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liuglıessen dostluğa 
tebarüz ettirdi 
1 -

Bulgaristan 
tasi Rusları 
tminetmedi 

lzmir : 18 (a. a.) ...... Şehri· 
miıde bulunmakta olan lngiltere 
b8yük elçisi Sir Huıhe Knach· 1 
bull Hugheuen Fuar dolayisiyle 
Vali belediye reial ve diter 
me.,;leket blyfiltleri ıerefine bir 
akıam ziyafeti veraaiı ve 10D11nda. 
ezcimkt aptadafi nutka .clyle-

Londra : 18 (a. a.) - Molo· mittir : 
Bulraristanın verdil'i cevabın c- E.ktelanı, Bay belediye 
in edici olmadıtını Butpr el reisi. bayanlar baylar, 1 

""ne bildirmiftir. Ruslar Bulpr· f Ba ıqam aıeı'ut olc1utumu 
lan Kafkasyıyı, Karamı, Odaaya anlayacatınııdan t-minim, t6zel 
)apalacak mihver taerruzlanna tehriDizi bir ktre daha ziyaret 
Jardamla itham etmektedir. etmek •idini tahakkuk ettire• 

bjldifimden. bmir fuarant bir ke 
re dllba g6rdGl6mden, kendimi 
pçen seQcki dosllanm arasuıda 
buldupmdaa dolayı mesuduUJ. 
ıerek refikaman ıerek kendimin 
biu pçoa tene pterditinis 

Uma : 18 (a. a) - Peru .. ı- .... ı ..._ı "•b\ıldea çok dzel 
b, 7enl hudut bltliseli ~ bir hatıra mabafua ,ettitimili 

t4la m6taleelar yiriitmektedir • ve ..,,...,_ tanp~ ~htiyarl~· 
ComlHraia ıazeteli cliJOr <.ki: na .,..u,r oiduktao 10Dra yenı 
•Oç mGtavaMlt ..... Ebe· de• bmir'e gelmeli daima kuv· 

C:tekf ukerf hı,...ta aalal ol· vetle arza ediyorum. 
-.·sıı--... için hiçbir tef yapmamaıbr. 1 ister satıtlarımsı, 

kl~._. d • w. 
~e • 
kabul edl7orfar .• 

•Pena Htlibe~ bddut ..-.. 

e ett ,..., ... t.yfi 
tiNftfebt .... ... 

lllt devletler t taYassula .. 
'- etmek istlyoıtuA, bu nOkta 

aazan ftlbare aı....ıan ilam· •-. 
Unlverul pseteai, ba hıMlll*· 

)i •YJP ve barbar bir auikat el- duta hlllUll ve pçici prtlann 
;re favaif ediyor ve f6yle .diyqr : iltiştn•ri.Jle bQ iDkİflfıD bic; bir 

•Peru bilk6meti, Ek•t6r'ID mlnuebeti olmıyacakhr > 
llkert tahfldat yaptıp motavM• ı Suad• sonra elçi nutkuna 

devletlerin mlpbltlerine vak• f6tlıe clevam etlliftir : 
bjber vermlı ve Ekuatir'üa cLlk.ia bitin ba ıayret1-de 

blaıl bırakanı oldufu ve ~ bulunurken '[Irk doltlar1,m1ıa, • 
ellDek niyetinde .,............ biylk IQdetten befka bir ..., 

,..baft. alanftrr. dilemediti•iz bu alul mem~eti 
-Pmıa h6kA-ti bu yeni ci- de düfinmek için vakit bulaYo· 

,.._, -~· ~ ... 6 ceza11ı kalmıma,anı ister.. rum Bu 'fe 
Preua rzetelİ de .a~ ya• riyle Ttlrkiye'de i VUI -· IOD 
ı derece kolaJlafl11an devlet -d•m· 
·~6r'ün tana banketi, larıaııı takdirle ~·~~ederilp 
~it Ç6nk6 Ekuat6r mat• Mhuetietlerımmın mtllbem 
, mGt~viz olarak Peru'yu bulppduja brııhkb 4o_-tıu~ 
nnekted' mtdrlk~. Tlrklfl le lnılbzlerm 

ar... birbiriyle terbeıtç.e, 1&mlmiyetı• 
ve itamatla Jroaupbllecelderinl 
biliJaNz• Ve Tlrl - Jpfiliı 
-tttif alna an Ttrkiye'ye ka&11 taki~ 
ettitimiı siyasetin ~Rrif kpal 
etmekte oldutu ve1 daima tefkll 
edecetiDİ ıiıe tekrar s6yllyonlZ. 

Kendi beabama 16& .Gyle· 
eare mltaacle bayanlluna. Tlt

=ye'de her aere.Y• ıitaem karfl· 

!:~: ~:!! ':fte~;:: 
D ~ etoa.k ı.terilll· Dap· 

tu•(Clp lçloct ..,ıada) 

sözt:r 
................. 
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TALEBEY 
- - · MAARiF VEKiLiNDEN --

ÜTLE 
1941-1942 d;n yılanın bqlamuı arifetinde Maarif Vekilimiz b1I 

tiin 1Mkteplerde ilk derste talebeye Okunmak here Maarif tetki.._. 
bir tebut 16ndermiftir. Bu tebliti aynen yaayorus : 

111941 - 42 derı yılana ıu.kf!D de •islere ilk Alldl•, AINM 
mak olacaktar. Tlrk çocufuna ilk vazife budur. Bu vuifeyi, 81 
Şefimiz ismet ln6n8 fU climlede de canla bir surette aalatıyorı 
dinleyin ve aflül kavı amata çallftn :,, 

"Cumhuriyet evlltlannın vu.ifeleri, bu vataaan, CU.. vataımil 
içinde pas11z bir çehk ; medeniyetin umranı ve nimetleri,_• 
mit bir bahçe ; Umin, fennin, kültlrtln ylksek bir muberiyetiDe enı~ 
vatandqlar yuvası olat811 için çahflll8k, utrafmak. ~ı, 
mektir ... 

Siz Cumhuriyetin 6z evlltla-
nıtnız. Asia kartancımıı Atatlrk 
in ema.et ettiti Ti~ vatanını 
yibeltecek, ıü&elUklerle bezeye· 
cek. bahtiyar edecek si derıiaiL 
Bunu baprm.k için ilk 6deviniı. 
evinizden ve okubmuıdan bqlar. 
Analarınızan , babalannll•n, ho· 
calarınııan 6tltlerini candan din
liyecebiniz. Onlann "yap dedik· 
lerini yapacak, "yapma,, dedık· 
lerini yapnuyacakanıs,, 

Geçen 1940 - 41 dert yıla 
içinde okullanmızın dtliplin duru• 
a1u evvelki yıllara nitbfttle daha 
iyi ı6rilm0ttilr. 

Eviniz kadar bt,11 ......... 
nısa flpbe etmediflm oblbn )'•· 
..ıarma har...et etmekle hem da· 
ha mlkemmeı bir çabfla• mahi
t i elde •ttftinia, hal de aı ah
llkınıaı yGbeittlllabl hatar.a.. çı· 
karmamahıınız. Clnlnldn 24 18· 
atini tç etit b6 bitini 

Ziraat 
topla 

•Elllll f 
ATUITllTE 

llTI 



TÜRKSOZO 
±±L52 

Havacılık Bahisleri 

Gece Avcı 
Tayyareleri 

Bahçecilere ilaç 
verilecek 

Şehirde ihtikô.rla 
müca.dele çalışması 

-------. -------
Gece av tayyareleri, bu harpte 

keşfedilen ve muvaffoki) etle tat. 
bık mevkii ne konulan bir harp 
aılihıdır . 15 tt"şrinisani 1940 ta-

istimalinden evvel kullanılan lt>şif 

iiletleri) le bir netice alınabilirdi . 

Adana Ziraat Mücadele Baş
teknisyenli~i, portııkal ağaçlannı 

ilaçlama mevsimi geldiki için Mer
sinden külliyetli ilaç siparişine 

başlamıştır. 

Umumi yerlere afişler asıldı 

ıhinde lngiltercdeki Coventry 
tehri Alman bombardıman tay
yareleri tsrafındarf tahrip edilin
ceye kttdar geceleri dalgalar ha-
linde, akınlar yapan düşman bom
bardıman tayyarelerinin kı şfi ve 
tahrıbi çok müşkül bir i ş idi. 

Hava defi bataryaları, dinleme 
lletlerinin kaydettikleri motör ses
lerinin geldiği tarafa körü körüne 
atıflarda bulunu) ordu. 

Gece avcıları henüı ilk mer
halede bulunmalarına rağmen bu
gün vaziyet tamamen değişmiştir, 
Şimdi gece avcıları , düşmana 
yaklaşınca manevralarını körü kö
rüne yapmıyorlar . Düşman tay
yarelerinı ko} u karanlıklarda bul
malarını temin edcrı muhtelıf ci
hazları vardır : 

~ - Yerde radyo elektrik b ir 
şebeke. 

2 - Tayyarenin içinde bulu 
nan ve düşmanı keşfetmeğe yarı
yan ve tabii gizli tutulan bir alet. 

Zanneclildiğine göre , lııgi!İ7. 
avcı ta) ya relerinde kısa dalgalı 

bir radyo mürsile aleti vardır . 
Bu radyo mürsilesinin neşrettiği 

Bahçe sahiplerine bu ilaçlar 
maliyet fiatı üzerinden yakında 
tevzi edilecektir. 

Belediye meclisi 
ba gln toplanıyor 

Bugün saat onda Belediye 
mrclisi B. Kasım Ener'in başkan
lığında toplanacaktır. 

OUıe aımacalı 

yeni memurlar 

ı ........................ ı 

f MERSİNE GElEN f 
İ LiSTIK PARTİSİ İ 

Fakat bu sene ilkbaharından 

itibaren iki muharip taraf da ge
ce av tay yart:lerine ehemmiyet 
vermitler ve gece avcılarını rad) o 
• elektrıkli bir takım aletlerle teç
hiz e)lemişleıdir . Bu ( Radyo 
elektrik ) cıhallar sayesinde ka 
ranlıkta düşman tayyarelerinin 
mevkilerini sıhhatle tayin v~ tes
bit etmek mümkün olu} or . Pro · 
jektörlerin göklere doğru çevrilen 
ıtıklariyle düşman ta} ya relerini 
keıfetmek uııulü, gf'!Ce avcılarının 
bu tekemmülünden sonra bir ha
tıradan ibaret kalacaktır. 

· dalgalar , düşman tayyarelerinin 
madeni aksamına temas ederek 
bir ses husul~ getirmektedir. Bu 
ses, pilotun yanında bulunan kü
çük bir müşire üzerine derhal 
yazılmaktadır . Kaydedilen sesin 
kuvveti av tayyart:sine , şikarını 

bulmakta ldavuzluk ediyor. 

Toprak mahsulleri Ofisi me
murin kanununun 4 üncü madde· 
sindeki evsafı haiz olanlar arasın
dan taşra leşl.ilalı için 60,75,85 
lira ay ık ücretle muhasipler ala· 
caklır. Müracaat müddeti ayın 30 
uncu günü akşamına kadardır. 

tedrlıat Orta 
maaıumıerı ara-
11nda delltuıllk 

i Mersin llman1na ye· J 
ı nlden 1500 otomobll IA•· ı 
ı tlöl geldlll ögrenllmlf • ı 
ı tir. Bu llstlkler ba7ı ı 
ı nakliye formalltelerlnln ı 
ı lkmallnl müteakip der· ı 
ı hal lstanbula getlrllecek ı 
ı ve tevzlata ba,ıanacak- ı 

ı tır. Bu llstlklere alt tav- ı 
ı zlat llstelerl hazırlan· ı 

ı maktadır. ı 

: ........................ : 
f UTBOlCUlAR i~iH 

MUVAKKAT TAlİMATNAME 

Saatte brş .>üz. kilometreden 
fazla bir süratle uçan ta.> yJtrele
ri, karanlıklar arasında ktşfetme-

(nın ne kadar mütkül olduğu dü 
fiinülürse, bu netice küçük gö
rülmemek icap eder. Ancak meh 
taµlı gecelerde , gec~ avcılarının 

Zirai Bahiıler : 

SAMAN 

3 - Ta).> arenirı içinıie bir 
projektör vardır. Bu projektörden 
düşmana att'Ş edileceği zaman 
istifade ediliyor. 

B~ cihazların mevcudi.> et ve 
istimali, iki veya üç kişilik tay
yareler 1'ullanılmasını icap ettirir. 
Bu sebepten dolayıdır ki, İngiliz 
ler gece avcıları için iki kişilik 

Defiant tipi av tayyarclerini kul
lanıyorlar. 

Orta mektrp ve lise direktör 
ve muallimleri arasında bazı de
ğişiklikler yapılmaktadır. Bu hu 
suslaki liste yakında Maarif Veki· 
linin tasdikinden çıkacaktır. 

Bu tayyareler , dört namlulu boyanmıfhr. 
kuleler ile mücehhez olup her Baz.ı mütehassıslar , av işinde 

istikamette atrş edebiliyorlar. Ge- hafif bombardıman tayyarelerinin 
ne İngiliz.ter gece avcıları dürt 1'ullanılmasını tavsiye ediyorlar . 
namlulu kulelerle ve ikiter mo- Çünkü hafif bombardıman tay-

Yeni futbol talimatnamesi çı· 

kıncıya kadar mer'i olmak üzere 
bölgelere bir talimat göndermiştir. 
Buna nazaran, bir bölge dahilinde 
kulüp değiştirenler beş sene, baş-

ka bölgelerden gelenler bir sene 
bekliyeceklerdir. Askeri mektepler 
ancak kendi talebelerini maçlarda 
oynatabileceklerdir. 

Bu talimatta, amatörlüğe dair 
hükümler de vardır. Kulüplere 
menfaat mukabili girenler, musa
bakalarda ve antrenmanlarda taı-

minat namile para alanlar veya 
istiyenlerle musabakalann ha-
sılatından para talep edenlere 
boykot ce:zası verilecektir. 

Baıma ıatıtıarı 
K 

uru gıda'ar arasında samanın törle mücehhez. olan Beaufort ve yarelerinin gövdesi her türlü alet-
besleme kuvveti yeşil ve kuru karanlıkta kola) Jıkla yere inen leri istiap edecek derecede geniştir. 
ottan çok aşağıdır. Çünkü ter· iki 1'i~ilılL Hunicane tipi tayya- Saniyen hafıf b<ımbardıman tay-

kıbindeki ) apı maddeleri arasında 1 releri de tercih ediyorlar . yarelerinin faali.> et sahası , nor-
İngiliz av tayyareleri karan- mal avcı tayyarelcrinden daha yüzde kırk nisbetinde temessül 

cdilemiycn selliiloz bulunmakta- tıkla c Radyo elektrik göz > ile büyük olduğu cihetle , düşman 
dır. Şu halde hayvanlara verile- se.> rederlerken, Almanlar arazinin blımbardıman tayyarclerini dö-

Son günlerde Sümerbank 
yerli mallar pazarında satışı ya. 
pılan basmalara falla rağbet gö 
rülmektedir, Müessese halkın ih
tiyacını sür'atle gidermeğe azami 
derecede çalı~maktadır. 

cek aamanın yüzde kırkı daima işaretlerine göre hareket etmtği • nü~te yakalamaları ve hatta ken-
zıyaa uğramakta olduğuna göre, mürecceh görüyorlar. İ.şte bu se- di meydanlarına inerken tahrip 
bu madde tam bir besin telakki ı bepterı dolayıdır ki , Almanlar etmeleri de mümkündür. 
edilemez. Samanın terkibi şudur: ' Heinkel 113 tipi av tayyarelerini Gece av tay} areler inin birçok 
YüLde 9.02 su,.)üzde J,01 azotlu muhafaza ediyorlar. Heinkel 113 tehlikeli ve yeni vazifeleri vardır. 
maddeler , yüz.de 0,92 }ağlı mad tipi tayyareler, tek satıhlı ve tek Faht şunu da unutmamalıdır ki, 

TiCARET ODASI REiSi 

deler, yüzde 78,58 (yüzde lmkı kitilik gayet kuvvetli uçaklar olup bombardıman ta} ya releri de teh-
selliiloz olmak üzere) nişastalı 7,6 milimetrelik ikişer mitralyöz lrkeli gece kuşları olup icabında giden şehrimiz. Ticaret Odası Re-

Tedavi edilmek üzere lstanbula 

maddelcr ve yüzde 1.86 madeni ve 20 milimetrelik ikiter topla müdafaadan takip itini de göre- isi, B. Abidin Ramazanoğlu gel 

maddder. Bu terkibe göre arpa mücehhezdirler. Bunlar, s~aha~~b_il_ir_ıe_r_.~----~~~~-~~m-iş_t_ir_.~~~~--~~-~ 
ve f ık gibi kuru tohumların bes· 
leme kuvvetini hesap edebilirsiniz. 
Terkipleri, ihtiva eyledikleri gıda 
maddelerine göre hesap ve birbi
rine nisbet ederek kullanacağımız 

-------l:: _u_z __ A_B_L __ A_B_D __ A_N __ •_A __ s_ı_a __ -_~l~· - -----

:.~y~;:~:=;;;:.:·ı:::::;·~~:~·ı Yer değiştiren bina-Vücut ateşi-Doğunca konuşmuş? 
de huabiylc su 10,40, azotlu 
maddeler 10,43, yağlı maddeler, 
1,44 niıastalı maddeler 71,95 (bu 
nun ancak yüzde on biri sel'üloz
dur .) 2,52 madeni maddeler. 

Fılin terkıbine gelince: Yüz 
de 11,20 su, 20,32 azotlu madde
ler, ~ 1.26 yağlı maddeler, 64,92 
niıastalı JDaddeler (bunda yüzde 
dokuz •ellüloı. vardır) , ) üzde 
3,30 madeni maddeler . Se llülozun 
11da bakımından kıymeti )Oktur. 
T.emessül edilmediği için daima 
fazlalıklar ile beraber 'buıurıur. • 
Azotlu ve niıastalı maddeleri faz-
la olan her iki tanenin terkipleri· 
ne göre ~amanın kıymetini bula
bilirsiniz. 

Netice itibariyle ve öteden
beri tatbık edildiğı gıbi bir kilo 
arpanın temin edeceti ııdayı an· 
cak on kilo samani! veya bir kılo 
fiğin temin edebileceği gıdayı 15 
kılo samanla vermek icap eder. 
Bu kadar saman vermektense ya· 
rı yarıya samlln ve kuru tane ı 
vermek iyi bir randıman almak 

içiD Uf ı ielir. 

Birleşik Amerikada Nebra'ika eyaletinde kain 
Heminırfor şehrinin adliye binası, bundan kırk sc· 
ne evvel nakledilmiş olduğu yerden kaldırılarak es· 
ki yerine götürülüp oturtulmuştur. Bu haberi oku
yanlar, hayrete düşecekler ve "Bir binanın birden·. 
bire kaldmhp başka yere götürülmesi nasıl müm 
kün olur?,. sualini soracaklard1r. Halbuki Birleşik 
Amerikada bir binayı bir yerden kaldınp başka ye· 
re ıötürmek hergün olaran iılerdendir. 

Hcminrfor şehrinin adliye binası 1900 .senesi 
Haziranmda, temellerinden bir metre yukanya kal· 
dırılarak büyük kızaklara oturtulmuş, ve Hemingfor 
şehrinden otuz kilometre uzakta kiin Alianka şeh· 
rine götürülmüştür. Şimdi Alianka'da yeni bir adli
ye sarayı inşa edilditi cihetle, eski adliye binası, 

tekrar yerinden kaldınlmış ve kızaklar üzerine otur· 
tularak Hemingfor şehrine götürülmüş ve eski ye
rine oturtulmuştur. 

* • • 
Fransız doktorlarından· biri, soğuk algınlı Qın· 

dan bahsederken diyor ki : "Tababetin sotuk al
gınlığı ve gı ibi tedavi etmek için müsbet bir vası
tası yoktur. Zira vücut ateşinin mahiyetini henüz 
bilmiyoruz. Vücudumuzun normal hareretini 36·36,5 
derecede tutan ve yahut daha yüksek bir derece· 
ye fırlatan mekanizmanın mahiyeti bizce meçhul· 

dür. Bugünkü tıbbi malUmahmız, bu hususta müs
bet bir tahminde bulunmamıza müsait değildir. 
Harareti ilaçla düşürmek mi lazım yoksa uzviyetin 
aksülameliyle düşmesine intiz.ar etmek mi daha fay
dalıdır? Bu iki suale de kati bir cevap vermek ka · 
bil deA-ildir. 

• * * 
Hindistanın Yansi eyaletinde yeni dotan bir 

çocuk, annesinin kamından çakar çıkmaz "'kimi yi· 
yeyim Annemi mi yoksa bahamı mı?,, diye batır 
mışlır. Bugüne kadar anasımn kamından çıkar çık
maz söz söyleyen yegane çocuk budur. Bu çocu· 
ğun doğar doğmaz söylediğ'i sözleri göz önünde 
tutan Hind rahibleri, kendisine (habis ruh) ünvc.nı· 
nı vermişlerdir. Bütün Yansi eyaleti halkı, büyük 
bir dehşet ve korku içinde titreşiyorlar. Ncvzadın 
annesi, doğumdan iki gün sonra ölmüştür. 

• 
Hind rahiblerine göre bu zavallı kadın habis 

. ruhu dünyaya getirdiği cihetle, Buda tarafından 
öldürülmüştür. Bir kısım halk da Nevz.adın yukarı· 

da kaydetti~imiz sözleri söylediğine inanmıyorlar. 

Halbuki, iki Buda rahibi, Nevzadın o korkunç cüm· 
leyi söylediğini, kendi kulaRlariyle işittiklerine şeha
det ediyorlar. Herhalde bu mesele esrar perdesiyle 

örtülüdür. 

Şehirde ihtikarla mücadele 
devam etmektedir. Şehrin müh:m 
noktalarına, tesbit edilen telefon 
numaralarını ve ihbar mevkrleı ini 
gösterir afişler asılmıştır . 

6tretmeaıerın 
verecell raporlar 

Okulların ' erken tatil edil

meıi telafi edilecek 

1940-41 ders yılı sonunda ted
risatın diğer yıllara nisbt-tle daha 
erken ~tatil edilmesi dolayısiyle 
okulların bütün sınıflarında proğ
ram müfredatının tamamlanması 
mümkürı olmamıştır. Bu sebeple 
1941 -42 ders yılına girıı:rken her 
derecedt>ki ohullarda aıağıda ya
zılı eSiiSlara göre han·kct edilme
si tamim olunmuştur. 

Bu okulların bütün sınıfların. 
da her dersin Öğretmeni, okulla
rın açıldığı 25 E) luldeıı itiharen 
üç gün içinde talebesinin vaziye· 
tine ğöre t vvelki sınıfta okutula
mam1ş maddeleri teı;bit edecelc, 
bu maddelerin ana hatlarını 28 
biı inciteşrin,e kadar göstermek 
üzere bir proğram hazırlayarak 
okul müdürlüğüne verecek ve 
müddetin sonunda da faaliyetin 
neticrsini bir raporla okut müdür 
lüğüne bildirecektir. 

Kanaat notlarının teabitinde 
bu bir ay z.arfında okutulan mad· 
delerin müzakere ve yoklamala· 
rında verilecek notlar da dıkkate 
alınacaktır. 

Ders ) ılı na ait mesai müddc· 
ti hakkında Vekillıkçe icap eden 
emirler daha sonra verilecektir. 

Maarifte tayinler 
Adana gençliği ar a"ından ye· 

tişen Celal İnce Maarif Vekaleti
nın emirleri ile Ankara dördüncü 
ortaokul Öğretmenliğine tay in e· 
dilmiştir. 

• * * 
Ankara Gazi Terbi.> e Ensti

tüsü muz.ik kolu mezunlarından 

Behire Nevin Bil şehrimiz linci or
taokul musıki ö~rctmenliğine tayin 
edilmiştir. 

Gece bl' eve 
giren bır111 

Rahmi} e mıthallesiııde Hasan 
ustanın evine dün gt-CC}'&rısı 

hüviyeti meçhul lıir hırsız gir
miş ise de hiç birşı·y çalamadan 
kaçmağa muvaffak olmuştur. 

NiKAH TÔRENI 
ilkokul Öğretmenlerden B. 

Ahmet Yıvalıyla Bayan istikbal 
lra'nın nikah tören1eri nikah salo
nunda bir çok dostlannın iştira· 

kiyle yapılmıştır. Gençlere saadet· 
lcr dileriz. 

Teıeklılr 

Bir miiddettenberi hasta bu
lunan eşim Nurhayat•ı, kısa bir 
zamanda tedavi ederek hayah111 
kurtaran Ceyhan Doktorlarından 

B. Ihsan Balatürk'e teşekkürlerimi 
sunarım. 

M. Gören 

Nllletçl ecsaaı 

TAHSii CZAHAHESI 
Yeni Otel Yanında 

.................................... 
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lckilere dair -·-----
BAKiNiN TABiBİ 

Ş arabın çok rııl.:i, rakınınsa ona 
nisbetle pek ) enı olduğu ma

lumdur. Osmanlı şairleri cmey.> i 
hep kır mızı tasvir ettikleri için 
bundan birkaç l\sır evyel rakının 
malum bile olmadığı bir münev
verler meclisinde mevzuu bahse·· 
diliyordu. Halbuki, rakının 7.an 
nedildiği kadar. pek de } eni ol
madığını, Evliya Çelebinin bun
dan üç .>üz. sene evvel } azılmış 
eseri gösteriyor. 

cE.snafı mel'unan, menhu an, 
mezmuman, yani meyhaneci) an > 
kısmında, devlete varidat topla· 
mağ'a memur otuz eminden biri· 
nin şarap üzerine memur olduğu 

kaydediliyor. Onun da hanesi, 
Galata cOomuz kapısında> imiş. 

Bizim bildiğimiz cDomuz. · sokağı> 
yahud pek yakını olacak. Bu, üç 
yüz. kadar tabii olan büyük bir 
emanetmiş. lıtanbulda 1060 mey
hane ve bunların 60'00 kadar 
meyhanecisi varmış. Samatya, 
Kumkapı, Yenı Balıkpazarı, Urı

kapanı, Cıbali, A) akapı, Fener, 
Bal'lt, Hasköy başlıca meyhane 
yatakları imiş Çelebiye naz.aran 
chele Galata demek, me) hane 
demektir ki> Cenabıhak affetsin. 
Oradan Karadeniz boğazına ka
dar her derakta' meyhRne varmış. 
Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavut
köy, Yeniköy, Tarab}&, Bü.>ük
dere, ve Anadolu tarafında Kuı.
guncuk, Çcııgelkö.>, Üsküdar, Ka· 
dıköy taraflarında türlü türlü 
meyhaneler mevcutmus. Fakat 
Calatanın meyhanelerı pek ke
sif miş. 

Evliya Çelebi, böylece devam 
ettikten sonra, türlü türlü şarapları 
ve bunların kaç dü1'kanda kaç 
insan tarafından satıldığını sayı

yor, rakılara geçiyor : 
lırethanei rakı şarabı : Dük

kan 300, nefer 1000 Tarabhanei 
(kef, lam. fe, sin. nun) rakısı : 
Dükkan 3, nefer 10. Nuıhanei 
muzlu rakı : DükkAn 1, nefer 3. 
Aremhanei sudina (?) rakı : Dük· 
kan 1, n• fer 3. Eğlencehanei 
plonya (?) rakı : Oükkin 3, ne· 
fer 13. Nedimhanei hardeliye 
rakı : Dükkan 5, nefer 13, Tü
vanhanei imamiya rakı Dukkan 
80, nefer 100. Şirhanei (ye, elif, 
lam, sin, cim, he) rakı : Dük· 
kan 6, nefer 18. Mezclhanci ranj 
(?) Halil rakı : Dükkan 1, nefer 
3. Peymanehanei ıhlamur rakı : 
Dükkan 2, nefer 5. Bikoydhanei 
anason rakı : Dükkan 10, nefer 
30. Ankahanei tarçın rakı : Dük· 
kan 1, nefer 6. Nıkberhanei sa· 
man ra1'ı : DüHan 5, nefer ıs. 

Ayşhanei nıün'im (?) karanfil 
rakı : DükUn J, nefer 5, Na1'1· 
hanei nar ı akı : Dükkan 1, ne· 
fer 10. 

Görülüyor ki, bugün ancak 
anasonlu düziko cinsını kullandı· 
Qımız, bir de nadiren sakızlı mu· 
tıka cinsini tattığımız rakılardan 

bundan 300 sene evvel, kaç tür· 
lüsü varmış. Ekserisinin lezzetini 
drğil a, telaffuz şeklini bile kes· 
tiremiyoruz.. 

Buna rağmen, dıvan şairlerı, 

beyaz. rakı.> ı değil, 1mmızı ıarabı 
terennüm etmiflerdir. 

ANKARA RADYO GAZETESi 
( Birinci ıay/ adan artan ) 

göstermiştir. 
Londraya göre, Sovyet , ve in· 

giliı kuvvetleri asayifi temin içirı 
Tahrana rirmiştir. Çünkü mahalll 
hiikOaıet bundan Acizdir. 

• * • 
Amerikan donanması Atıart• 

tikte vazifesine baflamıştır. yanı 
Amerıka ile lzlinda aruında bil· 
tün ticaret gemilerini Amerik•0 

fılosu himaye edecektir. 
Alman matbuatı Ruzvelti harb~ 

girmek için vesile aramakla itha 

etmektedir. d• 
Şimdi Amerikada infiratçıJar .J 

L'nu• 
harekete Jeçmıştiı. Bilhassa 1 d• 
berg. Fakat aon aünlerde Yah~ . • ıfJ• 
aleyhtarlıQ'ı da yaptıkları ıçın 

firatçıların nllfuz.u ıayıflaoııftır • 
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.Jl~ON - AMf RİKAN 
~~RU~MElERi VAZİYf Ti 
Çang-Kay-Şek 

merakta 
hi !okyo : 18 ( a. a . ) - Ota
!( Şıınbon gazetesine göre, Çang
r· aY·Şck Amerika - Japonya a
i!Sıtıd k' u a ı müzakerelerin almış ol-
b~Ru Şekil hakkımla malümat ala
e~ inek için büyük gayretler sarf 
r· ~ektedir . Çang Kay -Şek Ame
~ a Cümhurreisine göıı<lerdiği 
P e~a.ida Çungkiog hüklını:.:liııin 
v asıfıkteki alakasını hatırlatmakta 
} e bu hiikümetin rııası olmadan 
apılacak her hangi bir anlaş
~anın neticesiz kalacağına işaret 
l'tıektedir. 

Londra : 18 ( a . a. ) - Ti-

' 

~~- ?aıetesinin Vaşington mu 
a ırı bildiı iyor 

1 
~ - Japonya ile Amerika ara· 

~:d~ görüşmeler yapılırken. Ja_
l'ı) aya karşı tatbik edilen ıktı· 

~ll~i tahdidatın ilga edileceğine 
aır ortada bir emare görülme
~ektedir. Bilakis yeni bir tazyik 

1llıuınu ihtimali göz önünde bu
~lldurularak Japonyaya karşı ye

tıı tedbirler alınması derpiş edil
ltıektedir. 
~- ~Öylendiğine göre , Amerika 
tıkumeti Japonya ile Cenubi A· 
~erıka arasındaki ticareti tahdit 
'Çin Yeni bir proje tetkık etmek 
tedir. Japonya Şii iden bü} ük mik
t:rda nitrat, Arjantinden deri ve 
itın , Brezilyadan deri mübayaa 
eyıernektedir . ::ı 

· 4lmanlara göre 
Sovyetıere göre 

. ( Biıinci sa; fadan artan) 

~'ilde Alman gemileri seyrüseferi 
teşkil olacak ve Riga körfezinin 
~1ıtıanların eline geçmesinin hiç 
ıtıır kısmeti olmıyacaktır. Alman 

taç tt şebbüsü şöyle olmuştur. 
Cumartesi sabahı ilk taarruz 

Yapan kıtalar yalnız dört saat de· 
"aın eden bir muharebeden sonra 
PGskürtülmüştür. Fakat düşmanın 
P~zar günü adetçe daha çok ge· 
tıııler.e yapmış olduğu ikinci taar· 
tuzda evvelki güne kadar devam 
etmiştir. Alman kuvvetleri bir 
il)" 

Uddet toprağa ayak basmış ise 

~~- a~abinde denize dökülm.ü~tür. 
0 rdu bahrılan gemiler ıçınde 

~Soo kadar Alman vardı. Bu ge· 
ll'ıiler sekiz destroyer ve 11 hü · 
Ctıınbotu tarafından muhafaza edil· 
lllekte idi. 

b Destroyerlerden biri, hücum· 
la~lla~dan onu batırılmıştır. Al~a-~-

bır büyük ve seksen kuçuk 
~akliye gemisi kay?etmişlerdir. Bir 

aç Alman askeri karaya çıkmağa 
flluvuff ak olduğundan burada top· 
tak karış karış müdafaa edilmiş, 
~Uharebe çok çetin olmuştur. 
A.. u ikinci hareketle de binlerce 
1ı.:ınan ölmüş ve bu teşebbüsler 

rtıanlara pek pahalıya mal ol· 

y Berlin : 18 ( a. a. ) - Din· 
a c

1
Per şarkında taarruzumuz fe. . 

ı ası· d . d . lih , z evamdadır. Lc nıııgra ıs-

kanılarının zaptı için yapılan 
l'lltı h el arebelerde muvaff akiyetler el-
tııe ~dilmiştir. Tek bir piya<le tü-
11enı_ne ait müfrezeler lıüc11mla 
Aıo ıstihkam ele geçi r m'ş l erdir . 
rıiıtrıan hava kuvvetleri 3000 to
\re atoluk bir gemiyi batırmışlar 
Pur~6 tonilatoluk ayrıca bir va· 
1 h"" da hasara uğratmışlardır . 
to ~CUrnbot, iki denizaltı ve bir 
rpıdo batırılmıştır. 

<:IUı Berlin : 18 (a. a.) - Odesa 
tır. 1 ınuvaf fakiyetle bombalanmı~-

s0 Moskoveı : 18 (a. a.) - 16-
leş ~aşlarındaki Sovyeıler l ilk
lab~ınden itibaren mecburi talime 
b0~~utulacaktır. Mıtralyöz, tüfek, 
tul\tn a kullanmak, gözlerden ko
Ctkı· a, loı-pil döktürroe öğretile-

ır, 

lran vaziyeti 
Londra : 18 ( a. a. ) - Mos

kova radyosu Sovyet kuvvetleri: 
nin dün Tahrana girdiklerini bil· 
dirmiştir. 

Tahran : 18 ( a. a. ) - Eski 
hükümdar Rıza Şah evvelki gün 
Tahrandan Isfahana hareket et-

miştir. 
\ Tahran : 18 ( a. a . ) - Paris 
Ajansından : Yüzlerce Alı~an 
Türkiye yoliyle memleketlerıne 
hareket etmiştir. 

ingllterealn neles 
alma devresi 

Kamidar : 18 ( a. a. ) - A
vusturalya Başvekili parlamentoda 
demiştir ki : Rusyanın lngiltereye 
temin etmiş olduğu nefes alma 
devresi çabucak sona ereceğe 
benziyor. Avusturalya bu devrede 
vakıt kaybetmiş değildir . Fakat 
azami gayret de henüz. yapılma· 
mıştır. 

/ngiliz Liberal 
N asy onalla kongresi 

Londra : 18 ( a. a. ) - Li· 
beral Nasyonallar kongresinde it
tif aklıı kabul edilen karar sureti 
hükômete tam itimat beyan , 
Atlas, deklarasyonu tasvip ' Sov
yet müdafaasını hayranlıkla tak
dir, Sovyetlere seri yardımı tas

dık etmektedir. 

Talebebeye Maarif 
Vekilinden öğfltler 

(Birinci sayfadan arian) 

ıu, ha'a istedığimiz kadar azalmış / 
değildir. Bu yıl, beş ay kadar boş 
zamanımız oldu. Öğretmenleriniz 
size tatilde dersler verdiler. Öğ-
le olduğu halde ,aramızdan az da 
olsa-çahşmıyanlar, sınıfta kalanlar 

çıktı. 
Bu çocukları emek ve mih 

netle okula gönderen analara, ba· 
batara ve kendileı ine yazık değil, 
mı? insan ömrü için bir yıl, ne 
u1.un, ne kıymetli bir zamandır. 
Bunu küçük büyük hepiniz iyi tak
tir etmelisiniz. Bilmelisiniz ki, eli
nizdeki kitaJ•ları iyice anlayıp Öğ· 
renmeden sınıf geçme yoktur. Bil 
mediğiniL , anlamadığınız yerleri · 
her vakit size söylüyorum, gene 
hatırlatacağım - öğretmenlerinize 
çekinmeden sorunuz. Dersi iyi 
belliyebilmek için öğrenileni claİ· 
ma tekrarlamak şarttır. Onun için
dir ki bir dersi "Öğrendim,, di · 
yerek o dersin :arkasım bırakma· 
malıdır. Bütün okullarda talebe· 
nin her derse, fakat bilhassa ma
temalık derslerine daha büyük 
dikkat göstermesi la_ıımg~ldiğini 
söylemek mecburiyetındeyım. Bu 
dersin asla güç bir ders olmadı
ğına ve eğer bir takım güçlüklerle 
karşılaşıyorsanız gene geçen se
nelere ait bahislerde noksanınıı 
bu lunduğuna hükmetmeniz ve bu 
noksanı tamamlamanız icabeder. 
Evvelki bahislere dönmenin size 
vakit kaybellireceğini samnayımz. 
bir defa esasiarı iyice kavrarsanız 
sonrası sizlere çok kolay gele· 

ceklir. 
Yer yüzünde şimdiye kad~r 

görülmemiş bir savaş oluyor. ~:l· 
teller birbirlerini hiç acımadan ol· 
düı üyorlar. Türk milletinin kuv~e~ 
li, yetişkin; bugün olduğu . gıbı 
yarın d kaya sertliğile durabılme-
. geleceğin büyük adamları olan 51
' b"I ·ı· siz evlatlarımızın çalışkan, ı gı ı, 

ah!iiklı ve kuvvetli olmasına bağ
lıdır. Kendinizi, talebelik sıfat ve 
vazifenizi asla küçük görmeyin. 
Çocukken ve gençken de büyük 
olmak mümkündür . Okullar~nızda 
rahat çalışabilmeniz için mılletçe 
yapılan fedekarlıkları anladığınıza 
inanmış bulunuyorum. . . . . 

Bu anlayışın icap etlırdığı dı· 
siplini ve çalışkanlığı elden b·rak: 
mıyacağınııa güvenerek bu ye?ı 
ders yılında hepinize başarılar dı· 
lerim.,, 

TORKSOZO 

AlMAN - İSV[Ç TİCARİ 
VAZİYETİ 

Londra; 18 (a.a) - lktişadi 
harp nezaretinde yüksek bir me
murun dün işaret ettiğine göre, 
Sovyet haı binin Almanya üzerinde 
yaptığı menfi tesirlerden biride 
Alman İsveç ticari vaziyetinin de· 
ğişmiş olmasıdır. Ticari muvaze
nede ilk, defa ola.-ak lsveç Alman
yadan alacaklı bulunmaktadır. ls
veç şimdiye kadar Almanyadan 
ihraç ettiği mal nisbetinde ihracat 
yapmakta idi. Fakat Alman • Sov
yet harbi üzerine Almanya fsveçe 
kömür götürmeği taahhüt edeme· 
mekte ve lsveçten mütemadiyen 
kömür istemektedir. Bu taleblerin 
yerine getirilip getirilmiyeceği ma
lum değildir. 

Bulgar matbuatı 
ve Sovyet Basya 

Sofya : 18 (a. a.) - D. N. 
B . : Hük.ômet organı olan Dnets 
ga1.etcsi, Bulgar hükumetinin 
Sovyet sefirine verdiği cevap 
hakkında tdsiratta bulunmakta· 
dır. Makalede ezcümle şöyle de
niliyor : Bulgar cevabı, Bulgaris
tanın esaslı surette değiştirmek

sizin, V( karla mun zamandan beri 
takip ettiği siyaset hakkında şüp
he bırhkmamaktadır, l:iulgaristan 
görüş tanını bu cevapta açıkça 

izah etmektedir. Moskovanın 

Bulgarıstarı hakkındaki tarı ve 
hareketinin ne karlar tahrikamıı 

olduğu ve yine mezkur hükume
tin hakikati ne kadar tahrif ettiği 
anlaşılıyor. Sovyet kbliğatı ba
şından nihayetine kadar tam ve 
doğru olmıyan malumata dayan· 
maktadır. 

Türk .. lnglllz 
mttaasebatı 

( Birinci sahifeden artan ) 

lomatıarın talihi keneli ocakların· 
dan uzak yaşamaktır, lakin bu 
misafirperver ve dost memlekette 
öyle bir hüsnü kabul gördüm, o 
kadar bariz bir anlayış ve fikir 
birliği le karşılaştım ki, artık ken
dimi yabancı bir memlekette his
setmiyorum. 

Ekselans Bay belediye reisi, 
bu korkunç mücadelenin cereyan 
ettiği sırada sizin aranızda bulun· 
mak ve lzmir şehrinin geçen se
ne olduğu gibi bu sene de bey

nelmilel bir hayır esasiyle uğraş
tığını görmek çok ğüzel bir şey 

dir. Bu bizler için bir şereftir. 
Ve refahın bütün dünyaya şamil 
olması lüzumuna kanat getirdiği
nizi göstermektedir. Siz sadece 
böyle bir kanaat beslemekle kal· 

mıyorsunuz onu tatbikat sahası· 
na da koyuyorsunuz. Bu kanaate 
biı de iştirak ediyoruz. Ve bu 
sebepten dolayıdır ki, istıkbal 
için beslediğimiz ümitlerin da
yandığı prensipler Birlt"ş i J..: Ame· 
rika Devleti Reisi ve Başvekili· 
miz tarafındrn tasrih edilirken 

ortaya atılan sekiz maddenin 

PAMUK - HUBUBAT 

ı- •CiN~! _J[~;~~ 
1 

Koza ı j 14.25 
Klevland Ç. 00,00 ! 

Klevland l 68,50 ı 70,00 1 

Klevland 11 62,00 67 ,00 
M. Parlağı --00,00 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 

l<ap1malı 
Y. Çiğidi _os,o~ 

1 

K. Çiğidi --- _ 6.75 
S~am --- 41,50 
Buğday yerli 8,43 8,7S' 
Arpa • ,_ 6...:.,6_3_ '. --::6c-::,7=5- 1 
Yula_f __ -7.43-ı 7,50 

--=~--'--- -=-=' 
18 - 9 - 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından alınmıştır. 

!
'(Frank) Fransız I ___ -" 

(Frank) İsviçre -ı 
ı(Sterlin) ingiliz ı 5.22 1 

(Dolar) Amerika~ ., ---ı2'fü75 

TÜRK/YE Radqosu 

ANKARA Radyosu 

CUMA 19.9.941 

7 .30 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

7.33 Müzik : Hafif program 

7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik : Hafif parçaların 
devamı 

8.30/ 
8.45 Evin Saati 

12.30 Program ve saat ayarı 

12.33 Müzik : Oyun havaları 

12.45 AJANS haberleri 

13.00 Müzik : Yeni ve eski piya
sa şarkıları 

13.30/ 
14.30 Müzik : Karışık program 

18 00 Program ve memleket sa-
at ayan 

18.03 Müzik : Karı~ık şarkılar -
Nihavend, Karciğar, Uşak, 
Hicaz makamlarından 

18.40 Müzik : Radyo Swing Ku
arteti 

19.00 

19.15 

19.30 

19.45 

Konuşma 

Müzik : Radyo Swing Ku-
arteti 

Memleket saat ayan ve 
ajans haberleri. 
Müzik : Klasik Türk Müzi· 

ğ'i Programı - Şef : Me· 

sut Cemil 

20.15 RADYO GAZETESi 

20.45 Müzik : Karışık Şarkılar -

(Segah, I lüzzam, Hüseyni 

21.00 

21. \O 

makamlarından) 

Ziraat Takvimi ve 

Mahsulleri Borsası 

TEMSİL 

Toprak 

21.45 Müzik : Radyo Salon Or· 
kestrası 

22.30 Memleket saat ayan, ajans 
haberleri ; Esham - Talı· 

vilat, Kambiye - Nukut 

Borsası 

22.45 Müzik : Radyo Salon Or 
kestrası 

2'.!.55/ 
23.00 Yarınki program ve kapa-

birini lzmir Fuarı bana hatırlat- nış 
maktadır. Bu madcle şudur: cMev· ı -----
cud taahhütlerin nazarı dikkate ZA Yl - Adana askerlik şu· 
alınması şartiyle, büyük veya besinin verdiği nüfus kağıdı su-
ufuk, galip veya mağlup bfüün l ret ini ka} bettim . Hükmü olma· 
devldlerin iktisadi refahları dığını ilan ederim. 13449 
içih muhtaç oldukları dünya tica· 
retiııden ve ham madddelerden Hekimhanı kazasının Zi-

yerli köyünden olup A · 
müsavi şartlar altında istifade 

dananın Bakırsındı ma
edebilmelerini lemin ve tesbit lıallesinde oturan İbrahim 
etmeğe lngiltere ve Birleşik A-

oğlu 327 doğumlu 
merika gayret edecektir.> Hüseyin 

Muhasip aranıyor 
Eski ve yeni harfleri bilir . 

Bu düşünce ile sizi başardı
ğınız eserle etrafınıza gelip çatan 
kasırganın ortasında lzmir fuarını 
bu derece güzel bir muvaffaki
yetle tertip etmek için gösterdi· , 
ğiniı. büyük cesaretten dolayı 

Usul muhasebeye vakıf bir mu
hasebeciye ihtiyacımız vardır . 

' Fuad Eczanesine müracaat . 2-3 tehik ederim. 

Sayla g 
lA! :z -

Refika Recep Tümerkan 
Adana Biçki Yurdu 

Yeni sene talebe kaydına baflanuştır. Kayd oe 

kabul şeraiti Bebekli Kilise sokağındaki bicki . 
yurdurıdan öğrenilir. 13400 , ___________________________ , 

GÖZ MÜTEBASSISl 

Dr. Mesud Savcı 
Hastalarını Kabule Başlamıştır. 

~ ............... 1.33·5·3 .......... lt .. 1.5 ... ~ 
.i LAN 

iNH İSARlAR ADANA BA~MÜOÜRlOGONOEN 
Akçadeniz Tuzlası civarındaki kulaklarda tebellür edip 

istihsal olunacak tahminen ve muhammen bedeli on bin beş· 
yüz lira olarak tesbit edilen ( 700 ) ton çuvallı veya dökme 
tuz mahallinden Adanada İnhisarlar Başmüdürlüğünce göste
rilecek anbarlara her türlü nakil vasıtasile taşınması ve Ada
nada boşaltılması veya çuvallı olarak anbarlara istif edilmesi 
işi Başmüdüriyette mevcut şartnamesi mucibince 1819194 ı 
tarihinden itibaren 25/9/94 l gününe kadar sekiz gün müddet
le, pazarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin teminat akçasile beraber 25/9194 J tarihine mü . 
sadif perşembe günü saat 14 de Başmüdürlükteki Komisyona 
müracaatları ilan olunur. 19-21-24 13450 

• 
iş Bankası 

KOçlk tasarruf hesapları 

1941 
kramlye planı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayu, 1 Ağustos, 3 lkincİh!frin 

tCJTihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralı le 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 
2 > 750 > 1,500 ) 

4 > 500 > 2,000 , 
8 > 250 > 2,000 J 

35 , 100 , 3,5or > 
80 > 50 > 4,r.oo • 300 > 20 f,000 ~ 

Türkiye i ş Bank asma para yat,rm~kla yalm z para 
birik tir m e olmaz, aym zanl~m:i'I t.~Uh!nlzl 

denemlf o lursunu2. 



Sayfa 4 TORKSôZO 19 Eyltll 1941 
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PHILIPS • • 

İ TÜRK.SÖZÜ 1 
• • K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARFIYATI, SESSİZ İ$lEME, UZUN OMOR. 

• • • • : Gazete ve Matbaası : • • • • • • 
F 1 LI P S • • : Türksözü OKUYUCULlRllA DOIYHll HER TARA- : i flNDA YIU BULAK HADiSELERi GOIO GO- İ 

: Gazetesi IOIEYERİR. TOISOZONO TAKIP EDiNiZ. : Kaynak Elektrotları • • 
Her madene göre ve her işe göre 

en' muvafık kaynak çubuğu. 

• • 1 Bitap, mecmaa, çek, bUet, allı, 1 
: p1aa, 11arıta, 1tuaaa .. matbaa Türksözü : 
• ltlerlnl TlrldJede mevcat mat- • 
1 baaıara rekabet eder derecede Matbaası : 

Mufassal teknik izahat isteyiniz : tab ve ılraoe elden çıkarır. : 

• • 
Mulıarrem Hilmi Remo 

IBIOINPASA CADDESi MO. 42 - TELGRAf: REMO ADANA - TELEfON: 110 

· İ Türksözü Cilt Kısmı İ 
• 1 
İ SAGLAM. TEMiZ, ZlRlf CiLT ISLEllKIZI ANCAK TORKSOZO İ 
I MOCELLITHlHES~OE Y lPTIRlBILIRSINIZ 1 ,. . 

--~~~~--~--~----~~--~~~~~~-1--:.~~~~~·~ ............................ .ı~ 
1 . 11 . ~ Dolltor Mecid Altıoll ---

TORKIYE mllml ; En Büyük Hakikat İ Hernevi lıa•talık muayene ve tedavi edilir 

ZiraK~!. ~h~~~ası a R 
S.mtllJIUi : lOO.IJOO.IJOO T6rA Liraaı ; A 

Muayenehane ı Pamuk paza" poll• karakolu 
karfıeında Muayene ••atları : Sabah : 6 - 9 

Ölle : t2- 14 

• Akfam: t7den aonra 
~,,-..,,, 

Şube ve ajanı adedi : 265 n 
l .................................... ff ............ ı 

" iDr. Cevad Sargın! Zirai ve ticarf her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veri)lor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lirası bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aptı<Jaki plha ıöre ikr,,.miye dajıtalacakbr. 

4 Adet 1000 Ural ık 4000 Ura 
4 • 000 • 2000 " 
4 " 250 " 1000 " 40 " 100 " 4000 " 100 .. 50 " 5000 " 120 " 40 " 

4800 
" 160 .. 20 " 

3200 .. 
DlKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşatı dütmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde yüzde 
28 fazlasile verilecektir. 

Karalar senede 4 defa, 1 1 - E yh'.il, 1 1 Birincikinun, 
1 Matt ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Adaaa Dotamevl Baıtablltl 

DOKTOR 

Süleyman Kuntalp 
Dolam 11• KaJın Ha•talılıları Miiteha••ı•ı 

Hastaı..m Abidin Pap Caddesi yanında 8 . Müslim apartı
mm•ın birinci kabnefaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla-
mıpr.. T•let• Na. 272 8- 15 13407 

M(/TEHASIJ6 

Dr. E re Ba Hacı , 

HlST lllRINI llfl ti •ltf A Rtf ATECZIHANESI 
OUDIEll llAllllllSlll WI EDER 

!o 
" i C:lld, Saç ve Zlllrevl •aıtallldar ! 
ny 
il 

!O 
i Mltellaııııı · 1 

1 ı ı 
M ı ı 

R 

nL 1 
ı MUAYENEHANE.Si : S i l•tanbal Beyofla Tolıatlıyan oleli •ıra•ında Balo ı 
ı •Olıalc Numara : -4 C. 4-15 ı 
ı ................ ~ .............................. ı il 

il • 

= 1 ~ N ı 
; Oİ$ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT, 11 

n CAZiBE VE GOZElllKTIR ! = 
= ~'Rady?l~n,, ~rikutade ?'?~s· de parlak neticeler veren il 
il sır ter~ıbı, ~aıma taze!•Ai ıle "Radyolin,, sizi terkibi meçhul ~ 
M temayuz etmış ve onbınlcrce ve birkaç misli pahalı ecnebi 1 
M kişinin tercih ettiji yegane diş müstahzarlarından da müstat· 
il macunu haline gelmiştir. Diş . kıl l 
M hıfzıssıhhasında ve rüzellitin- nı mış ır. M 

M • M 

a RADYOLIN 1 
il f .. 

=~ ........ "-. .... 

Senelifi ... 1400 Kr. 
, Aglıfı .. ·. 125 • 

llAnlar için ldareıe 
ı mUrac .. t etm•lldlr 

'I°"ÖRKSÖZÜ 
4 

Sah4, oe Btı1muharriri 
FERiD CELAL GOVEN 

Umumt Nep-iyat MilcliJrü 
MACiD G0ÇL0 

BasıldıOt 1•r : TORKSOZO Matbaası 

• 
1 

1 ~ Ka\bi .bozmadan, mide ve b5br~kleri 1 
n yormadan ıstırapları dindirir. il 
A Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve = 
L •.•• :::.:ı: ::::::: ~:;·: ••• J 


