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/NG}L/Z TAYYARELER/ 
BUTSA' YI BOMBALADI 

t RA.NSA'NIN 
Ü MI D 1 

Nevzad GVVEN 

A merika Meclisi hariciye ko
misyonu demokrasilere yar
dım kanununun mecliste mü

zakeresinden ev1ıel bir takım mü
him Amerikalı şahsiyetleri dinle
mektedir. Bu meyanda Amerikanın 
eski Paris sefiri B. Bullit' i de 
dinledi. 

Fransız bozgunu esnasmda 
orada bulunan ve son hadiseler 
hakkında henüz kimsenin bilmedi
f i malumata sahip olan eski sefir 
beyanatı arasında Fransa'ya da 
temas ederek şu sözleri söyle
miştir : 

- "F ransu; donanması ne 
fara/tan gelirse gelsin, bir müsa
dere teşebbüsüne mutlaka mukave
met ve icabında J..endi kendini ba
tırmak emrini almıştır.,, 

Almanyanzn Fransayı kendi-
eıı slyle şümullü bir işbirliği yapmak 

hususunda zorladı~ı şu sıralarda 
eski sefirin bu sözlerinin büyük 
muncisı vardır. 

Almanyanrn Akdenizde /ngil
'ereye karşı yapaca~ı hareketlerde 
Fransız üslerinden, Fransız donan
'1lasından istif ad eyi ve icabında 

)nu eski müitef ikine karşı harbe 
revketmeyi temin için mütemadi-
1en çalışmak.ta olduRu malümdur. 
Hatlci, hu uturda müttefiki ltalya- . 

50 ,ın Fransadan mübala*alı istekler
d; ie bulunmasını hoş görmiyecek 

ierecede ileri giilili de anlaşılıyor. 
Mamafi B. Hitler'in Fransa

. 1 ıı keneli oyununa alet etmek husu-
• undaki şiddetli arzularına, iatlı-
1ert politasına rağmen bu iş ta
ukkuk etmediği gibi. muvaf fakı

ıete ~oğru atılmış bir adım sayı
ıılabılecek bir inkişafda olmamıştır . 

Mareşal Peten, körükörüne ve 
ı~hsi iğbirar/ar yüzünden müthiş 
>ır lngiliz düşmanı olan ve Fran
.ayı Almanyanın kucağına atmak 
sleyen B. Laval'ı Fransız politi
wsınrn idare cihazından uzak/aş
ırmak mecburiyetinde kalmıştı. 
4~manyanın arzusuna rağmen bu 
şı yaparken ihtiyar Mareşal Fran
.ayı dolaşmış, Fransız umumi ef
ccirı ile temasa gelmiş bulunu
/ordu. 

. Mareşal geçenlerde B. Lava/la 
)ır şatoda buluşup konuşmata ra
·ı oldu. Bunun üzerine B Lava· 
in i~krar kabineye alınac~ğı söy
endı. Fakat Fransız devlet reisi 
>u hadiseyi takibeden tebliğinde 
4lmanyaya karşı olan politikası
ıın hiç bir suretle değişmiyeceğini 
lan etti. Ve bugüne kadar da B. 
~aval kabineye girmiş değildir . 

Bütün bunlardan anlaşılıyor 
.i, başlangıçta bir çok hücumlara 
ığrayan Mareşal Petenin yegane 
ıede/i Fransanzn tam inhidamzna 
nan~ olarak yavaş yavaş yekin
ne sıne çalışmaktır . Bir aralık 
öylendiği ve korkulduğu gibi Fran
a galibinin elinde bir oyuncak 
•e onun daha geniş mikyastaki 
af erine alet olmak arzusunda de-

•

/_ ildir. Bunun için de kendisine 
·ı · h Jr,u a . . atırı sayılır bir J..uvvet kıy-

~- ~ etını verdiren donanmasını de-

r
izaşırı kuvvetlerini elinde bulun· 
lurm~~ ~ecburiyetinde olduğunu 
ıek ala bılme/.:.tedir . 

,. Fransayı Almanyanın karşı-r Pi ~.~ il li/M ~tin her arzusuna ka-
rii ~fSlE,,ıofiırr ' P?11uTı. e~ecek zil/eti 

•ır m ~1'(ç ( Qlil "ieklen • ~~neden 
~ · ~( Ger!şi ikin.er ~fada) 

Ankara : ?.7 ( Türksözü Muha
birinden) - Halkın en mühim gı-

dası olan ekmekin fiatinin yük
selmesine mani olmak maksadiyle 
toprak mahsulleri ofisince vilayet 
merkez, kazaları halkı ihtiyacı için 
133 lon buğday satılıyordu. Bazı 
kazala daki nahiye ve köyler hal
kının da istifadesi için fiat mura
kabe komisyonu bazı esasları tes
bit etmişti. Bu mühim iş üzerinde 
bir ta'imatname h ;ı zırlanmıştır . Ta 
limatname ile buğday ve ekmek 
işi, çok pratık bir tarzda halledil 
n iştir. Talimatnameye göre: 

Toprak mahı,ulleri ofisi buğ
day ihtiyacını temin edecektir. 

Buğdaylar, kazalara, nahiye· 
tere ve köylere şöyle verilecek· ir: 

Buğdaylar, toprak mahsulleri 
ofisince muayyen fiatleri üzerin 
den peşin para ile" peyderpey ken
di ambarlarında verilecektir· 

Buğd ylar salış kooperatifi olan 
yerlerde bu kooperatifl ı r ve bulun
mıyan yerlerde kı edı kooperatifleri 
tarafından ofisten alınarak ait ol 
dukları yerlere sevk ve nakloluna 
cak, mahallelerinde ihtiyaç listele
lerine gö e tevzi edilecektir. Satış 
ve kredi kooperalifi bulunmıy n 
yerlerde hu işi başarabilecek kabi
liyette hüsnühal sahibi mümessiler 
seçilerek tevzi işi bunlar marife
tiyle yapılacaktır. 

lngilz:lbambardıman tayyarelerine bambcılar 
yü kl elilmızğe gölürillürken 

Kahire : 27 (a.a) _ Dün ak
şam neşredilen İngiliz hava kuv
vetlerinin tebliğine göre, Jngiliz 
t~yyareleri evvelki gün E.lbasan 
cı.~arında B~tsaya muvaffakiyetle 
hucum etmışlerdir. Bütün bomba
lar hedefi tutulan mıntakaya düş-

( Geris: üçüncü sayfada ) 

Haftanın spor temasları 

Havanın yağmurlu olmasından 
bir maç geri kaldı 

Pazar günü şehir stadında lig 
maçlarına hararetle devam edil
miştir. 

ikinci devı e maçlarının ikinci 
haftası zarfında yapılan karşılaş
malarda Milli mensucat Malatya 
mensucata 4-0, Ziraat lisesi Erkek 
lisesine 3-1, Mullim mektebi De
mirspora 2-1, Malatya mensucat 
Torosa 3-1 galib gelmiştir. 

Milli mensucat ve Erkek lisesi 
maçına devam edilememiş, vaziye't 
2-1 Milli mensucat takımı lehine 
iken Erkek lisesi takımının sahayı 
terk etmesi üzerine hakem sere
moni yaptırmış ve bu suretle Mil
li mensucat takımı erkek lisesine 
hükmen galib sayılmıştır. 

Havanın yağışlı ve maç saatin
de sahanın maç yapmağa gayri mü
sait bir durumda Lulunması hasa-

biyle ldmanyurdu ve Seyhan 
Gençlik kulübleri maçıda yapılamı
yarak geri bırakılmıştır. 

Dört hafta sonra lig maçları 
bitmiş olacaktır. Bugünkü vaziye
te göre lig birinciliğine en kuvvet
li ihtimalle Muallim mektebi, Mil
li mensucat ve ldmanyurdu takım
ları namzettirler. Önümüzdeki şu 
dört hafta içinde bu üç takımın 
birbirlerine karşı temin edecekleri 
muvaffakıyetler cidden meraklı o
lacaktır. 

Gerak Muallim mektebi ve ge
rek Milli mensucat takımı için bir 
mağlubiyet hatta bir beraberlik 
çok tehlikelidir. Bu takdirde ld
manyurdu için lig birinciliğine 
doğru kapılar açılmış olacaktır. 
Fakat bir şartla: Yapacağı maç • 
tarda yenilmemek. 
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Karabük fabrikamızdan 

Adanaya Sina demiri geliyor 
Araba takerleiU lmalllmda kullanılan Sina demiri 

sıkmtısı, bUtUn memlekette olduğu gibi şehrimizde 
de hissedilmektedir. Memleketimizin Sina demiri 
sıkmtısını izale etmek için Karabük Demir ve Çellk 
fabrikamızda bir miktar Sina demir i yaptırıldı§ı 
memnuniyetle haber almmı,ttr • Bunlar , sıkmtısı 
olan bölgelere tevzi edlleceOlnden lktlsad Veklletl 
Adana vlllyetlnln lhtlyacmı telgrafla dUn sormu•
lur. Vekllelln bu telğrafı Uzerlne, Ylllyet, kaza kay• 
makamlarma ve nahiye mUdUrlerlne telgrafla key
fiyeti bildirerek lhtlyaçlarmı telefonla Vlllyete bll-

dlrmal•:•:• .'.·.~·=~·~·: :. __ .. ___ .. •• •• •• .. •• .. l 
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Türk kömürleri satış tevzi merkezi olarak 

Oç milyon sermayeli bir 
müessese kuruyoruz 

MERKEZ ANKARA OLACAK MERSİNDE DE BiR AJANLIK İHDAS EDİLECEK 

Ankara : 27 ( Tiirksözü muhabirinden) - Memleketin 
yakacak kömür ihtiyacını tamamiyle karşılamak maksadiy
le Etibank tarafından (Türkiye kömürleri satı, ve tevzi mü
essesesi) adiyle bir müessese kurulacağı haber verilmektedir. 

Müessesenin merkezi Ankarada olacak ve lstanbul, /z
mir, Mersin ve Zonguldakta ve lüzumuna göre diğer yerler
de ajanlar ihdas olunacaktır. 

Bu müessese, faaliyete geçtikten sonra, memleketin her 
tarafında bol ve ucuz yakacak kömür tedarik etmek, imkan 
dahiline girmiı olacaktır. 

Yeni müessese 3 milyon lira sermaye ile kuru/acak, ve 
maden kömürü, liğnit, Tünk antrasiti, Karabük ve gazhane 
kokları sahıları bu müeasese tarafından idare olunacaktır. 

Bitaraf mü,ahidle rin, muharrirlerin de tekit ettiğine gore bütun şiddet ve vahşetine 
rai men Almon hava hücumları londralılorın maneviyatını ve nihai zafere olan iti
madlarını sarsamamı4hr. Her türlü fedakôrlıjja katlanan lngiliz: milleti harbı l..az:a• 

nac:aijından kat"iyen emindir. Fatogralımız bir aile sıjjınağını göstermektedir. 

-

iT AL YADA 
İSYAN MI? 
ltalyaya sür'atle Alman 

kıtaatı dolduruluyor 

Mareşal Graz
yani azledildi 

Ankara: 27 (Radyo Gazele· 
sinden) - Son gelen haberlere 
göre şimali ltalyada ve Milano 
taraflarında karışıklıklar olmuştur. 

Demiryollan askeri muhafaza altına 
alınmıştır. Diğer taraftan Öğrenil
diğ'n "! göre, ltalyaya Alman kıtaatı
nın sevkine devam olunmaktadır. 

Yine yeni bir habere göre. 
halyanın şimali Afrikadaki kuvvet
leri Başkumandanı Mareşal Graz
yani azledilmiş ve yerine başka 

bir kumandan tayin olunmuştur. 

Alman elçisinin 
Petene teklifi 

Ankara: 27 (Radyo gazele· 
sişden) - Alınan bir habere gÖ· 
Vişideki Alman elçisi Abet, Afri
kadaki Fransız kuvvetlerinin ltal
yan kuvvetlerini himaye etmesini 
teklif etmiştir. Reten bu teklifi 
reddetmiştir . 

Kou CAKi öloo _ 1Umumi meclisin 
ot: ı dünkü çalışması 

Kont Çaki ( x) işaretli 

Budapeşte: 27 (a.a.) - Ma
car Hariciye nazın Kont Çaki 46 
yaşında olduğu halde Budapeşte 

hastanesinde tedavide iken vefat 
etmiştir. Çaki için yaı ın (bugün) 
bir cenaze töreni yapılacaktır. 

Vilki Londrada 
Londra : 27 (a.a) - B. Vilki 

dün saat 17 den az evvel Londra
ya tayyare meydanına inmiştir. 

Gazetecilere şu b~yanatta bulun
muştur: « lngilterede bulundutum
dan dolayı bahtıyarım. İngilizlerin 
davasına çok büyük teveccühüm 

vardır. Bütün dünyadaki hür in
sanlar. için döğüşen lngiltereye j 
Amerıkanın mümkün olan her yar

dımda bulunması için elimden ge

leni yapacağım.> 

Londra : 27 ( A. A. )- Vilki 

Çörçille uzun bir görüşme yap

mış öğle yemeğini Başvekilin mi

safiri olarak yemiştir . Vilki Çör

çile Ruzveltin hususi mesajını 

vermiştir. Vilki E.den ile ele gö

görüşmüştilr . 

Valinin geçen yıl f aaliyef ve bütçe 
tatbikine ait raporu okundu 

Vlayet umumi meclisi dün Va
li bay Faik Üstün'ün reisliğinde 
toplanmıştır. İlk celsedenberi umu
mi meclis içtimalarını samiin sıfa
tiyle takib etmekte olan parti mü
fettişimiz Hasan Menemencioğlu 

da dünkü celsede hazır bulunmuş
lardır . Bu toplantı da umumi mec
lise aid bazı işler müzakere edil
dikten sonra valinin geçen yıl fa
aliyet ve bütçe tatbikatına ait ra
poru okunmuş ve umumi heyetçe 
ta.:>vib olunmuştur . 

* * * 
Dahiliye vekaleti vilayet husu~ 

si idarelerinin 1941 mali yılı büt
çderinin ihzarına başlanması mü
nasebetiyle vilayetlere yeni direk· 
tifler vermiş bulunmaktadır. Vila
yetler varidat tahminlerini 1939 
mali yılı tahsilatına uygun bir şe
kilde yapacaklardır. 

Masraf bütçelerinin hazırlanma
sında kadro ve inşaat işleri üze
rinde fazla hassasiyet gösterilecek, 
masrafların tahmin ve takdirinde 
içinde bulunduğumuz dünya vazi
yeti daima gözönünde bulunduru
lacaktır. 

Yollar ve eskiden tamire giri
( Gerisi ikinci sayfada ) 

İTAIYA ~OK f ECİ BİR 
VAZİYET i~iNDE 

GAR'VIN B/R MAKALESi 

Londra : 27 (a.a) - Garvin 
yazdığı bir makalede diyor ki: 

4' Akdenizdeki parlak muvaffa
kiyetlerimiz müttefikimiz Yunan
lıların parlak zarferleri façist ltal
yanının feci uyanışı, lşte hep bun
lar, Amerika terazinin gözünü ln
giıtere tarafına bastırmazdan ev
vel büyük Britanya} ı imha ede
cek harbi kazanmak hususundaki 
gayretlerini arttırmağa Almanları 

sev ketmiştir. İngiliz milleti fıtraten 
hazır ve disiplinlidir. 

Naziler ümitsiz bir teşebbüste 
bulunacağını bu teşebbüste muvaf
fak olunama1.sa Hitler dünya ö
nünde ebediyen iflas edecektir. 
Bir hafta evvel yapılan Hitler -
Musolini mülakatı bu harbin en 
elim ve ayni zamanda gülünç 
bir hadisesi olmuştur. 

Musolini artık bir arkadaş o-

( Gerisi üçüncü sayfada ) 



Tıbbi Tecrübeler f RANSANIN ÜMİOİ 
i . HAB (Ea1makaleden artan) 

Neron devrinde tecrübeleri ile tam 
10,000 kişiyi öldüren bir kadm 

Bugün tıb ilmi yeni bir usul, 
formakoloji ilmi yeni bir ilacın 
tecrübesini yapmak istediği zaman 
umumiyetle reaksiyonları belli ve 
aşağı yukarı insanınkilere benze· 
yen hayvanlar üzerinde tatbik 
edilir. 

Yazan --ı 

amillerin en mühimmi hiç şüphe 

yok ki, evvelô. Almanyanın lngil

tereye /..arşı istilô. teşebbüsündeki 

aczi ve sonra da ltalyanın 

Şimali Af rikada ve Arnavudlukta 

uğradığı mütevali hezimetlerdir . 

Artık iyice anlaşılıyor ki , ne 
Mareşal Peten , ne de Fransız 

milleti herşeyin biitiline inanma
maktadır. Bilakis istikbale ait bü

yük ümidler beslemektedir. 

Bir kadının 556 lira
sını çalan! yakaland-1 

Fakat insanla hayvan arasın

daki en küçük fark bile bazan 
çok büyük ehemmiyeti haiz ola
cağı için ilmi mahfiller bu tecrü 
belerin insan üzerinde yapılması 

fikrini daima müdafaa etmişlerdir. 
Mttm.1fi bu arzu şimdiye kadar 
revaç bulmamıştır. Yalnız bazı çok 
cesaretli ve kendilerini ilmin em· 
rine vererek Üzerlerinde tecrübe 
yaptırmaka razı olan insanlar 
müstesna .. 

Üzerinde tecrübe yapabilecek 
insan bulamadığı için keşfettikleri 
şey'in tesirini anlamak için bizzat 
kendi Üzerlerinde tecrübe eden 
alimler de çoktur. 

Eski zamanlarda bilhassa eski 
Romada bu hususta hiç de güçlük 
çekilmezdi. Mamafi bu devirde 
tecrübesi yapılmak istenen şey 

ilaçtan ziyade zehirlerdi. Çünkü, 
ozaman şahsi ve siyasi işleri hal 
içın zehirden çok istifade olunur· 
d u. Zamanın en büyük zehir müte-

P. P. _I 
hassısı imparator Neron'un sara· 
yında büyük bir nüfuz sahibi olan 
ve çok büyük roller oynıyan 
Lacuste adındaki kadın olmuştur. 

ilmi bir ihtirası yüzünden on 
bin kişiyi zehirle öldürmüş olan 
bu müdhis kadının mesaisi hak· 
kında bir takım dokümanlar bu 
lunmuştur. 

Lacuste'nin kurbanları ekse· 
riya pazarlardan satın alınan ve 
yahut harp esirleri idi. Bu devirde 
bu çeşit insanlann bir ma~azadan 
alınan en küçük eşya kadar bile 
kıymeti yoktu. 

Bilhassa Lacuste hiç bir insanı 
duygu tecrübelerinden menedemez· 
di. Her yeni zehri muhtelif yaş ve 
muhtelif bünyede kadın, erkek 
bir çok insanlar üzerinde tecrübe 
etmekten çekinmezdi. 

Zehir babındaki şöhreti o ka 
dar b üyüktü ki, dünyanın dört 
bucağındaki mütehassıslar şüphe

lendikleri bazı şeyleri öğrenmek 

için ona müracaat ederler ve fi 
kirlerini alırlardı. 

General Veygandzn Şimali Af

rikadaki bitmez, tükenmez teftiş

leri ve kesif bir esrar perdesine 

bürünen faaliyetleri de bu fikri 

tekit ediyor. 

Almanya azami önümüzdeki 
yaz ayları içinde lngiltereye karşı 
kat'i teşebbüslerine geçmek mec
buriyetindedir. Gerek Ak.denizde , 
gerek Britanya adasına yapa
cağı büyük çapta bir hareket için 
Fransanın yardımı onun için ha
yali ehemmiyeti haiz olabilir. Bil
hassa , yediği darbelerden sonra 
ita/yanın kendisi için /ay dalı bir 
miittefik olmaktan çıkması Alman
yayı Fransaya doğru çeviren mü
him sebeblerden birisi olmuştur . 

Mehmet kızı Ayşe Topak 
adında bir Bayan polise müra
caat ederek evinde bulunan 
konsolun Kilitli gözünden hü
viyeti ve eşkalı meçhul bir şa
hıs tarafından 556 lirasının ça
lınmış olduğunu iddia ve şika
yet etmiştir. 

Sivil pilislerimiz hemen fa
aliyete geçerek yaptıkları ara· 
mada meçhul hırsızı ve çalınan 
paraları meydana çıkarmakta 
gecikmemişlerdir. Failin. Ayşe 
Topağın evinin bitişiğinde o
turan Karaköseli bekar Ahmet 
Aktaş olduğu tesbit edilmiş ve 
adliyeye verilmiştir. 

KANLI BiR KAVGA 

Mustafa oglu Hakkı Ulugök 

ve Haşim oğlu Zeki Ersan ad~nda 

iki kişi arasında çıkan kavgada 

Hakkı Ulugök , Zeki Ersanı bı

çakla yaraladıgından yakalanarak 

adliyeye teslim edilmiştir . 

'BiR ADAM BIÇAKLANDI 

BULGARiST AN 

Demek oluyor ki , her lıangi 

kat'i bir harekete geçmeden evvel 
B. Hitlerin Fransayı kendisiyle 

beraber yürümete ikna etmesi 
lazımdır. Halbuki Fransa hiç de 

bu niyette görünmüyor . Çünkü , 
kat'i bir Alman zaferinin Fransa 

için ne müthiş bir f elô.ket olaca,lınr 
her halde 

Pazar günü şehrimizde yine 
kanlı bit kavga olmuş, Mahmut 
qğlu Milli Yiğid muhtelif yeı !e
rinden biçakla a6ır surette yara
lımmıştır. Carih İsmail oğlu Ze
geriya Tohumcu firara teşebbüs 
etmiş ise de yakalanmıştır. Kav
ganın ve yakalanmıştır. Kavganın 

ve yaralama hadisesinin sebeple
ri üzerinde ve carih hakkında 

kanuni muamele yapılktamadır. 

•• 
VE TURKiYE 

ajant olan bir kaç şahıstan başka 

anlamıyan bilmeyen bir tek Frun
sız /...almamıştır . 

Nevzad Güven 
- Fransızca Lö Tan gazetesinden -

B alkan politikasının iımumt 

tekamülüne nisbetle Bulga
ristanın Türkiye karşısında almış 

oldugu vaziyette yeni bir hadise 
mevcuttur : 

Bu hadise , ihtiyat tedbirler 
makamına kaim olmak üzere itti
har. edilmiş olan bazı esasları 

muhtevi, milli müdafaa kanunu
nun c Sohranya > meclisi tara
fından kabul edilmesidir . 

Bulgar parlamentosunun bu 
kararı cenubu garbi Avrupasının 
içinde bulunduğu bugünkü ah
vali izah eden fiili bir vaziyeti 
teyit ediyor . Fakat hiç bir su
retle Ankara ve Sofya arasındaki 
münasebetleri gerek doğrudan 

doğruya gerek dolayısiyle teh
dit edici bir mahiyet taşımıyor. 

Bu münasebetler bugün ciddi 
bir surette aydınlanmış ve bu hu
susta hiç olmazsa şimdilik bütün 
ihtilat korkusu bertaraf edilmiş 

gibi gözükmektedir . 
Bunun delili şudur ki bizzat 

Ankarada Bulgaristanda alınan 
tedbirler tamamen normal ve 
komşu her hangi bir memleket 
için bu tedbirlerin hiç bir tehdid 
unsuru taşımadığı nazarı ile ba
kılmaktadır. 

Hakikaten, malum olduğu üze
re zaten küçük mikyasta alınmış 

olan Bulgar tedbirleri Türkiyenin 
ittihaz etmiş olduğu tedbirlere 
tekabül etmektedir. 

Her iki tarafta da , tabiatiyle 
her iki hükumetin iradeleri dı
şında tahassül edebilecek her 
türlü ihtimali önlemek kaygısı , 
ayni zamanda buna müsavi ola
rak bir ihtilafı tesri edebilecek 
kabiliyette her hadisenin önüne 
geçmek arzusu ile birlikte bir 
intizar vaziyeti vardır. 

Bu noktada Balkanlarda bu
günkü ya1.iyetin istikrarı lehine 
hissedilir bir terakki mevcuttur. 

Bundan maada şu da var ki , 
bir takım yakın hadiselerin de 
ortaya koyduğu veçhile Ankarada 
Türk - Bulgar münasebetlerinir. 
tekrar dostane bir mahiyet ikti· 
sap etmeleri ciheti katiyen şüphe 
ile karşılanmamaktadır . Her ne 
kadar Bulgaristanın Ankara orta 
elçisi 8 . Kirov'uıı Sofyaya seya-

hah yarı resmt kaynaklarda Bul
gar diplomatının sadece hüku
metine Türk Devlet adamları ile 
giriştiği müzakerelerin durumu 
hakkında malumat vermek oldu
ğuna ve Ankaradaki kaybubetinin 
tahminler hilafına daha fazla uza
ması dolayısiyle bu yolculuğun 

hususi hiç bir siyasi sebebe atfe
dilemiyeceğine işaret ediliyorsa 
da, Ankarada bu seyahate olduk
ça ehemmiyet verilmektedir . 

Bütün bunlar, netice itibariyle 
( İtalyan - Yunan hareketleri ha
riç ) Balkanlarda topyekun vazi
yet hakkında oldukça temin edici 
bir not hasıl etmektedir. Ve hali 
hazırdaki kılanın bu kısmında 

muhasamatın yeni bir genişleme
sinin önü alınabileceği düşünce

sini uyandırmaktadır . 

Bilindiği veçhile zihinleri ye 
gane işgal eden şey ltalya ile 
Yunanistan arasında mevcut ihti
lafın tahdit edilmesi ve mahalli 
kılınabilmesi, Balkanlarda diğer 

hiç bir devletin bundan müteessir 
olmamasıdır. Bu neticenin Rus ve 
Alman dıplomasilerinin muvazi bir 
surette Ankara ve Sofya Üzerleri 
ne tesir ederek, ahenktar gayretle
ri sayesinde elde edildiği meydan· 
dadır. 

Şu da var ki Bull(aristan, Yu· 

nanistandan t leplerin~ rağmen 
mücadeleye girişmemiştir. Bunun 
aksi bir hareket muhakkak sıırtlte 
Trakya'da Türkiye'nin müdahale
sini intaç etmiş olurdu. Bundan 
bu vaziyetin Türkiyenin olduğu 

gibi Bulgaristanın da prensipleş· 

miş durumunu esaslı bir surette 
tadil ettiği manası kati yen çıkmaz, 
fakat kendisi ile oldukç~ sıkı mü
nasebette bulunduğu Belgrat hüku 
meti gibi, Sofya hükıimeti atiyi 
koruyan bir bitaraflık ve istik iil 
haleti ruhiyesine mütemayildir. 
Hakikatte, Türklerin gayri muha
rip oluşlan bilhassa Bulgar bita
raflığının idamesine tabidir ve ge
rek' Ankara, gerek Sofya, Berlin 
ve Moskova'nın tavsiyelerine kar
şı müsavi bir surette dikkatli dav
randıkları cihetle, Türk - Bulgar 
münasebetlerinde tezahür eden bu 
iyileşmenin devamlı olabıleceğini 

düşünmek gayet yerinde olur. 

Hadiselere Avrupa'dan bakıl

dığı takdirde bunun ltalyan-Yu· 

nan harbi akislerine doğrudan 

doğruya maruz bulunan Avrupa 

kıtasının bu en hassas kısmındaki 

beynelmilel krizin seyri için ehemi

yeti inkar edilemez bir netice ol

duğu görülür. 

VILA YET SIHHAT MÜDÜRÜ 

Hasta bulunduğunu ve mem 
le~ et hastahanesine yaptırıldığını 

evvelce yazdığımız Sıhhat Müdürü 
Dr. B. Kemal lkizer hala hastaha· 
nede yatmaktadır. Sıhhat müdür
lüğü vekaletini me kez hükumet 
tabibi B. Mazhar Cemil Esen yap 
maktadır. 

Sıhhat müdüıümüze ac 1 şifa· 
lar dileriz 

f AKİR TAlEBEMİZE BAY 

NURİ HASIN YAROIMlARI 
Şehrimiı. Milli Mensucat fab

rikası sahiblerinden Bay Nuri Has 

fakir talebelere yine yeni bir yar

dımda bulunmuştur . Hamiycl

perver fabrikatörümüz Milli Men

sucat fabrikası okulundaki fakir 

talebelere sarfedilmek üzere okul 

himaye heyeti emrine bu defa 

da 500 lira vermişlerdir. Himaye 

heyeti namına Bay Nuri Hasa 

teşekkür e<leri1 .. 

DUVDUKLARIMIZ 

Amerikada koku mühendislerinin faaliyeti 
Amerika garibeler memleketidir. Hemen her 

yeniliğin Amerikadan geldiğini görürüz. Işık mü
hendisliği Amerikadan, Holivuttan geldi. Ses mü
hendisliği de oradan dünyaya yayıldı. Şimdi de 
Nevyork, bir koku mühendisliği ortaya atıyor. E
vet Amerikada koku mühendisleri de varmış .. . 

Artık kokularının iyi bir vaziyet alması ve pi
yasayı tutması için Amerikan sanayi adamları i
mal ettikleri kokaların güzeliğ'İne değil, kullandık
ları mühendisin kudretine güveniyorlar. 

Sonra bu koku mühendisleri işi çok daha ile
riye götürecekler ve satılan her eşyaya mahsus 
bir koku vereceklerdir. Mesela, içine kahve konu
lup satılan ka~ıtlar hatta kahve içilen fincan lar 

kahve kokacak... Çocuklara satılan oyuncaklarda 
bir çikolata kokusu bulunacak. Mesela, güzel ciak
tilografları üzmesin diye karbonlu siyah kopye 
kağıtlar, Manolya kokacak. 

Buııdan sonra Amerikada nane kokulu kurşun 
kalemler, akasya kokulu otomobiller yapılacak. 

Hatta Amerikan firmaları daha ileriye gitmişler

dir. O kadar ki bir Amerikan yangın sigorta şir
ketinin gönderdiği mektuplar yanık kokmaktadır. 

Fakat bu yt>ni vazi) etten istifade eden bazı a
çıkgözler de derhal iş yapmaktan geri kalmamış
lardır. Mesela, birçok kimseler hakiki kösele imiş 
gibi k!>kan, kalın kartondan mamul çantalar yapıp 
kösele !;.okusu vererek piyasaya sürmüşlerdir. 

UMUMi MEClİSİN 0060 
ÇAll~MASI 

( Birinci sayfadan artan ) 

şilmiş işler hariç olmak üzere in
şaat için yeniden tahsisat kabu
lünden çekinilecektir. Teşkilat kad
rolariyle kabul olunan memuriyet
ler dışında kadro islenmiyecek ve 
terfi müddeti gelen memurların 

terfileri mevcut kadrolar çerçeve
si dahilinde temin edilmeğe çalı
şılacaktır. 

Masraf tahminlerinde geçmiş 

senelerin tatbikatından alınan ne
tict.lcre göre ölçülü bir şekilde 

hareket edilecek ileride münakale 
tekliflerine meydan verilmiyecek
tir. Vilayet hususi idareleri aley
hıne Devlet Şurasına açılan idari 
davalarda müddeilerin müdafaa 
talebine karşı vilayeti temsilen 
Ankaraya kimse gönderilmiyecek, 
ta111im olunacak vekaletname ve
kalete gönderilerek avukat bu
rada tutulacaktır . Bunun için vi
layetler bu işe tahsis edecekleri 
pdraları merkezde takib olunacak 
davalar için avukat masrafı na
miyle Belediyeler Bankasına yol
lıyacaklardır. 

Maaş , ücret , mesken bedeli , 
makam tahsisatı ve diger kanuni 
hisselere ait tahsisat ayrıldıktan 

sonra yardımlar ve müteferrik 
hizmetler için bütçeye tahsisat 
konulabilecektir . 

ORMAN KADROSUNDA 

Eskişehir Devlet Orman İşlet
mesi reviri bölge şefi orman mü

hendis muavını namzedi Bay 

Rahmi Bolad Pos, Aclana orman 

mühendis muavinliğine nanızed 

olarak tayin edilmiştir. 

A NKA RA YA GiDENLER 

iki haftadanberi şehrimizde bu
lunmakta olan Ankara Belediye 
müfettişi: Bay Kemal Akman ve 
Kocaeli Meb 'usu hemşehrimiz Bay 
lbrahim Dıblan Pazar günü Toros 
Ekspresiyle Ankaraya gitmişlerdir. 

28-1- 941 Salı 

8.00 Program, saat ayarı 

8.03 AJANS haberleri 

8.18 Müzik : Hafif program 

8.45/ 

9.00 Ev kadını - Yemek 

12.30 

12.33 

12.50 

Program, Saat ayarı 

Müzik : Türkçe plaklar 

AJANS haberleri 

13.05 Müzik : Türkçe plaklar 

13.20/ 

14.00 Müzik : Kanşık program 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Caz 

18.30 Konuşma (Çifti saati) 

18.45 Müzik : Çiftçi saati 

19.00 Müzik : Koro (Ses ve Tel 
Birliği} 

19.30 Saat ayai-ı, AJANS 

19.45 Müzik : Fasıl heyeti 

20.15 RADYO GAZETESi 

20.45 Müzik : Küll'e heyeti 

21.30 Konuşma (Hukuk) 

21.45 Müzik : Radyo orkestrası 

22.30 Saat ayarı, AJANS 

22 45 Müzik : Radyo orkesrtası 

23.00 Müzik : Cazband 

23.25/ 

23 30 Yarınki 

panış 

Pı ogram ve Ka· 

CEYH AN MEKTUBU 

ÇOK GOZU BİR KÖY 1•1 

~ALl~KAN iNSANlARI : 

Ceyhan: 27 (Türksözü muhııMi , 
den) - Ceyhan nehrinin sal bı 
rafında ve kasabaya 45 d'-'11 

mesafede bulunan Büyük M-: 
köyü 130 hane ve 659 nüf 

dur. Vaktile Ceyhan nehri bil 

yün hemen kıyısından geç~h 
zamanla yatağını değıştirınif J 
şimdi ise kasaba yanından 

1 

geçmektedir. n 

Büyük Mangıt kÖ) ü 
cidden çalışkandır. Zira, 
mevcut bir kahvecie - geçe 
de bu köye yaptığım bir ı 

hatte - birkaç kişiden başlı' 
turan olmadığııll gördüm. selı's 
ni araştırdığımda, herkesin ~ 
işi ve gücü ile meşgul oluP 
şamdan .-;onra, gene evindeı 
luk çocuğuyla alakadar ol(!~": 
ve kahvede görülen kimseler• .ıi 
yabancı ve misafir bulundıır; 
öğrendim. ı 

Bizim kasabadaki herhall9 b 
kahveye · uğrasanız, akşııı11'1 
sonra oturacak bir sandalyıı 
mak için dakikalarca ayakt!l 

lemek- lazımdır. Büyük M 
köyünde bir ele un fabrikası : 

dır. Bu fabrikada hem kö)' 

de civar köylüler unlarını ~ 
rek istifade etmektedirler. ~ 

Bu köye iki sene evvel 
tar seçilen köy katkından ~ 
Sever, ciddi ve çalışkandır· 

sene gibi kısa hir müddet ı 
da gösterdiği faaliyet kay:d' 
yandır. Mesela, geçenlerde 
ma merasimi yapıldığını yaı 
köy mektebi inşaatı için k6Y 
kı imece suretiyle çalıştırıl i 
beraber, inşaat hitam bulu 
kadar da mulılm-, bir müt 
gibi usta ve işçilere nezaret 
miş ve yılmadan çalışmıştır: ' 
tekim, muhtarın bu faa\i)~ 
layetçe de takdire şayan ır · 

mekle, bir takdirname ile 1 

edilmiştir . Bu köyün mektef 
şaatının böyle çabucak ikfTl' 
köy çocuklarının ~ir a~ 
farksız. bulu11an kötü ve d 
bina içerisinde derse çatışfll . t 
kurtararak yeni mektepte 
sata devam etmeleri için .k" 
kamımızla maarif memuru 
da azami gayret ve mesaile'1 
duğunu unutmamak laı.ımd ıf 
nüz inşaatı devam etmekte 
nan kasaba civarında ve C 
nehri üzerindeki köprünÜfl 
atının hitamını müteakip. 
Mangıt köyünün, Ceyhan•
sayfiyesi haline geleceği ve 
ha ile köy arasındaki yol 
bir an evvel yaptırılmasi.) ıt 
köyün daha şenleneceğinde 
şüphe yoktur. 

Mustafabeyli köyü me"t 
de pazar günü açılış ı11 
mi yapılmıştır. Mereı;imde 
makam, maarif memuru ve 
timlerle köy halkı hazır 

muştur. Kordelayı kesen tı:' 
karnımız , hazıruna hitabe' 

nutuk irad etmiştir. - 5e.I 

ZAYİ VESİKA 
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• r 
ithalat ve 
İhracat 

[ on zamanlarda Türkiye pi-

p
yasasında en faal rol oynı
yan lngiliz ticaret birliti 
olduğ'uııa ~üphe yoktur. in 

ter en ziy.ade Ege rnınta
Df ndan mal almaktadırlar. E
n ·n harpten evvel de, hatta se· 

:rden beri lngiliz firmalarının 
piyasasi ile münasebetleri ge• 

nr.ıevcuddu. 

9' Kuru meyvalar, meyan kökü 
maddelerin en büyük alıcısı 

hıı~iz_ firmalarıydi. Harpten sonra 
sag bıunasebetler daha ziyade art 
d~ır. lngilizlcr şimdiye kadar sa
Mlldıklan mallan depolara dol· 

nuşlardır. 

üfll Mal satın alan ecnebi firmala 
bU derhal ihracaat yapmıyarak 
çe!~ muhafaza etm: leri ilk defa 
.... ~haıpte görülmüş bir hadisedir. 
rı" l . 

ngıltereden gelen mallardan 
an setmek lazım gelirse, bunların 

nda lokomotif, Vdgon ve diğ"er 
b"ıyı kaydedebiliriz. Bu mallar 
kÖ"a yolundan gelmiştir. 

çe Bu hafta içinde, gene Basra 
Andan t irkaç otomobil ve kam

aş1'• da gelmiştir. Ameri"an mü-
5eb0 seleri, bu yol üzerinden her 
n k eşya vereceklerini alakadar
ıuP bildirmektedirler. Fakat Türki· 
de• i- Amrrika arasındaki ticari 
ıdu,.ade~e!erin. inkişafı için dolar 

~eırill-ele~ımn · bır an evvel h ılledil-
dri ıcap eder. Malumdur ki, 

n •ten s_onra doların kıymeti art· 
ır. Dunya p ıyasa~ında bir do-

a11g t>izim parayla aşağ"ı yukan 350 
kşafll'lştur. Halbuki Merkez banka· 
ıya h dolara verdiQ-i kıymet 130 
ta blş~~r. A~erik~da~ mal g-etir
t.48' ıçın ?u f~at uzer ınden tediye 

:nak ımkansız iörülmektedir. 
ası • 'k 'l · .rı a 1 e ış yapan ithalat tacir-
öY dolar meselesinin ehemmiyeti 

1 U~unda Ticaret Vekaletine müra-
ta buh.ınmuşlardır. Bir an ev 

• ;iolar meselesi halledilirse Bas 
el sıt'.olu va•sıtasiyle Amerikadan :,r. ılı bile olsa mal gdirmeQ-e ra
t ı8~nlar çoktur. Çii kü bugünkü 

dş ar albnda, dıfarıd ın ucuz mal 
a'f, pneğ'i . hatırından geçirenler 

rde /:._'· Sır m.tl ne kadar pahalı 
ya: ·se gelsin, her halde piyasdda 
k0~alış fiatlerinden gene ucuz 0 • 

ırıl ir. Nitekim lngilte•edcn gelen 
~uıuıı l'eler n fiatlerı yalnız navlun 

üte"lndcn harpten evvelki fiatlere 
aret etle yüzde 50 derecesinde pa
ıştır· rdı. Fak~t piyasada en büyük 

aHyel acı . temm etıiğ'i için, hiç kim-
n (ıu fıat farkı üzerinde durma · 
ile ır. 

ektef' Bu hafta içinde en ziyade sa. 
ikJ118 malların başında tütün bulun-

a~ tadır. Tütün en ziyade Alman· 
e d8rl gönderilmiştir. ikinci derece
ıışftl-'satılan mallJr arasında tiftik, 
te tt ve tuzlu balık! ır, kuzu derisi 

kıl nmaktadır. Bu hafta içinde bu 
n 0ı1.'delı:rin ekserisi Macaristaoa 
ur d'I .. 

•saile .e 1 mıştır. Bundan başka ihraç 
M ~n mallar arasında ipekli ku· 

~te lar da vardır ki. bunlar Fran· 
cet' boyanmak için gönderilekte• 

~:iill Bu. kumu~lar tekrar memleke
. '/'e ıade cdılecek, illcbahar mev· 
;;1~ıll nin modalık kumaşları halinde 
• 

8 acaktır. Son zamanlarda Ma· 
ı ve .ıa 1 . ı· ,01ır-• svıçrc ıler daha ucuza ku· 
\,1e boyayabileceklerinden bahset 

a~ı dt tedirler. Bu teklifler üzerine 
•ğıll ;reye, Macaristana da boyan-

• için kumaş gönderilmekte
ıne~t 
ş f1I Av derileri piyasası nazari o
ınde 1t açıldıA-ı halde satış yoktur. 

ve 
tı# 

I ır "ETENiN z/y AFETi 
~erı 1'

8 
• 

itabeP ~ıchy : Z7 ( a.a ) - Mareşal 
sel~ 'im, dün Amerika büyük elçisi 

- r~I Leahy şerefine bir öğle zi
·tı vermiştir. Ziyafette harici
ıazırı Amiral Darlan hazır bu-

tA ııu~tur. 

ASRi 

JAPONYA HARİCİYE 
NAZIRININ BEYANATI 

'"JAPONYA BU ŞARTLAR 
iÇiNDE AMERiKA iLE AS
LA ANLAŞAMIY ACAK .. , 

Tokyo: 27 (a.a.) - Hariciye 
nazırı Matsoka hariciye encüme 
ninde Japonya tarafıodc1n Manço
ride girişilen hareket hakkında 
Amerika hariciye nazırı Hull'ün 
sözlerine cevaben demiştir ki: Hul
ün beyanatı vak'aldrı tersine çe· 
virmiştir. Mançori hadisesi enter 
nasyonal vaziyetin gösterdiği inki· 
şafın bir neticesidir. O inkişaf ki 
statükonun değişmesini kat'iyen 
istemiyen Anglisaksonlann devamlı 
tazyikine uğramıştır. 

Japonyanın gayesi sulhçu ve 
buna şarki bir Asya kurmaktır. 

Amerilca g-arb yarım küresinde 
hakim ve nüfuz sahibidir. Başka 

mıntık~larla uğraşmasa daha iyi 
eder. Japon - Amerikan ihtilaf mm 
esas Amerikanın müdcıhalesi siya-
etinden ileri gelmektedir. 

Amerika çini kendi ilk müda
faa hattı telakki ettiği müddetçe 
Amerika ile Japonya arasında dost 
luk münasebetleri asla tahakkuk 
ettirilemez. Üç mihver devletinin 
yegan~ hedefi daha adilane bir 
alem kurmaktır. 

Matsooka sözlerine devamla: 
Amerikanın Avusturalya ve Yeni 
zelandayı da ilk müdafaa hattı te 
lakki etmesi, iki devlet arasındaki 
dostluk münasebc tleri tesis ihti· 
mallerini _pek zayıflatır. Amerika 
eğer Avrupa harbine karışacak 

olursa Almanyanın ilk önce Ame 
rika kıt'asına taarruz etmek teşeb· 
büsü ·müst.esna olmak üzere üçler 
pakbnın üçüncü maddesi ileri sü-

ı 

rü le bilir. Bunun manası şudur ki, 
Japonya mukadderatı oynanmak
tadır. Ve binaenaleyh ihtiyatlı ha· 
rekct etmek lazımdır. Şunu herkes 
bilsin ki, Japonya taahhüdlerinden 
kaçınmıyacaktır. 

Tokyo : 27 (a. a) - Mebu
san Mecfü.inde Hariciye nazırına 

bir mebus şunu sormuştur : 
"- Sovyeller Birliğinin dün· 

yada yeni nizamın kurulmasında 

işbirliğine ikna için Japonya Rus· 
yaya bir nüruz mınıakası teklif 
etmiş midir?., 

Matsoka şu cevabı vermiştir: 
" - Sovyet - Japon müna· 

sebetlerini tanzim için bütün gay· 
retler yapılmaktadır. Eğer bu•mÜ· 
nasebeUer iyileşecek olursa, iki 
millet arasındaki müzakereler 
dünya zaviyesi bakımından ve da
ha geniş bir nisbette cereyan e
decektir . ., 

Diğer bir mebus tarafından 

şu suale : 
"- Ecnebi devletlerin Mare 

şal Çank Kay-Şek'e yardım dme· 
!erine mani olmak için Japon hÜ
kümeti, muhariplik haklarını ileri 
sürmek niyetinde midir?,, 

Matsoka cevap vererek : 
" - Bu mesele tetkik edil· 

mektedir., demiştir. 

· Tokyo : 27 (a. a.) - Bir su
ale cevap veren Harbiye Nazırı, 

üçüzlü devletlerin Çarık-Kay-Şek 

nezdindeki faaliyetlerine rağmen 

Japonyanın Çin meselesinde de 
hedefine varacağını söylemiştir. 

Amerikanın muazzam deniz silah
lan hakkında bir suale cevap ve
ren Bahriye nazırı, şimdiki müş· 

kül vaziyet karşısında Japon bah
riyesinin en çetin hadiselere karşı 
koymak için hiçbir şeyi tesadüfe 
bırakmamış olduğunu söylemiştir. 

SİYAM- f RANSIZ ASKERi 
HAREKETİ DEVAM EDİYOR 

Nevyork : 27 (a.a) - Assosie
ti Press'e Yankogdan bildirildiği
ne göre, Siyam hariciye nazırı 

Fransız - Siyam ihtilafında J a
ponyanın tavassut teklifinde bu
lunduğunu, mütareke akdi için ta
rih tesbit edilmediğini ve askeri 
hareketlerin devam eylediğini res
men bildirmiş ve tavassut talebi 
teşebbüsünün Fransadan geldiğini 
hatırlatmıştır. 

ROMANNRDA B~ZI NAZIRLAR 
TEVKif EDİLDİ 

Bükreş : 27 ( A. A. ) - Ha
vas bildiriyor: Lejyoner şefi Horia 
Simanın nerede yakalandığı hak
kında haberler muhteliftir . BaZl
ları onun Bükreşin ortasında, di
gerleri yataklı vagonda yakalan
dığını söylemektedirler . Horia 
Simanın üzerinde mühim para 
çıkmıştır. Mesai nazırı, Mezhebler 
nazırı ve eski Dahiliye nazırı tev
kif edilmişlerdir . 

Bükreş : 27 ( A. A. ) - Ge
neral Antonesku , bütün hudut , 
liman , tayyare meydanlarındaki 

pelis idarelerini ciheti askeriyeye 
devreden bir emirname imzala
mıştır. 

ltalya çok feci bir vaziyette 
( Birinci sayfadan artan ) 

larak değil bir teb'a olarak gözü
küyor. Musolini artık bir daha 
kendi muharip kuvvetlerinin baş 
kumandanı olamıyacaktır. ltalya 
Hitlerin muavinlerinin eline geç
miştir. 

ltalya şimdilik büyük bir dev
let olmaktan temamiyle çıkmıştır.> 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIA_T_I ---

CiNSİ En az 
K. S. 

5,00 5,675 
6,'25 

27 / 1 / 1941 
Kambiyo ve Borsa 

lş Bankasından alınmıştıe 

Llret -- -
Rayişmark 

Frank (Fransız) 
Sterlin (ingiliz)·---ı--5- -Y--
Dolar (A:-m-=e-n~.k=-a-) --ı _ l_32_ 20 

Frank (İsviçre) 

ilAN 
Adana Çiftçi Birliğinden: 

Yağmurdan fazla zarar gör
müş Pamuklar'm Çiftçiyi koru· 
yucu bir fiatla satılması için 
Ticaret Vekaletince tedbir alı-

nacağından elinde sahlmıyan 
bu nevi pamukları bulunan 
Çiftçimiz'in numune ile birlik
de mikdarım Birliğimize bil
dirmeleri ehemmiyetle ilan o
lunur. 28-29-30-31-126633 

RUZVEl TİN MOMESSili 
OONUVA SELANİKTE 

Londra : 27 ( a.a ) - İsviçre 
radyosunun bildirdiğine göre, Ruz-
veltin şahsi mümessili albay 
Donuvan Selaniğe gelmiştir. 

ARNAVUTLUKTA SON 
HARfKAT 

( Birinci sayfadan artan ) 

müştür. Bir askeri karargah ile 
erzak deposuna tam isabetler ol
muştur. Büyük bir yangın çıktığı 
görülmüştür. Düşman dafi batar
yaları ateş açmış ve düşman av
cıları tayyarelerimiıin önüne çık
mışlarsa da tayyarelerimizin hep
si üslerine dönmüştür. 

Atina : 27 (a.a) - Dün akşam 
neşredilen Yunan resmi tebliği: 
Tam muvaffakiyelle neticelenen 
mahdut hareketler olmuştur. Bir 
"kaç esir aldık. Yine dün akşam 
neşredilen Yunan emniyet neza
retinin bir tdbliğine göre, dün 
memleket dahilinde sükunet hü
küm sürmüştür. - BU AKŞAM 

Nöbetci Eczahane • 

İSTİKAMf T f CZAHANf Si 
HUkQmet Yanında -

ASRi SiNEMA 
d a 

SUVARE. 8 u AKŞAM MATiNE. 

8.30 2.30 

Sinemanın zaferle dolu tarihine taç 1 
giydiren iki büyük ilahi artist 

ClAUOETTE COlBERT GARY COOPER 

İnsanları neşeden coşturacak. bütün dertleri unuttura
cak senenin en büyük zevk ve neşe filmi 

• SEKiZiNCi • 
İLAVETEN: Son derece heyecanlı ve meraklı 

. bir sergüzeşt filmi 

o 6000 DOŞMANIM o 

• • • 

Y 1 L D J Z Möble Evi ve Atelyesi 

ABİDİNPASA CAOOESİNDf ~ 
VAKlflAR APARTIMANI 

ALTINOA 

• 
YILDIZ'I 

ZİYARET EDİNİZ 

l AR 1 F EV EŞYASI 

MUTEDil fİYATlAR 
Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

ZEVKİNİZE UYGUN HER T0Rl0 MODEl 

YILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettijiniz Şekilde Yapılır 

TAŞRADAN SİPARiŞ KABUl EDİlİR 
l::iii::iiiii;A;D;R;;;E;S;:::;;:A;d;an;aiiiiiA;b;i:dı;·n;p;aş;a;;;;;;C;a;d;d;es;i;Viiiiiak;ı;fl;ar;;;;;;A;p;a;rt;m~a;n:ı;A;l;tı;n;d•a;';'Y;l;L;D;IZ;,;' ;M;ombml;e ;E;v;i;;;ı 2;5;4~6ı::;I ... ........................ ________________ ,~----------------

8 ü yük Türk şairi Fuzulinin ölmez eseri 29 iKiNCiKANUN ÇARSAMBA 1 
SİNEMADA Leyla ile Mecnun AKSAMıNoAn İTİBAREN 
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Radyo Satmak Çok 

kolaydır 

Asıl mesele satılan radyola
rın servisini temin etmektir · 

· Radyo altrken, size en iyi radyoyu satıyorum 

diyen kimseden değil, size en iyi servisi 
temin ediyorum diyen müesseseden alın ız. 

En iyi radyo ile en iyi 
servisi beraber bulacağınız 

müessese şudur 

SATUK KISRAKLAR 
160 baf cins kısrak 

Kısacık Kollektif Şirke
tine ait cinsleri yarım kan 
Manyas 160 baş kısrak sa
tılacaktır. 

Hayvan meraklılarının 
ve almak istiyenlerin Ka
rataş nahiyesinde, Dana
çökende, Kısacık Zade çift
liğinde çiftlik müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilan o-
lunur. 12662 1-6 

8 Şubatta 
A LKEV} SALONUNDA 

S[N[lİK KIZllAY BAlOSU 

Davetiyeler Kızılay Merke
zinde de satılmaktadır. 

12647 19,21,23,25,27 

-------
Yurddaş! .. 

MUHARREM HİLMİ E O 
ABİOİHPASA CADDESİ HO: 112 UlGRAF: REMO - ADANA - TElUOH: 11 O Kızılaya üye ol 
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DERHAL KESER. 

HER ECZAHANED~ BUlUNUR 

--------------------------
TÜRKİYE CUMHURİYET: · 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarih i : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası i 

Şube ve ajans adedi : 265 r 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 
l 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 1 

Ziı aat Bankasında kumbaralı ve i h harsız tasarruf hesaplar} na ef 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekil · cek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılac.aktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ,, 500 2000 
4 

" 
250 ,, 1000 

40 " 
100 .. 4000 " 

100 
" 

50 .. 5000 
" 

1 

İ T0RKSÖZ0 1 
• • o 

1 . "( : DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 5 1 

120 " 40 " 
4800 

160 il 20 
" 

r 3200 
" r 
" 

: GAZETE ve MATBAAS 1 .• liradan aşağıdüşmiyenlere ikramiye çıktığı:takdirde yüıd' r 
• • 20 fazlasile verilecektir. ı 

• • Kuralar senede 4 defa, 1 - Eylfil, 1 Birincikanun· 
• • Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 T ürksözü Gazetesi ~~~::c~~~~:tEnıD~~~ı"~~H"J:E 1vAE~1~1.HDA vuKu i ________ .-1 s 

İ ı iŞ BANKASI ~ 
• • • • 
İ ! . KÜÇÜK TASARRUf HESABlARI 

1 T.. k .. .. M tb KİTAP, MECMUA ÇEK, BilET, Afi~. PlAH HARİTA, : 1941 
: ur sozu a ası BilOMUM MATBAA İ~lEHİNİ TÜRKİYEDE MEVCUT : ikramiye Planı 
İ MATBAAlARA REKABET EDER DERECEDE TABEDER İ • • • • • • • 

n 

KEŞi DELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İkincitt>şrin 

tariblerinde yapılır. 

• • i Türrk~©~lUI CüDt: lkn~mn : 1 1941 iKRAMiYELERi __..../ ~ 

. - . • • 1 Sag" lam, Temiz, Z_arif Cilt ( Türksözü ) : • • 1 Mücellithanesinde Yapılır. . 1 • • • ....................................................... 
ADANA ASKERİ SATIN AlMA KOMİSYONUNDAN: 

1-Tahminen beher kilosn (24) kuruştan (250)Ton kuru 
Fasulya Çuvallarile birlikte pazarlıkia satın alınacaktır. Muham
men Bedeli (60000) Muvakkat Teminatı (4500) liradır. 

2-Pazarlığı 7/Şubat/941 Cuma günü saat 10 dadır. Şart

namesi Ankara İstanbul Levazım amirlikleri ıle komisyonumuz

da her gün görülebilir· isteklilerin belli gün ve saatta teminat

larile birlikte Adana Askeri satın alma komisyonuna müracaat-

ları. 12657 25-28 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI H[R GÜM MUSTAf A Rif AT 
ECZAHANESİ ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANESİNDE 

KABUl EDER 

1 Adet 2000 Lir:ıhk - 2.000 Lira 

3 .. 1001) tt - 3.000 .. 
2 ,, 750 

" 
1.500 tt 

4 
" 

500 tt - 2.000 .. 
8 .. 2!)0 

" - 2.000 tt 

35 it 100 it - 3.!lOO 
" 80 

" 
50 

" - 4.000 tt g 
300 .. 20 

" 
- 6 .000 tt _.../ 

s 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktir111jŞ r 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 5 
el 

- Abone ve İlan j TÜH.KSÖ~' 
Şartları · CONDWıl~- ..,.,.. .s 

Seneliği 1200 Kr. • · l :.:.Sf,hip ve Başmuharriri s 
Altı aylığı 600 " . • . FERiD CE~ALGUV~,. 
Üç aylığı 300 ,, 

Aylık ta abone edilir. 

h anlar için idar eye 
m ürac aat etmelidir. 

Um~mi Neşriyat Müdür~ ~ 
MACiD GUÇLÜ i 

Basıldığı yer: TÜRKSÖZÜ ~ 

J 


