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Ankara : 22 (Türksözü muha

birinden) - Malüm olclu~u üzere 9-·-· ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·! 1kti at vekaleti, iş kazalarlyle me -

MISIRl lNlOOLUOlN Dl 
YOL GiDER f AKAT •. 

Nevz.ad GÜVEN 

B 
ir müddettenberi dünya
nın gözü yine yakın şar
ka çevrildi. İtalyanın Ar

vutluUa ve garp çöl6nde yedi-
. dayağı bütün mihver ensesinde 
isacttiği için bu mıntakanın vazi• 
eti biraı. daha nazikleşti ve e
emmiyeti biraı daha arttı. Bu 
ı.iyetin tabii bir neticesi olarak 
anyanın yakın şarka doğru 

ikamet alan bir hareketine şa-
it oluyoruı.. 

Son zamanlarda Romen ordu
u talim ve terbiye edecek Al

an aakerl heyetlerinin •yısı pek 
-,~ıataştıl Okadar ld, Romanyaya 

gılan bu kuvvetlerin ne Romen 
rdusunu organir.e ve ne de Al
anyanın Romanyadaki menfaat
rini korumak malı.:sadiyle toplan
ış olduğuna inanack bir safdil 

aldı. 

Ankara : 22 (Türksözü muhabirinden)- 1 Şubattan itibar.en 
tatbikine başlanacak olan yeni navlun tarifesi mucibince Bulgar 
demiryollanna aid kısımlarda 15 tonluk vagonlarla nakloluna
cak eşya ücretlerine •;,5 nisbetinde zam yapılacaktır. Bulgar şi
mendiferlerinde yapılan bu zamlara rağmen Türk ve Yunan de
miryolu idareleri kendi servislerinde gene eSki tarifenin tatbiki
le hiç bir fiat farkı koymamağa karar vermişlerdir. 

Bu suretle tenzilatlı tarifedeki zam keyfiyeti münhasıran Bul
gar demiryollarmda kalacak ve üç taraflı, müşterek tenzilatlı ta
rifenin diğer hükümleri aynen muhafaza edilecektir. 

Toprak mahsu.lleri
nin ıslahı çahşması 
Ziraat mücadele teşkilatın~n 
çahşma blançosu çıktı 

Şehrimiz Ziraat Mücadele is 
tasyonu 1940 yılına ait senelik fa. 
aliyet raporunu ncşretmiftir. lstas· 
yonun geçen bir yıl içinde yaptığı 
işler bu raporda muf assalan izah 
edilmektedir. 

••· T o B R u K •... Ieki hastalıklar ve analık ~igorta
rına dair olan kanun layıhasını i A L 

1 
N D 1 i ~~yük Millet Meclisine sevketıniş-

• Vekalet, bu sigortaları tatbik 

•• • 
ı edecek olan işçi sigortalası ida-

•,:. BiR ITALYAH GENERALi" •.. resinin teşkilat ve vaı.ifelerine 
dair bir kanun layihası hazırlan-

1 • ÇOK l'TALYAN • maktadır. Layiha önümüzdeki İ1• f( BiR 
1 0 

i günlerde son şeklini alacak ve en 
kısa bir zamanda Bü) ük millet 

i (RI' ESiR EDiLDi ! meclisine sevkolunacaktır. 
i ! Yeni sigortalar Türk işçisinin 
i ! j istikbal için en sağlam mesnedi 
i BiR ITALYAN KRUVAZÖRÜ ! olacaktır. 
f ATEIŞLER iÇiNDE YANIYOR ! 1- ----------

• • 
ışçıye 

oluyor 
Bulgaristan 
mukavemeti 

MİHVERİN YUGOSLAVYA 
V E BU L GAR İS T AHA 
B O T 0 N A G I R L 1 G 1 i LE 
YÜKLENMESİ MUHTEMEL 
TA YMIS BÖYLE DiYOR 

Yeni Hitler - Muaolini mtıll
atından sonra Romanyadaki bu 

man tahıidatıuın Balkanlarda 
.___ ........ L(iı\ ve huzuru bozan yepyeni 

ir mina ahıy,aı kadar tabir bir 
Y olamaz. Bu tahfidabn hedefi 

.MiaaıdeJc lstuyonu, böJıcsi 
dahilinde 143 haŞere ve 32 cmra
za alt 6rneklerin teıhisJerini yap 
mıt ve bunlara karşı mü~adelc u• 
sullerini teıbit etmiştir. Pamuklara 
Anz olan Pcnbekurd ve Earias 

AMERlllllAR HARBE 
GİRERSE JAPONYA DA 

UALBJBECEI 
JAPON BAŞVEKlL/ D'ON 
BEYANATTA BULUNDU 

Londra: 22 ( a.a. ) - Taymis 
gazetesi başmakalesinde, şöyle 

ya1.1yor: Nazarı dikkatin yeniden 
cenubi şarki Avrupa üzerine le· 
merküz ettiği aşikardır. Musolini· 
nin harp makinesine güvenmiyen 
Hitler Sicilyada ve Adriyatikde 
kuvvetli nokta1 arı elde etmeğe 

mecbur olmuştur . Hitlerin şimdi 

müıtefi~i ltalyııya karşı itfa elliği 
istihfafh a7.anıet belki nihayette 
onun mah\lna sebeb olacaktır. 

ftalyada herkes Hitlcr'dm nefret 
etmektetlir. Mih"'.er tazyikinin bü 
tün ağırlığı ile Bulgaristal\ ve Yu
goslavyaya yüklenmesi muhlemel-

Garp ç6Hlnde motörlü İngiliz kuvvetl~nin öncü kolu taarruza geçerken ( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Kahire: 22 (a.a.) - Orta şark .__.------·-------------------

lngiliz .erdulan mnumi karargahı- K•RA 'BEDELLER• 
cya hedefleri nedir? Bunu kes

eye imkan yoktur. DOnya mat
ah, mes'ul ve scllhiyettar nıah-

llcr bunu muhtelif şe\:itdc tefsir 
.___ _ _ e müteaddit hedeflere hamlet-

Si 

8 

ek suretiyle iıaha çalıştılar. Al
an erkinıharbiyeıinin kafasında-

i ..maksat ne olursa olsun hadise
İl) çok Y.a~ınımızda ve emniyet 
h•l•rıqyaın ••unda cereyan 

tmesi dQlay-.iyle biı.i de çok a
lakadar eden tarafı vardır. Nite

im tahmin ~çiilen muhtelif gaye
r arasında Almanyanın bogazlar 
ı.erine bir ı.orlama hareketinde 
ulunmaaa.. ihtimalinden de bahse

diliyor. 

Teyakkuz. ve buaünkü prt
biı.e Lher dürlü hatta en uıak 

ıhtiııum bile varid ıönneyi emret
mektedir. Türkiye dirİjanlarına 
~~im olan fildr de bu olduğu 
ıçın çoktanberi her dürlü tedbiri
mizi almıı hazır bir vaı.iyette dur
maktayız. 

Falcat bu ı.ihniyete ratmen 
bize karşı böyle bir taarruz. ha
reketinde bulunmak için karıı
mızda1'ilerin ya deli olduğuna ve 
yahut meıbuhane bir harekete 
tqetit)ftı mecburiyetinde kalacak 
kadar ıı.k11ık va dar bir vaı.iyette 
oldulı:lanna inanmamız lizımıe
li~. Çünkü, 'rirklyenin, delil ken
dı topraklanna vukua ıelecek bir 
tecavüz. karıı,ınd• liitüıl kuvve
tiyle §ahlatıacatmk , ftatta emni
yet sahaları dahilinde Wku ge
lecek bir tecavüz .harclc~I kar
ıısında da bigtne kalmıyacatma 
artık kimsenin ıüphesi kalmam11 
olsa ıereUir. Bilhassa bunu im

ı...::;;.~,. pa~atorluk devrindeki 1ürkiycnin 
ıstıldAl ve 'eref için nuıl d6Aii'· 
tütünü, varını yotunu bu utqrda 
nasıl feda ettitini içimiz.de ıören 
Almanya çok iyi bilir . Ve yine 
o Almanya -çok iyi bilmektcd\r 
ki, lrnparatorlulı: Tilrkiyeıiyle Milli 

( Geriıi ikinci aayfatta ) 

( Gerisi ikinci sayfada ) 

••••••••••••• ROMANYA RADYOSU 
iŞGAL MI EDiLDi? 

AMERiKA SOVYETLERE 
VAZiYETiNi DECIŞTIRDI 

ING/LIZ KUVVETLER/ 
DERNE YOL UNDA 

Hadlaelertn tahllatı üçüncü sohlfede 
"lılclt .... rln lcmalı,. sutunundc 

••••••••••••• Japon Ha ridye Nazırı Matuzka 

nan husuır t;Hr resmi tebliti, Nil ı 1 
ordnıu imparatorluk kıt'alannın 1 
dünötlcdenıonraTobruk'unhJl· ı•çı•N YEN•ı KARAR ricf ve dahiH müdafaa hatlarına 
sekiz kilometre derinliQinde gir· 
miş olduklannı bilclirmektedir. im· 
paratorluk kıtalannın ileri hareketi 
devam etmektedir. 

Aralannda bir general de bu· 
lunmak üzere şımdiden bir çok 
cşir alınmıştır. Tobruk limanında 

demiryolu bulunan Tan Korçiyo 
ltalyan kuruvazörü alevler içinde
dir. Birçok petrol depoları da yan· 
maktadır. 

Anka a : 22 (Tüıksözü mu· 
habirinden) - Aldığım malumtla 
göre, Kira bedelleri icar mukave-

lenamesiyle muayyen olmayan ve· 
ya milli korunma kanununun tat· 

bik mevkiine girm,sinden sonra 

inşa veya tadil edilmis olan veya 
müstecir tarafından tahliyeden son· 

B. RUZVEL1'/N MÜMES
SiLiNiN TEMASLARI 

Sof ya : 22 (a.a.) - Ruzveltin 
hususi mümessili Albay Donovan 
bu sabah Bulgar Hariciye Nazırı 
Popof tarafından ikinci defa kabul 
edilmiş lir. 

ra kullanma taru değiştirilerek icar '•""::"":'~---~----
(Yazısı üçüncü sayfada) 

-----------~--_:.---~- - ____ (Gerisi üçüncü say_fa_d_a_) _____ (_G_e_ri_si_i __ k;...in_c_i _s_ay_fı_a_da_)_ s o H o A 
A 

ıoııuTLERl't---: 
ATATÜRK PARKININ 

BUGÜNKÜ HALI 

Bintürlü emelı ve büyülı 
paralar harcanarak yapılan 
O• Atlana için bir iftihar ve
•iyl .. i halini alan Atatürlı 
Parlıında bir hayli .zaman
danberi bariz. bir balıım•ızlılı 
görünmelıt•dir. Boya•ı d61ıül· 
MIİf tıralar, .allan an direk
ler, olıanma.s bir rJıil alan 
lıirli levhalariyle bu güzel 
e•er iç •ı.zı•ı vermektedir. 
Bilhaaaa bir yafmurdan aon
ra abidenin etralmdalıi 6o,
lalıta teıelılıiil eden gölctilıler 
mütemadi bir ihmalin delili
Jtr. Ôyl• z.annediyoru.z iri, bu 
çirlıinlilılerin i.zale•ine mani
olacalı'fey para me.eleai de
lildir. Çünlıii, milıdan balti• 
m•v.zuu olamıyacalı kadar 
az. bir para ile bunlara ma· 
ni olunabilir. A•ıl derd ala
lıa .,. priıf noluanlıfıdır. 

Efa BeleJiyemis biricilı 
iltih• HriyleM ..aydıfc ,,..." 

Siird ve Bitliste de demir, 
asfalt madenleri bulundu 

imar ve inşa davamız gibi madencilik sahasında da yeni ve 
büyük müjdeler ve muvaffakıyetler kaydetmekteyiz. Yurdumu
zun madeni cevherlerini aramak ve bulmak yolunda da Türk 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, çQk büyük gayretler göster
mektedir. 

Bu Enstitümüz, yurdun her tarafında olduğu gibi Siird ve 
Bitlis'te de devam eden tetkik ve aramaları n.eticesinde Siird'in 
Şırnak kazası dahilinde Sığerik - Şırnak mevkiinde Asfalt ve 
Bitlis'in Kotum kazası dahilinde Tuğ köyünde de demir maden
leri bulmuştur. 

biriktirm• .zihniyetiile hare
kete devam ettifi için bu 
b6yle oluyoraa diyecefimis 
yok. 

Y o/Na bu fefid ihmaller 
yalnız güzel bir Je.eri harap 

BULGAR KABiNESi DÜN 

DE BiR İÇTiMA YAP-Ti 
Sofya : 22 ( A. A. ) - Bul

gar-kabinesi geçen gün tetkike 
başladığı meselelerin mfrzakere
sine devam etmek üzere bugün 
ikinci defa olarak toplanmıştır . 
Bu toplantıda Başvekil Filof ile 
bütün nazırlar hazır bulunmuş
dır. 

etmekle kalmaz. Ayni .za
manda vücude getirdiği fİr· 
kinlik/erle de ıehirlinin .zevk 
terbiye•i üzerind• fOk k6tü 
teairler yapar. 

Belediyemizin vaz.ife•i de 
bu olma•a ••rek.tir. 

Yafmurlu havalarda Erkek lisesinin önündeki caddenin manzarası 
( Bir Lise talebesi larolından yopılmııtır ) 

ROMANYADA SiLAHLI 
iSYAN HAREKET/ 

Sofya: 22 ( A . A . )- Romen 
dahiliye nazırı ve bazı arkadaş
larının vazifelerinden uzaklaştı
rılması Lejyonerlerin silihlı ayak
lann,lasına sebeb olmuş ve resmi 
kuvvetlerle bunlar arasında tank 

ve mitralyöz kullanılmıştır . lki 

tataftan ölenler çbktur. 

Bükreş : 22 ( A . A . ) - An

tonesko dahili gerginlik dolayı

siyle bir beyanname neşrederek, 

halkı sükuna, itıdale davet etmiş, 

yalnız vatanı , Romen milli 

menfaatleri için çalıştığını bildir .. 

miştir. Lejyoner gazeteleri milleti 

ittihada davet ediyorlar . 

Bükreş : 22 ( A. A. ) - Pro

paganda nazareti matbuat genel 

sekreteri beyanatta bulunarak Al· 

man binbaşısına yapılan suika~ti 

şiddetle takbih etmiş ve Lejyo

ner teşkilatının bu ölümden ken

di mensublarından birisini kay

betmiş kadar müteessir olduğunu 

blldinni~tir. 



MALI BAHiSLER 

iNGiliZ MAlİYESi 
Jııgiliz hükumetinin Birinci 

K a n u n v a r i d a t ı ka
zanç vergisi tahsilatında büyük 
bir artış göstermektedir. Birinci 
Kanun ayının üçüncü haftası i
çin kazanç vergisi tahsilatı 6 
milyon 600.000 İngiliz lirası idi. 
Halbuki bu yekun bir ay evvelki 
hafta zarfmda 3.800.000 İngiliz 
lirası ve 1939 senesinin ayni haf
tasında yalnız 2.100.000 İngiliz lirası 
idi. 21 Birinci Kanun günü niha
yet bulan hafta zarfında tıüku
metin mecmu varidatı 23.900.000 
İngiliz lirası idi. Geçen senenin 
ayni haftası zarfında bu yekun 
21.700.000 İngiliz lirası idi. 

İngiliz Maliye Nazırı Sir King~ 
ley Wood tarafmdan yeni Dev
let tahvilleri hakkında yapılan 

beyanat çok manidardır. 1941 
senesi bidayetinde, yeni yüzde 
2 1/2 faizli Harp ve yüzde 3 fa
izli Tasarruf tahvilleri çıkarıla

caktır. Aşağıdaki hususlar İngiliz 
parasının ve maliyesinin son de
rece sağlam vaziyetini meydana 
çıkarmaktadır : 

1 - Düşük faiz nisbeti muha

faza edilecektir. 

2 - Yeni tahvil tertiplerinin 
müddeti daha uzun olacaktır. 

3 - En sonunda itibari kıy
metleri üzerinden değiştirilecek 

yeni tahviller çıkartılacaktır. 

Mali mahfillerin pek yerinde 
olarak işaret ettikleri veçhile, 
daha evvelki tertiplerde yüzde 
3 1/2 faizli harp istikrazı yüz 98 
olarak kote edilmiştir. Halbuki 
bugün 103 ten fazla kete edil
mektedir. Yeni yüzde 2 1/2 faizli 

harp tahvilleri 1940 senesinin te
kabül eden tertiplerinin yerine 
kaim olacaktır. Yeni yüzde üç 
faizli tasarruf tahvilleri ise başka 
herhangi bir tahvilin yerine kaim 
olmayıp % 3 faizli müdafaa tah
villeri ile birlikte tedavül edecek

tir. Yeni yüzde 3 faizli müdafaa 
tahvillerinin müddeti 1955/1965 
de bitecektir. Yani 15/25 senelik 
olacaktır. Bu, bu nevi plasman
lar bakımından mutad hilafına 

bir inhiraftır ve İngiliz hükume
tinin vaziyetinin son derece sağ
lam olduğuna bir delildir. 

MISIRA ANADOlUDAN DA 

YOL GİDER . f AKAT .. 
(Ba,makaleden artan) 

birliği, Milli ordusu, ve Milli ruhu 
ile dünya milletlerine selabet nü
munesi olan bugünkü Türkiye 
arasında ölçüye sığmaz farklar 

vardır. Ve sonra, Türkiye ile mü
cadele gibi muazzam bir fedakar
lık mukabilinde Almanyanın va-

sıl olabileceği büyük gaye ne o
labilir ? Filhakika Süveyşe Ana-

doludan yol gider. Fakat Cermen 
hülyasına mezar olacak bu top
raklardan geçerek İngiliz İmpara
torluğunu Mısırda tehdid etmekle 
Almanyanın halledebileceği bir 
dava o zamana kadar zaten kay
bedilmiş bir dava halini alır. Bo
z ulmasiyle kendi menfaatlerinin 

de baltalanacağı Balkan sulhunu 
çiğniyerek , bu kadar büyük ve 

uzak bir cephe üzerinde bu ka
dar çetin düşmanlarla çarpışmayı 

göze almak için Almanyanın kat'i 
neticeyi yakın şarkta almayı um
duğuna inanmak lazımdır. Halbu
ki bu ne kadar manasız bir ha
yaldir. lngiliz milletinin harb ga
yelerini ve bu gayelere vasıl ol
mak için verdiği büyük kararı 
biliyoruz . Bunu şimdiye kadar 
B. Hitler de anlamış olsa gerek
tir. Binaenaleyh eğer kat'i zafer 
kazanılmak isteniyorsa Alman gay
ret ve kuvvetlerinin Şarkta değil 

Manşın öte tarafında talihini dene· 
mesi lazımdır . 

Mamafih zarlarını Anadolu 
toprakları üzerine atmak istiyen- \ 
ler varsa biz de hazırız . 

Nerızad Güven 

CENUPTAN BİR 

• 
ADANA - ANTEP 

Adanada yalnız bir gece ve 
yarım gün kaldığımıza ne kadar 
esef ediyorum. Şehri, içinden,son 
defa ancak büyük harbin sonla
rında görüşmüştüm. Karışık , ba
kımsız, iptidai köy şehirlerimiz

den biri idi . 
Garb kafalı ve çalışkan iki 

genci belediye reisliğine geçir
mek, şehrin çehresini değiştirme
ğe kafi gelmiştir. Biri, şimdi Mil
let Meclisi azasından Bay Turhan 
Cemal Beriker , digeri de , imar 
planını inkişaf ettiren bugünkü 
reis Bay Kasım Ener'dir. Beriker 
927 den 939 a kadar belediye 
başında kaldı ; Ener iki seneden
beri çalışıyor. Şehirde , evvela , 
plan inzibatı kurulmuştur. Bunun, 
Ankara ve lstanbuldan başlıya
rak, bütün Anadolu :merkezlerin
de olduğu gibi, geri düşünüşler , 
gururlar , ianatlar ve arsa ihli
karcılan ile çetin mücadelelere 
malolduğunu söylemek bile iste
mez. Gençlik , mukavemeti kır
mıştır . 

Şehre, belki Ankaradakinden 
daha intizamlı bir istasyon mey
danından giriyorsunuz . Sola sa
parak , şehrin merkezine doğru 

geniş bir _bulvar açılmıştır . istas
yonun. karşısında , uzun bir yeşil 
yolla~şehre bağlanan müesseseler 
yapılacaktır : Bu faaliyeti harb 
durdurmuştur . 

Bulvarın kenarına düşen park 
ile Adana şimdiden övünebilir . 
Ağaçlar burada coşuyor . Plan 
tamam olduğu vakıt, yalnız Ada
nanın değil, Türkiyenin emsalsiz 
parklarından biri , bu olacaktır . 
lki tarafta henüz boş duran ar
salara bina yaptırmak için genç 
belediye reisi ameli çareler bul
muştur. Harbin sonunu beklemek 
lazım . 

Evkaf seksen odalı bir otel 
yaptırmak üzere idi . İnşa , mal
zeme buhranından geri kalmıştır. 
Bugünkü otel, bazı rahat odala
rına ve iyi lokantasına rağmen , 
dik merdiveni , antresizliği , dar 
odaları ve sıhhi tesisatının azlığı 
ile, yeni Adanaya layik değildir. 

Belediye reisinin lütufkarlığı 

ile, kısa bir 1.amanda , pek mü
kemmel mezbaha müesseselerini, 
fidanlığı, Ziraat. Vekaletinin bina 
ve tarlalarını , bent ve abideleri 
dolaştık . 

Yukarda söylediğimiz gibi , 
senelerdenberi , ancak hayali ile 
avunduğumuz Çukurova sulama 
tesisleri 1942 de bitecektir. Ada
na şehrinin de hakiki inkişaf dev
rini o zaman görmeğe""'"'.:"başlıya· 
cağız. Ankaranm iki misli kala
balık bir Adanayı, bir gün bizim 
de ziyaret etmekliğimiz nasib 
olacağına hiç şüphe etmiyorum . 
Son sayım, Adananın nüfusu en 
çok artan merkezlerimizden biri 
olduğunu gösterdi: 89.987• nüfusu 
ile Adana, memleketin dördüncü 
kalabahk şehridir. 

Adana şehrinin arka mahalle
lerindeki fukaralık , Çukurovanın 
şimdiki boşluğu, istihsal şartları-

- il -

Falih Rıfkı Atayzn 
diye tavsif ettiği 

•·Memleketin emsalsiz parklarından biri" 
Adana Atatürk parkından bir görünüş 

Y a zan 

f ALİH RlfKI ATAY 

nın geriliği ve darlığı ile izah 
olunabilir. Işık söndürme tedbiri 
zamanında , bu mahallelerde 11 
bine yakın meskenin elektriksiz 
olduğu anlaşılmıştır . Su ve ekim 
~arlları ıslah olunan Çukurova , 
vilayetin diger istihsal ve sanayi 
imkanları ile, şehirde değil, köy
lerde dahi, radyosuz yuva bırak-
maz . 

Adana büyük tecrübeler, spe
külasyonlar, ferdi ve mahalli buh
ranlar geçirmiştir . Sağlam tutu
nuş yollarının artık zihinlere yer
leşmiş olduğuna hükmolunabllir . 
Bol münevverli, uyanık ve heye
canlı Adana, devletin emellerine, 
burada , Anadolunun en refahlı 
ve mamur bölgelerinden birini 
yaratarak cevab verecektir. 

Adana, Büyük Savaşta, muka
vemet ruhunun kaynaklarından 

idi. Eski yeni tarihi , folkloru ve 
mizacı ile , memleket , bir erler 
yatağıdır. Bu bahse daha sonra 
geleceğim . 

Anteb,e gitmek için Fevzipaşa 
veya Narlı istasyonlarından birin· 
de ineceksiniz. Narlı elli beş, f ev. 
zipaşa doksan küsur kilometredir. 
Birincisine Diyarbakır · trenleri; 
ikincisina Toros ekspresi uğrar. 
Yolcular ekseriya ikinci treni ter
cih etmektedirler. 

Çünkü, eğer gecikme olmazsa, 
Fevzipaşa'ya öğleüstü, aydınlıkta 
varırsınız ve ısmarlamışsanız, oto
mobil, yahut otobüsle karanlığa 

doğru Anteb'e ulaşırsınız. Narlı'

ya varış saati, sabaha doiru dört 

1 

~buçuktur. Ne gece iyi uyumuşsu 
nuzdur; ne de orada daha rahat 
edecek bir çatı .altı bulabilirsiniz. 

Toprakkale, veya Narlı, ya
hut Fevzipaşa, bu ara ve aktar
ma istasyonlarına ayak bastığınız 
vakıt, yüreğinize adeta bir ürper
ti çöker: ya geceyi burada ge
çirmeğe mecbur olursanız? Otel 
denen şeyler, o da bulunan yer
lerde, Hımıdhan parçalarından 

ibarettir. 1 

Kahve iskemlesi üstünde, bu
ğu, zifir ve koku içinde pinekle
mek de var'. Bunlar seferberlik 
veya hicret gibi hususi ahvalde 
şikayet olunmıyan sıkıntılardır. 

Fakat tabii yolculukta, rahat bir 
gece; iyi vazife görmek için şart
tır. 

Fevzipaşa'ya iki saatten fazla 
gecikerek geldik. Gün aydınlığı 

dağ eteklerine kadar sürdü . Sonr.a 
hava karardı. Meyiller t atil olmak
la beraber, mütemadiyen sert bir 
yokuştan tırmanıyoruz. Yolun ·b ir 
tkrafı dağ, bir yanı alabildiğine 

uçurum olduğunu dönüşte gör; 
düm. 

Bir gün evvel kar yağmıştı. 

Yolun düzlüğü su, bozuk kısımla
rı çamur içinde idi. Bununla be
raber Fevzipaşa- Anteb yolun
dan şikayet edilemez. 90 küsur 
kilometreyi, yağış zorluklarına 

rağmen, üç saatte alabiliyorsunuz. 
Esasen bozuk yerlerin kenarlarına 
tamir taşları konmuştur. 

Şark ve yolsuz memleket şofötle
ri, bazen, imkansızlığa çare icad 
edecek kadar ustadırlar. Ecnebi 
bir dostum, seyahatte bir dağ a
şarken, benzin, depodan ön tara
fa gelmiyecek kadar azaldığı için 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

DUYDUKLARIMIZ 

Dünyanın en kocaman Prrlantası Nevyorkta 
Nevyork cihan meşherinde Brezilya şubeoıinde 

dünyanın en büyük pırlantasını teşhir etmişti . Brezil. 
yanın şimdiki Cümhurreisi namına izafet ile "Ge
tulin Vergas~ adı verilen bu pırlanta tam 700 kırat 
sikletindedir. Sergi zamanında lngiliz lirasının kam· 
biyosu çok yüksek bulunduğu vakit buna 100.000 
lngiliz lirası paha biçilmişti. Bu pırlanta bütün dün
ya pırlanta• istihsalatının yüzde on birini temin e· 
den Brezilya pırlanta madenlerinde bulunmuştur. 

Brezilya hükfimeti bu taşı dört parçaya ayıra· 

rak piyasaya arzettiği zaman değerinden daha 
pahalıya satılacağını ve daha kolay müşteri bulaca-

ğını öğrenmiş olduğundan taşı her biri 200 yahud 

150 kırat olmak üzere dört parçaya ayırma~a ka· 

rar vermiştir. 

Bu gibi büyük pırlantaları parçalam·ak ve braş

etmekte en büyük mahar<!t sahibi Hollanda fahri· 
kalandır. Fakat böyle harp zamanında bu kadar 
kıymettar bir taşı deniz aşın göndermek tehlikeli 
olacağından Brezilya hükumeti A vrupadan gayet 
muktedir elmastıraşları Amerikaya celbetmeğ'e ka
rar vermiştir. O zamana kadar taş bir Amerikan 
bankasında muhafaza edilecektir. 

. 23 lkincikanu~ 

Beden T erbiyesle 
C. heyeti topland 
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v~ 

BE~ SPORCUYA · MUHTEllf CEZALAR VERll·~· 
Kadastro hakimi Bay Cevdet 

Banker'in reisliğinde Beden terbi
yesi bölge binasında dün toplanan 
Beden terbiyesi bölge ceza heyeti 
beş futbolcuya on beş günden bir 
seneye kadar muhtelif yeni boy· 
kot cezai n vermiştir. Cezalandı· 

nlan bu beş futbolcu cezalan müd· 
delince futbol oynamıyacaklardır. 
Bunlardan bi.1 sene boykot alan 
genç futbolcunun itiraz hakkı 
vardır. 

SIHHAT MOOORO HASTA 
Bir iki gündenberi rahatsız 

°l)ulunduğunu teessürle öğrendiği
miz sıhhat müdürü Bay Kemal t . 
kizer memleket hastahanesine ya
tırılmıştir. Değerli sıhhat müdürü· 
müze acil şifalar temenni ederiz. 

YENi TOPRAK TEVZi 
KOMiSYONU REiSi 
Şehrimizde faaliyette bulunan 

5 numaralı Toprak tevzi komisyo
nu reisliğine aay Hilmi Tukyo ta
yin edilmiştir. 

TOROS GENÇLERi Bi R 
M ÜSAMERE VERiYOR 

Toros gençBk kulübü idare 
heyeti dün yaptığı mutat toplan
tısında kulüb menf aatına bir mü· 
samere tertib etmeğe karar ver
miştir. 

HALKEYiMİZİH TERTİP 
ETTiGI AY GEZİSİ · 

Halkevi spor şubesi geuçle
rioden bir , grup Halkevli ve Şeh
rimizin tanınmış avcılarmın da iŞ
tirakiylc Taşoba civannda büyük 
bir av gezisi tertip etmiştir. Gezi 
çok istifadeli ve neş'eli geçmiş, 
bir çok av yapılmıştır. 

23 ŞUBAT HAZIRLIGI 
23 şubat Halkevlerinin yıldö

nümü bayramı için şehrimiz Hal

kevi tarafından· kutlama ve zengin 

bir müsamere programı hazırlan

maktadır. 

BINGÖl YAUSINiN 
OEGERlİ ~AUŞMASI 

HALKE V} FAALiYET/ 

Bingöl (Hususi) - Hakkari va
Uliğinden Bingöl valiliğine tayin 
edilen Sadullah Koloğlu vazifeye 
başladığı ·günden itibaren Halke
vinde umumi bir toplantı yaptı. 

Vali bilhassa şehrin sıhhi olmı

yan evlerini:bir ekiple teftiş etti. 
Noksanlar not edilerek program
lı bir şekilde sağlığa uygun bir 
hale ifrağ edilecektir. 

Şehir ve köylerde asker aile
lerine son kararname şekline gö
re, bu aydan itibaren yardJm ya
pılacak ve bütün asker çocukları 
masrafsız nüfusa yazılacak v~ 

hastalarına parasız ilaç verile
cektir. Bingöl Halkevi askere gi
den vatandaşlara sigara ve diğer 
hediyeler almağa da karar verdi. 

Halkevinde dikiş, nakiş, Türk
çe dersaneleri _açıldı. Ayrıca ha
pishanedeki mahkumlar da oku
tulmağa başlandı . 

Vali, vilayet çevresinde va. 
tandaşlarm Türkçe konuşmaları

nın temini için teşebbüsler:yaptı. 
Enerjik,- çalışkan ve iyi bir ida
reci olan Bingöl valisi az bir za
l!lan zarfında çok ıev~ldi. 

ort·a tedriSı~ 
Kadr.olarınr.:. 

lfl 

YEN/ ' BA Z/ · TA y/fiı 
>k 

Adana rsmet lnönü ıııcf : 
sanat okulu biçki ve dildt , ·ı 
menj Mesrure Aktan Eekil e 
şam kız sanat okulu biçki vi 
k• ş öğretmenliğine tayin r : 
tir. ıd 

Adana öğretmen okulll ~ 
terbiyesi öğ'retrneni Abdi ~ · 
vazifesine ila 11eten Adana 

1lc 
okulu beden terbiyesi öğtC ış 
ğine tayin olunmuştur. 

A<;lana ismet lnönü t<~ l 
titüsü tabiiye ve )izik kiıo1n 
retmeni Mesadet Seymen t'fy ı 
ne ilaveteo .. Ticaret . okulıl \t 
menliA'ine tayin edilmiş*·~ 

Orta Ticaret okuJu b 

mersiyal ve metamatik 6~ 
ve müdür muavini Mu~af• 
lu Mersin akşam ticaret o 
ro komersiyal ve metafiıil' 
menliğine tayin edilmiştir. ıı 

la• 

BELEDiYE MEM URt g 

NJN TERFi VETEctl ıı 
g 

Beleniye memurlarııı •t 
terfi ve tecziyeleri hakkı111.ı 
hiliye vekaleti tarafından ~fıı 
makta olan nizamname ~I 
son şeklini almak üzeredir·1.ı: 
namenin hazırlanmasında!;. 
rem kanununun ,esasları go 
de bulundurulmaktadır. 

TOPRA.K MAHSU~ 
ISLAHI ÇAUŞMAı 

( Birinci sayfadan artan ) ~ 
haşerelerinin istlli ve ta~ 
celeri ziraôl vekfilefi~ biY[ 
Yeşilkurd, Caradrina ve ıı 

nia'ya karşı tedbirler aJınJll1fı 
Bunlardan başka N•tf ı 

pnntakalaı ı.ınızın iimon ata~~ 
ehemmiyetli tahripler yap-' 
kurutan hastah~ının \Siı;ayc~J.. 
!eriyle bu hastiJlta mu'IC• 'l7, 
decek ilaçların ~ayini için ~~ 
sc bahçesinde ..,. sun't eıııe 1 

tecrübelerine de başl.anılını!' 
Bilhassa limon ve P' 

ağaçlarında büylik zarar 1'~ 
ta olan Crysomphalus ,,e rl 
koşnillerin itlafında koli' 
üzere yeni bir ilacın fo, 
!erinin tamamlanarak t~~ 
tine iİdilmesine büyük .r·· 
sarf edilmektedir. ı 

Çekirge ve Penbekurd · 
ribleri hakkında Diyarbalc.tf ~ 
din, Antalya ve lspartaya ~ 
mütehasşısı gönderilerek 
ve filoksera araştırmaları ~ 
mış, bu tetkiklerden iyj ıı 

elde edilmiştir. ;. 
Susam güvelerine ve · 

!arda bolunan hububata a~ 
haşerata karşı ahnan td"'j 
müsbet sonuçlar v~rmiştir· 

KIRA smmRi I~ 
. YENİ KARAR -. . 

( Birinci sayfadan art on ) 

l . . . k ll . 1'ir' o unan gayn men u enn t 
dcllerinin ne suretle tesbi\ J 
cekini gösteren bir koord1 

kararı .hazırlan.maktadır. ,) 
Proje önümüzd eki 11'~ 

hukukçular ve belediyecilerd ~ 
rek}cep bir kqmisyond • ~ 
tibi tutularak koordinasyo~ 
tinin tı~vibim~ ~rıcdilccdl1'' 



len kuvveti 
ilerlemekte 

HADiSELERiN ICMA:.-ı 
~ Dün geceki Radyo Gazetesi -~-

AMERİKA HARBE'GiRERSE 
JAPONYA DA O[RHAl GİRECEK 

UNAN TOPRACINA 
ıJ.AN ITALYAN HA VA 
KINLARI ÇOK TESiR 

YAPAMADI 
Atina : 22 ( a .a ) - Umumi 
niyet nezaretinin tebliği: Düş

hava kvvvetleri memleket 
rinde apğıdald akınları yap
ardır: 

1- Selanikte hasar ve zayiat 
tur. 
2- Volof'da bombalar şehrin 
fakir mahallelerine düşerek ba-

evleri hafif hasara uğratmıştır. 
'ller arasında zayiat azdır . 
3- Prevezede sivil •halk ara
a çok az ıayiat olmuştur. Ba-

binalar hafif hasara uğramıştır. 
4- Bir adaya karşı vukubulan 

mda hasar ve zayiat olma
ır. 

Atina : 22 (a.a) - Atina ajan
ildiriyor: Dün akşam neşredi-
87 numaralı tebliğ: Muvaffa

etle [\eticelenen mevzii hare
olmoştur .: 

• DÖGOLLE INGİLİZLER 
RASINDA 'llR lNLA$MA 
Londra : 22 ( a .a ) - lngiliz 
ümeti ile ieneral Döiol ara
a iktisadi anlaşma yapılmııtır. 
Anlaşma hükfımleri mücibince 
iliz hükümeti Kameron'un mah

ıroi .. .,~. ve meyvelerini satın alacaktır. 
iliz hükumeti Hür Fransız kuv
lcrine iltihak eden denizaşırı 
nsız topraklarına iktisadi yar
da bulunmak üzere yaptı~ı ta
ütleri yerine getirmektedir. 
nıu. hattlstivası hakkındaki an

ada imı.a edilmek üzeredir. 

Çil ORDULARIHDAM 
BİRi ISYAM ETTİ 

Asi ORDU 4.000 ÖLÜ 
REREK TESLiM OLDU 

Hon - Kong : 22 (a. a.) -
an eden dördüncü Çin ordusu 
li Komünist Çin ordusu, hü
et kuvvetleri tarafından mağ
edilmiftir. Bu ordudan 4.000 
ölmüş, 8 .000 yaralı vardır . 

Asi ordu 20 hükumet fı rkası-
9 gün meşgul etmiıtir. Asi 
unun kumandanı General Han
ölmüş, başkumandanı General 
h-Tung yaralı olarak esir e
iştir. 

TOBRUI ALIHOI 
8irinci sayfadun artan ) 

Siduey: 22 ( a.a.) - Avustu
a ordüau umumi kararıahına 

t..ıı~•ın .bfr habere ıöre, Tobruk 
m"ttür. Hücuma A vusturalya 

da iftirak etmiştir. 

.r.....,.~"lJP1' AN BiRKAÇ iNTiBA 
( /ltinci •ay/.-,. artan ) 

Ri 

IAR 

örin hiç tereddüt etmeksizin, 
ayı terıine çevirdiQ'ini ve, ge

tepeye çıktığını hayretle anla
ordu. 

Arnavutluk'ta iken, bindiğimiz 
'!',obil dorduğu yerde kalmı~tı . 
rı ye dotru, yaban kırlar orta-
a'"bir tenhalıkta . Şoföre sor-

- Gidemiyecek miyiz? 
- Gi~riı. efendim. 
- Pckı "ne bekliyorsunuz? 
- Atql Hele şimdi ltir kam-
ıeçer, alınx. 

lfır müddet sonra bir kamyon 
idi, IQför iki radyotör arasına 

tel çekti, motör iılcmcğc ba~-' 
ı ve ~olmnuu devam ettik. 
ild saat sonra benzin, • tüken
al&mctleri ıöıterdi. Bir köye 
lqıyorduk: 

- Butada benıin bulabilir mi
? 

~Devam edecek) 

ALMANYA VE İTALYA 
H jtler - Musolini :mülakatmın 

uyandırdığı akisler efkarı u
mumiyeyi ehemmiyetle alakadar 
etmektedir . Söylendiğine göre , 
Hitler ; Musoliniyi Bertsgadqde 
kabul etmiştir . Görüşmenin, ltal
yaya yardım meselesine inhisar 
ettiğinde ittifak vardır . Bugün 
Alman kıtalarının ltalyaya gön
derilmesi, ayni zamanda İtalyada 
Façist rejimini de vikaye içindir. 

ROMANYADA VAZİY[T 
R omanyada vaziyet gittikçe 

anarşi kesbetmektedir . Mu
habereler muntazam olmadığından 
kesik kesik haberler alınmaktadır. 

Antonesko radyo ile me mle 
kete bir hitapta bulunarak, mem
lekette asayişin derhal iadesini 
istemiştir. Gelen bir habere göre 
Almanlar Bükreş radyosunu işgal 
etmişlerdir, Diger bir habere gö
re de, radyo istasyonunu demir 
muhafıı.lar işgal etmişlerdir . 

SOVYETLERİN VAZİY[Tİ 
S ovyetlerin harb dışında kal

ma siyasetinde devam ede
cekleri, Sovyet siyasi şahsiyetle

rinin beyanatlarından anlaşılmak
tadır. 

Batler tarafından dün Avam 
Kamarasında verilen izahatla Sov
yet - İngiliz vaziy eti izah edil
miştir. Anlaşıldıgına göre , İngi
lizler münferid anlaşma teşeb

büsleri yapmış fakat bu teşeb
büsler mukabele görmemiştir. Ve 
şimdi lngiltere Sovyetler tarafın
dan bir anlaşma teşebbüsü bek
lemektedir . 

AMERİKA-SOVYET VAZİYETİ 
A metika, Sovyet Rusyaya olan 

tayyare ihracatından am
bargoyu kaldırmıştıt . Bu vaziyet 
şayanı dikkattir . Çünkü Amerika 
ambargoyu ancak kendişi gibi 
düşünenler için kaldırmakta idi. 

JAPONYADAKİ HAREKAT 
J ap<?_n hariciye na1. ırının dünkü 

nutku .Amerikada tehdid ola
rak kabul edilmiştir . 

Japonya hariciye nazırından 
sonra maliye nazırının nutku meb
uslar üzerinde: duş tesiri yapmış-
tır . Ç Ü n k ü masraf bütçesi 
404,000,000 İngiliz lirasını ihtiva 
ediyordu . 

Af RİKADAKİ VAZİYET 
A vustralyanın Sirlnt':y şehrin

den gelen bir habere göre , 
ltalyanların müstahkem bir böl
gesi olan Tobruk teslim olmuş-

tur. Bundan sonra İngilizlerin he
defi Dernedir . Tobruklan Deme 
170 kilometre mesafededir . Bu
raya yapılacak harekat öyle an
laşılıyor ki zayıf kuvvetlerle d~
vam ettirilecek ve Balkan vazı-

yeti dolayısiyle 1 ngiliz ordusunun 
büyük bir kısmı ı;erbest halde 
bulundurulacaktır. Mamafih zayıf 
kuvvetlerle dahi harekatın Der-
neye kadar devamı lngiliz ordusu 
için mümkündür . Esasen İngiliz
ler arazi istilası değil kuvvet im
hası gayesindedir . Ve bu gaye 
de hemen hemen istihsal edilmiş 
bulunuyor . 

iKi iHGILIZ BALIK~I 
GEMiSİ OOH BATTI 

Londra : 22 ( a.a ) - Bahri
ye neıateti tabliği: Neak Tringe 
ve Reşundo balıkçı gemileri bat-

mıştır. . 
Neag Tring'de insanca zayıat 

yoktur. Reşundo mürettebatından 
ölenlerin en yakın akrabalarına 

haber verilmiştir. 

( Birinei say fadan artan ) 

Tokyo : 22 (a . a.) Jap on baş
vekili pre ns Kc>no) e evvela A yan 
ve sonra Mebusan Meclisinde~me

rakla b eklenen nutkunu:söy lcmiş· 

tir. Başvekil demiştir ki : 

"İmparat orluğumu:z tarihinin 
e n vahim devresini yaşamakta

dır .-Milli · "müdafaam11. için her 
zaman silahlı bulunmam ı z lazım 
geliyor. 

" Biz bütün Şarki,:Asyacla ye
ni nizam ,kuruluşu için çalışıyo

ruz. Üçlü p akt, bilhassa bu gaye 
için kurulmuştu r .,, 

Başvekil, Şarki Asyada Japon
ya ile işbirliği yapacak Çinlilere 
yardım edileceğini, fa ka t Japon
yaya karşı gelen Çinlilerin imha 
edileceğini söy lemi şti r. 

Hariciye nazırının nutku 
Tokyo : 22 (a. a.) - D.N.B. 

bildiriyor : Hariciye Nazırı Mat
suoka, harici siyaset hakkında u
zun beyanatta bulunmuştur. Na
zır demiştir ki : 

"Sovyetlerle siyasi 
betlerimizi islah etmek 
Çünkü pakt Sovyetler 
leyhine değildir. 

münase
istiyo ruz . 
Birliği a-

"Harici siyasetimi1.cle İngilte
re müstemleke ve dominyonları
nın t~zyikini hissediyoruz.., , 

Matsuoka son olarak şu söz
'ıeri söylemiştir : 

"Birleşik Amerika harbe gir
diği takdird e Japony a da harbe 
gireccktirr., 

Pamuk ipliği 
fiyat farkı . 
Vekaletin bir tebliği 

Ankara : 22 ( A . A . )- ikti
sat• Vekaletinden teblig eclilmiş
tir : Endüstriyel mamulatın ma
liyet ve toplan satış fiyatlarını~ 
lcsbit ve kontrolü hakkındakı 

3003 sayılı kanunun birinci mad
desinin vercligi salahiyde istina
den Adana ve Mersin fabrikaları 
mamulatı fiyatına nazaran lstan
hul fabrikaları mamulatı olan pa
muk ipliğinin beher paketi .içiı~ 
24-9-940 tarihinde aı.ami yırmı 
kuruş olarak ksbit ve ilan edilen 
mıntaka fiyat farkı 23- 1-941 tn
rihindt•n itibaren mer'i olmak 

· 27 5 kuı·us olarak üzere autını , ' 
tesbit edilmiştir . 

BULGARİSTAN MUKAVEMETİ 
(Birinci sa) fadan artan ) 

dir. Bulgar hükumeti Berlinin taz
yiklerine takdire dt"ğer bir azimle 
mukavemet etmektedir. 

Filot açıkca bildirmiştir ki, 
Bulgar milleti haklı şikayetlerini 
mihver devletlerinin kendi menfa 
atleri uğrunda kullanmalarına asla 
müsaade etmiyeçektir. Balkanlarda 
ve Türkiyede büyük bir memnu· 
niyet uyandıran ve Bulgar istiklali 
için iyi bir alamet teşkil eden Fi· 
lofun beyanatı muannit Bulgar 
milletinin Romanya vaziyetine uğ· 
ramak niyetinde olmadığı kanaa· 
tini Alman askeri ricaline vermesi 
lazımdır .Bulgar metaneti bu anda 
Yugoslavya için hususi bir kıy
met ifade eder. Yunanistanın ver
diği örnek Yugoslav an'anele · 
rine Romanyanın verdiki örnek 
ten daha uygundur. müşterek ha· 
reket diktatörleri düşündiirebilir. 

Ruzvelt'in hususi mümessilinin 
Sofyayt ziyareti Amerikanın Bal 
kan vaziyeti ile alakadar olduğunu 
ırösterir. 

23- 1- 941 Perşembe 

8.00 Program, saa l ayarı 

S.OJ AJANS haberleri 

8. 18 Müzik : Harif program 

8.45/ 

9.00 

12.30 

12.33 

12.50 

13.05 

13.20/ 

Ev kadını - Konuşma 

Program, Saat ayım 

Müzik : Fası\ heyeti 

AJANS haberleri 

Müzik : Fası\ heyeti 

14.00 Müz k : Kımşıl< program 

18.00 

18.03 

18 40 

19.15 

19.30 

19.45 

20.15 

20.45 

21.00 

21 .30 

21.45 

22.30 

Program. saat ayarı 

Müzik : Radyo Caz 

Müzik : lncesaz 

Konuşma 

Saat ayarı, AJANS 

Müzik : Şarkılar 

RADYO GAZE.TE.SI 

Müzik : Şan Soloları 
Müzik : Dinleyici istekleri 

Konuşma (Sıhhat) 
Müzik : Radyo orkestı ası 

Saat ayarı. AJANS 

22.45 Müzik : Cazband 

23.25/ 
23 30 Yarınki 

panış 

-
Program 

- ---= BU AKŞAM 

ve Ka· 

Nöbetçi Eczahane 

TOROS ECZAHAN[Sİ 
Yeni c am i Yanmda 

ASRi SiNEMA · 
d a 

SUVAHE 
B U AK~AM 

MATiNE 

8.30 
Binbir macera, binbir sergüzeşt, 

binbir heyecan kasırgası! 
Küçüktenberi binbir macerasını okuduğumuz 

2.30 

ŞERLOK HOLMES 
iN TÜRKÇE SÖZLÜ BAŞTANBAŞA HEYECANLA DOLU 

111._K_R A L_I N_H A_Z 1 N_E S __ I 111 
iLAVETEN : 

STAN LORE L 

iKi K. HKAHA 
KRALI 

OLIVER HARDI 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Ç İF TE AVC ILA R 

Pek Yakında Pek Yakında 

CLAUDETTE COLBERT - GARY COOPER 

SEK İZ İN Cİ 

01.KKAJ Umumi arzu ve istek üzerine 
son defa olarak 

(KADINLAR SALTANATI) 
cumartesi matinesinde göste rilecektir. 

-------------.-...,:-

Yurddaş !. 
Çocuk insanların çiçeğidir. Se· 

viniz okşayınız fakat öpmtyiniz 

Hava kurumuna aza ol 
Çocuk Esirgeme Kurmu 

Genel Merkezi 

Y J L D J Z Möble Evi ve Atelyesi 

ABİOİNPASA CAODESİND[ 
VAKlfLAR APARTIMANI 

AlTINDA 

• 
YILDIZ'I 

ZİYARET EDİNİZ 

ZARiF EV EŞYALAR! 

MUHTED İL fİ Y AT lAR 
Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

ZEVKİNİZ[ UYGUN HER TÜRLÜ MODELİ 

YILDIZ At e 1 y e.s i n d e 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

TAŞRADAN SİPARİŞ KABUL EDİlİR 
Ad ana Abidinpaşa Cadde~i Vakıflar · Apartmanı Albnda "YILDIZ., ADRES : Moble Evi 

12546 



Sayfa 4 

Radyo Satmak Çok 

kolaydır 

Asıl mesele satılan radyola
rın servisini temin etmektir 

Radyo ahrken, 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 

•• muessese şudur 
re 1 ı R 

TÜRKSÔZÜ 

Hududlardaki 
Arslanları 
Düşünelim! 

Hemşeri J 

K ar ve yağmur albnda, fır-
tına içinde hayatlarını her 

an fedaya hazır bir halde, mu
kaddes yurt hududlarını bekli
yen kahramanları bir an hatırı

mızdan çıkarmamak mecburiye
tindeyiz. 

Onlar, müşterek malın, müş· 
terek şerefin bekçiliğini yapı
yorlar. işlerini, güçlerini, ailelerini 
rahatlannı arkada bırakarak va
zife başına koşmuşlardır. 

Bizim de onlara karşı borç
lu olduğumuz vazife vardır: 

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

Adana her zaman oldu~u 
gibi bu işte de hamiyet ve fe
dakarlık yanşına çıkmıştır. Buna 
katılmakla vatan müdafaasına 
da iştirak ediyoruz demektir. 

Bu işle uAnşan Kı:ı:ılay'ın 
sana uzattı~ müşfik ve şifakar 

elini boş döndürme 1 ................... ._ 

Vurddaş! .. 
ABİDİNPASA CADDESİ NO: 112 TElGRAf : REMO - ADANA - TElEfON: 11 O Kızılaya üye ol 

1 -...................................................... i 
1 TÜRKSÖZÜ 1 
1 GAZETE ve MATBAASI 
• 

~ 

J 

23 lkincikinun J 

' 

DERHAL 

HER ECZAHANEOE BULUNUR 
____________________________ ,...._, 

TÜRKiYE CUMHURf.YETI 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari ber nevi banka muamelt-lrri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye# veriyor 

Ziraat Bankasında kun bar alı ve ihtan 17 t11s11rruf hesapları 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çckilecc'-

lcur'a ile aşağıdakl plana göre ikramıye ·da~ıtılacaktır. 

4 Ad~t 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 
500 .. ~ooo it 

4 .. 250 , . . ıooo .. 
40 •• 100 .. 4000 .. 

100 .. so .. sooo .. 
120 .. 40 

" 
4800 

" 
160 

" 
20 

" 
3200 

" 

OIKKA T : Hesaplarındaki paralar bi~ ~ne içibde 50 
radan aıatı dütmiyenlere ikramiye çıktltl takdirde )'Ü 

20 fazlasile verilecektir. · . 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eyyhll, 1 Bitinclcinun, 1 M 

DE. 
llE 

• • e T •• k •• •• G İ • Okuyucularına, dünyanın her tarafında • : ur sozu aze esı : vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 1 
va 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. _, _____ :l 

• • 1 • • • 1 
1 • 
•• •• • Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha- • 
• Türksözü Matbaası: rita, Bilumum Matbaa İşlerini Türkiyede • 
• · mevcut matbaalara rekabet eder derece- 1 • • • de tabeder. • • • • • • • • 1 • 
1 TlUıırk~ö~lY CüDt ko~mo : 1 . - . • • • • 1 Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) : 
İ Mücellithanesinde Yapılır. 1 • • • ....................................................... 

• •• • ......... 00 •• 00 •• 00 o •••••••• w .......... w • 

Dr. Muzaffer Lokman 
Dahiliye Mütehaasıaı 

HASTAlARINI HER GÜN MAYENEHANESİNDE 
llBUL EDER 

0 00 •• o· •• ft • .. o .. O .. o· o· ·o o· Ot o· 00 ...... . 

• 

·ar. Ekrem Baltacı . 
HASTALARINI HER GON MUSTAf A Rif AT 
ECZAHANESI OSTONDEKI MUl YENEHANESİNOE 

KABUL EDER 

T. İŞ BANKAS 
. 

g 
ta 
in 

r 

Küçük Tasarruf Hesapları ~ 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞ1DELER: 

4 Şubat, 2 Mayas, 1 A~ustos, 3 İk.incitr"frİn 
tarihlerinde yapılır. 

i941 IKRAMIYELERl 
ı Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 

s 1000 
" - 3.000 " " 2 750 " - l.öOO " " 4 " 500 " - 2.000 

" 
8 250 " - 2.000 it " 35 100 

" - 8.500 " " 
80 50 

" - 4.000 
" ., 

800 " 
20 

" - 6.000 " 
~ 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para ~biriktir 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş ohitsuDnz. .. 

Abone ve lıa n 
Şartları 

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

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

Umumi Neşriyat MildürO 
MACiD &UÇLU 

Basıldığı yer : iÜRKSôZO 

F 


