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servet kaynaklarından biri o
sularımıı.dan devamlı ve en 

akul şekillerde istifadeyi temin 
'n h~r türlü ularımıı.ın Nafia 
Uletince umumi şekilde müta

::a ve tetkik edilmekte oldu~u 
iirksöı.ü okuyucularmca malum-
r. 
Bu sularımııdan elektrik istih-

1 etmek, sulama için kullanmak, 
mi işliyebilir bir hale .sokmak, 
taktıkları kurutub yenilerinin 

eydana gelmesine mani olmak 
feyezanlan önlemek gibi muh

if maksad ve gayelerle projeler 
zır lanmıştır. Proje.si haıırlanmış 
er arasında Adana ovasında .sağ 
hil :.ulama şebehsi de bulun
alctadır. 

Aldığımız mevsuk malumata 
iÖre üç buçuk milyon lira sarf 

ilmek suretiyle ana, yedek, ark 
ı mecmuu 400 ü geçen büyük 
e 500 küsür bin metre mik'ab 

prak hafriyatı ile 10 aded De
rsuar, 5 küçük :.ifon, 20 lahli

e Savağı, 35 şüt, iki buçuk met
açıklığa kadar 70 adet, dört 

etre açıklığa kadar 50 aded, büyük 
ıklıkta 950 ki cem'an yekun 

koprü, 4500 Buı, 592 Mchaıı:. 
sı mevcuttur. 

Bir lngiliz tankı çölde taşlık arazide ilerlerken 

• 
AFRİKA HARBİNO[ 
İNGiliZ TANKlARI 

• 

tadır. Bu tanklardan birinin üzeri
ne isabet eden bir mermi madeni 
kaplamada anca · cüz'i bir çatlak 
husule getirebilmiştir. 

Tam ltalyan müdafaa hatları 
önüne geldiği zaman dişlilerde bir 
arıza husule gelip hareketsiz ka
lan diğer bir tankın üzerine hal· 
yanlar mitralyöz ateşi yağdırmışlar, 
.el bombalaı-ile lankm pısoieklôr
lerini tahrip etmişler ve 65 mili· 
metrelik bir topla döğmüşlerdir. 

1 

. 

ROMANYADA 

• 

HORİYA Sİ M A 
AZl E Dil D İ 
~ · ~ 

LEJYONERLERE ŞEF 
ANTONESKO OLDU 

Lejyonerler soygunlar yaptı, 
200 askeri öldürdüler 

·---·----··--··--------·· -.. -·· 
TEK ÇEŞİD 
EKMEK İŞİ 

TEK ÇEŞID EKMEK BİRAZ ESMER FAKAT 
DAHA UCUZ ve MUGADDi OLACAKTIR 

Ankara 
1

: 25 (Türksöz.ü Muhabirinden) Tek 
Bükreş: 25 ( a.a.) - Royter çefit ekmek i<;in yapılmakta olan tetkikler nihayet 

Muhabirinden: Nizam hemen he· bulmak üzeredir. içinde bir miktar çavdar bulunacak olan 
men tamamiyle teessüs etmiştir. yeni çefni ekmeklerin rengi biraz daha esmer olmakla 
General Antenesko Bükreşte vazi- beraber, besleyici kudretinin artacağı anla,ılmaktadır • 
yete hakim olmuş addedilebilir. b f l 
hükumet merkeı.inin sokııklann· Yalnız hastalara verilmek üz.ere ir nevi ırancı a çı-
da tanklar ve askeri kamyonlar karılması da düfünülmektedir. Tek çe,idli ekmek bu
devriye gezmektedir. Evlerde araş· günkü ekmek fiyatından daha ucuz satılacaktır. 
tırmalar yapılmaktadır. Emirname •·--------------------------
mucibince herkes evinde bulur an 

lçYUzu -

_"F' .. 

Ayrıca Adana-Mersin demir
tunun şimalinde dağ sellerinin 
aya girmesini önle} ici c Da~ 

~i t nklarmın metin şeyler 
olduğunu Elvak muharebesinde 
ltalyanların iyice anlamış oldukları 
son gelen haberlerden anlaşılmak· ( Geris1 üçüncü sayfada ) 

silahını teslime bıışlamıştır. Ôlen 
ve yaralanların sayısı hakkında 
rakamlar yoksa da bunların yekü 
nu f11:da oldutu zannediliyor. Tc· 
Jeton merkezi civarında vuku bu
lan bir çarpışmada 200 kadar as· 
ker ölmüştür. Bir lejyoner grupu 
hususi evlere girerek yağma et
mişler ve içindekileri oldürmüşler
dir. Bükreş yahudi mahallesindeki 
hasar çok büyüktür. Vilayetlerden 
henüz tafsilat yoktur. Transilvanya 
da birinci ordunun raporuna göre, 
tam bir sükün vıtrdır. Transilvanya 
Anloneskoyu sadakatle tutmakta· 
dır. Lossi - f( ileotti ve bir orduda 
ciddi kıtrışıklıklar olduğu bildirili· 
yorsa da henüz tafsil at alınma· 

mıştır. isyanın sebebi lejyonlerle 
Antcnesko arasındaki ihtilaf oldu· 
ğu söyleniyor. 

SAYDAM GE~EN Yll DÜN 

İKTİDAR MEVKİİN[ GElMİ~Ti lleri Deşarjı > namı altında bir 
nal projesi de tanzim edilmiştir. 
Seyhan nehrinin ıslahı, taşkın
ların önlenmesi, Seyhan sol sa-
l ulama şebekesi mevzuları ü-

erinde de etüdler. yapılmaktadır. 
Bütün bu proje ve elüdlerden 

riç olarak Adanada bugün An
ra Çubuk Barajından daha mu-

DEVLET ÇiFTLiKLERi TEŞKILATI 
DAHA ÇOK GENiŞLETiLECEK 

rü 

~ 

1.am olan Seyhan Barajı inşaa
a hızla devam edilmektedir. Oku 
ularımıza geçenlerde bildirdiğimiz 
bi, burada 1940 yılı nihayetine 

istihsalat azami arttırılacak 

dar 38,000 metre mik'abı hafriyat 
pılmış, 15,000 metre mik'abı 
ton dökülmüş, 3,560 metre mu
baı Palplanş çakılmış ve 172 

etre tulunda sondaj yapılmıştır. 
Bu muaı.ı.am Seyhan barajın

n ayrılan sol isale kanalının sa-
yede 48 metre mik ahı sarfiyatı 
rdır. 16,5 kilometre uzunlukta
r · Sa~ isale kanalı ise -40 kilo

( Gerisi ikinci sayfada ) 

Ankara : 25 (Türksözü mu
habirinden) - Ziraat Veka· 
leti, Devlet Ziraat kurumunca 
idare edilmekte olan devlet 
çiftliklerinin bugünkü hususi 
şartlar alhnda daha verimli bir 

şekilde çalışmasını temin mak

sadıyla tetkikler yapmaktadır. 
Bu tetkikler daha ziyade gı
da maddesi sayılan istihsala-

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Bazı yerlerde icabında hafta 
tatili tatbik edilmiyecektir 

KARAR ÇIKACAK 
FRA NSA HlND}Ç}N} 

MUHASAMA TIDURDU 

S au gon : 2 5 (a .a) -
Fransa ile Hlndlçlnl a r a· 
sında muhasam at fllen 
durmuftur. Bir mUtare· 
ke anlafmaeı imzalan· 
mıftlr. 

Ankara : 25 (Türksfüü muha
birinden) - Verilen malumata gö

re, hükumet Milli Korunma kanu

nunun 19 cu maddesine i tinaden 
sınai ve maadin mües.seseleriy'.:.. 

diğer iş yerlerinde lürnmlu görü

lecek hallerde işlerin mahiyetine 
ve ihti~·acın derecesine göre haf

ta tatili kanununun tatbik edilme
me hakkında bir kararname ha-

zırlanmaktadır. 

AFRlKADA HAREKETLER 

Habeşistan da 
yeni İngiliz 
muvaffakıyeti 
DUn iki kasaba zaptedlldl ; 

bir mlkdar esir ahndı 

Kahire : 25 (a.a.) - Eritre 
dağlarında ve Habeşistanın vatan· . 
perver Gokkam eyaletindeki te-
pelerde yerli muharipler her gece 
lngiliz zaferlerini ve ltalyan hezi· 
meti haberlerini yaymaktadırlar. 

Kahirede öğrenildiğine göre, 
Keru ve Ayikota lngiliz kuvvetleri 
tarafından zaptedilmiş, bir mikdar 
esir alınmıştır. Kenya'dan gelen 
haberler, lngiliz kuvvetlerinin Ha· 
b~ş hududunu Rodolf gölü mınta 
kasında geçmiş olduklarını bildir· 
mektedir. 

Londra : 25 (a a.) - Deyli 
Tt'lgraf gazetesinin Tobruk'u işgal 
e it:n imparatoriuk kuvvetleri nez· 
dindeki muhabiri teslim olan ltal· 
yan subaylarının isimlerini bildir
mektedir. Tobruk'taki yüksek rüt· 
beli ltalyan subayları namına in 
gilizce bir kaç söz söyleyen Amiral 
Lietina teslim olduklarını bildirmiş· 
tir. ltalyan subayları bir tayyare 
ile lngiliz karargahına getirilmiştir. 

( Gerişi ikinci sayfada) 

. 

Endüstriyi millileştirmek için 
ilkteşrirıde tayin edilen komitenin 
azli buhra-a patlak verdirmiştir. 

Binbaşı Doringin katli müna 
sebetiyle lejyone'erin duydukları 

infiali göstermek için teşebbüs et 
tikleri nümayişler kat'i bir he ap 
için bahane olmuştur. 

Bükreş: 25 (a.a ) Horiyasima 
lejyoner teşkilatı şefliği vazifesin· 
den azledilmiştir. Lejyoner hare· 
keti şefliğini bizzat general Anto· 
nesko deruhte eylemiştir. 

Yunanlıların düşürdiikleri bir 
ita/yan tayyaresi ormanda 

ARNAVUTLUKTA 

Elen kuvveti 
ilerlemekte 

7 00 KADAR :ES i R ALINDI 

Atina : 25 (a.a) - Yunan res
mi tebliği: Mev1i harekat e nasın
da mühim muvaffaki} etler elde 

( Gerisi üçüncü sa} fada) 

Resmimiz Ceyhando kurulan Talebe Hımaye Heyeti Rls ve ôzolarını bir orado glister• 

mektedir . T urk~6zu Muhabirınin Ceyhondokl maarif çalıımalarına oil 

haberleri ikinci sayfamızda bulacaksınız 

ANKARA Bugün gÜl.el 
R A o v o bir yıldönümü 

GAZETESi kutluyoruz.Ge-

çen sene tam bugün Doktor Re
fik Saydam Başvekalete , iktidar 
mcvkiine gelmişti . O günden bu 
güne kadar sa} ın Refik Saydam 
memleketi en iyi şekilde idare 
etmiş bulunuyor . 

Refik Saydam hükümeti ikti
sat ve Milli Müdafaa bakımından 
takviye için Mecli ten geniş sala
hiyetler istemiştir . Saydam bu 
memleketi bu nazik zamanlarda 
iktidarla, hassasiyetle idare etmiş, 
kendisine verilen maddi , manevi 
selfıhi} etleri tasarrufla idare et
miştir. Başvekilimize önümüıdeki 

günler ve yıllarda da başarılar 
dileriz . 

ALMANYA VAZİYETi 
Almanya, anlaşılıyor ki bü)ük 

bir taarruı. için ha:mlanmaktadır. 
Bugünlerde Almanyanın taarruz
larını hnfifletn•esi muhakkak ki 
benzin tasarrufu içindir . 

Alman} a belki İngiltere ada
larına bü} ük bir taarruz için ha-
11rlanıyor. Belki <le başka bir ta
rafa saldırmak için 1 

Şu muhakkak ki , Almanya} a 
istediği neticeyi temin edect•k 
yegane tanrruı. Jııgillf!reye yapı
lacak olan taarruzdur. Fakat aca
ba bö) le bir taıırruza muvaffak 
olabilir mi ? Eğer muvaffak ola
maısa Almanyada Nazi rejimi 
)ıkılmış demektir. 

Balkanları işgal altına almağa 
matuf olan bir taarruz teşebbfü;ü 
ise muhtemel olabilir . Fakat bir 
Balkan hareketine başlamadan ön
ce Alınan} a siyasi ı.emini haıır
larnalıdıı. Bunun için Macaristan, 
Yugoslavya , ve.Bulgaristan üze
rine mütemadiyen tazyik icra 
edilmektedir . 

(Gerisi üçüncü sayfada) 



Apartman Hayatı 

Bu sabun kallbı gibi yapı lar insanlardan Çokkanh bir 
kavga oldu ziyade meleklerin oturacağı yerlerdir 
İKİ ADAM BİRBİRiNi 
DELiK DEŞİK ETTİ 
Abtullah oğlu Haşim Gökde-CEYHAN MEKTUBU ı Yaz a.n 

CEYHANDA BİR ÇOK KÜlTÜR T A N G U H E R 

larında bütün mahalledeki çocuk
ların at koşturmasına, fudbol oy
namasına tahammül gösterebilir
misiniı. ? Hayır, degil mi ? Hal- . 
buki apartmanda oturan aile her 
gün bu azabı çekmektedir. 

YAPllARI KURUlDU 
Ceyhan: 25 (Türksözü muhabi

rinden) - Ceyhan ve havalisin
deki maarif hareketlerini zaman 
zaman yazmakta ve alakadarların 
bu husustaki faaliyetlerini bildir
mekteyim. Biraz da, 940 ders yılında 
kasabamızda açılan orta mektep 
ve bu mektebin nasıl bir gayret 
ve himmet neticesi olarak açıldığını 
ve maarifsever Ceyhanlıların bu 
sahadaki çalışmalarını kaydetmek 
isterim. Malum olduğu üzre Cey
hanlılar, 940 yılına gelinceye kadar 
"Orta mektep,, için senede bir 
kaç de fa alakadar vekalet ve ma-
kama başvurarak Ceyhanda bir 
orta mektep açılmasını istemekle 
beraber, 940 yılında da iki defa 
Ankaraya ve Maarif Vekaletine bir 
heyet gönderdiler. Ve nihayet 
Ceyhanda bir orta mektebin hu
susi olarak olsun açtınlmasına mu
vaffak oldular. 

Bu mühim mesele ele alındığı 
vakıt, ilk mektep olarak kullanılan 
Cümhuriyet ilkokulu binasının or
ta mektebe inkılabı ve yeniden iki 
ilk mektep binası alakadarlarca 
tensip ve muvafık görülmekle, der
hal işe başlanmış ve kısa bir müd
det zarfında hamiyetli ve maarif
sever Ceyhanlıların yaptığı nakdi 
teberrularla yeniden İki ilk mek
tep binası vücuda getirilmiş ve 
Cümhuriyet ilk mektebinin de ta
mire muhtaç yerlerinin tamiri ve 
tedris, tefriş, levazım ve kırtasiye
nin temini suretiyle orta mektebe 
kalbolunmuştur. Bugüne kadar 
Ceyhanlıların yapdığı nakdi teber· 
ru yekünu 22535 lira 16 kuri.lşu 

bulmakla beraber halen de teberru 
toplanmasına devam edilmektedir. 

Diğer tarafdan, yeniden yap• 
dırılan iki ilk mektep binaları için 
bu paradan (19221) lira (90) ku
ruş harcanmış ve orta mektep 
muallimleri ile müdürü maaşı ola
rak da (1511) lira (10) kuruş veril· 
mişdir. Halen bankada (436) lira 
(40) kuruş nakit para mevcut bu· 
lunmakdadır. Orta mektep bu yıl 
bir sınıflı olarak faaliyete geçmiş 
ye mektebe devam eden talebe 
mevcudu ise (2'23) ü bulmuştur. 

Yeniden yaptırılan iki ilk 
mektep binalarına sarf olunan pa 
ralarla, orta mektep oçılması için 
azami gayret ve feragatla çalışan 

himaye heyeti ile çalışkan kayma
kamımız ve maarif memurumuzu 
tebrik eder ve başanlan temenni 
ederiz. 

Ancak, Ceyhan orta mektebi· 
nin 941 - 942 ders yılında maa
rif vekaletince resmileş dirilmesi 
ve 2 - 3 üncü sınıfların da açıl
ması için alakadarların dikkat na
zarlarını çekeriz.- Mehmet Selçuk 

YURDDA İKİ RADYO 
İSTASYONU DAHA İN~AASI 

TASAYYUlARI YAR 
Ankara : 25 (Türksözü muha

birinden) - Mevsuk Menbalardan 
haber aldığıma göre, Matbuat U 
mum Müdürlüğü, memlekette iki 
yeni Radyo istasyonu kurmak ta· 
savvµriyle tetkikler yapmaktadır. 

Bu araştırmalarda başlıca he 
def Tli'rkiycnin Radyo Neşriyatına 
en muvafık noktanın bulunmasıdır. 
Bu temin edildikten sonra inşa e· 
dilecek Radyo istasyonlarının neş
riyatı bütün memlekette mü,avi 
bir tarzda işitilecektir. Yeniden 
kurulacak iki Radyo istasyonu da 
çiahili neşriyata tahsis edilecektir. 

Ş ehrin büyük yollan üstünde 

kurulmuş geniş pencereli , 
sabun kalıbı gibi beton binalarda 
oturmak bir çok ev kadınlarımı-
7.ın gözünde tüteıı arzudur . Bil
hassa apartmanlarda oturmak 1 

Bu beş altı ailelik < Küçük 
mahalleler :.> diyebileceğimi1. be
ton yapıların içinde sakin ve 
müreffeh bir hayat geçtigi , ev 
kadınının bu muntazam evlercl<.
yorulmadan işini gördüğü sanılır. 

Halbuki bütün bu tahminler ne 
kadar yanlış 1 

Hava sızmayan ve kışın bir 
buz dt'labına benzeyen apartman 
dairelerinde iş görmenin ne ka
dar güç olduğunu, buralarda otu
ranlara sormalı . 

Komşunun bu akşam ne yi
yeceğini insan ancak o evin tel 
dolabını karıştırdıktan sonra an
lıyabilir Fakat apartmanlarda 
bunu kalın duvarlar arkasından 
tahmin etmek pek güç değildir : 
Daracık mutfakların makarnadan 
farksız bacalarına sığamıyan pir
zola dumanları , pastırma koku
ları burnunuza kadar gelir . 

E.ğer apartmanın altkat dai
relerinden birisinde iseniz nt• ge
ce, ne gündüz, o herkesin hayran 
olduğu geniş , muhteşem pence-

relerinizi açamazsınız : Gelen ge
çenin tecessüsünden , çocukların 

buradan sizi ziyarete gelmesinden 
veya perdelerinizi koparmasıı dan 
korkarsınız . 

Ve yine apartmanda oturan 
ailelerin bir gün evinde maaile 
kafa dinlendirmesi kabil değildir. 
Komşu dairelerdeki radyolar, kom
şuların mütevali baskın tehlikesi 
sizi evden kaçırmak ve yahut 
başka bir mahalledeki ahbabını
zın evinde sakin bir muhabbet 
faslına götürmek için kafi sebeb
tir . 

E.ğer apartın anda oturuyorsa
nı1. sizin nasıl gömlek , nasıl iç 
pantalon giydiğinizi komşunuz bi
lir. Çünkü çamaşırlarınız koridor
larda , misafir odalarında kuru
tulduğu için . 

Görülüyor ki bu sabun kalıbı 
gibi yapılar insanlardan ziyade 
meleklerin oturduğu yerlerdir. 

len ve Hıdır oğlu M. Serdil adın· 
da iki kişi arasında bir para mes' 
elesinden dolayı Milli Mensucat 
Fabrikası civarında kanlı bir kav
ga olmuştur. Kavgayı önlemek is· 
tiyenler olmuş ise de muvaffak o
lunamamış ve ğözü kanlı kavga· 
cılar biç ·klarını çe~ erek biı birleri 
nin vücutlarını delik deşik etmiş· 

lerdir. 
Haşim Gökdelen'in yaraları 

ağırdır. Memleket hastahanesine 
kaldırılmış olan mecruhun yaşama· 

. sı ümidi zayıftır. 
Yaraları hafif olan diğer mec 

ruh ve carih M. Serdil firara mu· 
vaff ak olmuşsa da bilahare yaka· 
lanmıştır. Haşim Gökdelen ve M. 
Serdil hakkında tahkikat yapıl· 

maktadır. 

LiG MAÇLARI iKiNCi 
DEVRESi DEVAM EDiYOR 

Lik maçlarına dün ş e h i r 
stadında yağmura rağmen de
vam edilmiştir . tık maç Milli 
Mensucat ile Malatya Mensucat 
Gençlik Kulübleri arasında olmuş 
O - 4 Milli Mensucat takımı galib 
gelmiştir . Bundan sonra E.rkek 
lisesi ile Ziraat lisesi karşılaşması 
olmuş ve 3 - 1 Ziraat lisesi ka
zanmıştır. 

Bugün de yine şehir stadında 

Komşularınız bu akşam neş

eli midir ? Yoksa karı koca, ge
lin kaynana , huysuz kardeşler 

kavga mı ediyor ? Yanınızdaki

ler, üstünüzdekiler kimlerle gö
rüşür ? Ahbabları kimlerdir ? 
Bütün bunları anlamak daireniı.in 

kapısını biraz aralamakla kabil
dir 

• • sekiz takım arasında karşılaşma-

AlMANYA MEMlEKETIMIZDEN tar yapılacaktır ~ • • 

TÜTÜN AlMAK İSTİYOR KAYB~l~N. Sili sm~m 
KATiBi MESElESI 

Şu bir kaç satın okuduktan 
sonra , daha şimdiden, sıvası dö
kük, oda duvarları yamalı , damı 
akan küçük ahşap evinizden artık 
şikayet etmemeği düşünmeğe baş
ladığınız muhakkak . 

Fakat bunlar , apartman ha
yatının ilk babıdır. 

Siz her gün evinizin koridor-

TARiHTEN YAPRAKLAR 

NAPOLVON 

lstanbul : 25 (Türksözü mu
habirinc..len) - Haber verildiğine 

göre, Almanlara bu seneki tütün
lerle geçen seneki stoklardan 12 

milyon liralık tütün satılacaktır. 

Almanlara verilecek bu tütünler 
• 21,5 milyonluk Türk - Alman ti

caret anlaşmasının tütüne ayrılan 
kontenjanı haricindedir. 

VE UŞAGI 
Napolyon hizmetine yeni aldığı bir adamı tecrübe i

çin bir mecliste yanına 'iağırıp kulağına bir 'eyler Fısıldar. 
Sözü sona erince : 

- Bu öyle sırdır ki bunu ancak bir N apoly ona söyli-
yebilirsin. 

Diyerek sırrın ba,kasına tevdi edilmiyeceğini anlat-
mak ister. 

Fakat N apolyonun bu yeni adamına gizli bir ,eyler 
söylemi' olduğunu görüp merak edenler nihayet iki yüz Na
polyon (Fransız parası) vererek adamı söyletirler. Napol
yon bunu haber alınca : 

- Ben sana bu sırrı ancak bir N apolyona söyliyebi

lirsin, demi,tim. 
Diye çıkı,ır. Adam kemali sükunetle ıu cevabı verir : 
- Siz bana bir Napolyona söyliyebilirsin, demiftiniz. 

Ben ise emrinizi ziyadesiyle yerine getirdim. bir Napolyona 
değil,' tam iki yüz Napolyona söyledim. 

• 

lstanbul : 25 ( Türksözü mu
habirinden ) - Ortadan esraren
giz bir şekilde kaybolan Şili kon
soloshanesi katibi Mikiçinski za
bıta tarafından yapılan bütün ara
malara rağmen henüz ele geçiri
lem~miştir . 

Dün müddeiumumilikte verilen 
izaha göre, Mikiçinskinin her han
gi bir cinayete kurban gittigi mev 
zuu bahis değildir . Kendisi ya 
şehrimizden harice kaçmış veya 
burada her hangi bir mesele do
layısiyle saklanmıştır . 

Mikiçinskinin bir iki güne 
kadar mutlaka izi bulunacağ ı ve 
meydana çıkarılacağı ileri sürül
mektedir. 

DiL TARiH FAKÜLTESi 
TALEBELERi GELi YOR 

Bayan Afet de gelecek 

Türk Tarih Kurumu Asbaş
k~nı Profesör Bayan Afet'in 10 
Şubatta şehrimizden geçerek Ha
taya gideceği haber alınmıştır . 
Kıymetli Profesörümüz bu seya
hatlerini Dil - Tarih Fakültesin
den bir grup talebesiyle birlikte 
yapacaktır . 

Hatay'da tarihi tetkikler ya
pacak olan Profesörüınüıün bir 
gün de Adanada kalacağı söy
lenmektedir . 

ii -=~•ı·-~o]u~v D u K LA R 1M 1 z 
' 

Bir günlük banyo için yapılan f edak811klar 
Buenos Ayresten yazıldığına göre, bir miİyo

ner karısı olan Peryhiskel susam çiçeği kolonya
lariyle banyo yapan yegane kadındır. E.sasen ken
disi de bunu söyler ve gururlanır. 

Cildinin beyazlığını ve yumuşaklığını banyola
ra medyun olan Mis Peryhiskel yüz hektarlık bir 
arazi ve mütehassıs bir bahçıvan nezaretinde yal
nızca susam yetişt_irmekte ve aldığı mahsulün çi
çekleriyle en nefis losyonları yaptırarak bunlarla 
banyo ) apmaktadır. · 

Mis Peryhiskel, yeni kesilmiş susam çiçekle
riyle yapılan losyonların daha güzel olduguna ka
naat ~tirmiş bulunduğundan bir kısım arazisini 
kıtlık bahçe şekline sokmuştur ve burada susam 
yetiştirilmektedir. 

Kışlık bahçe elektrik cereyanı ile ısınmakta ve 
hususi olarak imal edilmiş lıir pres vasılasile bu 
nebatlar sulanmaktadır. 

Mis Peryhiskel bir tek banyo için günde yirmi 
kilo sapsız susam çiçegi kullanmaktadır. 

Yarın Misiste· kadı 
işleri kursu açıhy 

Misis nahiyemizde köy kadınları için " Kadın 
açılacağını evvelce de yazmıştık . Memnuniyetle 
mıza göre bu kurs yarın Misiste açılacaktır . 

r~CCARiAR~-MuAMEµ·ı 
' DEHERlERI MESElESI l i delt!~~~~:=~·~kı:c~:::.~: ı 
l 

s onuna kadar varidat 
idar elerine lfaret ettir· 
m eler l ve y eni lfe baf· 

ı 
hyanlarm ise ba,ıama 

g Un Unden evvel noterde 
tasdik ettirmeden varı

* dat dalrelerlne tasdik * ettl rmeje mecbur ol· 

l dukları Mallye Vekl le· ı 
t lnce vlllyetlere temim 
edllml,tlr. ... ____ ...... ------· 
Meçhul bir hır

sıztutu ldu 
Adana Polisi dün yeni bir meçhu 

lü halletmiştir. Fotografçı B. Musa 
G ıspıralı Emniyet dairesine müra
caaı ederek fotoğrafhanesinden 30 
lira değerinde bir fotoğraf maki· 
nesinin hüviyeti ve eşkalı tama
men meçhul bir şahıs tarafından 

çalınmış olduğunu söylemiştir. Bu 
müracaat ve şikayet üzerine polis· 
çe yapılan sıkı aramada esraren
giz hırsız kısa bir zamanda yaka
lanmış ve fotoğraf makinesi de 
meydana çıkar lmıştır. 

Hırsızın Mehmed Zeki oğlu 
Ahmed Turan isminde biri olduğu 
ve 10 gün evvel de Ömer kızı 
Kadriye Şenel'in evinden muşam• 
ba bir pardüsü ile iki çift ipek 
k'adın çorabı aşırmış olduğu anla• 
şılmıştır. Polis, bu muşamba par
düsü ile ipek kadın çoraplarını da 
ele g( ç r.niştir. Ahmed Turan ad
liyeye sevk edilmiştir. 

Kurs için Misiste güzel 
bina hazırlanmış ve gerekli 
zeme tamamen temin edil111 
Kursu idare etmek üzere lst 
Beyoğlu Sanat mektebinden 
derilen Ba) an Sabiha f.r 
şehrimize gelmiş ve alakad 
vatla ı;örüşmüştür . 

Bu kursta Misis nahiyeSI 
dınlariyle Misise en yakın 
1 erden gelecek olan köylü 
tara biçki, dikiş , nakış ve 
!eri öğretilecektir . Kurs , 
kız sanat enstitüsü akşaJ11 

sanat okuluna bağlı buluna 
Kursa talebe kabulü elyev 
vam etmektedir . 

ÇAY FABRIKAMl 
PLANLAR/ HAZIRLA 

Ankara : 25 (Türksözü 
birinden) - Rize ve hAval 
tesis edilen çay ficlanlıklarını 
den geçiren ve çay fidanlı 
sisi için köylüye yapılan y 
lar etrafında tetkikler yap 
raat Vekaleti başmüşaviri B. 
ni Ankaraya dönmüştür. 

Rizede kurulacak ilk ça'/ 
r!kasının planları tesbit e 
tir. Fabrikanın inşasına b 
bilmek için lüzumlu alat ve 
vatın yabancı memleket 
getirilmesi imkanları ara 
caktır. 

DÜN 

IHRACA1 1 MILYO 

İstanbul : 25 (Türksözü 

birinden) - Bugün lstan 

yapılan ihracatın yekunu 1 
yon liradır. Bu arada İn 

ralık tütün, Almanyaya 2 
kilo hurda incir satılmıştır. 

DOLAR YÜKSEL 
AMERIKADAN iTHALAT PAHALIYA MAL OL~ 

lstanbul : 25 ( Türksözü mu

habirinden ) - Bir firma, fiyat 

mürakabe komisyonuna müracaat 

ederek dolar fiyatının 340 kuruşa 

kadar yükseldiğini, bu vaziyette 

Amerikadan güçlükle ithalat yapı· 

labileceğini, getirilecek malların da 

maliyet fiyatının yüksek olaca~ını 

bildirmiştir. 

Komisyon, bu hususta bir ka 

rar vermek salahiyetini :uhdesinde 

görmemiş, keyfiyeti Ticaret Veka

letine arzetmiştir. 

ALTIN FiYATLARI 

İstanbul : 25 (Türksözü muha
birinden) - Altın fiyatları son 
hafta zarfında birkaç kuruş ta
havvül göstermiştir. Qün de bir 
altııı fiyatı 23,60 lira idi. 

TEŞEKKÜR 
Kı) metli Doktor Bay lsmail 

Kemal Satırın küçük çocuğum 

Atillanın hastalığını büyük bir 

liyakat ve iktidarla teşhis ve te

davisinde göstermiş oldukları kıy

metli ihtimamdan dolayı teşek

kür ve minnettarlığımın muhterem 

gazetenizle neşrini rica ederim . 
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AYUSTRAlYA İNGİl TE 
KADAR TAYYARE YER( 

Londra : 25 (a. a)- A 
yanın lngiltereye vereceğ"i t 
miktarı önümüzdeki iki ay 
şimdiye kadar verilenlerin 
li fazla lığında olacaktır. 

Üç buçuk milyon li 
yeni bir tahai.at 

metre 300 metre uzunluğ 
Sanayic;le sarfiyatı 28 me~ 
abıdır. 

Bu isale kanalları in,. 
ayrıca bir esas kanal, 25 
köprü, 9 geçitli sifon, 10 

'sifon, 6 menfez, 5 şü, 8 
prizli köprü inşaatı ta mail' 
mal edilmiştir. 

Afrikada hareketlı 
( Birinci sayfadun artan ) 

Kahire ! 25 (a.a.) -
ajanslar tarafından verilefl 
lere göre, Tobruk'ta buhl 
yan esirlerinin mikdarı 
bulması muhtemeldir. ltaly;ıt 
ve esirlerinin n~kliyesindO 
donanması büyük rol o 
tadır. 



1 ADIS(LRIN i~ YÜZÜ 
rinci sa) fatlan:artan ) 

Almanya, müttefiki olan Ma
anı, Yugoslavya üzerine yap

tazyikte alet etmektedir. Al
a ve Macaristan arasındaki 
i işbirliği arı.usu son Alman· 
r temaslarından anlaşılmak-

!manya ü1.erinde Romanya 
seleri ibret verici bir tesir 
ıştır. Çünkü şimdiye kadar 

n Alman işRalindt ki memle
rde çıt çıkmamıştır . Keza 
sada da böyle . Fakat görü
r ki Romanyada bu böyle 
lmir. 

omanyada Lejyonerler An
skoyu devirmek istedi. Fakat 
eşteki üçüncü ordu kendisine 
kalmış, bunun üzerine Lej-

rler muvaffak olamamıştır . 
ncsko Lejyoner \eşkitatı şefi 
a Simayı azletmiş bulunuyor. 

bu teşkilat başına kendisinin 
olacağını söylemiş bulunuyor. 
a Sima kaçmıştır . 

mantar, Romanyaclaki sükun 
idalin Antonesko tarafından 

kolay şekilde tesis edilebi
ine inanmışlardır. 

ükreşten ) eni gelen haber
göre, Antonesko 30 günlük 

talim için bütün ihtiyatları 
altına - Şubat içinde -

rmıştır. Ve hiç bir tecil se
irun de kabul edilemiyece~i 
n edilmiştir. 

ERlKA CÜMHURRElSl 
INGILIZ BÜYÜK ELÇiSi 

Lord Halifah Amerikaya var
ve Ruzveltin güzel bir jesti 
karşılanmış bulunmaktadır . 

ltere bu vaziyetten çok mem-
ur . Amerikad a da vaziyet 

pati ile karşılanmıştır . 

ITAL YADA V AZlYET 

talya} a Al mantarın mütema
asker sevketmektc olduğu 

lcri gelmektedir . Fakat bu 
rt kuvvetlerin nereden geç-
.nerelere sevkedildiği bugün 
katiyeUe malum değildir. 

ALKANLARA AKIN 
MESELESi 

ugün Almanya ablukaya rağ
bütün ihtiyaçlannı hemen 

en Balkanlar yoliyle temin 
ktedir. 

unun için Almanyanın Bal
ra bir akın yapıp yapa
cağı kestirilemez. Almanya 
Balkanların mühim kıymeti 
ır. Şimdiye kadar görülen 
beler bunu :anlatmaktadır. 

inaanaleyh Balkanlara yapı
herhangi bir taarruzda uu 

:>etleri gözününde tutmak la
ır . 

f".len kuvvetleri mevzii olmak
raber ilerlemekte devam et-

tedir: Son haberlere göre Yu
ılar hakim mevziler elde et
ir. 
~undan sonraki harekatın inki
ve tesrii beklenebilir. Elen 
etleri ltalyanlardan · dün 530 
almıştır. 

LiBYA H A REKA TI 

. giliz kuvvetleri Bingazı yolu 
nde \.ileri harekete süratle 

am etm~ktedir. Çok yakın bir 
anda bu mühim mevziin İngi

kuvvetleri eline geçmesine 
~r edilebilir. Burası büyük ve 
ım bir şehirdir. 

Şarki Afrikada ise, Habeşistana 
harekat üç mıntakadan de
etmektedir. Eritrede ltalyan-

an 600 kadar esir alınmış, bir 
mevzi işial edilmiştir 

INGILTEREY( YARDIM 

PROJESİNİN T(TKİKİ 
Vaşington : 25 (a.a) - Ayan 

meclisi hariciye encümeni Pazar 
tesi günü lngiltereye yar<iım ka
nuuu projesi hakkında tetkiklerine 
başlarken fikirlerini öğrenmek ü
zere Kordel Knoks, Simpson Mor
gıntav'ın daveti kararlaştırılmıştır. 

RUZVEL T - HALIF AKS 
DÜN MÜLAKAT Y APfl 

Vaşington : 25 ( a.n ) - Bay 
Ru1.velt c\ün akşam otomobille 

Vaşingtondan hareket etmiştir. 
Nereye gittiği bildirilmemiştir . 
Muhtemel olarak Lord Halifaks 

ile buluşmak · üzere Annaka} s'e 
gitmiştir. 

Vaşington : 25 (a.a.) - Ruz
ve\t Koya yatı ile Halifaksı kar
şılamıştır. Ruı.vcltle Halifaks Va· 
şingtona gelmişlerdir. 

lNGIL TEREYE DÜN GECE 
HAVA TAARRUZU OLMADI 

Londra : 25 ( a.a ) - lngiliz 
hava ve dahili emniyet nezaretle
rinin tebliğine göre, ! IÜn gece ln
giltere üzerinde düşman hava fa
aliyeti olmamıştır. 

MALTADA ALARM 

Malta : 25 (a.a) - Dün akşam 
neşredilen bir tebliğe göre, dün 
sabah bir çok düşman tayyaresi 
Adaya yaklaştığı zaman tehlike işa 
rcti verilmiştir. Düşman tayyare
leri taarruz. emeksizin geri dön
müştür. 

BA Y VILKİ LIZEONDA 

Lizbon . 25 (a .a) - Bay Vil
ki dün bir tayyare ile Lizbona 
muvasalat etmiştir. Vilki biran ev
vel lngiltereye hareket etmek ni
yetinde olduğunu söylemiştir. 

BAY ADIL YÜNLÜ 

Adana Belediye tahsilat mü
fettişi iken işten el çektirilen Bay 
Adil Yönlü, kendisine isnad edi
len suç, suç teşkil etmediğinden 
muhakeme neticesi beraet etmiş ve 
beraat kararı kesbikat'iyel eyle-. . . 
mıştır. 

KJ::MAL AKMAN 

Değe'rli arkadaşlarımızdan Ke
mal Akman bundan böyle Türk
sözüne Ankaradan, Memleket imar 
işlerine, belediyeciliğe ait sık sık 
yazılar gönderecektir. 

Kemal Akman bugünkü Toros 
ekspresiyle Aııkaraya hareket et
miştir. Arkadaşımıza ha) ırlı ) ol
culuklar temenni ederiz. 

------------------------~ 
BORSA 
Pamuk - Hububat 
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Frank ıFransız)--
Sterlin (ingilİ7.) l __ 2_ı_ 
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-Frank (İsviçre) 

ARNAVUTlUKTA 
Birin<.:i<len artan 

ettik. Kıtalarım11. tarafından yü1. 
kadar esir alınmış ve külliyetli 
mikclarda harp malzemesi igtinam 
edilmiştir. 

Alina : 25 (a .a) - Yunan res
mi sözcüsünün bildirdiğine göre, 
21- 24 son kanun tarihine kadar 
Yunan kuvvetleri tarafından ara
larında iki Binbaşı ve 17 küçük 
subay bulunmak üzere 530 kadar 
İtalyan t•siri alınRlıştır. Fena ha
vaya ragmen Yunanlılar <.'cphenin 
merkez kısmında ) en iden müstah
kem mevkiler .w tepeler işgal et
mişlerdir. 

Atina : 25 (a.a) - Yunan em
niyet nezaretinin bir tebliğine gö
re, memleket dahilinde dünkü gün 
sükun içinde geçmiştir. 

Af RİKA HARBİNDE iMGiliZ 

TAMKLARI 
( Birinci sayfadan arton ) 

Netice makinistin önünde bulunan 
camın parçalanmasından ibaret 
kalmıştır. 

lngiliz tankları ltalyanların kuv
vetle müdafaa ettikleri mevzilerin 
önüne vardıklarında lııgiliz topçu· 
lan ltalyan bataryalarını dört mil 
geriden dövmeğe başlamışlardı. On 
dakika sonra gelen lngiliz tank1arı 
cenahta telörgülerini ezerek mev· 
zilerin önünde bunlara muvazi bir 
manevra yapıp büyük bir gedik aç· 
mağd muvaffak oldular. Tanklar 
bu şekilde ateş açarak ilerlerken 
lngiliz fen kıtaları tel örgülerinin 
içlerine hücum edip patlayıcı mad· 
deler kullanmak suretiyle on yar· 
da genişliğinde bir delik açtılar. 

Hücumdan henüz üç hafla 
evvel bu cepheye ıı-elmiş bulunan 
asteğmen Ballemolen büyük bir 
cesaretle ateş sahasına girerek tel· 
örgüleri kesdikten sonra yaralan
madan geri dönmüştür. Tankların 
bu geçidden ilerlemesini müteakib 
lngilizler top ve mitralyöz hima
yesini geride bırakarak süngü il_e 
hücuma geçince düşmanın mevzı

lerini bırakarak kaçmağa başladığı 
görülmüştür. 

DEVLE! ÇiflliKLERi TE$Kİ 
LATI DAHA GENİŞlETİLECEK 

l Birinci :;ayfadan arta• ) 

tın artırılmasını istihdaf etmek
tedir. Tetkikattan alınacak ne
ticeye göre. çiftliklerin teşki · 
latları genişletecek ve fazla 
istihsal imkanları üzerinde ça· 
lışılacaktır. 

ZAYİ VESİKA 
Bozüyük askerlik şubesinden aldı
ğım askerlik tezkerimi zayi ettim 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Adana Reşad bey ma
hallesinden 17 numaralı 
evde Halil oğlu 324 do
gumlu Ahmed Ener 
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ZAYİ VESİKA 
Yedinci fırka müzika bölü

ğünden almış olduğum asker
lik vesikamı zayi ettim. Yeni
sini çıkaracağımdan zayi vesi
kamm hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Tarsus kapusunda 
bakkal: Yasef oğlu 
321'doğumlu iL YA 
Bahar 12660 

26-1- 941 Pazar 

9.oo Program, saat ayarı 

9.03 AJANS haberleri 

9.18 Müzik : Hafif program 

9.45/ 

10.00 Ev kadını - Yemek 

12 30 Program, Saaı ayrın 

12.33 Müzik : Türküler 

12.50 AJANS haberleri 

13.05 Müzik : Şarkılar 

13.ısı 

14.30 Müzık : Radyo orkestıası 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Caz 

18.50 Müzik : Fasıl heyeti 

19.30 Saat ayarı, AJANS 

19.45 Müzik : Şarkılar 

20.15 Müzik : Mibs kardeşler 

20.30 Müzik : Avrupa türküleri 

20.45 Müı.ik : Türküler 

21.15 Konuşma 

21.30 TEMSiL 

22.30 Saat ayarı, AJANS 

22.50 Müzik : Dans 

2 t25/ 

23.30 Yarınki Program ve Ka· 

panış - BU AKŞAM 

Nöbetci Eczahane 
' 

f UAD (CZAHAN(Sİ 
Yeni Postahane Yanmda 

1 

ASRi Si NEMA 
d a 

SUVARE 8 u AKŞAM MAT] NE 

8.30 2.30 

1 Sinemanın zaferle doiu : ıarihiııc taç 
giydiren iki büyük ilahi artist 

CLAUOETTE COlBERT GARY COOPER 
. 

İnsanları neşeden coşturacak. biitün dertleri unutlura· 
cak senenin en bi.iyük zevk ve neşe filmi 

• SEKiZiNCi I· 
o 

ilAVETEN: Son derece heyecanlı ve meraklı 
bir sergüzeşt filmi 

6000 DOş MANiM 
Bugün gündüz matinede 

SEKİZİNCİ - 6000 DÜŞMANIM 
• • • 

Pek Yakında Pek Yakanda 

ŞARKIN ROMEO - JULİYET'i 
Leyla iLE Mecnun 

o 

Yurddaş !. 
Çocuk i nsanların çiçeğidir. Se· 

viniz okşa) ınız fakat öpmeyiniz 

Hava kurumuna aza ol 
Çocuk Esirgeme Kurmu 

Genel Merkezi 

Y J L D J Z Möble Evi ve Atelyesi 

ABİOİNPAŞA CAOO(SİNOE 
VAKlf LAR APARTIMAHI 

ALTINDA 

• 
YILDIZ'I 

ZİYAR(T (DİNİZ 

1 1 ZARiF EV EŞYAS I 1 1 

MU T EDİL fİYATLAR 
Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

Z(VKİNİZE UYGUN HER TÜRLÜ MOOEl 

YILDIZ Ately esin de 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Y apıhr 

KABUl EOlllR TASRADAN SiPARiS 
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Radyo Satmak Çok 

kolaydır 

Asıl mesele satılan radyola
rın servisini temin etmektir 

TÜRKSÔZÜ 

HUDUDlARDAKİ 
' ABSLANlARI 

DOSONElİMJ 

Kar ve yağmur altında, fır- 1 

tına içinde hayatlarını her 
an fedaya ha11r 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 
rahatlarını arkada bırakarak va
zife başına koşmuşlardır. 

Bilim de onlara karşı borç
lu olduğumuz vazife vardır: 

Elimizden geldiği kadar 

26 lkincikinun 

.. 
DERHAL J<ESE~. 

HER ECZAHANEOE BULUNUR Radyo ahrken, size en iyi radyoyu satıyorum 
diyen kimseden değil, size en iyi servisi 
temin ediyorum diyen müesseseden alınız. 

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

------------------------~. 

En iyi radyo ile en iyi 
servisi beraber bulacağınız 

müessese şudur 
A R . Mi E O 

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

Bu işle uğraşan Kızılay'ın 
sana uzattığı müşfik ve şifakar 

elini boş döndürme J 

-------
Vurddaş!.. 

TÜRKİYE CUMHURiYET: 

Ziraat Bankası 
Kur ulu• tarih i : 1888 

Sermayeıi: 100.000.000 Tiuk Liraıı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para~ biriktirenlere 28.800 _lira ikramiye veriyor 

ABİDİNPASA CADDESİ NO: 112 TELGRlf: REMO - ADANA - TElCfON: 11 O Kızı laya U
•• ye ol 

1 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna e f!J 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilt'cck kur'a ile 
aşağıdaki plana göre ikramiye datıtılacaktır. -r••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i TORKSôZO 

1 . 

GAZETE ve MATBAASI 
• 1 1 
: T ürksözü Gazetesi :~~r:c:~~rJ:tEef:~~t"~"o""J:E VE~1~'."oA vuKu 1 1 1 

1 i 
1 1 1 

o A o 1 
i Türksözü Matbası ::~:~u:E:~~A~E~SL~~M· tJ~~i~~N ~~~~:j i 
1 MATBAAlARA REKABET EDER DERECEDE TABEDER • • • • • • • • • • Tüırksö~ü <CDDt kusmu: 1 i - 1 
İ Sağlam, Temiz, Zar:if Cilt ( Türksözü) İ 
İ Mücellithanesinde Yapılır. j 
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Dr. Muzaffer lokman 
Dahiliye MütehaHı•ı 

HASTALARINI HER GON MAYENEHANESINOE 

KABUL EDER 

• 
·~~~~ 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GON MUSTAFA Rlf AT 

ECZAHANESİ OSTONDEKİ MUAYENEHANESİNDE 
KABUl EDER 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 .. 500 2000 " 
4 .. 250 .. 1000 

" 
40 " 

100 " 
4000 it 

100 " 
50 " 

5000 " 
120 .. 40 .. 4800 .. 
160 

" 
20 .. 3200 !' 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı:takdirde yüz 
20 fazlasile verilecektir . 

Kuralar senede 4 defa, 1 - Eylul. 1 Birincikinun, 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

iŞ BANKASI 
KO~OK TASARRUf HESABllRI 

1941 
i kramiye Planı 

KEŞIUELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkiocitrşrin 

tarihlerinde yapılır. 

i941 iKRAMiYELERi 

l Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 

s ıoocı 
" - 3.000 " " 2 7;,o 
" - l.500 " " 4 500 
" - 2.000 " " 8 250 
" - 2.000 " .. 

85 100 
" - 3.500 

" " 80 
" 

50 " - 4.000 
" 300 20 " - 6.000 
" " 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallmz para biriktirmİf 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz . 

A b o n e ve 1 la n 
Ş a rtla rı 

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

Aylık ta abone edilir. 

Sahip ve Baımuharriri 
FERiD CELAL GOVE .. 

Umumi Neıriyat Müdürü 
MACiD G0ÇL0 

Basıldığı yer : TORKSÔZÜ 
lllnlar için idareye 
mUracaat etmelidir. 
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