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Cenubi fa,frika 
harp gemileri f ngi

lizlerle beraber 
l oııdra: 15 {a.a) - Taıihte 

ilk defa ol,ıı ak Cenubi Af ı iknııın 
harp geınilerı lı gıltı doı <ınııın ı 
ile iş birli~ } ı mak üıcı r } ol.ı 
<;ıkn ışlardır. 1 r nıtı} ın t, ı. nı.ı fı· 

lotillası olan l u km' ı ti lııırt k<' 
tınden C\ ve! t ftiş eden l ıı ı \ol 
lar 'e linınıılar ıınıııı Sim h 
vekil Srnals ı nmınn lıiı lııt 1 dr• 
buluıınıak demişliı ki: 

Turkiye jeolojisi için jrolojik 
l<ivt'lc:r yapnn maden mtıhendisi 

Hay ~\ııurice M. Blumenthal A· 
dnna mıntakasında Toros dağları 

llzerinJe nra~brınal:ırdn bulunur 
km Bolkardağ yUk<ıek sihile!!İnin 
ceoub yanıacıocia Bok~it madeni 

Cenubi Atlanliktc göı ııldugu hnbtr verilen İngili:ı:ltrin Vnrpiste zırhlısı 

- "M.ıyırı tma\ ıcı fil 11111111 

harekeli, lnrihi hir lıadıs dır. Ç 1111 

kü Ccrııbi Afrıkanın en gen<; t 
şekküHi, dünyanın cu eski, en hu· 
yük \e en ıııa~nır ıııulınrip kuv
veti olan lngili7. donanması ilı· 

ayni kumanda altında birleşmeklecliı 

............... 00 ................ ..,., .... w •• w -·.......-...--~ 

43 kög okulu gece 
dersi yapamıyor 

Sebeb: lamba yakacak 
gaz bulamadıkları ! 

VllAyetlmlz dahlllndekJ köylerde 43 Egltmenll 
kir mektebinde gece derelerlnln meele•ef yapıla· 
madılı anıa,ılmı,tlr. Bunun de aebebt: gazyall buh· 
remdır. 

l!lltmenll köy mekteblerlnde gece deralerl mec· 
burldlr. Bu mecburiyete relmen bu mekteblerde 
gece deralerlnln ••k•Y• uır•tllmıf olm••ı, hiç bir 
Çukurova köylUaUnU memnun etmlyecek bir hal • 
dlr. Bu 43 köy mekteblmlzln gezy•I• ihtiyacının 
•Ur'atle temin edilerek gece der•l•rlnln beflatılme· 
aının teminini dllerlz. 
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Egedeki müstahsili 
korumak için tedbirler 

Bankalar lüzumlu finansmanı temin edecek 

t Romen Başvekili 
Berline çağrıldı mı 

ne rastlamı~br. Bu maden Nam· 
run havzasında, Namrunun tema· 
disindc ve Sebil köyUnUn ~İma· 

lindt'ki c;aha~·ı kaplıyan kalkt"r 
çnkılları arasında demirli kırmızı 

parçalar halinde bulunmaktaJır. 

ttilhassa Sebil köyU yayluında 

lıir zen@'inlrşme mevcuttur. Sebil 
kö.'·\J ,ya_y\:ıo;ınılo.n mada yaylanın 
~nrkındaki hok<ıit ze,,ginligi de 
~ikrr. şfı) andır. Öğrendiğimize gö· 
re kıırhon bıb!\katt sathındn da 
huk.,it bulunınuştıll'. Sebil köyUn· 
ılt-n Pıuuukköprll.'·e inerken \ıoğ:ı· 

ıun kenarındaki •• Gavur Uslu· 
kıı.ya ., krt'ta,te kalkeri cidarların 
alt seviyesindeki hol bok,itle do· 
Judur. Hu mmtakalarda bulunan 
lıok<:>il, fı:ı:iki h3ssaları itibarile 

·ert bir taşl:ın ibaret o'up piso• 
litik strukttırltı ve. hematilin r~n· 

gine mUşabih bir renktedir. 1\ı
rıldı~ı zaman, tııfın hamuru için• 
<le umumi.vetle daha kaya renkli 
ve d3ha sert olan gayri munta· 

zam Şt'killi demuli cevher parça 
ları da tefrik edilmektedir. Bu 
vaziyetle cevht'r oolitik bir ta~ 
man?.ara!lındadır. 

Oiger taraftan lslahiye'nin 
Cabbar dağında da ayi kalitt'li 
boksit bulunmuştur. 

Maden Tetkik ve Arama Ens· 

titusU Laboratııvarında Uç tahlili 
yapılan bu boksitler hakkında da· 
ha kat'i neticeler elde edilmt'k 
Uzere daha e~aslı ttUdlt:re başla· 
mldı~ da haber alınmı,tar. 

Sulh gayeleri 

Papanın görüşleri 
nazardikkate alınacak 

Göl işletmelerimiz 
tesisatının ikmali 
Van gölü işletmesinde yenilikler yapılacak 

Ankara: 15 ( Türksözü muha
birinden ) - Devlet deniz yol arı 
umum ınüdürliiğü memleketteki 
deniz ve göl işletmeleri tesisatında 
yenilikler yapmayı kararlaştırmış 
ve harekele geçmiş bulunuyor. 

Devlet deni?. yolları umum 
müdürlüğü Van şuhesi müdürlü-
~üne tayin edilen Rıza Talayman 
vaıif esi başına gitmiştir. 

Van gölü işletmesinde yenilik 
ler yapacağı ve şimdiye kadar 

, her nasılsa ihmal edilmiş olan 
bazı noksanları da ikmal edece~i 

Papa X 11 inci Pi 

Londra : 15 (a.a) - Royter 
siyasi muhariri ya1Jyor: lnailtere 
hükumetinden bir çok dafa ~a~p 
gayelerini bildirmesi istenmıııır. 
Yüksek mahfillerde bu hususta 
"Sulh gayeleri,, kelimelerini kul· 
!anmak ı~rcih edilmektedir. 

Devlet nazırının pek muhtemel 
olarak bu gayelerin tarifini . tetki~ 
eden nazırlar komitesinin rıyuetı
ni deruhde etmesi mantıki olacak· 
tır. Hükümetin " düşmanı mağlub 
etmek,, den ibaret bulunan harp 
gayeleri basit ve tamamiyle ma· 
lümdur. 

( Geri9i ildnci sahifede ) 

şüphesizdir. 

Bu arada gemilerdeki seyrü

sefer intizamının ve yolcuların is· 
l.irah.atilc ilgili .işlerin temin edil· 
mesi muhakkak olduku gibi, bazı 
mühim iskelelerde tüccar eşyaları 
nın istif edilebilmesini teshil, yağ 
mur ve kardan muhafazasını emin 
kılacak yerler yapdacağl ve bil · 
hassa yolcular için bir bekleme 
salonu yaptırılacağı kuvvetle ümit 

olunmaktadır. 

bir Ruzveltin 
muhalife cevabı 

Vaşington : 15 (a.a) - Ruz· 
velt demokrat memleketlere lnm 
ve mutlak yardım kanunu muhalif

( Gerisi ikinci sayfada ) 

ftalyanın münf 

rid Sulh teklif 

edeceği haberi 

Ankaara : 15 (Radyo gazete· 
sinden) - Alınan ve kaydiihtiyat
la telakki edilecek haberlere göre, 
Yüksek Façist meclisi toplanarak, 
lngiltere ile rnünf erid sulh yapma· 
yı ve bunu lnigltereye teklif etme· 
yi karar altına almıştır. Fakat Mu· 
solinı'nin sulh teklifinin yapılma· 

ması için mukavemet gösterdiği 

ilave olunmaktadır. 

Afrika da 
vaziyet 

BARDIY A ÇENBERINDEN 
KAÇAN BiR KOL ŞiDDET

LE TAKIP EDILDl,TUTULDU 

Londra: 15 (a.a.) - Hava ne
zareti istihbar t dairesi orta şark 

Ankara: lö (A. A) - llaber 

aldıgımıza göre,"'dun Eıe mınta· 

kasında tutun piyasa~ı açılmış, 

mııtad alacılardan başka hukft· 

mdçe ittilı.az eJileu 11.ararlara 

tnfikan mUdaltele mubayaa<ıı ile 

tanif edilmit olan mUeasesdude 

mUbayaata feçmişlerdir. 

~--~~~~~~---~---~__.......~~ 
İngiliz karargahından verilen aşa
ğıdaki haberi neşretmektedir: lngi-

Mudabtle mUbayaatının Jab.a 
gcnİJ mikyasta icra edilmesi ve 

bankalarca ltızumlu finansnıanuı 

temiai için yeni tedbirlt'r alınmış 

olup b"olar, bugUn aid oldugu 

mahallere teblil cdilmiJ bulun· 
maktadır. 

Bulgaristandan 
ecnebi kıtalar 
geçmiş değildir 

SOFY ANIN TEKZiBi 
(Yazı•• UçUncUd•) 

General Aııton"sko 

Bclg-rad : 15 (a.a) - Roman· 
ya başvekili ıeneral Antoneskonun 
Berline davet edilmiş oldutu hak· 
kındaki haber Bükreşin resmi 
mahfillerinde ne tekzip, ne de te· 
yid olunmaktadır. 

Köy /üye toprak tevzi 
işleri tesri ediliyor 

Alman Ticaret 
heyeti reisi 

usyadan döndü 
Moskova : 15 (a.a) - Alman 

hariciye nezareti murahhası ve ti· 
ret beyeti r~isi dün Moskovadan 

ynınu,tır. Garda harici ticaret t 
halk komiser muavini ile hariciye 
halk komiserli~i umumi ~ itibi ve 

'ter bazı siyasi 4ahsiyctlcr tara
fından te9yi cdilmittir. 

Adana Tevzii Arazi komisyonuna yardım için 
Ankaradan ikinci bir komisyon geliyor 

Ank•r• ; ta (TUrkaözU muhabirinden) - Bundan bir 
k•Ç •Y evvel mUnazaall olen arazı meselelerlnl hal ve 
toprakaız kllylUye toprak tevzii makaadlyle faaliyete ge· 
çen arazi tevzi koml•yonları bUyUk bir hızla taellyetle
rlne devam etmektedirler. 

Haber •ldılıma göre, Ankara'ya bajll "Kıbrı•,, kö· 
yUnde muvaffaklyetle çell,malarım ikmal eden ı numa· 
rall koml•ron Anker• vlllyetl dahlllnde havanın arazi 
Uzerlnde meeetye mU•alt olmamaamdan dolayı Adana ' 
blHge•lne hareket edecektir. 

Bir rel•, iki Aza ve bir de ten memurundan mUrek· 
kep komleyon azaları bir iki gUne kadar fehrlmlzden 
ayrılacaktır. 

Bölgemizde bu sene 
soğuklar şiddetli 

Birçok umun)i yerlerde sobalar kuruldu 

liz avcı tayyareleri ltalyan gene· 
ralleriyle yüksek rütbeli subaylar· 
dan mürekkep bir gurubu araştır· 
maya devam etmektedirler. Bu 
grub Bardianın muhasarasındaıı ve 
1.abtından evvel mezkür şehri terk 
elmeğe muvaffak olarak sahil bo
yunca Tobruk istikametinde firar 
eden düşman kıt'alannın öncüler 

( Gerisi UçUncll ııyfada) 
Evvelki gün şehrimizde hayli 

tahribat yapan fırtınayı, dün sert 
bir soğuk takip etmiştir. Sabahle· 
yin bazı suların donmuş olduğu 
görülmüştür. Hala sobalarını kur-

Elen kuvveti·-

( (;l ri~i UçUncU sayfada ) 

r;:ı:~;i~;.:n-~~:·ı 
* kunu iyi görmedi * 

• Bern : 15 [a. a.] - t 
Hevaa blldlrlyor : l•vlç· * 
rede çıkan Dil Tag ga· i 
zeteslnln Berlln muha· 
biri Flloft'un nutkundan 
•onra Berllndekl tefalr· i * lerl bildiriyor. Flloft, 

t herke•• ho• görUnmek 
$ için hiç bir tarata em· * 
* niyet vermemlftlr. Bun· $ 
İ dan dolayı mevkllnd• ı 
t uzun mUddet kalamaz • 

• ............. -------· 

ilerlemekte 

Dün yeni esir ve 
malzeme alındı 

Atina : 15 ( a.a ) - Yunan 
resmi tebliği: Cephede mahdut 
faliyeti olmuştur. Bir miktar esir 
alınmıştır. 

Atina : 15 ( a.a ) - Yunan 
hükümeti namına beyanatta bulun· 
mıya mezun bir zat dün akşam 
şunları söylemiştir: 

- " Küçük mikyasta ltalyan 
mukabil hücumları düşmana a~ır 
zayiat verdirilerek tar dedilıniştir. 
Yunanlıların aldıkları esirler içinde 
iki subay vardır, Pazartesi günü 
iğtinam edilen dört tanktan üçü 
derhal ltalyanlara karşı kullanılmış· 
tır. Bir düıman tayyaresi düşüriil• \ 
milıtür.,. 

İtalyanlar Berata 

doğru ric'at ediyor 
Atina : 15 (a.a) - ltalyanların 

Tepedeleni tahliye ve Berat istika
metinde rk'at ettikleri haberleri 
verilmektedir. 

Büyük deniz harbi 
Londra : 15 (a.a) - Neşredi

len tebliğe göre, Ticaret gemileri 
kafileııine ref aket eden lngiliı harp 
gemileriyle Alman ve İtalyan tay· 
yareleri ara!'lında büyük bir muhn· 
rebe olmuş, bir İtalyan muhribi 
batırılmış, on iki mihver tayyart-si 
düşürülmüş, lngilizlerin Gallan tor 
pido muhribi ile llluseriout tayya
re gemisi ve Sauthampton knl\:a-
zörü düşman bomba ve torpille· 
riyle yaralanmışlar, fakal kafile gi
dece~i yeı e varmıştır. 



Sayfa 2 

BOMBA YAÖMURU ALTIN~ J 

Londrahlar 
eğlencelerine 
devam ediyor 

Sinemalarda ancak 
yüzde onbeş hasılat 

noksanı var 

Şarlo'nun 
''Diktatör"ü 
n ondra - Alman yıldırım 
1,6 harbinin miktarını ten 

zil etmiş olduju Londra 
tiyatrolarının lıir büyük kısmı 

Noel yortuları dolayJSiyle tekrar 
açı'mışdır. Birçok ;lrtistler, 
ahval hHebiyle Londrayı h rke
düp, vilayet tiyatrolannd• do!aş 
rn ak tadır lar. 

Buna ratmen, an'anevi "Al· 
ladin,, pandomirnası, Londra ~O· 
lizesinde günde iki kerre vuil 
miştir. 

Oyun saatleri , öğlen ve ak 
ş~nı dörtte tertip edilip, herkesin 

ışık söndürme saatındf'n evvel 
evine gelmesine müsaadı; etnıiş

tir. Çocl•kların kısmı azam1111~, 
Londradan çıkarılmış olmaları 

hasebiyle , çocuk seyircilerin 
miktaı ı az idi. Şaı kı söıleyen 

kızların birçoğu pasif korumada 
çalıştıklarından, bunlar işlerini 

bitirir bitirmez vaıifeleı inin ba
şına gitmrkte idiler. 

Birçok meşhur attisfer, ken· 
dilerine şöhret kazandumış olan 

piyeseleri oynamakta devam t t· 
tildt:ri gioi, öğle }""mekl:'ri saa . 

tine tesadüf eden tatil!er için 
de bir saat imtidad edtn piyes 

ler verilm< ktedir. 

Baletler, halkın her vakit 
isttmckte olduklurı O) un!ardıın 

dır. Bctlctlcri seyrttınc-ğe gelen 
halk, öğle yemeği olarak bir 

i~i s ind\.iç yeyip iktifa etmrk· 
tedir. National Gaıler y'nin bod 

ı um kııtında, Şek~pir ve sair 
ıntşahirin pİ)esleri ve ılmtkte· 

dir. Otellerde • vrrilerı, mcv· 
simlik danslar, b~tün hararetleri 

ile devam etmektedir. 

Bazı t-tlcnce yerleri, müşte· 
ıilcrine a-elirken yestık ve yor 

ıan getirn e'eıiı i tav:ıi} e et 
ınektediıler. Bu meyanda, Pıc

caailly' de bulumn ve u~ideo 

bir gtee kulübü olan "P.ayer'ı 
Thcatrc,, vaıdır. 

Me k'2i Londrıda. veri!· 
ınekte olan yeiine sinema fıl· 
mi, Charli Chaplirıin u Dıkta· 

tör,, üdür. Bu O}Un Londranın 
üç sinemasuıda birden verilmek 

te olup, çok rnğbet kazanmak· 

ta -fır. B~yuk Bıita'lyada bu'u 

nan 5,000 sinemadan p ek azına 

düşman bombası isabet etmiş

tir. Sinema v.ı ridatında, sulh 
zamanına nisbetle, ancak lir 

'/• 15 tenezzül müıabede edil
u.iştir. Sinemaların ekserisi sa· 
at 9 - 10 da kaplnmaktadw 

lar. Me~hur Alman musevi ar· 
tisti, R;chard Tau':ler Londra· 
dadır, hatta geçen gt'ce onu11 

ıarkı sö;lcmekte oldu~u bir ıı 
rada bava akını vukuı g~lmiı 
tir. Samiinden hiç birisi yerin· 

den kıpırdamamış ve f auberi 
dinlemtlde devam etmitlerdir. 

~~~~~~~~~T~Ü~R~K~S~ô_z~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 16 ·~ciKAnun ~ 

lç.timai tarakkige Amerikada yeni ll-=ıf'A'l:J:il~ll;;f S 
J iki fabı ika ~ 

ınanmış auam: Bo··ıge zı·raAı ı·stı.hs,.. 
Nevyork: 15 (A. A) - ln· IJI 

1 giltere ve Birltşik Amerika için 

RO·~~ h Hp tayyare i montajı yapmak • t • 
üzere: llir!t"ş k Amerika merke· Va ZJ ye } çok güze u 

Rosveltin takib ettiği siyaseti büyük bir 
sempati ve alaka ile karşılayan memle
ketlerden birisi de muhakkakki Türkiyedir 

Her vesile ile, ileriye daima 
ileriye bakalım! diyen içtimai terak 
ki ve adalete samimiyetle inanıb 

bu yüksek ve temiz ideale gönül 
vermiş olan Franklin D. Roosvelt 
Amerikan halk kütlelerinin gön
lünde yaşıyan ateşin ve henüz 
muradına erememiş haklı emelleri 
çok iyi ve vaktinde sezmiştir. Mu· 
halefe ite, iktidar me\ ki inde daima 
ruh ve fikir asaletini mu haf aza et
miştir. Siyasi hayatta, fikir ile ak
siyon arasında bulunması icabe
den ahengi tebarüz ettirebilmek 
'Looking Forvard,, için adlı ese
rini okumalı. Bu kitap "Roosvelt,. 
in bir mart 1933 tarihine kadar 
söylediğ'i nutukları ihtiva etmekte 
olup birçok yabancı dillere tercü· 
me edilmiştir. 

Siyasi, içtimai, iktisadi kana
etlerinin ana hatlarını ifade eden 
bu prensibleri intihabatı miiteakih 
iktidar mevkiine geçince daha çok 
şumullü ve esaslı bir tarzda tat· 
bik edebilmek kendisine müyes· 
ser olmuştur. 

Roosvelt , mütemerkiz olduğu 
kadar faal, müteşebbis, her cihet· 
ce nüfuzlu bir sermaye hareketi 
karşısında milli mevcudiyetin, u· 
mumi nizamın, amme menfaatleri
nin vekarlı, şerelli, muvaff akiyetli 
müdafii kesilmiştir ... içtimai muka· 
veleyi, asnn ilim, fen yolunda 
eriştiği ileri merhalelere yakışacak, 
müterakki ve teknik bir medeni· 
yetin icabların1 uyacak tarzda ta· 
dil etmeğe muvaffak olmuştur. 

New Deal Amerikanın iktisadi ve 
içtimai halta siyasi tarihinde çok 
mühim bir dönüm noktası teşkil 
edecektir. 

Roosvelt, demokrasinin zihni
yetine, esprisine, esaslarına sada
kat göstererek. demokrasi cihazile 
teşrii murakebe ile elbirliği etmek 
suretiyle dünya iktisat tarihinin 
mislini kaydetmediti muazzam ve 
mühlik bir buhran ile pençeleşmiş, 
bu cidalden muzaffer çıkmıştır. 

gerek bu savaşında gerek ekono
mik kalkınma planının tatbikinde 
eskiden olduğu gibi fedakarlık 
merkezi sıkleti halk kütlelerinin 
omuzlanna yüklememek dirayetini 
ve medeni cesaretini göstermiştir. 

Franklin D. Roosvelt, mebu
san ve ayan meclislerinde, kong· 
rede muanzlannı samimt, ihatalı 

özlü ve açık müdafaalariyle ikna 
etmeğe gayret etmiştir. Teshir 
edici hüsnü niyeti ve açık kalpli· 
liğile Amerikan milletine en acı 

hakikatleri açıkca anlatmaktan hiç 
bir zaman çekinmemiştir. Milli 
mevcudiyet, umumi nizam, yüksek 
milli menfaatler talep ettiği vakit 
çok nüfuzlu ve kuvvclli düşman· 
tarla amansız bir mücaddeyi te· 

- -· --- =-

----Yazan 

H. Sami 

reddütsüz göze almıştır. Denilebi 
lir ki, Roosveltin büyük mikyasta 
başardığı tecrübe, Türkiye Cum
huriyetinin daha evvel isbat etmiş 
oldu~u bir hakikatı bir defa daha 
teyit etmiştir. Gereği gibi anlaşıl· 

mıştır ki, iktisadi liberalizm ve 
demokrasi, tek bir uzviyet teşkil 

etmezler. Birinin; ilmin, fennin İs· 

tihsal ve mübadele sahalannda 
vücuda getirdiği inkilablara ayak 
uyduramamak yüzündt!n ölmesi 
hiç bir vakit diğerinin de ölümü
nü intaç etmez! iktisadi libaraliz· 
min matemini istiyenler tutabilir. 
Fakat hakiki demokrasiler, ileriye 
daima ileriye bakan hür milletler 
istikbale daha mes'ut bir insanlık 
hedefine doğru yürüyüşlerine per
vasızca devam edeceklerdir. 

iktisadi liberalizmin vefatı si
yasi hürriyetin de ufulü demek 
detildir. Teşrii murakabeye sada
kat göstererek iktisadi devletçiliği 
muvaffak bulmak pekAla mÜm· 
kündür. Nitekim, halk idaresinin 
temiz bir örneğini ilk önce Türki
yeye vermiştir. Ne New Deal, ne 
Emerganay Act avam kamarasının 
Amerikan kongresinin murakabe 
sioi ortadan kaldırmamıştır. 

Hakiki demokrasinin köliicül 
düşmanlarıdır ki onun mukaddc· 
ratını ortodoks bir iktisadi libera· 
lizm telAkkisine sımsıkı batlamak 
isterler!. Bunlar, hakiki demokrasi 
ile anarşi ve içtimai çözülüş hare
kelleri arasında da uzvi münase
sebetler ararlar. "Demokrasi, dai· 
ima başsızlık, şefsizlik, sevk ve 
idare buhranı demektir,, tarzırıda 
bir iddiayı dil pelesengi ederler. 
Hürmete layık örnekler varken ... 

Roosvelt'in işsizliği yenmek 
geııiş mikyasta sıhhi meskenler 
vücuda getirmek için sarfettiği 

emeklerle de mukayeseye giriş· 
mek, zannederiz ki, kolay bir te 
şr.bbüs olmasa ırerektir. 

Harp kazançlarına a-elince, 
hakiki bir demokrasi bu mahiyette 
ırayri tabii kırlara ıröz yumamaz. 
lngilterenin bu son harp içinde 
tatbik etliği fevkalide mahiyette 
mali mevzuattan muhtelif vesile· 
!erle l.ıahselıniş bulunuyoruz. Böy· 
le bir soygunculuğa müsaade edil· 
m diği, edilemiyece~i, harp ka· 
:zançları tarhiyatı hakkında yapı· 

lacak mukayeseli bir tetkik neti
cesinde derhal anlaşılır. Muhterem 
Misler "F. D. Roosvelt,,in tecellüt 
ile takibetıiğ"i siyaseti büyük bir 
sempati ve alaka ile karşılıyan 

zinde iki fabrika il"Şa edi!cctk · 
tir. Bu iki fabrika sayesinde ye 
di bin tayyare daha fazla imal 
edilmete muvaffak olunacaktar. 
Bu iki fabrika 5 mil)on 250 bin 
dolara mal olacaktır. Bu fabr i· 
kalarda oıta ve bü)ük rnuhare. 
be bombardman tayyarelerinin 
montajı yapılacaktır. 

Yugoslav sahillerinde 

İtalyan cesedleri 

Defgrad : 15 ( a a ) - Ha· 
vas : dün Yuğoslavyamn Adri
yatik sahillerine bilhassa DuL· 
rovnık~ d~niz bir çok ünüfo-ma 
lı ceset atmıştır. ltalyan elçi.ii 
bunlatı teşhis için Hhile gelmiş 

tir. Bunlaıı Adriya.tikte batırılan 
bir nak'iye gemisinin mürdtebatı 
olduğu sanılmaktadır. 

Sulh gayeleri 
( Birinci sahifeden artan ) 

Fakat sulh gayeleri yalnız Bri· 
tanya Kommonvelıhini alakadar 
eden vaziyetlerdir. Bunun siyane· 
tini temin için dominyonlar ve 
mü'ltemleke imparatorluğu ile de 
ğil fakat ayni zamanda müttefıkler 
ve Amerika Birleşik devletleri ile 
de bir çok istişareleri icabettirmek 
tedir 

Bu hususta ayni zamanda ma· 
nevi mahiyetteki meseleler üzerin· 
de Kiliselerin görüşlerini de tama· 
mile nazardikkate almak lazım ge· 
liyor. Bazı mahfillerin düşündütüne 
göre, Papanın muhasamat bidaye· 
tinde ileri s~rdüğü ve son Noel 
nutkunda tekrarladığı sulhun beş 
şarb, manevi mahiyette yapılacak 
hitab'ın esasını teşkil edecektir. 

Ruzveltin bir 
muhalife cevabı 

( Birinci ~ayf adan artan ) 
terinden biri tarafından söylenen 
sözler hakkında " Bu sözle r ue· 
nim zamanımda siyasi hayatta 
şimdiye kadar asla söylenmemiş 
en çirkin sö7.lerdirl> dedikten son· 
ra, Amerikan gençlerinin dörtte 
birinin bu harpte öleceği tarzında 
yapılan propağandayı da "En çir· 
kin ve hain hareket,, diye tavsif 
etmiştir. 

Getirilen fidanlar 
Haber aldığımıza iÖre Niğ'· 

de fıdanlıtırıdau Viliyt ıimiı 
fıd1ınlıtına gı tiıilt n 500 elmoı, 
500 ka}SI fi.fanı haıkR dağı· 
tılm<ık üzeredir. 

memleketlerden biri de, hiç şüp
hesiz ki, dünya da huzur \'e saa
detin ancak beynelmilel adil ve 
müsavi bir iş birliAi nizamında ol· 
dutuna inanan Türkiyedir . 

------
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• 
içki düşmanları-Meyve sagu 

Yeşilay Cemiyati, içki düşmanlaı ının ötedenbe
ri ideali olan bir işe teşebbüs etmiştir. Sirkecide 
evvelce otelciler cemiyetinin bulundutıı binaya sahip 
olan Yeşilaycılar bu binanın köşesinde bulunan se· 
bilde halka meyve suyu satılmasına karar vermiş

lerdir. Bunun için lazımgelen müsaadeyi almıştır. 

Y tşilaycılar bu binanın içini bir dispanser hali· 
ne getirmektedirler. Burada yalnız içkiye müptela 
olup bu yüzden hastalananlarla uyuşturucu madde 
kullananların meccanen tedavileri yapılacak ve bun
lan düştükleri çukurdan kurtarmak için propag-an-

daya iirişilecektir. 

Y tşilay Kurumu memleketimizde alkollü içkiler 
yerine meyve !tuyunu ikame için bütün içki düş· 

mantarını seferber etmeie karar vermiştir. 

Bu ayni :zamanda memlekttin iktisadi bünyesi 
için meyvecilerimizin kalkınması yolunda bir sava~ 
olduğundan Ticaret ve Ziraat Vekiiletlerinin de 
yardımı istentcektir. 

Yeşilay Cemiyeti İnhisarlar VekAletine de mü· 
racaat ederek bir meyve usaresi fabrikast kurulma· 
sını talep etmi,tir. 

k 
Geçen Yılla Yapılan Mukayeseler 

Mevsuk bir mcnbadan aldı
ğımız malumata göre 1940 yılı 
Adana bö1gesi zirc.i istihsal va· 
zi}·eti şayanı memnuniyet g,.ç· 
miştir. 

Adananın 720 bin hektar 
ziraata clvt!riş!i arazisinden 
478.926 hı:kıarı f'kilmiş ve bu 
anzidt'n 446.000 to.ı mahsul 
alınmıştır. 

Ovamızdan 1939 yılında 1ı7 
bin balya p:ımuk alınmış ikfn 
1940 yılın:ia bu miktar 151 bin 
balyaya baliğ olmuştur. 

Bölgemizde 1940 )'ılı zar· 
fında 35 çeş t mahsul ekilmiş 
ve elde edilen randıman geçrn 
yılların fevkinde gö ülmüştür 

Vı ayetimizin gı-nişliğine na· 
zaran ziraat yapılan kısımlar 
bu geniş'iğin aocak üçte biri 
nisbetindeıJir. iklim ve toprak 
şartları çok müsait olan viliye· 
timizJt", ttknik bilgil~rin de i 
lavesiylc önümijzdeki mev.>imde 
elde cdilccc-k randımanın çok 
daha fazla o:acağı tahmin t.dil· 
mektcdir. 

Ziraat müdürü 

Pamuk kongrtsine iştirak 

etmrk üzere Ankaraya gittiğini 
yazdığımız Ziuat müdürümüz 
Bay Nuıi Avcı dönmüştür. 

Okullarda kitap 
mecmua satışı 

Ceyhanda 
kömür der 

'u 
an 

Ceyhan bölgesin la 

Hava kurumuna yaf Vi~ 
ı aın l 

1 Ceyharı : 15 (Tür ksöıilrpı 
hıı Cıiriııdc n) - Kasabam Slf~~t 

, derp,.y kömür gelmekte ~i 
kömür satıcılarından kölll' 
mak ciddı n bir mt-ıeledir 
ı~ perakende suretiyle 
almak için insanın }'Üteği 
kak s•ırette pek g<'nİş ol 

Kö nür çuvalla 6 kuru 
!osu ise 6,5 luruşadır. 

b i r kilonun yarııı 

hlaklıtı da, caba. ( B' 

Bir sepet kömür alıli 
için tam yaıım saat bekJ nsı. 
!azımgeJd:ğini bizzat g(bi 
Demek ki lıu iş s1rf 11st~ 

' ttcının ke)fıne bırakılrnr.-.kk 
ıstediti giLi hareket t~hlr 

ıa 

ser be: sttir. .Jun 
Kışın şu so~uk gü~ 

halkın ekmek kadar ~ta 
ihtiyaçlarından l·u'unan ~bi, 
İiinin biı kaç eldtn idar~lü: 
mesi kabil detil midir? ir. 
satıcısı kızınce, doldurd üs 

pcti de geı i boşaltm~1'Jtok 
nıüşten> i az .. ulamııktıdıf 
ciddcrı doğıu ~ir iş o!rııl 
rcktir. 

• 
Maddi merıfaat mukabilinde Bölge~izde Hava K-'~ı 

kitap, mecmua ve saire satışına na te bt::rı ü!t": d~vam et~\ 
tavassut edilmemesi husurn .ıda dir. O Ü n ytniden r.~b 
Maarif Ve~ilcti hrafından bir köyü 1~9 lira Vt' Durhı 
tamim neşredilmiştir . hu tarn•mi de k 0yü de 31 lira Hav3 
yezıyoıuz: muna para teberrüünde 

Buı müeurse ve tt'ştkkül- ' nıuşlaıdır. Bu paralar DcJ 1 

!etin, mad<>i nıerıfaatlor göstl'r, ) Ü muhtarı Şükrü Kays t u 

mek ~uretiyle kit ... p, mecmua ve ı dfin Hava Kurumu Cey 
saire utışıoa tavauut etmemeleri 

1 bt"ıİnt' pıtuılmıştır. 
için maarif ve okul idateleri ile 1 

• çuk 
ö~rt:tmenlere müracaat ettikte 
ıi \e siıkülrr gönderdikleıi 

görülm ktedir. 
Maddi mtnfaat mukabilinde 

t u gibi t ıva .. sutlara gi• i:mtnin 
•· ticaret malıiyetin ~e ,, olduğu 

aşikardır. Ticaretle iştigal il'e 
mrmurin k .rnurıu ile menedıl · 
miştir. 

Alakad.u cemiyet, müe.uesr. 
ve şahı,!ar ta af ırıJan, maddi 
bir menfo1al karşı!ığı olınadan 

ma ıuıf müf sseselerindP. ~atılma· 
sı isteni len nınhal ıi pi)a :ıgo bi 
!etler i, takvim, muhtıra, meslr ki 
kitap v• macmualard11 Ö~rrt· 

mcnlerio mt'slt ki vazifc:lrrioe 
tahsis edecekleri kıymetıi s ?at
lt'rini işa-al etmekte ve ayni u· 
manda muhitl .. rind,., bu işlerin 

bir mcrıf.ıat temini maksadi yle 
yapıldıtı ıt habını uyandırmak 
tad.r. 

Bu iıihaı la vekilliğimiz tara· 
fından ayrıca te.blikat yapılma 

dıkÇ:i gerek maarif ve okui mü· 
dürlHinin, gu,.k ötrctmenlc· 

rimizin bu gibi işl,.re aracı ol · 
mamalsrını, mürac !at sahip'c-ri 
rıe, Vrkilli~e baş vormaları hv 
siytsinde l u'unmalırını rica e 
derim, 

Ad değişlitme 

misyo u f aaliy 

Vıliyetimiz dahilin fe 
Jrtişccek göl, köy, dat. 
le ve sokaklara yrni 

ı karşı'ıtmı v rccek olao 
I }OD faaliyttine lııı!a dt 
mrktc vt ctüdlcrinı gerıİf 
! tedir, 12 

Hak iınler arasınd ~~ 
pılan ueğişikliııf 1 

Arıkara : 15 (fürksa' ~ 
habirin 'en) - Amasy• '1 
za nı--lıkemesi ı eisliğint ı 

ağır ceza mahkemesi ı 

Ata Bılgı''· E az t •Jl' 
mahkeml'si rt:ish~ ine f. 
ağır Celil reisi lorahiın 
Erzincan asliye Cf'Z'l hi 
rıe Foça miicldeiumunıil 
idil, Zongu'dak ~ sli>e C:: 

kirnlıgine Ayvalık müd 
misi Nn ni Baytek, De" 
kim muavinlı~ine Dü zce 
hakimi R· şa t Keskin, 
dak hakim mua, inlitirıe 
beyli mü Jdı iuınumi mu• 
ran Y ıjiter tayin edil111İ 



94 
tti lkinci KSnun 941 TÜRKSÔZU Sayfa 3 

HincJiçini 
Siyam arası 
Gerginliği 

Yugt'slavyada tedbirler Vatandaş ! 
BORSA 

Jaukabil tayyare 
:.kınları yapıldı 

.ARl MÜBADELESi DURDU 
J 

bS Londra : 15 ( a.a ) - Siyam 
Jsmi tebliğine göre, iki Hindiçini 

f U)ıyaresi Pazar günü Nakonpa• 

am'u ve Siyam · ayyareleri de 
• .JJbanekete bir karşılık akını yap· 
111 P'ış \ardır. 

at Vişi : 15 (a.a) - Havas ajan· 
Y nın bildirdiğine göre, huduttaki 
~ .. ~upışrnalar dolayısiyle Siyam ile 

so~ 

ı•ransız Hindi~inis i arasında kara 
am 1rıkiıle her türlü Tic,ret mübade· 
kte si muvi'kkaten durdurulmuştur. 
köııt~ 

ledir· 

le ~~ l • d 
eği djU garıstan an 
:::~ecnebi kıtalar 

dır. geçmiş degv ildir 
il ~ 

( Birinci sayfadan artan ) 

ala~ 
k~ Sofya : 15 (a.a) - Bulgar a-

be ~ansı bildiriyor: lhılgaristandan ec
t i0 ıebi kıtalarının gt' çişi ve bu hu· 

sırf usta siyasi te~ebbüsler yapıldıgı 
kılını~llakkında y.· bancı memleketlerde 
t tahrik edici mahiyetle çıkarılan şa

t (iaları Bulgar ajansı tekzibe me-

.. ıİundur. 
guo Filhakika hiç bir ecnebi askeri 
r IJJl'utası Bulgaristandan geçmewği 
nan ~~ibi, Bulgar hükumeti de hiç bir 
. d e ıük5mct nezdinde bu hususta her 
~ ar ~angi bir teşebbü ; yapmış değil· 
ır? fü. Esasen ortada böyle bir teşeb· 
urdııfı:ıüsü mucip o acak bir sebep de 

[tmakt-Yoktur. 

ktadı' 
olırı• J\frikada vaziyet 

( Birinci snhif eden aı tnn ) 

a K~'kolu idi. Bu araşhrmalar şimdiden 
etr'iYi neticeler vermiştir. iki gün ev

~el bir tayyare, küçük bir ltalyan 
en fubayı gnıbunu deniz kenarında 
rh351 - - . ırormuş ve bır harp gemisine ha-
Hav~ ber vermiştir. Harp gemisi faali
ünde yete geçerek bu gurubu yakala-

r Do tıııştır. Gurubun içinde Seydibaranı 
aya ııkumandanı ıeneral Belcentina da 

ı. vardır. 
CeY'' 
M--~~--~~~~ 

e l·:?-=ı·~·· 
aliye 16-1- 94 t Per~embe 

ilin fe 8 00 Program, scıat ayarı 
dakı 8.0~ AJANS haberlı::d 

t-nl 8.18 Müzik : Hafif program 
of ao ~ 8.45/ 

a efe' 9.00 Ev kadını - Konuşma 
geııİ~I 12.10 Progıam, San• ayııı 

12.33 Miizik : Fasıl heyl"Iİ 
d 12.50 AJANS haoeı !eri 

sın 13 o 
ııl · 5 l\lüzik : Fasıl lı~yt'li 

ikliP 13.20/ 

.. 14.00 
ürksO 18.00 

asya ' 18.03 
liğine 18.40 

csı 19.15 
8~ır 

n-: f>.{ t 9.30 

hiın 19.45 
ıı ha~ 20. ıs 

'_si 
ıurrıı 20.45 
İ)·e c 21.00 

müJd 21.30 

, Dev' 21.45 
Düı ce 22.30 
. ı~ 25 5 ın, c . o 
liği11t. 23.25/ 

r mualı.1~ 23.30 

·diloıi~ 

Müzik : Kaı ışık progı am 
Program, saat ayarı 

Müzik : Radyo caz 
Müzik : Türk 

Müzik : Musiki kalcydos· 
kopu 

Saat ayarı, AJANS 

Müıik : lncesaz 
RADYO GAZE.TESI 
Müzik : Piaııo ite caz 

Müzik : Dinleyici istekleri 
Konuşma (Sıhhat) 

Müıik : Radyo orkt'slrası 

Saat ayarı, AJANS 

Müzik : Dans müziği 

Yarınki Pıofram ve Ka· 
panış 

Belgtad : l 5 ( A. A )- Yu
go lavyanın bir kaç ayaletinde 
ekmek vesika ile verilmektedir . 
Bir kaç güne kadar sabun vesika 
ile her aileye haftada bir kilo 
hesabiyle ver lecektir . 

Bölgemizde bu sene 
soğu ı, lar şiddttli 

( Birinci sAhifeden artan ) 

mamış olan kahvehane vesaire 
gibi umumi yerler hemen sobala· 
rını kurmuşlardır. 

Soğuk, bir giin içinde kendi 
ni hissettirmiş; car.ldelerde manto, 
palto ve şarpo ile dolaşanlar, el
divenli kimseler çoğalmıştır. 

Hava, dün kapalı, fakat yağ 
mursuz ve rüzgarsız geçmiştir. 

So~uk bütün setrliğ'i ile devam 
etmektedir. 

Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlerlmlzln ço. 

fialmasma yardım ediniz 1 

. 

-
BU AKŞAM 

Nöbetçi Eczane 

Halk Eczanesi 

Tarsus kapısı Yanmda 

-

Pamuk - Hubuhat 

CiNSi 

Ko"'a 
!iJa · arla0·ı •• ' t p 

KiLO FIATI 
En az 

K. S. 
En çok 

----· 12 
48,~ 49 -

47 ,00 48,25 -~a. temiı.i 
Kapımal-ı 
Y. Pamuğu _3_5_~1 
Klevland 1 55,50 6_u __ 
Susaam _ 2_4 __ 1 

~ 5 1 
K.buğday 

1 ~ugday To. __ 1_4,_S __ 
--- ı · -- \ 1 

,~e~- --·- ı 
Atp;~ ~o __ ~.675._ · 
Yulaf 1 6,25 

- 15 ı 1941 
t. ambiyo ve para 

ı~ B:ı:ıkasıııd;ın " il!"(ll~ t, __ 

~R':~j~:-~- 1 ==' 
_ frank (~ra~~ız) - i 

ASRİ SİNEMA 
d a 

MATl~E SUVARE BU AKŞAM 8.30 2.30 
Şaheserler serisinden 

Pi ER RE ANNIE - - -RICHARD WILM VERNAY 

ın y arattıkları 

TARAKANOVA 
Her 

.L\sfalt 
Akşam 

Caddede 

Sterlin (ıng~ _ -2._ _ 2 ı_ 

l 
Dolar ( ~mer~a) _ t32 20 
Frank (isviçre) --~~~:....-.....:..--ı---

Kadınlar Saltanatı 

ÇAGLAYAN Salonunda 

Tamamen yeni kadro 
lstanbu\un en güzide san'atkarları 

Okuyucu bayan Altınay - Varyete san'at-

• 
1 

1 

1 

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

1 

1 
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ilin l 
1 
1 

1 

İş arıyor --
Yüksek tah~il görmiiş 

iyi bir muh~ııebeci günün 
muayyen saatleti i~in iş arı· 

yor. 
Muhasebenin her şekil 

ve usuluna v kıf ve her nevi 
müı-ssese muhası-bfsini idare 

edebilir. Şf'rait ehvrndir. 

Tür1<sözünün (cezmi) remzi 
ne ta hrirerı müracaat edil. 

mesı. 4-4 G. 12596 

1 L A V E T E N : Umumi istek üzerine 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

T arzan ve Oğlu 

Pek Yakında 

CLAUDETTE COLBERT - OARY COOPER 

SEKİZİNCİ 

1 

Vurddaş !. 
Mürettip alacağız 

işlet- / Devlet Demiryolları 6. ncı 
me Satınalma komisyonundan : 

Hava kurumuna aza ol 
Matbaamızın gazete kısmın

da çalışmak üzcrebir mürettibe 
ihtiyaç vardır. ldarehanemize 
müracaatları. 

Muh3mmen bedeli 2100 lira o!an 300 ton kuru meşe odunu ' 
31-1-941 cuma günü saat 1 l de açık eksiltme suretile Adana
da idare l.inasında utmalınacaktır. 

Uu işe girmek istiyenleıin 157.50 liralık muvıtkkat teminat ak. 1 

çaları ile kanunun tayin ettiği vrsikı-ları hamilen komİS)OD reisli· 
ğine mü•acaatları lizımdar. 

Bu işe ait ~artnameler Komİs)'on~ müracaatla bedt:lsiz olarak 
görülür. 12642 15-19 25·-30 

,· 

tlt 

\ 
\ 

; 

1MfLLİ 
..........,,PiYANGO 

1 

'I 

'ı 

y 1 L D 1 

· -=:' 

z Möble Evi 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'l 

Ziyaret Ediniz 

-

f Ev ı ı , Zar • 1 Eşyalari 
··-

Mutedil Fiyatlar 
Salon Takımları, gariroplar, yatak ta <tmları, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Atelyesinde 
K}sa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

l
1

aşradan Sipariş Kabul Edilir 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddc<:ıi Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,, Moble Evi 

12546 



Sayfa 4 

Radyo Satmak 
çok kolaydır 

Asıl mesele satılan ~adyola
rın servisini temin etmektir 

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

En iyi radyo ile en iyi 
servisi beraber bulacağınız 

şudur •• muessese 

Gaip Anahtar Kılafı 

TORKSôZO 

Hududlardaki 
Arslanları 
Düşünelim! 

Hemşeri 1 

K ar ve yağ'mur alhnda, fır· 
tına içinde hayatlarını her 

an f~daya hazar bir halde, mu
kaddes yurt hududlarırıı tJekli· 
yen kahramanları bir an hatırı
mızdan çıkarmamak mecburiye
tindeyiz. 

Onlar, müşterek malın, müş· 
terek şerefin bekçiliğ'ini yapı
yorlar. işlerini, güçlerini, ailelerini 
rahatlarını arkada bırakarak va
zife başına koşmuşlardır. 

Bitim de onlara karşı borç
lu olduğumuz vazife vardar: 

Elimizden geldiA"i kadar 
onların vazifesini kolaylaştırmak. 
Hediye edeceğfoiz bir yün el
diven, bir yün kazak, bir yün 
çorap, bir pamuklu ıömlckle 
onları sevindirebiliriz. 

Adana her zaman oldu~u 

gibi bu işte de hamiyet ve fe
dakarlık yarışına çıkmıştır. Buna 
katılmakla vatan müdafaasına 
da iştirak ediyoruz demektir. 

Bu işle u~raşan Kııılay'm 
sana uzattığı müşfik ve şif aklr 
elini boş döndürme l 

..................... 
Yurddaş! .. 

Kızılaya üye oı 1 

.............................. , 

lçeı isinde yedi Anahtar asıh 
Bir muhasebeci alına· zincirli Anahtar Kıhfını gaip Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Ş. 
cakhr • 

3656 ve 3659 sayıla kanun· 
lar şümu!ünc giren mücssesat 

ve devlet emmuriyetlerinde blf 
)unmuş bir muhasebeci alma· 

cıkhr . Talihlerin derhal Toprak 

Mahsulleri Ofisi Adana Ajansına 
mü ıacaatlan 12639 8-12-14 

ettim. 
Bulup Türk Sö:ıü Matbaasını 

teslim edeni derhal memnun 
edec,timi ilin ederim. 

Çocuk insanların çiçeğidir. Se 
viniz okşayınız fakat öpmeyiniz 

Çocuk Eelrgeme Kurmu 
Genel Merkezi 

Adana Mensucat Fabrikası müdüdüğünden: 

Muhterem Çiftçilerimize : 
Tohumluk için iyi evsafta klevlınd çitidimiz vardır. Arzu e

denlerin Fabrikamıza Müracaat etmeler;ni rica ederiı. 
8 - 12-14-16 12637 

ı 6 ikinci Kin .. 

iKi 

t 
Her Eczahanede bulunur. -

------------------- .... . -. .. 
M. 
l'· 

T. İŞ BANKASl a: 
Taht 

Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye P ı anı 

K E Ş 1 l> li. t .. 1': R : 

4 Şuhat, 2 Mayu, 1 Agustoı, .3 liı.incitc ·şdn 

tariblerind~ yapılır. 

i941 iKRAMiYELERi 
1 Ad~t 2000 Liralık 2.000 [,ira 

s il 
1000 " 

3.000 
" 

2:! il 750 " 
1.500 " 

4 ti 500 " 
2.000 " 

8 250 " 
2.000 ti 

" 85 100 " 
3.500 

" " 80 50 il 
4.000 

" il 

300 20 " 
G.000 " il 

11Uh1 

lldt ' 
nttiU 

tta ı 

hurl 
da 
fekl 
•d•lı 

·-· 

SİC 

,are ı 
Ziraat Barıkasındn kun, baralı ve i hraısız tosınruf ~cs<1plarııt :k p 

en aı 50 lirası bulunanlara~ sen.ede ~ defa çekılecek iiı k 
kur'a ile a~ağıdaki plfina gore ıkrnmıye dajtıtılacaktar. omb 

4 Add 1000 Lirnlık 4000 Lira ı or 
4 ,, 500 " ~000 .. nin 
4 " 250 ,. 1000 " eçm 

40 .. 100 .. 4000 
l 00 " 50 " 5000 
120 ,. 40 ,, 4800 " •sine 

160 20 ,, 3200 tfyt 
" " tt e 

" 
lyya 
aıbiı 

" 

DIKKA T : Huaplarındaki paralar bir sr ne içinde 50 li aptı. 
1 k . k kd" d .. cJI ımaı 

Tadın aıatı düşmiyen ere i ramıye çı tığı ta lr e yuı ıslriı 

20 fazlasilc verilecektir. terci; 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylul, 1 Birinckanun, 1 M•t ~ 

1.ı l Haziran tarihlerinde çekilecektir. J.. v1 

'--·------------------2~eti 
__ A .... b_o_n_e-ve-1 l_a_n __ T_'l.J ___ -R.-K.--S-0-.-iJ:: 

Ş t ı wıiiiiiiİımııiiiİiiiııııiiıi...iii----~,.,~ an ar arı - c;oıaı• ~~ -AO.VC• ır lt 
Sahip ve Başmuharriri mı, 

FERiD CELAL G0YE'4 pde 
Seneliti 1200 Kr. 
Alta aylığı 600 .. 
Üç aybA"t 300 .. 

Ayhk ta abone edilir. -lıınıar için idareye 
mUr•caat etmelldlr. 

r s: 
Umumi Neşriyat Müdürü 1 m 

MACiD 00ÇL0 

Basaldı2t yer : TÜRKSÔZÜ M=' 
J o 


