde 360 bin 
ton kauçuk istıhsal edilir. 

Hollanda müstemlekesi Cava
da istıbsal edilen mühim miktar
da kauçuk da bu harpte Britan· 
ya emrindedir. 

Büyük Britanyanın dünya 
kuçuk istihsa latmı ya rı inhisarı 
altında bulundurur vaziyeti ona 
Almanya ve ltalyaya nazaran 
çok üstün bir vaz'iyet temin et
mktedir. Büyük Bıitanya elinde
ki kauçuk kendi ihtiya cına kafi 
geldikten başpa ibraç da etmek 
te ve Amerikayı ka1;çuk ibra· 
catiyle oradan aldığı tayyare ve 
di6er harp malzemef'linin . büyük 
bir kısmının bedelini ödemekte
dir. Eğer lngilte renin elinde bu 
mübad< le vasıtası olmasaydı A
merika dan şimdiye kadar gön 

derilen harp ~alzemesinin bede. 
lini ödemek için lngiltere Ban· j 
kasının bütün altınları kafi gel· ı 
mezdi. 

* ** 
lngiltere bu kauçuk servetini 

Ceyhanda soğuklar haşir 
yah epey bir müddet oldutu 
halde maalesef ekmek kadar 

devamlı ve sebatlı bir çalışma mübrem ihtiyaçlarımızdan bulu· 
sayesinde elde etmiştir. S nan kömür fıkdam ortadan kalk-

1873 de kauçuğun kıymeti mıı detildir • Geçenlerde Cey· 
iyice anhşılmaya başlandığı sr handa, gaz bubranı devam etfr 
ralarda İngiltere hükümeti, kau· ği a-ünlerde, bazı fakir kimseler 
çuk ağacının vatam Brezilyaya evlerinde karanlıkta oturmak ve 
James Collins isminde birini yatmak mecburiyetinde kalmıştı. 
göndermiş, bu adam oradan Şimdi ise , gene fakir halktan 
gizlice yüz kadar kauçuk fıdanı bazılarının hastalan ne yazık 
alar&k lngiltereye götürmüştür. ki kömürsüzlük ve odunsuzluk 
Fakat lngilterenin meşhur Kcv yüzünden evlerinde soauktabek-
nebatat bahçelerinde ycıpılan lemcktedirler. Belediye, kış mev-
tecrübcler muvaffakıyctsizlikle ıimin ilk ıeldiAi günlerde, bil· 
neticelenmiş, orada biraz büyü· mem nereden yüz çuval kömür 
yen on iki ağaçtan Hindistana getirterek stok yapacaaını ve 
gönderilen alb ajacm altısı da bu kömürleri fevkalade haUerde 
tutmamış, kauçuk aiacının ne ba ıka satacatını söylemi~ti.Aradan 
Hındistanda, ne de lngilterede ı hayli bir müddet geçmiş olma· 
yetiştirilemiyeceji anlaıılmııtır, . Sl.118 raamen maalesef. belediye 
B u tecrübenin verditi menfi 1 yüz çuval ıöyJe dursun bir çu· 

netice lngiliz nebatat ilimle· va! dahi kömür ietirtememiıtir. 
rini yıldırmamış, Brezilyada yer- Bununla beraber kömür satıcı-
leşmiş bir İngiliz çiftçisinden larmda da kömür yoklur . Hü· 
çok miktarda kauçuk fidanı ta· Jaaa : Kasabaya kömür ve bu 
leb edilmiştir. K&uçuk fidanı kömür oıeıeleıinin de derruai hcıl· 
ihracı Brezilya hükumeti tara· li Jizımdır • Bu hU5usta alika-
fmdan menedilmiş oldu~undan darların ehemmiyetle nazara dik· 
bu taleple karşılaşan lnailiz çift· katini celbcderiz • - M, Seıçuk 
çısi işin içinden nasıl çıkacağım , - - - ------ ----
.. .,v .. ıa tavin edememiş, &om~ 

bir pJin hazırlamıştır. 

Berezilyaya yuk boşalttıktan 
ıonra bamuleıiz olarak dönecek 
bir şıl e bi kiralamış, onun muay· 
yen bir noktaya ielmesini temin 
etmiş. d&ha evvel sahilin o nok· 
tasma 70 bin kauçuk · fidani ta· 
şıtmıştır. 

Bu fidanlar gizlice yüklenmiı 
ve şilep koca bir ormanı hami
ien bir gece loiiltereye hartket 
etmiştir. 

70 bin fıdandan yalnız üç 
bin tanesi binbir itina sayesinde 
ku r umamış, bunlar ın hepsi ma
lezyaya gönderilmiş, orada. üre
tilerek zamanla şimdiki muaz· 
zam kauçuk ormanları meydana 
gelmiştir. 

*"'"' 
Harpte bu kadar lüzumlu 

bir madde olan kauçu~u Alman 
ya nasıl tedarik ediyor? 

logiliz ablukası dolayısiyle 
Almanyanın harptcnberi dışarı
dan kauçuk almasma imkan 
olmadığım söylemiye tabiatiyle 
Jüzum yoktur. 

Almanya "Tereyağı,. yerine 
"top.,siyasetini takibe başladığm 

danbcri mühim miktarda kauçuk 
alok etmiştir • Ancak bu stok 
ebedi dciildir ve lniiliz men· 
balarına iÖrc Almanyada kau
çuk stokJanmn dibine darı ekil· 
mek üz.eredir. 

Harpten evvel yapılan stok 
!ardan başka Almanya kauçuk 
tedariki hususunda kimya aana· 
yi\ne de müracaat etmiştir. Al· 
mın kimya aanayii de iki türlü 
sun'i kauçuk imal etmiıtir. 

Bunlardan birincisi kullanıl· 
mıı eski liıtik, zift ve okside 
yai halilHı olan "Sahte kauçuk., 

diğeri iıe tamamiyle kimy"'vi 
muamelelerle elde edilen v~ bazı ' 
karLür (aseton) lerin polimeri 

ıaıyonu ile husule ıelen "Ersatz 
kauçuk., tur. 

F akıt kimyagerler ne k&dar 
üstad olsalar tabiatın yap 

tığı derecede mükemmel bir e
ser vücuda getirememişlerdir. 

Tabii kauçuk, sun'i kauçuktan 
dört misli daha fazla dayan· 
maktadır. Bundan başka sun'i 

kauçuk imalı çok pahalıya mal 
elmakta , istihsalatı ne de olsa ı 
mahdut kalmaktadır. 

-----~D-U_Y ___ D_U_K_L_A_R_l_M_IZ / 

• 
ikizler için tetkikler 

Şikago Üniversitesi profesörlerinden Newman 
yirmi beş sene çalıştıktan sonra ikizler hakkında 
bir eser neşretmiştir. Bu eserde ikizlerin teşekkül 
tarzına ve hususiyetlerine dair dikkate şayan malıl
mat vardır. Profesörün noktai nazarı şudur : iki 
türlü ikiz vardır : 

1 - Hakiki ikizler. Bunlar ayni yumurtadan 
hasıl olmadır. Ye.ni bir yumurtanın bir parçası bir, 
diğer parçası da başka çocuk olmuştur. 

2 - Sahte ikizler. Bunlar başka başka iki yu
murtadan hasıl olmuşlardır. Hatta bu kabil ikizler 
ayn ayn babalardan olabilirler. 

ikizler nasıl hasıl olurlarsa olsun ilk doğ-anı 
küçük, ikinci doğanı büyük /addedilir. Bunların ha
kiki veya sahte ikiz olmalarına göre iki tip vardır. 
Hakiki ikizler birbirlerine çok benzerler. Bu ben
zerlik o dereceyi bulur ki, anneler bazen şaşırma
mak için çocuklardan her birine birer nişan ko · 
yarlar. 

Hakiki ikizlerde ekseriyetle ayni hassasiyet 
vardır. Biri hastalanınca diğeri de hastalanır. Hatta 
uzun müddet ayn yaşasalar bile bu zail olmaz. 
Çünkü vücudları mikroba karşı aynC derecede mu· 
kavimdir. 

Şehrimiz ziraat mücadele 
başteknisyenliği 1940 yılı için · 
de vilayetimiz dahilinde yapılım 
bir senelik ziraat mücadelt sini 
mufassal bir rapor halinde viia· 
yete bildirmiştir. 

Bu raporda 1940 yılı içinde 
Adana merkezi ite kazalarımızda 
Fare, Domuz, Çekirge ile pa 
muklara, Narenciye ağaçlarına 
ve bağlara arız olan haşarat ve 
hastalıklarla yapılan mücadele
ler etrcıflıca i:zah ediJmektedir. 

Adana merkez ile Ceyhan, 
Osmaniye. Kadirli ve Kozan ka 
za)armda 90,405 kıJo Kalasyum 
arseniyat preparatı kulJanılarak 
7.L53 hektar!Jk pamuk tarlası 
ilaçlanmıştır. 

Pamuklara arız olan haşere· 
lerle yapılan esaslı mücadeleler· 
den yüzde yü:L muvaff akiyetli 
neticeler :alınmıştır. 

BöJgemiz iklimin!n müsait 
olmasından dolayı her yıl mez 
ruat sahalarında görülen tarla 
farelerinin tevlit ettıkleri zarar· 
lar hayli ehemmıyetli göıülmck· 
tedir. 

Adana merkez ile Ceyhan, 
Osmaniye, Kozan, Feke ve Bahçe 
kazalanmızda 8.834 hektar farc-a 
li arazi tesbit edilmiş ve yap.lan 
mücadde ıonunda bu topraklar· 
da barınan tarla fareleri tamamen 
imha edilmıştır. 

Bütün kazalarımızda ve bil· 
1 hassa dağlık mıntakalarda ya 

§&yayan domuzların mikdarı bü 
yük bit yekuna baliğ olmaktadır. , 
Bir yıl içinde bu domuzlarJan 
3.380 tanesi öldüı ülmüştür. \ 

Saimbeyli, Bahçe ve .Feke ı 
kazalarında 119 kilo Çckırge 
itlaf edilmiştir. 

Nart nciye ağaçlarına musal
lat olan haşerelerle ııkı ve de· 
vamh mücadeleler ya pılmış ve 
Adana, Osmaniye, Kozanda 
34.739 aded N..ırenciye a~acı ve 
hastaM görülen bağla rdan da 
2 630 dekar ilaçlanmıştır. 

Bugün yapılacak 
futbol maçları 
Şehir Stadyomunda bugün 

lik maçlarına devam edilecektir. 
Malatya Mensucat ve Seyhan 
gençlik ku l übleıi futbol takımla 
rı ile Ziıaat lisesi ve Demirspor 
takımları, bundan sonra d4 ld 
manyordu ve Mılıi mensucat g t nç 
lik kulübJeri takımlar& karşıJaşa
caklardır . Bugünkü maçların oJ. 
dukça heyecanlı geçeceği tahmin ı 
edilmektedir. 

Çarr'urlu yoldan 
bir şikayet daha 

Bir okuyucumuzdan aldığı· 

mız mektubu, bir tek kelime İ· 
lave etmeden aşa ğıya koyuyo· 
ruz : 

Türksözü Gazetesine - Şe· 
hirde - Her zaman halkın bir 
teı cümanı olarak intişar edcrı 
sayın gazeteniz sütunlarına. b~ "! 

vesile ile ben de ufak bir şık•' i 
yette bulunac11ğım. Ümit ederi~ ~ 
ki bu naçiz yazım, gazeteniıııı 

Hrinci sütununda- ve büyük h,J· 
!erle yazılır da, alakadarları~ 
ilk bakışlarında nazarı dikkatio• 
celbetmiş olur. 

1 

Biimem ki Adananın istiklal ı 
mahallesine yolunuz dlıştü oıü 1 ~ 
Şayet düşmemiş ise liitfen bir 
kere Eski istasyon Polis Karıf ~ 
koluı;u biraz geçtikten soor~ 
dut ağaçlan l ulunan sol taraf
taki caddeye geliniz, Şurasııı' 
da hatırlatayım ki gelirken ,. 
)'ağımza mutlak surette !isti~ ~ 
bir çizme giymeyi ihmal ctıoe 
met.siniz Çünkü arabaların dl 
güç geçtiği bir yerden lastı~ 
çizmtsi?. geçmek imkan dabilİPi 
de değildir . Biık~ç gün e~v~1 ~ 
gt:l:e :ı cı at 24 ten sonra lstikl• ~. 
mahallesine gelen Belediye ı~: ~ 
dadı sıhhi otomobili bile - 1 ~ 
çi'1de hrısta olduğu halde ': 
Çl! mura beıtan otomobilini b1

' 

saat kadar uğraştıktan soıı'' 
pek güçlükle ku r tarılabildi. 

Her gün sabah, o~le ve ıı~ 1 

şam okullarına giden küç11 • 

yavrular•n sıhhat ve selaıJJeU I 
namına çocuklarımızın geçebil~· 
ceği kadar hiç :olmazsa pat7 
kamsı bir yolcuk yapılamaz ıııı 

Sayın Belediee Reisimizde" 
ve Yüksek Encümenden' bU,,ıı · 

~yalvara r oı k bekıiyoruz. - lstı t 
la l mahalksinde otu, an bir 0 

kuyucunuz. a 
Tarsus Hava Kuruıı>~ 
heyetinin çalışmalııt• 

Tarsus : 28 (Türksözü rll~ 
habirindeo) Havc1 Kurıl111., 
i.:Jare heyı: ti reisi Fikri Üı>~. 
Jandarma komutanı Kemal . 
teş, Hakkı Açıkalın ve Zeker•. . · ıı 
Karayaylalıdan ibaret 5 kı~ıı' 
bir heyet bugün ova köyler~. 
bir gezi yaparak köylülerle 

1 . ~ b' k ı. ~ mımı ar onuşma yapar• .. 
zaya dönmüşlerdir. 

~ 

Yllbaşı Gecesi 
Adana Kulübünde 

Adana Kulübü yılbaşı için _yemekli ve 

müzikli bir suvare tertip etmiştir. 
Çok az masa kalmıştır. Yerlerinizi tutmak için acele et· 

mek lazımdır. 

Duhuliye ve yemek 250 kuruştur. 
KulUp Bürosuna müracaat =m~ 
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OISELERIN ICMA:.-ı 
0

11 gec:ekl Radyo Gozete5' =1-
~llla n balonları 
~anya~a Alman aı;kerle 

in toplandıtı hakkındaki 
t teenüt etmedi . Roy· 

lltihbaratı , Romanyadaki 
askerleri adedinin de 

tını , Romanyadaki Nazi 
ri mevcudunun 200,000-

0 ~ i bulduğu haberlerinin 
aliğalı oldutuııu anlat· 

~
ır. Royter , Almanyanın 

rayesinin Balkan mcmle· 
in sinirlerini bozmak için 
kanutindedir, 

~~akşark vaziyeti 

Sovyet radyoları aon günler· 
'11 Japon anlışmazlıtı ile 
tn meıgul olmakta ve bu 
ızlitın bir çıkmaza girdi· 

'ôylemektedir. 

ber verilditine ıöre, Çan· 
·Şek üç milyonluk muaz 

lıir kuvvetin taalim ve ter. 
· temin etmiş bulunuyor. 

İ ekaperler bu kuvvetin de 
Yayı Çinden atıbilmete 

~dı.atunu tahmin etmekte· 

Adana murahhas heyeti 1 İlan 
1 bugun hareket ediyor 

Ankara Pamuk Kongresine 
iştirak edcctk olan Adana mu· 
rahbaslarından Ziraat Müdürü 
müı Nuri Avcı, Belediye reisi 
Kasım Ener, Çıftçiler Birliği re · 
isi Fazlı Mcto bugün ebpresle 
Ankaraya hareket edeceklerdir. 

llk tedrisat miifet · 
tişlerinin stajı 

Vilayetlerde ilk tedrisat 
müfettişliği yap ınl arın büyük 
bir kısmı muallim ml'ktebi me 
zunu oldu~undan, yaz tatilinde 
Gazi T~rbiye Enstitüsünde açı 
lacak bir kursta staj görmeleri 

kararlaştırılmıştır. Bundan böy · 
Je ilk fedrisat müfettişleri Gazi 
Terbiye Enstitüsü mezunlarından 
olacaktır. 

Adana kulübünden: 

31·12 1940 salı günü ekse 
riyete bakılmaksızın 940 sen, si 

heyeti umumiye toplantısı saat 
on yedide kulüp salonunda ya· 

pılacaktır. Az.trıın tt şr;f, mercu

dur. 
Ruznamel mUzakerat : 

1 - Senelik idare heyeti ra 

po u, hesap tetkiki ve heyeti i· 

da renin ibrası. 

2 - Nizamnamedt- tadili i 
cabe:itn maddelerin tetkiki. 

3 - Yeni idare h yeti ve 

yedekleri seçimi 

4 - Ht-sap miirakip'eri se· 
çımı. 

5 - Haysiyet divanı seçimi. 

29-31 

BORSA 
Pamuk - Hubuhat 

KlLO FIATI 
CiNSi 

Kızılay Balosu 
Mevsimin en nezih, en kibar balosudur 

Davetiyeler Kızılay Merkezinde de satılmaktadır. 
12600 4-5 

.............................. 00 •• • ....................... . 

Tüı kiye i(ibrit ve Çakmak 
İnhisarı Şirketinden : 

Sayın halka ilan 

1- 1 940 tarihinden ifü arrn, ytni bir iş' ara kadar 
beher kutu kibritin perakl'ndc satış fıatı 2 kuıuş olauk tes 
bit edildiğinden fazla talep edecek bayilerin şirketin en ya· 
kın aceotalığına veya doğrudan do~ıuya lstanbulda, Kaıaköy 
Palasta, 5 ci kattaki idaresine Hldiıilmesini sayın halktan ıi· 

ca ederiz. 

12612 
kibrit ve Çakmak inhisarı 

Adana acentahğı 

• ·o e· .. e· ++ ·e ++ ee e· ·o e· ·• ee eo ee ee ee o· o· ·o ·e •• .. «+ e 

Türkiye Kibrit ve Çakmak 
inhisarı Şirketinden : 

Bılumum kibrit perakendecileri"e ilan 

1-1 - 941 tarihinden itibar~n beher kulu kibritin per a · 
kende satış fiatı 2 kuruş olarak te3bit edildiğinden fıat far 
kından dolayı bir zarara maruz kalmamaları için, ellerindeki 

kibritleri 31-12-940 salı günü acentalığa iade ttmcl'°ri 
ve 1 -1-941 tarihiaden itıbaren fazlaya Siilacak p~rakrn· 
daciler aleyhinde kanuni takibattd buluonlacağı bütün ~era
kendccilcrt~ ilin olunur. 

12G13 29-31 
Kibrit ve Çakmak.ınhlsarı 

Adana_acentalıOı 

-- :sı ===== 

Hududlardaki 
Arslanları 
Düşünelim! 

A·SRİ SİNEMA 

Hemşeri 1 
iP( ar ve yağmur albnda, fır· 

tına:içinde hayatlarını her 
an fedaya hazır bir halde, mu
kaddes yurt hududlannı bekli . 
yen kahramanları bir an hatırı· 

mızdan çıkarmamak mecburiye
tindeyiz. 

Onlar, müşterek malın, müş· 
terek şerefin bekçiliğini yapı 

yorlar. işlerini, güçlerini, ailelerini 
rahatlarım arkada bırakarak va· 
zife başına koşmuşlardır. 

Bilim de onlara karşı borç· 
lu olduğumuz vazife vardır: 

Elimizden geldiği kadar 
öiliarın 

1

vazifesini kolaylaştırmak. 
Hediye edeceğiniz bir yün el
diven, bir yün kazak, bir yün 
çorap, bir pamuklu gömlekle 
onları sevindirebiliriz. 

Adana her zaman olduku 
gibi bu işte de hamiyet ve f e· 
dakarlık yarışına çıkmıştır. Buna 
katılmakla vatan müdafaasına 
da iştirak ediyoruz demektir. 

Bu işle u~nşan Kızılay'ın 

sana uzattığı müşfik ve şifakar 

elini boş döndürme 1 

Çocuk insanların çiçeğidir. Se 

viniz okşayınız fakat öpmeyiniz 1 

d a 
SUVARE 

s.4s BU 
.MATiNE 

AKŞAM 2.30 
Dans gal~sıl. 

Caz festivalı!. 

BAŞROLLERDE : 
Şarkı zaferiL 

Alice Fay - Don Ameche 

HOLiVUT 
RESMİGECİDİ ., 

1 1 
Yıldızlar Memleketinde : Göz kamaştırıcı dekorlar arasında en 

cazip musiki parçaları içinde haş 

iLAVETEN : 
döndürücü bir aşk macerası 

A nkarcmın 17 nci Cumhuriyet bayramı 
resmigeçidi 

BugUn 2,30 matinesinde 

Holi vut Resmigeçidi - Sarı Tehlike 

Pek Yakmda Pek Yakmda 
Pek Yak1nda 

Türkçe sözlü, Arapça şarkılı 

LEKELİ KADIN 
Çocuk Esirgeme Kurmu JI e=::==::==::==:=:=::=:=:==:=:=::==::=:=:=:=ıj Genel Merkezi ;;;; 

Yurddaş !. 

Hava kurumuna aza ol 

Mürettip .alacağız 
Matbaamızın gazete kısmın· 

da çalışmak üzerebir mürettibe 

ihtiyaç vardır . fdarebanemize 
müracaatları. 

y 1 L D 1 z Möble Evi 
ve Atelye~~ 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

1 1 
Mutedil Fiyatlar 

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

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

Y:ILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

Taşradan Sipariş Kabul Edilir 
ADRES : Adana Abidinpaşa Cadde$i Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,, Moble Evi 

12546 
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Dünyanın en meşhur radyoları yakında geliyor 

Muharrem H. , i R 
Abidinpaşa Caddesi No: 112 Telgraf: Remo - Adana -Telefon: 110 

İş arıyor 
Yüksek tahsil görmüş 

... iyi bir muhRSebeci günün 
muayytn saatleri için iş arı· 
yor. 

Muhasebenin her şdcil 
ve usuluna vakıf ve her nevi 
müessue muhasebuini idare 
edebilir. Şerait ehvt>ndir. 
Türkaözünün (cezmi) remzi 
ne tahriren müracaat edil· 
mesi. 3-4 G. 12596 

İlan 
1lskan Müdüriyetinden: 

75 lira aylık ücretli Ceyhan 

l.kin mcmurluju münbaldir. 

Mü11baka ile memur almaca. 
jmdan iıteklilerin 7 - 1 - 941 1 

tarihine kadar veaikalariyle bir \ 

likte vilayete mürıcaatl111. 
12611 28-2~-31 

Gaip Anahtar Kılıfı 
lçeı iıinde yedi Anahtar asılı 

zincini Anahtar Kıhfmı gaip 
ettim. 

Bulup fürk Sözü Matbaasına 
teslim edeni derhal memnun 
edecttimi ilin ederim. 

Yurddaş! .. 
i Kızllaya üye ol 
~~-.~---~ 

:····················································: • •• •• •• • i TURKSOZU i • • • • : GAZETE ve MATBAASI : • • • • • • 
•: TürksÖzÜ Gazetesi .. Okuyucularına, dünyanın her tarafında •.• I,: 

vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 
• ===================::::::=::::::=::::::::=::::::::::::::: • l • ~ .j 
• . ı 
• • • • • • • • • 
• Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha- : 

• Türksözü Matbaası: rita, Bilıimum Matbaa işlerini Türkiyede : 
• mevcut matbaalara rekabet eder derece- • 
: de tabeder. : 

• • • • • • • • • : Tüırksö~ü CüOt kosmo: : • • • • • ! Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 1 
i Mücellithanesinde Yapılır:. i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ilin 
Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden: 

ı-Otomatik telefon santralının teaiıi için Adına P.T.T. bina· 

ıında yapılacak tamirat ve tıdilit itleri açık ekıiltmeye konulmuş· 

tur. Keşif bedeli (3176) lira (9) kuruı ve muvakkat teminat(238) 

lira (21) kuruıtur. 

· 2-Bu ite ait eksiltme pıtnamui, ·proje, buauıl fenni prtname 

ve kiıif cedvelleri P.T.T. müdürlüiü kalem ıcflitine ve yıpı iş!eri 
umumi fenui ıartnameai Adana Nafia müdürlüjüne meni dahilinde 
müracaatle görülebilir. 

3-Ekıiltme 4/11941 Cumartesi ıünil uat 11 de Adanada P. 
T.T. Müdürlütü binaaında eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4-lsteklilerin eksiltme rüu ve saatinde muvakkat teminat mak· 

buzu veya Banka teminat mektubu ve Vilayet vesika komiıyonun· 

dan bu iı için ılınmı ehliyet vesikaıiyle birlikte komisyona mürıca· 
ıtlırı. 1258.S 18-22-26-29 

Her Eczahanede bulunur. 

T. -İŞ BANK ASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞlDELb:ll; 

4 Şubat, 2 Mayı.~, 1 Agusto~, 3 lllincitı·~rin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELER! 
l Adet 2000 Liralık. 2.000 Lira 

s il 1000 il 3.000 
" 2 il 750 

" 
1.500 

" 4 
" 

500 
" 

2.000 
" 8 il 250 il 2.000 
" 85 il 100 il 3.500 il 

80 il öO 
" 

4.000 
" 300 " 20 " ti.OUO 
" 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirlPİf 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

_____________________________________ ,_. 

1 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~ri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

liraat Bankasında kunıbarnlı ve ihbaısız tasarruf heaep(,,-ıi 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Ad~t 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 500 ti ıooo .. 
4 

" 250 ,. 1000 ,, 
40 " 100 

" 
4000 

" 100 
" 

so ,, 5000 .. 
120 •• 40 it 4800 .. 
160 .. 20 

" 
3200 

" 
DIKKA T : Huaplarmdaki paralar bir ıcrJe içincıe 50 Iİ-' 

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çaldığı takdirde yaı" 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 dda, 1 Eyylüt, 1 Birirıckinun, 1 "" 
"~ l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

---------------------------·-----• 

Abone ve İlan 
Şartları 

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

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

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL aovıll 

Umumi Neşriyat Müdaril 
MACiD G0çL0 

Basıldığı yer : TÜRK.SÖZÜ 

llı1f 


