
UNAN 
lll<A VEME11 

Nnad O'CVEN 

Oluyor. 

omşumuz ve dostumuz 
Yunanistan menfur bir 
tecavüze utrayah dokuz 

tüne kadar cereyan eden mu· 
r neticesinde denilebilir ki, 

aı:ı~- bir adım ileri atamadılar. 
--.etinin vatan müdafaası husu-

. kıt'i karan, kahramanhtı is
unu Yunan kapulan önünde 

Hatta, Yunan kıtaJannın Ar
topraklannda bazı mühim 
noktalan zabtettiklerini de 

haber alıyoruz. 
kika, başlangıca ve bugünkü 

~Ziyetine röre, netice hakkında 
tey söylemete imkin yoktur. 
Ordusu henüz, ciddi ve büyük 

bir harekete teşebbüs etmemiş-
taraftan Yunanistan da bü
rlijini ikmal ederek muka

llnaurlannı ve imkinlannı he
Y• koymuş değildir. 

llaıı, muhakkak olan bir ıey 
lteıyanların Yunanistana kar,ı 
rı bu tecavüzde bir hesap 
~•Pmış olmalandır. 
n? 
lnın Arnavutlukta tahşit etti
tUerin Yunan ordusunu sür· 

a kafi gelmediği hiç şüphe 
lı.tyan erkanı harbiyesi tara

bir feyclİ. ltalya Ama· 
daha fazla kuvvet yıtmata 

t6rnıeden Yunanistan• taarruz 
ltaıya resmi teblitlerinin 

'yen şikayet ettiği ve ltalyan 
ilerliyemeyişine sebeb ola

rditi yapur ve kötü hava-
ası da llalyan yüksek ku· 

heyeti tarafından beklenebile
teydi. Bunlar bize gösteriyor 

Yunanistana nota verditi 
~kr bir harbi göze almış 
}'Unan is tanın ltalyan talebleri 

derhal yelkenleri suya in-
't-..~~im olacatını umuyordu. 
. ~tanın istiklilini korumak 
..._, · verdiği kat'i karar ve si· 
,.,~belesi ltalyan ümitlerini alt 

t.lusolini ltalyan milletine kar-
Gıt... Afrikada borçlandıtı ve bir 
't~editi zaferi ucuz bir fi-
~istanda temin etmeti dü

: Fakat, bugün anlamış ol
~}i, burada kazanılacak bir za
:;: milletine çok pahalıya 
L.. "lttır, 
a~larda başlıyan bu . çarpış
~"""lllten kuvvetlerin nisbetsizliti 

..:_ ~..akat, unutmamahdır ki, bir 
~~ıce üzerine, kalabalık ve 
ıa.~arı kadar müessir olacak 

Çok imiller vardır. Bunlann 
9'dulann maneviyab, döpş

ti, kıtalara hakim olan ha-
- relir. tık karşılaşmalardan 
9'lC YDrdlannı müdafaa eden 
"kerlerinde bu vasıflann ge-

a ta mevcut oldutunu rörü
~~a, ktii ve müessir bir dış 
... inzimam edecek oluna 
Orduıunun ltalyanlara uzun 
k.f a tutması ve diğer taraf· 
llleıruı olmata mecbur bu· 

yenebilmesi beklenmi· 
ley delildir. Bunun içindir 

in yapacatı yardımın 11e
büyük tesiri olacaktır. 

llle~ıe bu yardımın derece 
r. 

•• 

P. K. « 6 JL__, 

lnıilterı:nin Orta Şark ku Yvetlerine İftirik eden Polonyahlardaıı 
mUtt'fc:kkil bir mofosikletli grap 

Sahil /erimiz arasında 
muntazam seferler 

İstanbul : 5 - ( TurluözU Mtı · 
babirindcn ) Sahillerimizdt' yuk ve 
bayYall nakliyatı üzerinde mubim ka 
rarlar ycrilmi~tir. Bilhas~• hu arada 
halen yapur ~eferleri yapılmaJ·an l" 
tanbul • Mersin • (,hndcrun h:ıthnın 

yUk ve bilhusa ticart eşya nakliyatı 

ile Karadeniz hattında bay.-aıı Ye ila· 
racat malları nakliyatı gözönUnde tu· • 
tulmo~tur. 

İstanbul · İskenderun hattına İ•· 
taobulla lzmirdcn ~oaralti iakeleler 
arasında daimi dört şilebin muntazam 

( Gerisi ikiaci sahifede ) 

Yurd telefon hatlarının 
tevsi ·edilmesi kararlaştı 

Yeniden b;r buçuk milyon lira tahsisat ay1rdık 

Yunan kuvvetleri 
bazı yerler aldı 
ELEN ASKERLERİ BiR ÇOK 
GENAl.M. ELDE ETflLER 

8. Metaksasın mesajı 
Atina : 5 

(a.a) - Emni· 
yet nezareti 
dünkü tebliği: 

Düşman hava 
kuvvetler ini n 
bugünkü hü -
cumlan münha· 
sıran .şivil aha· 
li üzerine tev · 
cih edilmiştir. 
Pire, Volov, 
Kastorya ve 
diğer bazı 

köyler üzerine 
bombalar abl
mışbr. insanca 
zayiat azdır. 

Hasar da cüı'i· 
dir. Bir tek 
aıkerr hedefe 

dahi isabet ol
mamııbr. Pire-
ye daltal>r ha· 
linde hücum B. Metaksas 

{ Gerisi UçUncU sahif ede 

İstanbul: 5 ( Türksözü muhabi
rinden) - İstanbul telefon ıebekcsi
nin fazla yüklü olmasından doloyı 
hemen umumiyetle yeni abone ve
rilemeditini, ancak bazı semtlerin 
terkedilmiı olan eski abonelerle ve 
Şişli santralı sahasında bulunan yer
lerde yeni abone verilebildiğini yaz
mıştık, Bir müddettenberi bu vaziye· 
li nazan dikkate alan Münakalit 
Vekaleti 1-.tanbul ve Beyotlunda ıe
bekenin tevsii için emirler vermiştir. 
1940 bütçesiyle Vekilet emrine ve
rilmiş olan tahaiıattan 1.476.000 lirası 
bu işe sarfolunacak ve lstanbul - Bey· 
otlu telefonları ıubeleri altııar bin 
abone tezyit edilmiş olacaktır. 

Bu arada lstanbul • Beyotlu 
şehir otomatiğiade görülen fazla yü
kün izalesi için de lsveçe yeni cihaz 
ve tesisat sipariş olunmuştur. 

Yeni tesisat ile lstanbul ş~hirler 
( Gerisi UçUocU sahife ) 

TURK.SÖZV 
<.; O 1 tı; G>:l n: - :t""' 

t HER GUN --
SAYFA 
ÇIKAR 

Suip •• Bat••urriri 

Ferid Celil Güven 

Kurulu§ Tarihi : 1 Kinunusani 1924 

Onalııncı Yıl - Sayı 4872 

e TEŞRINllANI 940 Çarfamba 

Çörçilin dünkü 
mühim nutku 

u Bugün Orta Şarktaki 
vaziyet lehimize inkiıaf ta., -

G1R1DDE MOHIM BiR HAVA 
VE DENiZ OSSO 

Londra : 5 ( A. A. ) - Çörçil 
bueün Avam kamarasındıı muhim 'bir 
nutuk irad etmiştir. Bay Çörçil Yu
naniıtana lngilterenin yardımı hakkın· 
da bulasatan şu cümleleri söylemiştir: 

- " Şimdi birdenbire bize yeni 
bir yardım talebi yapılmıttır. ltJlya 
diktatörü küçiUt fakat ölmez Elen mil

( Gerisi UçUncU sahifede) 

r . - - - . - - .. on • • -· - o~ 

İki ltalyan deniz 
altısı batırıldı 

Loııdr• O (A.A.) - 1nıilis 
Bahri,... aeaaretinden: 

! 
Yeniden iki İtalyan deniz· 

alt. ıcmisi daha hafif kuYYet· 
lerimiz tarafnıdan imha edil
miftir. ! • • oo wv w - w ;; es o+ vv w w -

1 Dlkkatıer 

Şehirde bir dirhem 
Kömllr bulunmuyor 

B undan bir müddet evvel şehri· 
miıde kömür buhranı oldutunu, 

kömür fiyatının on kuruşa çıktıtına 
yazmış ve belediyenin nazan dikkati
ni celbetmiştik. Bir müddet sonra be
lediye reisi fehrimizde çıkan gazete
lerden birisine beyanatta bulunarak 
kömür meselesinin halledilditini ve 
icabederse belediye bol mikdarda 
kömür tedarik ederek ucuz fiyatla 
satacatını halka müjdelemişti. 

Aradan bir hayli zaman geçti. 
Kömür buhranı en had devrine girdi. 
Buaiin çarşıdan bir kilo kömür temi· 
nine imkan kalmadı. Dün bir arkadaş 
anlabyordu: 

- Narıile tiryakisiyim. Bütün 
bir gün kömür aradığım halde iki 
parça bulamadım. Nihayet kahveci· 
)erden birisine rica ettim de beş aiti 
parça kömürü bir kitıda sararak ce
bime koydum ve eve rötürdüm. 

Bu sözlerde en küçük bir müba
lağa yoktur. Var diyecek kadar cesa
ret gösterenler çıkarsa nereden üç. 
beş kilo kömür tedarik edilebilecejini 
halka göstersin.. Kıı geldi, çattı. Kö
mürün gündelik ha_yabmııdaki mühi.m 
rolünü aöylcmete luzu• yoktur. Bıl· 
hassa fakir balkın ısınmak için bun
dan bafka vuatası da yoktur. Parlak 
beyanatların ne bir kaşık çorbayı ve 
ne de kimseyi ısıtmıyacağı aşikardır. 
Şehirde kömür yoktur. Yann sotuk· 
lar şiddetlenditi zanıan bu buhranın 
.tesiri de kendisini büsbütün şiddetli 
bir surette gösterecektir. 

Şehir halkının, bir dürlü tahakkuk 
.etmiyen müjdelere detil, kömüre ih~ 
yacı vardır. 



KOÇOK ETÜTLERİMİZ 

EL ENLER 
MEMLEKETİ 

t?:!!!!. ünün baş mevzuu Elenlerle 
~ İtalya arasındaki silahlı ihti

laftır. Bu münasebetle Yuna
nistan üzerinde kısa bir tetkik yap· 
mak faydasız değildir. 

Etenler devleti bir asır önce Mora 
yarım adası üstünde kurulmuştu . Bu 
devlet zaman zaman büyümüş ve ni
hayet bugünkü Yunanistan dotmuş
tur· Türkiyeye hem denizden ve hem 
de karadan komşu olan Elen toprak
lan Anadolunun altıda biri kadar
dır ( 130,000 metre kara ) . Üç ta
rafı su ile çevrili bulunan Yunanista
nın büyük bir kısım arazisi da~lık , 
girintili çıkıntılıdır. Etenler beldesinde 
ziraat yapılmaz . 

6,S00,000 nüfusa sahih olan Elen 

milleti bugün bizim dostumuz olan 

asil bir ırktır . ldare merkezi Atina 

olan Yunanistanın idare şekli demo

krasi temeline istinat eden bir kral
lıktır . 

Dün ltalyan tayyareleri tarafından 
bombardıman edilen Pire, Selanik Yu
nanistanın en büyük şehirleridir. Elen 
halkının yüzde sekseni gemicilik ve 
ticaretle meşguldür . Makedonya ve 
garbi Trakya arazisinde yetişen mah· 
sul bu memleket istihlakine kafi gel
mez; bu sebeble Yunanistan hariçten 
muhteJif cins toprak mahsulleri ithal 
ediyor. 

Elenler toprağwda ehli hayvanat 
az ve maden istihsalatı da pek cüz'i
dir. Yunan:standa güzel şarablar, zey· 
tunyağları ve sabun imal edilir . Ve 
bu üç çeşit imalat için büyük bir en
düstri kııru 1 nıuştur . Yunan toprakla
nnın istihsal unsurlarının ön planına 
tütün mahsulünü de koyabiliriz . Yu
nan tütünleri Türk tütünleri kadar ne-

1

. 
fistir . 

Elenlinin pigolojisine gelince: Yu- i 
nanhlar cesurdur, merddir: Tıpkı Türk

ler gibi. Elenli hassastır; güzel sanat- 1 

lara meftundur ve eskidenberi bununla 

meşguldür. Elenli adam koyu bir mil

liyetperver, vatanperverdir . Bu mille

tin bilhassa kadınları tarih boyunca 

güzellikleri ile meşhurdur . 
NI. Ta. 

Sahillerimiz arasında 
muntazam seferler 

(Birinci sayf arlan artan ) 

st<f er yapması takarrUr etmistir. Bu 

suretle şimdi sefer yapan şilepler ço

·ga 1 hlmış ve seferler intizama konul

m u{l olacaktır. Bu seferleri Sosyete 

~ılt·bin devlete intikal etmiş şilepleri 

ile halen tamirde bulunan bir "apur 

·' . 1'·" c:ı ktır. 
i,tanbulun kasaplık hayvan ihti · 

y l! ı hu mevsimden sonra tamamen 
-ı;n· k vilayetleri tarafından karadeniz 
yoluyla temin olunur. Mevcut vapur
forln toplu bir yelııln tutan bu nak
liyı tın ifasına imkan gc\rUlememiştir. 

B uı nn için hayvan nakliyatının yuk 
ve ·' olcu nakliyatından tı..mamen ay
u I 111 · ı sJ takarrUr etmiştir. Mevsim 
u1 tıddı tince iki vapur Karadeniz yu• 
'"karı i,kı:lderinden hayvan nakliyatı-
na l ın , j.., olunacaktır. Bu vapurlar 
11 k b:.ıh .ı nlan !!Oora İzmir hattında 
hay v:ı ı n ıkliyatı yapacaklardır. 

Tuz ihracatı artacak ve 
fiyatlar indirilecek 

Gümrük ve lnhi<1arlar vekaleti 

tuz istihsalatını çoğaltmağa, bizden 
mal alan devletlere bu işler için ko
laylıklar teminine · çalışmak maksa 
diyle bir proje meydana getirmiştir. 

Yapılan tetkiklere göre, tuz istih 

salatımızı istenildiği miktara yükselt 
miyen sebeplerden en mühimini yol 
yokluğu teşkil ctmrktedir.~Tuzlalar
la ihraç iskeleleri aralarındaki yollar 
muntazam bir hale konulduğu, bir 
kısmı tren hattı ile irtibata getirildi· 
ği takdirde, istihsal ve dolayısiyle 
ihracatımız matlub mikdara çıkanla· 
bilecektir. lstibsalat arttırıldığı tak· 
dirde fiyatların tenzili de kabil ola· 
cak, bu yüzden ... tuzlarımız hariçte 
kolayca müşteri bulabilecektir. 

V ckalet tuzun na~ !iye ücretini 
de tenzil için alakadar vekal~tlerle 
temasa geçmiştir. Tuz istihsalini ma . 

• kineleşlirmek için tuzlarda lt-sisatı 1 

takviye etmek zarureti vardır. Bu 1 

nokta, temin edildiği takdirde bu ı 

noksanlar derhal tamamlanacak, tuz j 

istihsalatımız modern memleketler 
deki istihsalat şekli gibi makineleşti 

recektir. ı 

İstanbula giden Vekiller ' 

İstanbul : 5 ( Türksözü Muba· 
birinden ) Nafia Vekili Grneral Ali 
Fuad Cebtsoy, lkt'sat Vekili Hüsnü 

Çakır, Maliye Vekili Fuad Ağralı, 
Ticaret Veki'i Nazmi Top;uoğlu, 

bayramın ikinci günü Ankaradan 

şehrimize gelmişlerdir. Ticaret ve 
İktisat Vekilleri, bugün, şt hrimide· 
ki vekaletlerine bağlı müesseselerde 
tetkikler yapacaklardır. 

Mısırdaki Tütün f abri
kamız kapatı ldı 

Ankara : 5 - ( Türksözü Mu· 
habirinden ) Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaleti Mısırda kurulan Tüık tü 
tün fabrıkasını kapcıtmıştır. Buna 
sebep harp vaziyeti colayrsile fab
rikanın idaresine imkan görüleme
mesidir. 

Lik Maçları 

hazırlığı 
Adana Mıntakası Lik maçlarına 

yakında başlanac.ıktır. Bu maçların 

programı~ı hazırlamak ve liklcre 

girecek takımları tesbit etmek üze
re bugün saat 17 de Beden Terbi 

yesi binası salonunda kulüp murah· 
basları toplanacaklardır. Bugünkü 

toplantıda lik heyetinin vereceği 

kararları merakla beklemek caizdir. 

Zira bu sene lik maçlarına Lise, 

~u:ıllim ve Ziraat mektepleriyle Ma 

latye ve Mılli Mensucat Fabrikalariı 

takımları ve Demirspor da girecek· 

tir. Bugünkü vaziyette Malatya ve 

Milli Mensucat takımlariyle Muallim 

Mektebi ve Lise takımı oldukça 

kuvvetlidirler. Diğer ku'üp takımla. 
rına gelince ; idman Yurdu tiklere 
girebilecek bir durumda ise de yu
karıda bahsettiğimiz takımların hiç 
biriyle boy ölçüşemiyecektir. Toros· 
spor ve Se1hanspor ~ulüpleri, ha· 
im maalesd liklere gi,.emiyt:cek va· 
z.yettedirler. 

ikinci takımlardan birinci takım· 
)ara oyuncu alsalar dahi onbiri ta· 
marnlamak biraz zor olacaktır. Bu 

şekilde sahaya çıkmak ise, parlak 
birer mazisi olan bu i'.{i güzide ku· 

lü bümüz için hiç de hoşa gitıniye· 

cek neticeler verecektir. Bu vaziye
tin sebebine gelince ; gerek Toros· 
spor ve gerek Seyhanspor bir çok 
kıymetl i elemanlarını tahsil '"e as. 
kerlık dolayısiyle kaybetmiş, bazı 

elem·mlarını da fabrikalar, mekt(p. 
ler ve Demirspor almıştır. 

Bizce, en makul yol bu iki ku 

lübümüzün elbirliği yapması veya 

liklerdcn çekilmeleridir. Bunun için 

de lik heyetinin bugün vereceği ka

r arlara intizar etmek lazım Jır 

KORENT KANALI 
Son muharebeler münasebetile Corinthe (Korent) kanalının ismi geçiyor. 

Yunanistanın Mora denen kısmını bir ele benzetirsek, onu bileğinden kese· 
rek bir ada haline getiren bu kanal 1882 ile 1893 arasında açılmıştır. Böyle
likle gemiler dolambaçlı, uzun ve tehlikeli bir seyahat yapmaktan kurtulmuş
lardır. 

Korent şehrinin yanında bulunan bu kanal Neron zamanında da açılmak 
istenmiş, hatta faaliyete başlanmıştı. Lesseps ismindeki mühendis 19 uncu a
sırda bu işi başarmayı üzerine alınca, yeniden uzun uzun tetkikat yapılmış, 

Roma imparatoru devrinde düşünülen hattın hakikaten en muvafık olduğu 

görülmüştür. Kanalın umum uzunluğu 6.300 metredir. Derinlik 8, genişlik 22 
metredir. Kanal resmen 9 teşrinisani 1893 sergisinde açılmıştır. 

Güreşçiler gel 

Güreş ajanının gaı 
mize beyanatı 

Türkiye güreş birinı:ilikler 
tirak etmek üzere Cumhuriyet 
ramında lstanbula giden üç g 
den mürekkep güreş takıınıIJI 
dönmü~tür. 

Takımın başında bu!unan 
ajanı Bay Şeref Çetin ile g 
muhabirimiz güreşler ve takııd~ 
vardığı neticeJer hakkında 
almıştır. Gürtş takımımızın 

antrerıörü B. Şeref Çetin ver 
izabatta ezcümle şuoları söyle 

"- Güreşçilerimiz tartıla~ 
müsabakalara iştiraklerinde i~ 
dan zerre kadar ayrıJmadıJar 
günkü tartılarında gösterdikl 
jim ile ne kendilerini ve ne d 
kemleri İşğal etmediler. Şans; 
çilerimizi kur'a neticesinde . 
ketin en güzide. güreşçiler, 
Mil ıi Takım güreşçilerinin k• 
çıkard. 

Bu kuvvetli elemanlarla 
şan güreşçilerimiz ne birin 
ikinci ik, ne de üçüncülük $ 
bir iyi derece alamadılar. Eg 
tttkı m güreşçileriyle karşıla 
bizim bölgl"miz gibi Greko1 
güreşlerde henüz pek yeni o

1 

gelerle karşılaşmış o1 saydık 
hesabiyle memnun edici dt 
almak kabil olabilirdi. 

Düşününüz ki, bu çok ~ 
rakibler karşısında kalan g~ 
rimiz, 56 kiloda Sami Emir 
tuş, 61 kiloda Kadir bir tıJŞ 

yı ve 66 k!loda lsmıil Ald~ 
tuş almağamuvaffak oldular 

2u güreşlerde taktaııJ111 

büyük kazancı, 14 bölgedetı 
ketin en kuvvetli elemanl• 
Milli takımın iştirak etti~i 
baka]arda 82 güreşçi arası 
pılan müsabaka tarzlarını, . 
killerini, hakem vaziyetJerirı1 

güreşçinin bir müsabakayı 0 

re edrrek kazandığını goıle 
rerek tecrübe almaları oltfl 

Aynı zamanda her gii 
rakibini hangi oyunlarla yeti 

yenildiğini de görerelr mii91 

biliyetlerini arttırmış oldıJ1'. 
Federasyon rei~i güreş 

gösterdikleri intizamdan ı:ıı 
du ve müsabakaların sonıı0 

dan sonraki müsabakalar' 
• çalışarak girmeleri için de 

Jerimiıe nasihat ve iltifıatl• 
lundu 11 

ŞEHiRDE HA 

Şehrimizde dün gôkYO 

hava hafıf rüzgarlı idi. S11 

26 dereceyi bulmuştu. 
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1 
Abone Şartları 

12 Aylık l'WO Kuruş 
,Aylık da abone yapılır 

ı'!._D13 memleketler içı n 
Abone bedeli degişmez 

yalnt:.: posta masra(t 
zammedilir. 

2 - ilan.far için idareye 
rniirrzcaat t>di {melidir. 

11111 .......... ı ...... .-r 

Yunan kuvvetleri 
bazı yerler aldı 

(Birinci sahifeden :ı.rbn ) 

eden düşman tayyareleri Yunan tayya· 
relerine mahsus işaretleri taşımakta 

idi. 

Napoli'nin bom
bardımanı 
Londra: 5 (A.A.) - Hava neza

retinin istihbarat dairesi, evvelki gi
ce Napoliye 1ngiltere tayyareleri ta· 
rafından yapılan taarruz hakkında 

şu malômatı vermektedir. 
- ltalya h a v a dafi bataryaları 

heçen Cuma gicesinde daha mües· 
sir olarak lngiliz tayyarelerine karşı 
koymuştur. 

Taarruza bulutlar engel olmuş· 

sa da başda giden tayyare aydınlık 

[işekleıi atmış ve sonıa aşağı inerek 
başlıca garlar arasına ve demir yolu 
na müteaddit bombalar atmıştır. Di 

Alina : 5 (a.a) - B. Metaksas ker tayyart!er de Napoli civarıııdaki 
İtalyan tayyareleri tara[ından bombar· ı Redgio petrol depolarını müessir su. 
dıman edilen Korfu ahalisine hitaben ' rette bombardıman etmiştir. 
bir mesaj göndermiştir. Başvekil me-
sajında şöyle demektedir: Büyük ve 1 p t AJ 
asil cidalimiz nihayet zaferle hitam bu· e en manyaya 
lacaktır. Her zaman olduğu gibi hüri-
yetimizi, ~a.bellerimizi ve .. şeı~fimi.zi birşey vermiyor 
kurtarmak ıçın erkekler gıbı, bır mıl-

lel gibi muharebe edeceğiz. Korfu 
merkezinin amele mahallelerinin hava 
tecavüzüne uğraması hiç bir askeri 
sebeble iıah edilemez. Bu bombardı
man sizi korkutmak şöyle dursun his· 
siyalınızı takviye ederek kuvvei mane
viyenize yeni bir hamle vermiştir. 

Belgrad: 5 (a.a) - Yı.rnanlılar Çı
ril gölü üzerinde Garice'ye giden yol
ların ortasında bulunan Semjalvere kö
yünü işgal etmişlerdır. Bu yolun ka
panması 1talyalyanlar cephenin iaşesi
ni Ergiri yoliyle hahut denizden yap
mak mecburiyetinde bırakmıştır. Esir 
edilen bir ltalyan generali Filorina has
tahanesinde bulunmaktadır. 

Alınan esirler Arnavutlar tarafın
dan ihatına uğradıklarını ifade etmek
tedirler. Arnavut cephesınde Dikliçsa. 
şehri işğal edildiği zaman Yunanlıl:um 
tanklar ve bir çok harp malı.emesi 

iğtinam ettikleri kaydediliyor,.. 

Atina : 5 ( A. A. ) - Bu sa

Vaşington: 5 (a a,) - Eyi ha· 
her alan mahfillerde zanncdilrtiğine 
göre Mareşal Peren Fransanın şeı el
li ananıılarına sadık ktılacağını ve 
Almanyaya kendi müstemlekeleri ü 
zerinde yapmakta olduğu kontrolün 
bir kısmını terketıne~e niyelı olmadı 
~ını Birleşik Ameıika hükumetine 
kı>tiyetle lemin eylemi~tir· 

İngiltereye yeni 

hücumlar oldu 
Loodra : 5 ( A. A. ) - Ha\İa 

ve emniyet nezaretleri tebliği : İngil
tere ye lskoçyamn muhtelif yerlerine 
bombalar ablmış, ise de hiç bir yer· 

de fazla insan 2ayiatı olmamıştır . 
Hasarat nisbtten hafıftir. 

Londıa yine düşmanın başlıca 
babki Yunan resmt tebliği: Make- heıdefio: t~kil etmiştir. Orta İngil-
donya cephesinde lutaatımız evvel-

tereÖS· iki şehir üzerine bombalar 
ki tebliğlerde işgal eyledikleri ha-

atWııştır. Mertey şehri sahilleri , 
ber verilen cephelerden başka Ar· L 

t.11gilterenin doğu cenubtmda, Kont
navudluk arazisinden bir tepe daha 
işgal ettiler. Cephenin muhtelif nok· luklara ve lskoçyada birçok bölge· 
talarında yapılan harekat neticesi· lerde b001bardıman edilmiştir. Lon-
kuvvetlerimiz mitralyözler , havan. drnda. bazı hasarlar vardır . Ölü ve 
toplan ve sair harb malzemesi ele yarali az olmuştur ·. Orta lngilter~, 
g,.çirmişler, bir miktar esic de al· ı şaı ki ve cerıubi lskoçyada hasar 
mışlardır. Düşman hava kuvvetleri· olmamıştır. lna~nca zayiat azdır • 
nin müteaddid bombardımanlarla ---
tezahür eden kuvvetli faaliyetind~a 
başka bütün cephede mühim blışey Yurd tele forı hatlarının 
o'mamıştır.Hava kuvvetlerimiz eep
henin muhtelif noktalarında kıtaat 
tahaccümleri ile tankları muvaffa-

tevsi edilmesi kararlaştı 
(Birin(!İ sAbif eden .arh.n) 

kıyetle bombardıman etmiş. ve kc· arası ve memleketle:r arası santr alları 
şif uçuşları yapmıştır. tesisalL tevsi ve isla.Jı olunacakta. 

O 
B"Jlhassa şehirler arası santraJ te-

üşman tayyareleri· askeri hiç sisatı> başmda Ankara olmak üzere, 
bir kıymeti olmayan Pire , Patra , bütün. şehirler ar.ası müka!emeleri için 
Volof ve diger bazı şehir ve köy-. hiç ı,,eklenilmedert f'dc-r hal mükaleme· 
leri bombardıman etmi~tir. Sivil halk yi temi!\ edecek hir hale getirile-
arasmda birkaç ölü ve yaralı varsa ~ek.tir. 

da askeri ttsisata hiç bir hasar Bunun için t.stanbul - Ankara 
olmamı~tır , Hava muharebelerinde ar asına yeniden föçüzlü bir "kuran-
tayyarelerimiz ve mödafa topları- portör., yerleştirilecektir. Diğer ş~hir-
ınız beş ftal a t · d~· - J lrtr arasına da y-cnl ~uranportorler y n ayyaresı u,şur- il~ . 
rn .. 1 d' 

8
. avc olunacaktır. Bütilri bu tesısa'a 

uş er ır. ır tayyaremiz üssüne 1 lıit proJ·f·lcr l941 !tenesj sonuna ka-
d- . . ' -onmemıştır. dar ikDJ al ohınac~ktır .. 

I ....,i.,.]§j .. [e]3J:ta1 
,9"' -

-3000 İtalyan dün 
muhasara altına alındı 

Londra: 5 (a.a) -Arnavutlukda 
3000 kişilik bir İtalyan kuvveti Yu · 
nanlılar tarafından muhasara edil 
miştir. Diğer bir ltalyan kolu da Yu 
nanlılarır,ı eline düştü. 

Çörçilin dünkü 
mühim nutku 

( Birinci sabifederı artan ) 

klinin üstüne atılmıştır. Musolini en 
ltfak bir tahrik olmadan en haklı bir 
ımüzakere yapılmadan Yunanistanı is· 
tilaya teşebbüs etmiş ve ta yyareleı i 
Selanikte ve diğ'er açık Yunan şchir

lerinda erkek ve kadın adedi. gittikçe 
.artan sivil Elen halkını katleylemiştır. 

Elenler kralı. Elen hükumeti ve 
milleti, dünyanın bu kadar kolay 
surette zincire vurulmaması için 
mevcudiyetlerini müdafaaya Azmet
miş bulunmaktadır. Biz daha şim · 
diden Girid adasında bir deniz vr: 

hava üssü tesis etmiş bulunuyoruz . 
Bu üs donanmamızın ve hava kuv 

vctlet imizin tesirlerini ğenisl( tm,..ğe 
müsaittir , ltalyanın cenub şehirle-

rinin ve üslerinde askeri vaziyette 
hedefleri bombardıman etmeğe baş
lamış bulunuyoruz. Bu bombard1man 

daima artan bir nisbet dairesinde 
edevam edecektir • iktidarımızın son 

zerresine kadar Elen milletine yar

dım~.a bvlunabilmck üzere diger 
kuvvetlerimizin de harekette bulun

du~Jarını söyleyebiliriz . Bahri sa

h;ıda 1943 ve 1944 senelerini göz 

<inündo tutarak donanmamızı ve ti
caret gemilerimizi " Eğer düşman 
man o tarihe kadar teslim olmaz 
ve yıkılmazsa .. muazzam orduları 

rıakil için hazır bulundurmak zaru
retinde bulunuyoruz . lngiltereyi is-

tila tt"hdidi aza\mış olmakla bera· 

ber ihtiyat tedbirlerimizi gevşet· 

lniyeceğiz. Bu geçen ayların emni· 
yet içinde geçmiş olması Biritanya 

adalarının tarihi zaferlerinden tirini 
teşkil eder . Bu ay!ar zarfında on 
binlere~ İngiliz askeri bu' adalardan 

çekilerek ve yahut imparatorluğun 
diger kısımlarında toplanarak şarka 
gönderilmiştir. Mısırda ve Süveyşte 

ki kuvvetlerin muvazenesi Fransız 
inhidamı zamanına nazaran pek çok 

lehimize inkişaf etmiştir. 

ispanya hariciye nazırı 

İngiliz elçisini kabul etti 
Madrid : 5 ( A. A. ) - ispanya l 

ıhariciye nazırı dün lngiliz büyük 

clçiıini kabul etmiştir . 

~SEÇiMİN ARiFESİNDE 

Ruzveltle Vilki 
birer nutuk verdi 

Vaşington : 5 ( A. A. ) - Rci
sicümhur Ruı.velt, dün Hayd parkta 
söylediği bir ı utukta şöyle demiş· 
tir : 

- " Seç.imin arifesinde ben de 
milyonlarca Aınerikalı gibi ailemle 
birlıkte vuvaında otuıuıken başka 
topral,.larda d;ı bizim gibi yuvala
nnda yaşayan milyonlarca aileyi dü. 
şürımtkt< n ktndimi menedemiyo· 
rum. Bdki bu yuvalardan bazıla
rının üstünde ~u dakikada bom\:ıa· 
far p ıtlam;ıktadır . Denizlerin öte 
yakasında h lyat toprağın altına in
tikal t"tmiştır. Hamdolsun güneş zi· 
yası baıış ış ğı altında yaşıyoruz • 
Harbt~ değiliz V\! bu hayatı yaşa

makta devam fikrindeyiz ve böy· 
lece de devam edebilrc.-ğimiıi üaıid 
ediyoruz, demekle hepinizin düşün
cderinizr: tercüman olduğu nu zan· 
nelmekteyim. Siz. ve ben seçim sa
lonuna girdığin.z zaman reyirniıi hür 
insan olaıak kullanacağı2'. Ne hücum 
kıtala11 n~ de omuzlarımızdan b:lş 

larını uzatan hafiyeler vardır . R .. y 
adedinin l ugün tanhimizin kaydet· 
mcdiği en yü~sek adede baliğ ola
cağını gösteren deliller mevcuddur. 
Bu drmokrasimizin mevcudiyetini 
gösteririz . Netice , bür bir millet 
olduğumuzu isbat edecektir • De· 
mokrasimizi müdafaa ederken barış 
içinde kalmak arzumuzda müttehit 
bir millet olduğumuz hakkında de· 
lillcr mevzuu bahsolamaz. Harici ta· 
arı uza ve da bili ifsadata mukave· 
met edebikcek dini bir hazinemiz 
mevcud olduğunu biliyoruz , ,, 

Ruzvelt , Allahtan Amerikaya 
rehber olmasını dileyen eski bir du · 
ayı tekrarlamıştır. Ve nutku "Amin,, 
kelimesiyle bitirmiştir. 

Nevyork : 5 ( A. A. ) - Cüm· 
huriyetçi namzedi Vilki son seçim 
nutkunu söylemiştir , Vilki seçim 
mücadelesi esnasında kendisine mü· 
zaheret edenlere teşekkür et tikten 
sonra demokrasilerin düşmanlarına 
mukavemet edemiyecck kadar za 
yıf düştüklerini gördük . Yalnız ln
giltere kendini müdafaa edebilmiş· 
tir. lngilterenin kendisini nasıl mü· 
dafaa ettiğini katırlayınız . ,, demiş

tir , 

İngiliz tayyarelerinin 
dünkü hava faaliyeti 

Londra: 5 ( A. A. )- Havanın 
muhalefeti sebebiyle dün gece İn
giliz bombardıman tayyareleri ta. 
rafından yapılan harekat büyük 
mikyasta olmamıştır , Bununla be
raber Fransadaki istila limanl:m 
bombardıman edilmiıtir. 



Sahife 4 TORKSôZO 6 Teş rinisani 940 

ASRi SiNEMA'da Suvare Suvare 

8,45 8,45 

Dünya sinemacılığının bugüne kadar 
yarattığı şaheserler şaheseri 

Türkçe Sözlü 

Cebelüttarık · 
Casusu 
• 

İngiliz Entellijans Servisj 
Beynelmilel casuslara karşı 

• 
ilaveten: Dünya Havadisleri 
Ayrıca : Miki Mavz 

D•kk t Localar satılmaktadır. 1 ) a : Lutf en telefonla ayırtınız. 
TELEFON 250 

Suhulet şirketi reisi banzinci Bay Mehmed ve Sayın 
arkadaşlarına; 

Adana şehrimizde ihdas ettiğiniz suhultt otobüs1eıinin işlemeğe baş· 
lamaları itibariyle gerek memleketimize ve gerek şahsıma çok faydalı 
1 uldum ve diğer altı makinenin de yakında gelip bunlara iştirak ederek 
memleketimin her tarafında seyrü seferi kolaylaştırdığımzdan dolayı ge· 
tt'k size ve gerek birlik arkadaşlarınıza karşı olan teveccüh ve teşek· 

kür lerimi alenen beyan eder ve sonsuz saygılarımı sunarım. 124566 5- 6 

M. Topçubaşı 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : 
1 - 1 lara malı ve yarışlara angaje saf k"an İngiliz 939 doğumlu er· 

k.,k ve dişi on dört ba, tayla ııa f kan Arap be ş ba~ tay açık artırma ile 
satılacaktır . 

2 - Artırma 1.12.940 pazar gUnU saat on Uçte Ankara Iliporlromun• 

da yapıla caktır . 
:3 - Muvakkat ttminat hepsi için BEŞYÜZ ALTMIŞ BEŞ liradır. 
4 - Tayların pedigrileri Ankara , İstanbul , Adana , Bursa, İz mir , 

Samsun, Kony a, Balıkesir V ı:teriner Mudurluklerine gönderilmiştir. Taylar 
hakkında izahat almak isti.yenlerin bu ınudurluklere ve Haraya mUracnatla• 
rı v~ i .. teklilerin artırma gUn ve saatinde Ankara Hipodromunda bulunma.la· 
rı iHln olunur. (l0409) 12459 6-15- 25- 30 · 

Seyhan_ Kültür direktörlüğünden; 
Adana ilk mektcbleri için satın alınacak Odun, kömür ve kok kömü· 

rümte ait liste aşatıya çıkarılmıştır. 1940 ikinci teşrin 21 Perşeme günü 
saat 6 da vilayet daimi tncümeninde ihalesi yapılacaktır. 

Cirıs Fiyatı Mıkdaıı Tutarı 
Lira kuruş kilo ton Lira kuruş 

Kok,kömürü 30 SO 
Manğal kömürü S 
Sobalık odun 115 

12462 6-10- 15-20 

5000 
10000 

8 276 00 
250 00 
150 00 

676 00 

ilan 
Seyhan P. T. T. 
Müdürlüğünden ; 
Yeraltı kablo tt'sisatı dolayısile 

bozulan trotüvarların eski haline if 
rağı için yapılacak 700 metre mu 
rabbamda ve 1281 lira muhammen 
bedelli hafir, grobeton ve tefıiş iş · 
!erinde on gün temdit müddetinde 
de talip zuhur etmediğinden mez
kur işler 31·10-940 tarı hinden iti· 
haren bir ay müddetle pazarlığa ko 
nulmuştur. Bu baptaki şartnameyi 

görmek isteyen isteklilerin ( Mesai 
dahilinde) her gün Müdürlük kalem 
Şefliğine ve pazarlık ic;in de eksi t· 
me komİ!yonuna 96 lira sekiz ku 
ruşluk teminat makbuzu ve kanuni 
vesikalarla birlıkte müracaatları. 

12461 

Adana askeri satın al-

Zayi Mühür 
Zati maaşımı almak için kullan. 

dığım Lütfiye Özkul yazılı mührü 
kaybettiğimden badema mezkur 
mührün hükmü olmadığı ilan olunur 

11463 Lütfiye Ôzkul 

Pamuk -Hububat 
KiLO FlATJ 

CiNSi En az En çok 
K. s K. s· - '= 12,75 -Ko~a 

Ma. parla~ı 4V,5o 52 
Ma. temizi 47 49 
Kapım alı 60 

Y. Pamuğu _ 45 ___ ,~--
Klevland 1 60 6L 

Susaam 

1 
18 

- K.bugd;y- 00 14 
Buğday Ti>. 

1 " yerli 5,75 7,75 

Arpa 4,20 4,75 

Yulaf 4 4,50 \ 
ma komisyonundan : 5 / 11 / 19-to 

1 - Askeri ihtiyaç için 24.000 Kambiyo ve para 
lş Bankasından alınmıştu. 

kilo sade yağ pazarlıkla alınacaktır. ::-=-ı-ı.;.;.re-=-• ---..,...-----/--__ 

Muhammen bedelı (34.200) lira · Rayişmark 
muvakkat teminatı (2565) liradır. frank (Fransız) - O- 00 

ı--St-e-rl-in....:(.,....i-ng_,i,,..,.liz-),..:-..-- - 5- 20 
2 - Pazarlığı 15 Iı. Teşrin 940 Dolar ( Amerika- ),..--- l 32 20 

cuma günü saat 10 da yapılacak· Frank ( ısvıçre ) -ooloo 
tır . lsttklilcrin belli gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte Adana Aske l 
ıi Satın Alma Komisyonuna müra· 
caatları ilan olunur. 12460 ·-·I 

Umumi ne,riyat müdürü 

Macid Güçlü 
Türkıözü Matbaası Adana 
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fE=' var? 
~yok? 

~. 

~e için evlenmiş 
lamın biri karısı ölünce tut· 
buş arab halayıimı almşı .. 
•şiar : 
Heın karanın üzerine evlen· 

tın de pis arak halayığınt al-

!lllişler .• 
Ne yapayım, karımın ölü· 

n sonra matem tutmak lazım'. 

~abanı vermiş .. 

Kum otobüsleri 
. lli Arabistam, Sahrayıkebiri 
diğ,r kum çöllerini geçmek 
ldiye kadar yapılan otobüs· 
layıkiyle istifade edilememiş· 
tii zincir tekerlekleri çok a · 
tğuodan kuma fazlaca gö· 
~e, ekseriya yolda saplanıp 
a idi. 
' çare bulmak için şimdiye 
1İrçok tetkikler yapılmıştır. 

bu mesele haJledilmiştir. 
erin imalinde kuş örnek tu· 
ribi kum otobüsü imalinde 
en istifade edilmişti. De· 
muşak olan ayağı kumlu 
beher santimetre murab
inde ancak bir kilogram 
pmaktadır. Bu esas üzere 
ere hafif hava tazyikli His · 
erler geçirilmiş bir otobüs 
ır. Dört tekerlekli olup her 
ayrı motöre merbut olan 

sün tekerlekleri altı santim. 
ı kuma gömülmektedir. 
•nlar şimdiden bu tip oto· 
\fı ika çöllerinde kullanı}or· 

van hastanesi 
nın en büyük hayvan bas· 

tsi Amerikada San Fransis-
hde açılmıştır. Her cins hay. 

türlü hastalıkları burada 
ijilecektir. Hastanenin kedi
ekler~. maymunlara, atJara, 
ehli hayvanata, kuşlara ve 

lıklara mahsus paviyonlar 

aviyonlarm sayısı seksen 
• Hastanenin tedavi heyeti 
Ur hayvanat profesörlerin· 
İn riyaseti altında bulunan 

Orla on iki hastabakıcıdan 
Ptir . 
Vanları idare iÇin güçlü 
)'Üzlerce hademe vardır • 
nenin masrafı Amerikanın 

1 himaye eden cemiyetleri 
il verilen tahsisat ve hay
nlerin teberrüah ile temin 

defterleri 
Ye Vekaleti, maliyemiıi is· 
gibi kıymetli bir vasıta ile 
trnck ıçin vergi dtfterlerine 
1 Şekiller vermiştir. Bu def· 
k aranan ih!ai malumat da 
tadır, 

TORKSOZO Sahife S --
işçilerimizin sigortaları 
için bir kanun çıkıyor 

Türkiyedeki bütün 
şekilde sigorta 

işçiler otomatik bir 
edilec~klerdir 

Ankara : 5 (Türksö~ü muhabi
rinden) - iktisat vekaleti iş daire~ 
si tarafından hazırlanmış olan işçi 
sigortası kanun projesini tasvip et-

i miş ve vekiller heyetinden geçen 

proje önümüzdeki içtima de~reiinde 

1 
görüşülmek üzere Büyük Millet mec · 
!isine takdim edilmiştir. 

içtimai meseleler 

iş kanÜnu mucibince bundan çok 
evvel çıkarılması lizımgelen işçi si· 
gortası kanunu bizde işçi hayatının 
organizesinde atılan adımların en mü· 
~imini te§kil edeceği için ntşri ger! 

bırakılmıştı. 
Şimdi proje tamamiyle arzu edi

len şekli almış bulunduğundan Türk 

Kadınlarınızı 
etmemek için 

mttteessi~ 
çareler 

Bir Fransız muharriri yazıyor : 
Ekser erkekler farkında olmadan ka
dınları müteessir ederler. Bundan çe
kinmek lazımdır. Mesela evlenmezden 
evvel tanıştığınız kadınlardan , bun
Jarla olan dostluktan bahsetmeyiniz . 
Gerçi siz bunu bir hususf maksatla 
söylemezsiniz , fakat bu sözlerin her 
biri, hakikaten seven , bir kadınıo 

kalbine indirilmiş bir hançerdir . Se· 
ven bir kadın sevdiği erke~jn yalnız 

bugününe ve geleceğine değil, mazi· 
sine de sahib olmak ister. 

Sevdiğiniz kadının yeni elbisesine 
dikkat etmezseniz onu çok müteessir 
edersiniz . Siz belki yorgunluktan , 
bütün gün çalışmaktan dikkat etmez
siniz. Fakat size daha güzel görün
mek için bu elbiseyi yaptıran refika· 
nız böyle düşünmez, arlık nazarı dik· 
"8ti çekecek halde olmadığı. suret inde 
telakki eder ve müteessir olur . 

Zevcenizin doğum günü çiçek 
götürmeği ihmal etmeyiniz . Bunu 
belki unutmuşsunuzdur , belki yolu
mızda bir çiçekçi dükkanı yoktur . 
Hasılı hususi bir maksatla ihmal et
miş değilsinizdir. Fakat o bunu , ha
yatınızda artık ikinci plana geçtiği 

suretinde tefsir eder ve çok müte· 
essir olur . 

Fin Ticaret heyeti 
Ankaraya döndü 

lstanbul : 5 - ( Türksözü Mu. 
habirinden ) Bayram münasebetile 
Ankaradan şehrimize gelmiş olan 
Fin ticaret heyeti, tekrar Ankaraya 
dönmüştür. Türk · Fin ticare· mü· 
zakerelerine, bugünden itibaren tek· 
r ar başlanacaktır. 

Üniversitede dün 
derslere başlandı 

lstanbul : 5 (Türksözü muhabi
rinden) - Üniversitede 1940-194 l 
ders senesi tedrisatına başlanmıştır. 
Bu münasebetle rektör Cemil Bils•I 
bir nutuk söylemiş, Üniversitenin bir 
yıllık veriminin mukayesesini yapmış 
tır. 

İngiliz Kızılhaçının 
Yunanistana yardımı 

Londra : 5 (a.a) - lngiliz Kızıl · 
haçı Yunanistana en geniş ölçüde 
yardım yapmayı vadetmiştir. 

Son hafta ithalat ve 
ihracat faaliyeti 

lstanbul : 5 (Türksözü muhabi· 
rinden) - Geçen hııftanın büyük 
bir kısmı tatil günlerile geçtiği için 

-
Sürükleyici b i r 
zabıta romanına -

yak1nda ba9llyoruz 

• 

GECE 
:= BEKÇiSiNiN := 
ESRARI· 

r= ÇEVİREN -
l~ami Göksu 

ihracat ve it ha lar hareketleri pf'k 
fazla olmamıştır. Haftanın ithalat 
hareketleri başında, arife günü A · 
merikadan gelen eşyadan başka 

kaydedilecek birşey 
yoktur. Bu eşya arasında Bey· 
koz deri fabrikasına ait ham deriler 
de bulunmaktadır. 

ihracata gelince, hafta içinde 
ihraç' edilen maddelerin baş .nda 

fındtk, yağlı tohumlar, barsak, ta 
ze balık, deri gelmektedir. Bu mal· 
ların ekserisi de İsviçre ve lsveçe 
gondcrilmiştir. lsveçten de ketento· 
bumu, susam, tütün talep edilmek
tedir. lsveçte bulunan bir ticaret 
heyetimiz, bu mallara mukabil ma· 
deni eşya ve demir, malzeme almak 
için lsveç firmalarlle müzakerelere 
devam etmektadir, 

işçisinin en ehemmiyetli ibtiyaclDa 

cevap verecek olan bu projenin mec

listen çıkmasına hararetle intizar ~

dilmektedir. 

Yeni pfo1e ile iş kanununun 
çerçevesi dahiline giren iş bölüm. 

!erinde çalışan her işçi otomatik 

bir şekilde devlet işçi sigorta ida

resine sigorta edilmiş olacaktır • 

işçiler sigorta bedelini ücreti üze· 

rinden hissetmeden ödeyecektir. Fa
kat iş veren de sigorta bedeline iş· 

tir ak edecektir . 

Bir defa işçi sigortasına sigor

talanmış olan bir işçi işinden çık

mış ve ne kadar müddet olursa o~· 

sun işten ayn kalmış olsa dahi yine 

sigortası devam edecektir . işçi si

gortası iş kazası , vefat gibi hadi· 
selerde İşçi veya ailesine sigorta 

tutarını vermekle kalmıyacak , işçi

nin kanunun tarifi dairesinde çalı· 

şamıyacak hale gelmesi takdirinde 

de sigorta bedeli verilecektir. 

6- 11-1940 Çarşamba 

8 .00 Program , Saat ayarı 

8.03 Müzik: H afif program 

8.15 Ajans haberleri 

8.30 Müzik : Program 

8.50/ 

9.00 Ev Kadını 

12.30 Saat ayarı, program 

12.33 Müzik: Yeni şarkılar, türküler 

12.50 Ajans haberleri 

13.05 Müzik : Yeni şarkılar, türküler 

13.20/ 
14.00 Müzik : Radyo orkestrası 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Cazband 
18.30 Konuşma : (Dış politika) 

18.45 Çocuk saati 

19.15 Müzik : Çocuk saati 

19.30 Saat ayarı, ajans 

19.45 Müzik : Fasıl heyeti 

20.15 Radyo Gazetesi 

20.45 Müzik : Büyük küme sazı 

21.10 Konuşma 

21.25 Müzik : Türk Müziği 

21.45 Müzik : Riyaseticumhur Ban .. 

dosu 

22.30 Saat ayarı, Ajans 

22.45 Müzik : Caıband 

23.25/ 

23.30 Yarınki program ve Kapanış 



Sahife 6 TORKSôZO 

TUrksOzii Gazete ve Matbaa 

1 

1 

. 
1 

Tu .. rks· o·· zu·· G t .. Okuyucularına, dünyanın her tarafında aze esı . vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

========================== 
• 

ı. ._. - • • 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür ks Öz Ü Matbaası: rita, BiliimumlMatbaa işlerini Türkiyede 

=====~============ mevcut matbaalara rekabet eder derece
de tabeder • 

• 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 
Mücellithanesinde Yapılır. 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bar:kasında kumbaralı ve ihtarsız tasarruf hesaplarına 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 " 500 :: 2000 " 
4 " 250 ,. 1000 " 

40 ~~ 100 " 4000 " 
ı 00 ,, 50 " 5000 ,, 
120 " 40 ,, 4800 " 1 
160 " 20 " 3200 ,, 

DiKKAT : Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 li. 
radan aşağı düşmiytnlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Enlul, 1 Birir.ckanun, 1 Malt 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. __________________________________ --'! _____ • 

Çocuğu ıdsha ~nuştuıır.ck istİ)orsuıız Çoctık Esirgtme Kurumuna. 1 

)'ılda Bir Lira vuip Ü) e oltırtız 1 Çcctık Milletin en kı)metli hazinesidir 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

,. 

T. İŞ BANKASI 
1 

Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KESlDELER : 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İkincitt-Şl'İn 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELER! 
1 Adet 2000 Lirahk - 2.000 Lira 
3 '' 1000 il - 3.000 

" 2 
" 

750 " - 1.500 
" 4 il 500 " - 2.000 
" 8 " 

250 " - 2.000 
" 85 " 100 " - 3.500 " 

80 " 
50 

" - 4.000 
" 300 " 

20 " - 6.000 " 

T,.. f~ Bankasına para yatırmakla, yalnız para 
miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olur 

. 

Doktor Muzaffer Lo 
Seyahatten dönmüştür ve her gün 

hanesinde hastalarını kabule başlamıştır. 


