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••••••••••••• AMiRAL REDER BiR 
NUTUK SÖYLEDİ 

ING/LTEREYE TECAVÜZE 
Y AKINDA GEÇECEClz 

Ankara : 28 (Ankaı a Radyo 
gazetesinden) - Reder dün söyle· 
di~i bir nutukda yakında Alman 
donanmasının lngiltereyi istiHi ha
reketine geçeceğ''İni bildirmiştir. ln· 
giltereye bu tecavü1, Amerikadan 
asıl büyük yardım gelmeden evvel 
yApılacaktır. Fökat Reder'e göre, 
bu arada Alman :donanması lngi
liz donanmasını zayıfl atmak için 
uğraşacaktır. 

••••••••••••• 
AMERİKA'NIN YARDIMlARI 

NETİCEYE MÜESSİR OlACAK 

Ferid Celal GÜVEN 

A
lmanya. biricik dostu ve harp 
arkadaşı ltalyanın büsbütün ça
mura çökmesine muni olmak 

için Ufraşırken, öbür taraftan A· 
merika da lngilterenin harp safla· 
rına makine kuvvetleriyle girmek 
üzeredir. Söylenen sözlere bakı
lırsa, A merika, Avrupadaki harbe 
insan götürmeyecekmiş, bu devletin 
lngiltareye yardımı, ancak makine 
vermek bakımından olacakmış. 

Bu harbin en büyük hususiyeti 
tı~ dünyada şimdiye kadar cere
yan etmiş olan lıarplerden farkı, 
bir makineli harp olmasıclır. Bu 
harpte insan yztınlarına o derece 
ihtiyaç yoktur. Polonya, Fransa 
harbinden misal almıyacağı, Af ri
kada ita/yanlara karşı lngiliz ha
reketinin muvaffal.:.iyeli İngilill 
ordularının makineli harp vasıta

larını üstün kuvvetlere karşı bü
yük bir cesaret ve maharetle kul
lanmış olmalarından ileri gelmiş
tir. Gökte, yerde, denizde kimin 
makine kuvveti fazla ve üstünse 
za/erin anahtarı o tarafın elinde 
elemektir. Bu işte bilgi ve kahra
manlığı da unutmamak lazımdır. 

Şu hale nazaran Amerikan 
sanayii bir daha hızlanzb, tam 
randımanla iş görmeye başlayınca 
lngiltere adalarına ve diğer harp 
sahalarına nasıl müdhiş bir maki
ne kavvelinin yığılacağını tahmin 
i ÜÇ değildir. 

lngiltere bugün dominyon/arı 
ve müstemlekelerinrleki makine 
sanayii ile Alman sanayiinin üs
tiindedir. Rusya da dahil olmak 
ıizere bütün Avrupa sanayii birleş
tirilirse ancak lngiltere bir miktar 
geçilebilinir. Fakat; bugün Ameri
ka sanayii lngiltere de dahil ol
mak Üzere Avrupa sanayiinin iki 
misli bir iktidar göstermektedir. 
Su hale nazaran bu muazzam 
kaynatın Avrupa harbinde o.gnıya
calı rol aşikardır. Bahusus tayya
re, tank, top, vapur vesair harp 
malzemesi için luzım olan iptidaf 
maddelerden, demir, çelik. kauçuk, 
pamuk ve bunların işlemesine son 

derece gerekli olan kömür ve ben
zinin en çoğu ve en mükemmeli 
,/e Amerikanın kendi topraklarında 
yetişmektedir. 

Şimdi ortada bir zaman me
selesi kalıyor. Deniliyor ki, Ame

tirıl'ljş rikan yardımı tam bir şekilde ln-
giltereye· yetişmeden, Almanya 
l ngilizlere lazımgelen darbeyi in
dirmeye hazırlanıyor. Bu darbe 
nerede ve ne şekilde olacak bu 

d,1 meçhul, yalnız bir şey var, l ngil
~ tere 1940 ortalar~ndaki hatta Fran

sanın sukutundan sonraki lngiliere 
değildir. Bütün lngiliz adalarında 
son derece modern teçhizatlı 4 
milyonluk bir ordu beklemektedir. 

~ Bu orduyu maJ\lüp edebilecek mü-
.. ( il • l> 
U fl!ssır bir vasıta ne olabilir? Ve bu 

iş kolay mıdır?. Elimizde evet 
M31 ( Gerisi ikinci sayfada ) 

AVRUPA İLE 
MUHABERAT 

Mek tuplar ay larca geciktiğinden yalnız lstanbul Merkez 
Postahanesinden günde 3000 liralık telgraf 'iekiliyor 

lstanbul : 28 (Türksözü muha
birinden) - Avrupa harbi he
men bütün memlekellerle muha
beratı çok müşkül bir hale ge
tirmiştir. Hududlarda büyük tak
yidat oldugu11dan ve bir ibirile 
harp halinde bulunan memleket
lerden yekdiğcrlerine mektup 
geçmediğinden beynelmikl posta 
ittihadı mucibince sulh zamanın
da posta servislerinin takip ettigi 
yolların bugün için takibine im
kan kalmamış ve başka yollar 

~y::~ı 
NAZIRI CEPHEDE 

' . ltalyanların Tobrukta bıraktıkları bisküitleri /ngiliz askerleri yiyiyorlar 

vasıtasiyle imkan bulunduk~:a 
posta nakliyatı yapılmağa başla-

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Roma: 28 (a. a.) - ı 
Hariciye Nazırı Kont Ci
y ano bir bombardıman 

tayy are f ilosu kumandan-ı 
lığını üzerine almıştır. 
Kont Ciyano'nun kuman
da ettiği filo muharebe l 

~ bö.lg~sinde faaliyete ge'i
~ mı,tır. 

• • 

ihracatımızda 
büyük artış 

Bir haftalık ihracat normal zaman
lann bir aylık ihracatma muadil 

lstanbul : 28 (TUrksözU muhabiri bildiriyor) - DUnkU 
lhracatan yekOnu 1,387 ,OQO llradır. Bu ihracat meyamn· 
da Romanyaya Ziraat bankası tarafmdan gönderile!' bU. 
yük pamuk par.tileri de -vardır. 

Son bir hafta zarfmda yalmz latanbuldan yapllan lh· 
racat yekQnu Uç buçuk mllyon liradır. Bu yekOn, normal 
zamanlarda lstanbulun bl~ ayhk lhracatma tekabUI et
ma ktedlr. 

Yukarıdan 

aşa6ıya 

• 
Yunan veliah
dinin k a r z s z 
Klisura zaf e
rini halkla be
raber kutluyor 

• 
lleri h a ti ar 
gerisinde bu
lunan Yunan 
önciileri 

• 
K U sur adan 
sonra ileri lıa
rek<ita devam 
eden Yuna n 
ordusundan bir 
ağır makineli 

· iş başında 

Yunan tazyik~i 
arttırıhyor 

Atina : 28 (a.a) - Yunan res
mi tebliği: mevzii faaliyetler ol
muştur. Yunanlılar bazı düşman 
mevzilerini işgal etmişler, doksan 
esir, bir kaç otomatik silah almış
lardır. Yunan kuvvetleri rlüşma-

( Geris: üçüncü sayfada) 

Londra : 28 ( A. A. )- Hari· 

ciye nazırı bugünkü beyanatında 

Türkiyenin her hangi bir hücuma 

karşı koyabileceği kanaatinde bu

lunduğunu söylem iştir. 

Af RİKAOA --- . 

Bomba dün 
işgal edildi 

Aziziyede yeni bir 
tren hattı yapılacak 

/NG/LIZ KUVVETLER/ 

DERNE KAPILARINDA Eski hatlarda heyelan 
Kahire : 28 ( A. A. )- Tob

rukta Bomba deniz ve hava üs
sünün ltalyanlar tarafından terk 
edildiği öğrenilmiştir. Burası tah-

1 

rib edilmiş tayyare enkazı ile 
doludur . Bunlar arasında dört 
deniz tayyaresi enkazı vardır . 
Derneyi bombruıdnıan eden top
l arın sesi bumdan vşzih olarak 
duyulmaktad ı r. Tobruğun 60 ki
lometre garbindeki Gazala tay
yare meydanı, harab ltalyan tay-

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

' Antoneskunun Beyanatı 

Romanya artık 
Führerle Duçe'· 
nin yanındadır 

Bük reş: 28 (a.a.) - Yeni hü 
kümetin teşki l i münasebetiyle An 
tonesku şu beyanatta bu lunmuştur: 

"Tarafımdan teşkil edilen hü 
kumetin gayesi asayişi temin ve 
idarenin normal seyrini yeniden 
tesis etmektir. Memlekt!t sükunete 
ve çalışmağ'a muhtaçtır. idare İŞ· 
leri hiç bir vakıt geçmeksizin ce 
reyanını ikma l ve herkese devlet 
otorite ve i tibarını tanıtmalıdır. 

Harici siyasete gelince : Hariciye 
nezaretini de üzerime aldığım hü-

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Ankara : 28 ( Türksözü mu
habirinden ) - Aziziyede inşa e· 
dilen yeni iki tünel arasındaki sa
hada heyelan vardır. Ayr.i zaman
da yağmurlar yüzünden bu hat 

Mareşal Peten 

YfNİ BİR HİTlER - MR. 
PfT[N MOllKATI MI 

Ankara : 28 (Radyo gazete
sinden) - Madridden ~elen bazı 
haberlere inanmak l a zım geliı se 
Hitlerle Mareşal Pelen arasında 

yeni bir mülakat olac k lır. 

·-ıAŞElŞLERi-·! 
- -· . t 

iaşe umum müdürlüğü Cuma
ertesi günü faaliyete geçiyor 

lstanbul: 28 (Türksözü muhabirinden) - Ay ba
'ından itibaren faaliyete geçecek olan yeni iaşe umum 
müdürlüğü it;in şehrimizde de hazırlıklara başlanmış

tır. iaşe umum müdürlüğü bütün memleketin gıda iş
lerini tanzim edeceği i f in belediye iaşe iılerine dair 
şimdiye kadar yaptığı tedkikler ve piyasa vaziyeti et- * 

l 
rafında mufassal bir rapor hazırlıyacaktır. Bu rapar, t 
Yeni teşkilata verilecektir. ....... ----------~ ................ -_,.. 

yerinden oynamıştır. Burada hattı 

daimi surette sağlam tutmak için 
duvarlar inşa edildiği gibi bazı te· 
sisat ta vücuda getirilmektedir. 

Bu sebeple şımdi trenler eski 
Aydın tipi vagonlarla eıki tünel· 
den de geçmek suretiyle bir ilave 
hatla yeni tünellerden işlemektedir. 

Fakat her iki hattan icabında 
istifadeyi temin için küçük tünelin 
tevsii muvafık görülmüştür. Bu su· 
retle ikinci bir hat da kazanıla
caktır. 

20 25 günde bitirilecek olan 
bu iş yapılıncaya kadar her gün 
Nazilli ile Alsancak arasında işle 

mekte olan l 323, 1324 numaralı 
otoray trenleri çalı şlırılmıyacaklır. 

Bunlann işliyecekleri zaman ayrıca 
ilan edilecektir. Ayın 27 inci g'Ünü 
Nazilliden 1324 numaralı katar son 
seferini yapacaktır. 

Bu hat üzerinde yapı lan ve 
yapılması zaruri olan bu fedakar
lık işin kısa bir zamanda yapılma
sını icap ettirecektir. Üç ayda bü· 
tün tevsiat bitecektir. 

= HADiSELERiN IÇYOZO = 
JAPON TAZYiKİ 

Japonyanın A
merika üzerine 

ANKARA 
RA O YO 

G A ZET E Si yaplığı ı..tazyik 
gittikçe artıyor. Fakat Japonya
nın bu tehdit teşebbüsleri asta ne
tice vermemektedir. Nitekim bu 
tazyikler üz.erine lngiliı.-Amer i-
kan münasebetleri daha sıkılaş
maktadır. 

Japon tazyiki daha artar ve 
Amerika buna yine lakayd kalırsa. 
bir Amerikan- Japn harbi çıka

bilir. 

lnglllz·Amerlka samimiyeti 
Amcrikadan gelen haberlere 

göre, lord Hal ifaks'ın Ruzveltc 
Lir itimadname takdimine lüzum 
kalmadığı anlaşılıyor. Bu, İngilte-
re ile Amerika arasındaki samimi
yete kuvvetli bir delil daha teşk ı l 
eder. 

Amerlkadakl faaliyet 

Amerika Ayan hariciye encümeni 
gizli bir celse akcletti. lngiltereye 
yapılacak yardıma dair proje ü
zerinde mühim görüşmeler olduğu 
söyleniyor.: 
Hltlerle Peten'ln yeni bir 
mUIAkat yapacağı haberi 

Madriclten gelen bazı haberle
( Gerisi üçüncü sayfada) 
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ASKERi BAHiSLER 

Monitör nedir? 

Afrika muharebesinde İngiliz 
monitörleı inin büyük yarar· 

lıkları görüldüğünü geçende bir 
lngiliz tebliği bildiriyordu. Moni
törler su kesimi az olan gemiler 

dir. Bunlann hafif zırhları, iki ağır, 
birkaç hafif topları vaı dır. Sürat-

leri azdır. Monitörler deniz harbi
ne iştirak etme~ler, Bunlar yalnız 
sığlık yerlere sokularak ağır top· 

lariyle düşmanı bombardıman e

derler. Libya sahilleri Tobruka ka · 
dar sığ olduğunddn, İngilizler 
monitörlerden istifade et.nişlerdir. 

Bilhassa Bardia'nın zaptını temin 

etmekte bunların çok hizmeti gö· 

rülmüştür. 

Şimdi lngiliz donanmasında 

başlıca dört monitör vardır. Bun· 

!ardan ikisi (Marshal ve Soult) 915 

le, diğer ikisi (Erebus ve Terror) 

916 da yapılmışlardır. 

Marshal ve Soult 6'400 ton 

hacmindedir. Süratleri saatte 6,6 

mildir. Mürettebatları '280 kişidir. 

Silahları 2 tane 38, l lik, 8 tane 

10,2 lik, 2 tane 7,6 lık ve 10 tane 
7,6 lık ve 10 tane tayyare dafii 

toptur. Bu iki monitör Umumi 

harpte bilhassa Belçika sah ilerin

de faaliyet göstermek için yapıl
mıştır. 

Erebus ve Terror'a gelince, 

bunlar daha büyük, daha müteka

mildirler. Hac"mleri 12 mildir. Mü

rettebatları 315 kişidir. 2 tane 38, 1 

ilk, 8 tanesi 10,2 lik, 2 tane 7,6 

!ık, 12 tane tayyare dafii toptur. 

Bunların teknelerinde müteaddit 

bölmeler vardır. Bu sayede Ere· 

bus ieçen harpte torpillendiği hal

de 15 gün içinde tamir edilmiştir. 

Terror 3 torpil yediği halde kendi 

vesaitiyle limana gidebilmişti. Ter· 

ror Avrupa harbi başlamazdan 

evvel Singapurda idi. Erebus mek· 

tep gemisi gibi kullanılıyordu. 

AM[RİKA'NIN YAROIMlARI 

N[TİC[Y[ WÜ[SSİR OlACAK 
(Ba, makaleden artan) 

veyahut hayır diyebilecek bir delili
miz olmamakla beraber, bu işin giiç 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Geçen her gün İngilterenin 
lehine işliyor. Çı1nkü her feçen 
zaman harp vasıtaları olan maki
neleri bir derece claha tekamüle 
'ievkediyor. Bilhassa bu harpte en 
müessir bir vasıta olan tayyareler 
devamlı ve zengin kaynaklı f ab
rikalara ihtiyaç gösteriyor. Bundan 
altı ay önce kullanılan ve en mü
essir sür' al ve mukavemete malik 
bulunan tayyareler her itibarla 
geri bir şekilde kalmışlardır. Eski 
tipe/eki tayyareler bu yeni tiplere 
mukavemet edemiyorlar. /ta/yan 
tayyareci/iti 1935 de dünyanın en 
sayılır bir kuvveti idi. Bu tayya
reler, yeni tip l ngiliz tayyareleri 
karşısında develer gibi kumlara 
çöküp kaldılar. Hele son gıinlerde 
bunlardan bir danesi bile göriin-

mez oldu, . 
Şu hale nazaran Amerikan 

rnnayii 1914 harbinde olduğu gibi 
neticeye çok müessir olacaktır. 
Bu memleket İngiltereye her gün 
ve her saat her şeyin en sağlam 
ve ço~unu ve tekamül ettirilmişini 
verecek ve bu suretle çok geçme· 
den terazinin kefesi demokrat mil
letlerin tarafına doğru ıığır basa
cak, ve ozaman şimdiden baş gös- • 
termiş olan mihver teliişznın hakiki 
çelıresi daha açık bize görünecek
tir. Ve öyle sanıyoruz ki, Ameri· 
kan makine kuvvetlerinin lngilte
reye yetişebilmesine kadar Avru
padaki demokratlar cebhesi sa~lam 
kalacak, netice olduğu yerde ta
savvur eclildiği gibi alınacaktır. 

----~~_Ferid Celal Güven 

ADI 

Japonya'da biri 
intihar Volkanı 

i HAB RLER 
Volkanın dibine inen bir Baş
muharririn korkunç sergüzeşti 

TİRAJI BİRD[NBİRE YÜZ BİNl[RE ~iKAN GAZETE 
Japonyadan gelen haberler , 

Tokyonun yakınında Oshima ada
sındaki Mihara - .Yama volkanı

nın yeniden faaliyete geçmek 
üzere olduğuna dair işaretler baş

ladığını bildirmektedir. 
Mukaddes bir dağ olan Fusi

Yamadan sonra , yedi seneden
beri Japonyanın en meşhur Vol
kanı Mihara - Yama olmuştur. 

1933 senesinin Şubatında Tok
yo üniversitesi talebelerinden Ki
oto - Matsumoto adında genç 
ve güzel bir kız nişanlısından ay
rıldığı için hiç alelade olmayan 
bir tarzda intihara karar verdi : 
Kendini bu Volkanın kaynar ağ
zından içeriye atarak öldürdü . 

Bu hadise bütün Japonyada 
derin ve çok gürültülü akisler 
yaptı . 

< Yomiviri > adında küçük 
bir Tokyo gazetesi bu faciayı 

tirajını arttırmak için büyük bir 
fırsat bildi. lık defa Mihara-Yama 
yanardağının içine inmeğe cesa
ret edecek şahsa büyük bir mü
kafat vereceğini ilan etti. 

Gvzetenin Ba, muharriri 

Yanar dağın icinde • 
Gazete bu cesareti gösterecek 

olan insanın işini kolaylaştırmak 
için Volkanın ağzına bir vinç 
koydurdu, bir kabloya bağlı ve 
bu iş için hazırlanmış bir sepeti 
vince raptettirdi. Fakat bütün bu 
tedbir ve kolaylıklara ( 1) rağmen 
tecrübe günü geldiği zaman büyük 
mükafatı kazanmak için hiç kim
senin talib olmadığı görüldü . 

Bunun üzerine işle fevkalade 
alakadar olan halk gazetenin aley
hine dönmek üzere idi . Tam bu 
sırada gazete büyük manşetkrle 

bu işi Başmuharriri B. Yuatanın 
deruhte ettiğini ve Volkanın içine 
onun ineceğini ilan etti . Haddi
zatında Başmuharrir fevkalade bir 
cesaret göstermiş olmuyordu. Çün
kü teşebbüsünde muvaffak ola
madığı için şerefini kurtarmak 
üzere ve Japon mantalitesi icabı 

zaten int ihat etmek mecburiye
tinde idi . 

Başmuharrir vasiyetnamesini 
yaptıktan ve dostlarına birkaç 
veda mektubu yazdıktan sonra 
yüzüne ga7. maskesini taktı. Mas
ke bir boru ile septteki okzijen 
deposuna bağlı idi . Volkanııı 
içine doğru inmeğe başladı . 

425 Kadem inmişti. Birdenbire 
volkanın dibinde müthiş bir infi
lak oldu. Sepet bir hayli yukarı
ya fırladıktan sonra tekrar düştü. 
Ve baş muharririn etrafını kesif 
bir gaz tabakası sardı. Mamafih 
gazeteci inmesine devam etli. 
720 kadem indiği zaman intihar 

Yazen -------ı 

P. P. _I 
etmiş bir cesede rast geldi. 1300 
üncü kademe vardığı zaman sepet 
muazzam bir kayanın üzerine o
turdu. Daha fazla inmege imkan 
kalmamıştı. Muharrir buraclacla 

bir gün evvel intihar etmiş olan 
onattı yaşındaki bir gencin ölüsü
nü gördü. İnfilaklar arkası kesil
meden devam ediyor ve volka
nın duvarları mütemadiyen titri -
yordu. • 

Bu sırada Okzijen deposunda 
da küçük bir delik açılmıştı. Baş 
muharrir derhal yukarı çekilmesi 
için işaret verdi. Volkanın dışına 
sağ ve salim varmıştı. Fakat çı
kar çıkmaz kendisinden geçti 
ve bayıldı. 

İniş elli dakika devam etmişti. 
Kendisini muayene eden doktor 
eğer çeyrek saat daha kalmış ol
saydı gazetecinin ölü olarak yu
karı çıkacağını beyan etmişti. 

Gazete birdenbire 

z engin oluy or 

Bir kaç saat sonra bütün Ja
ponlılar c Yomivri > gazetesinin 
fevkelade nüshasını kapışıyordu. 

Gazetenin trajı elli binden, üçyüz 
bine fırlamıştı. Yirmi dört saat 
içinde yüz bin kişi gazeteye abo
ne olmuştu. 

Başmuharrir Yuata'nın bu 
müthiş: sergüzeşteıı sonra Oshima 
adasının refahı gün geçtikçe art
maktadır. 

Bu gün bu mini mini adada 
onattı otel, otuz dört taksi, elli 
bir fotografçı vardır. 1200 yolcu 
taşıyabilecek güzel bir vapur mun
tazaman adaya gelip gitmektedir. 
Hatta adada Japon topraklarına 

ilk ayak basan üç tane de deve 
vardır. 

Adanın valisi volkanın atrafına 
sed çektirmiş ve sıkı bir nezaret 
altına aldırmıştır. 

Adada teşekkül eden [intihara 
karşı mücadele cemiyeti] volkanın 
ağzına bir cehennemden başka bir 
şey olmıyan müthiş ve korkunç 
dibini aksettiren büyük aynalar 

koydurarak intihara teşebbüs ede
ceklerin nasıl bir ölümle karşıla
şacaklarını görerek niyetlerinden 
vaz geçmelerini temine uğraşmış
tır. 

Mamafih bütün bu tedbirler 
bilhassa Çin harbindenberi koca
larını harpte kaybeden genç Ja
ponlu dul kadınların ölüm ıçın 

bu yolu tercih etmelt•rine mani 
olamamaktadır. 

lstanbul'daki 
torik bolluğu 

Akın halinde gelen balıkları 
muhafaza icin buz teçlari-• 

k ine çalı,ılmaktadır 

İstanbul : 28 ( Türksöı.ü mu
habirinden) - Bir kaç gündenbe
ri lstanbulllimanı civarında mühim 
mikdarda torik balı2'ı avlanmak
tadır. Her gün balıkhanede 50.60 
bin liralık balık satış yapılıyor. 

Toriğin çifti 70-90 kuruşa satıl

maktadır. 

Torik balığı ihracı beş sene· 
denberi başlamıştır. İspanya sula
rında ton balıgı avlıyan ltalyan 
balıkçı gemileri memleketimizden 
torik alarak ~götürmeyi dı,ı.ha eh
ven bulmuşlardır. lık seneki ihra
catta mühim mikdarda para ka
zanmak kabil olmuştur. Bilahare 
aralarında şirket guran ltalyan 
balıkçıları toriğin çiftini 10 kuruş· 
tan fazla fiate almamıştır. 

Bu seneki fiyatler her seneki 
fiyatlerin fevkindedir. Bu sefer de 

buz tedarik edilemediği için ihra
cat durmuştur. Belediye buzhane-

si günde beşyüz kalıptan fazla 
buz vermediği için l>alıgçılar de
nize çıkamaz olmuşlardır. 

Belediye birkaç gündenberi bu 
mikdarı günde bin kalıba çıkar
mıştır. Halbuki her gün üç bin 

kalıp buz sarfolunacak kadar ihra
cat yapılmak istendiğinden• balık-

çıların isteği yerine getirilemiyor. 
Bomontida mühim mikdarda a

monyak bulunduğu gibi belediye 
buzhanesinde de bir mikdar amon
yak mevcuttur. Balıkçılar bu~ ima 
ltnde kullamlan amonyak tedariki 
için Ticaret vekaletine müracaat 

. etmiştir. 

EViNDE BEŞ KiŞiYE KU· 
MAR OYNATAN ADAM 

Mustafa oğlu Mehmed Ali is
minde b irisi A btullah Gülek, Şük
rü. Şen, Hüseyin Ukur, Said Can
kurtaran ve Bekir Çöp adında 

beş aı kadaşını evinde toplayarak 
~umar oynattıAı ve kendisinin de 
bu kumar oyununa iştirak ettiği 
anlaşılarak polisçe alınan ter tibat 
üzerine kumarcılar 3 çıft zar. 3 fin· 
can ve 65 kuruş para ile birlik
te ~ uçüstü yak ala narak adliyeye 
sevk edilmişlerdir. 

ÜS ESRARCI TUTULDU 

Sabıkalı esrarcı lardan Abtul· 

kadir oğ'lu Ali Gökbulut ile Ab

turrahman oğlu Hakkı Fikrideşcr 

4 gram 10 ~antigram esrarla ya

kalanmışl ır. 

Veysel oğlu Ziya Cengiz a

dında di~eri bir sabıkalı da 3 gram 

30 santigram e'lrarla tutu lmuştur. 

Esrarcılar adliyeye verilmiştir. 

DUY·DUKLARIMIZ 

87 rakkammm meğer kerameti Varmış ! .. 
Vaktile ahçılık yapan ve sonradan riyaziyeci

likle meşgul olan Bartoldy Pist isminde bir Ma
car, hesabın şimdiye kadar hiçbir alimin aklına 
gelmiyen sırlarını keşfemiştir. Ahçılık yaparken 
boş saatlerini yüksek hesap meselelerini tetkik ve 
tahlile hasreden bu adam şimdi 68 yaşındadır. 
İşten çekildikten sonra bütün hayatını hesap me
selelerine hasretmiştir. 

Elde ettiği neticelerden en mühimmi 87 rakka
mının harikulade meziyet ve hikmetlerine ait bu
lunuyor. Bu rakkam insanların hayatı üzerinde 
büyük bir rol oynamaktadır : 

Bir ailenin 87 doğumuna bir ikiz isabet etmek-

teclir. 87 kerre 87 yani 7569 do~umda bir "üçüı. 
bulunmaktadır. 

87 x 87 x 87 darbının hasılı olan 658503 do
ğuma bir batında dört çocuk tevellüdü isabet et
mektedir. 

87 x 87 x 87 x 87 darbının hasılı olan 57 mil
yon doğuma da bir batında beş çocuk tevellüdü 
isabel ediyor. 

Ahçıbaşı, deli posteki sayar gibi bütün dünya 
.nüfus istatistiklerini tetkik ederek bu neticeleri 
bulmuş, 87 rakkamı beşeriyetin hayati seyri üze
rinde müessir bir rol oynadığim isbat etmiştir. 

mede 

Çeltik ekimi sıkı bi ~~r!1 
- · --
murakabeye tilbidi ynr 

ıldır. 

OSMAN İYEDE DE ÇEl TİK EKİLMESİ İSTENİN€:~ 
•im 

Vilayetimiz dahilinde muhtelif bölgelerde yapılacak ~f.lm 
ziraatı hakkında vilayetçe tetkike memur edilen ziraat m.~ d 

r.ümüz Bay Nuri Avcı Osmaniyede yaptığı tetkiklerini i1'J'~~~d 
ederek şehrimize dönmüştür . artık 

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
Gümü' 100 kuru, luklar l 

YUz kurufluk gUmUf 
paralar önUmUzdekl Cu
ma gUnUnden itibaren 
tedavülden kaldırllaçak
br. Bunun yerine konu
lacak AUmUf "Bir lira,, 
hklar darphaneden Mer-ı 
kez Bankasma verllmlf-
tır. ...................... , 

C[YHAN EVKAf ~AR~ISI 
T[MElİ MERASİMlE ATllOI 

Ceyhan : 28 (Türsözü muhabi
rinden) - Dün Ceyhanda; Evka
fa aid çarşı inşaatının temelatma 
merasimi yapılmıştır. Merasimde 
E.vkaf mimarı Halim Azzun ve A
dana Evkat müdür vekili Hüseyin 
ôkel, Ceyhan kaymakamı Bekir 
Suphi Akan ve kalabalık bir halk 
kütlesi hazı_r bulunmuştur. 

Temele ilk harcı koyan kay
makamımıı. özlü bir nutuk söyle
miştir. Evkafa ait bu inşaat, ev
velce de yazdığım gibi (16) dük
kan ve bir gazinodan ibarettir. 
inşaat -28- bin küsur liraya 
mal olmaktadır. Bu inşaat kasa
bamızın imarı , bakımından da iyi 
olacaktır. - M. Selçuk 

lLK MEKTEP 

OCRETMENLERl 
Bugün öğleden sonra ilk Mek 

tep Öğretmenleri Gazi Okulunda 

toplanarak mesai hakkında müza· 

kere yapacaklardır. 

DiKKATSİZlİK YÜZÜND[N 

YANAN BİR İŞ~i 
S. R. Giloda Fabrikasında dün 

feci bir kaza olmuştur. Fabrika iş
çilerinden Mahmud oğlu Hasan 
Pepekalın kazan dairesine girerek 
kayna makta olan kazanın kapağı 
nı açmıştır. Kapağı açarken hiç 
bir tetbir almıyan Hasan Pepeka
lın açılan kapakla beraber dışarı 
hücum eden alevler arasında kal· 
mak suretiyle ihtiyatsız hareketi
nin cezasını çok acı bir şekilde 
çekerek yüzünden ve kollarından 
yanmıştır. Yaraları agır olan işçi 
derhal ted avi allına alınmıştır. 

MÜDÜRLER TOPLANTISI 

Dün Orta Mektep, ve Lise 

Müdürleri Maarif Dairesinde top· 

!anarak okurlara ait kunuşmalar 
yapmışlardır. 

ACIKLI BiR ÔLÜM 

Ceyhanın Tahiriye köyünden 
Hacı Osman Bozdoğanın oğlu ay
ni zamanda köyün muhtarı bulu
nan Tahir Bozdoğan tutulduğu 

hastalıkdan kurtulamayarak haya
ta gözlerini yummuşdur. Henüz 
genç yaşda bulunan Tahir Bozdo
ğan , kendisini muhitine sevdirmiş 
ve herkesin sempatisini kazanmış 
ve iyi kalbli bir kimse idi. ölüye 
tanrıdan rahmet ve efradı ailesine 
başsağlı~ı dileriz. 

Önümüzdeki mevsimde a'li ita 
niye'de Çeltik ziraati ya~emel 
üzere 23 Çeltik ekicisinin 111 ltaly 

caatta bulunduğu haber aııı-"tccli 
tır. Bu müracaatlar 3639 oıı'ın lı 
ralı Çeltik kanununa uygun off>e 

yapılmamış olduğundan , ~ Ş.imd 
müdürü müı acaatlann kanurı en r 

çevesi dahilinde yapılmasıl11 e 

tikçilere tenbih etmiştir. Mürt'\a v 

sahihlerinin Çeltik ekecekleri c g 
baların miktarları da mu• ı~lar 

djlbışle~ clmamakla beraber göster. I göC 
hududlar da muayyen değ1:t!e 
Bilhassa Çeltik sahalarına ıderi 

cekleri suların kudret ve k .,ist 

yelleri de bilinmemektedir · n.
1
b 

ı d 
Herhangi bir yanlışlık ve Jarı 

ri kanuni bir hale meydan ;akla 
memesi için çok sıkı te R 
alınmıştır. Sahaların zirai ve 0 

hi durumlarının ihlal edil~ 1_Y en 
sine ve tamamen normal bır'lerdc 
tik 1.iraati yapılmasına , 111il'. A 
atların mahalli Çeltik koJ11İ •İnd• 
!arınca da tetkik edilmesifl itika 
zum ve ehemmiyet göste~ lisaı 
bu mes'eleler üzerinde di~a di 
durulmaktadır . 'Wi 

HATAY PARTi MÜFE~ri:t 
ANKARAYA oıoıvof Ar 

tal 
~ 

Antakya : 28 (TürksöııJ~kat 
habirinden) - Parti Müfet ın 
Balıkesir mebusu Fahreltin r l 
oğlu, önümüzdeki çarşamb8 ta 
Ankaraya gidecektir. ~a 

_Acdi 
-----J>ıııq 

•~«-J·~e~/ 
alılar: 

29-1-941 Çarşamt>'~ır . 

8.00 Program, saat ayarı A 
8.03 AJANS haberleri Bin 

8.18 Müzik : Hafif progrlhan 

8.45/ kte~ 
9.00 Ev kadını - Ye111e~ )'an 

Dda 
12.30 Program, Saaı ayar• htc 

12.33 Müzik : Şarkılar 

12.50 AJANS haberleri 
iaki 

13.05 Müzik : Türküler <>la 
13.20/ 
14.00 

18.00 

18.03 

1830 

18.45 

19.15 

19.30 

19.45 

20.15 

J bu 
Müzik : Radyo or1' iş 
Program, saat ayarı /\ret 

Müzik : Oda musi1'İ Diz 
ı ·riJlukaı Konuşma (Dış po ı lrdi 

Çocuk saati ~ 

Müzik : Çocuklar 1 a bi 
Saat ayarı, AJANS Alq 

Müzik : Fasıl heyeti an 

RADYO GAZETEsf K 

20.45 Müzik : Şarkılar t~ 
21.10 

21.25 

21.45 

22.30 

22.45 

23.25/ 

Konuşma ii g 

Müzık : Saz /im 
Müzik : Riyaseticll AJ 
Saat ayarı, AJANS mu 

M .. "k C b d elen uzı · : az an 1..1 
1:1ır 

.+nıu 
23.30 Yarınki PrograJ1l 

panış -
BU A KŞA,.. e 

ır 

Nöbetçi Eczahtltı' Va 

MUSTAfA RİFAT ECZ(l 
- Kale Kepu•u;::Jı.: 
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ADİSElERiN iç YÜZÜ 
( Birinci sayf ac!an artan J 

inanmak lazım gelirse Hitlerlc 
en arasında yeni bir mülakat 
caktır . Almanyanın İspanya ü-
ınede tazı iki arttırdığı anlaşıl-

ı
• 14'tadır. Amiral Reder'in dün 

) 1 !ediği nutka göre, Almanya 

Lord Halifaksın 
dünkü beyanatı 

BEl~İKA KUVVETLERİ 
İNGİLİZLER YANINDA 

~rudan doğruya lngiltereye te-

1
1 İ.Ü7.e geçecektir. Ve bu tecavüz 

l l~erikadan lngiltereye asıl bü
• yardım gelmeden önce yapı
aktır. Fakat bu arada da Re-
I~ iÖre, Alman donanması ln

~ı· U~r <!onanmasını zayıflatacaktır. 
~ n rnan kuvvetleri ltalyaya 

Dlmakta devam ediyor 

c Çe Alman kuvvetlerinin ltalyaya 
n1(Jdlci devam ediyor . Gelen ha
·~ lerden Sicilyada 10,000 Alman 
1 eri bulunduğu anlaşılıyor. Şim· 

artık Alman kuvvetlerinin ge
ie 0) li ltalyan kaynakları da inkar 

yaP1'1emektedir . 
n ı1l ltalyada bedbinlik havası es
alııt-"tcdir. Roma matbuatı , ltal-

9 11 ıı m lngiliı. entrikaları neticesi 

n be sürüklendiğini vazmakta-
~u • 

ı . 
' Şimdi, ltalyanın harbe girme-

anull en mes'ul ulan nazırlar cep
asıll1 e gönderilmektedir . Bugün 
Mürtl' ıa ve maarif nazırları da cep-

·eklerı e gönderilmiştir . Aceba bu 
uıı' ırlar neden cepheye gönde

rn d nişlerdir ? ltalyan kaynakla-
ster ,

1 
göre , bunlar askerlik yaşı 

de~ı ıde olduklarından cepheye 
ına ' ıderilmektedir . H al b u k i 
o1e V ;ist partisinin müfrit unsurları 
~clir . n. bu .nazırlar , bundan böyle 

ıldekı vaı.iyetlerden uzak kal
ık .,;e lan için cephcy e gönderilmiş 
dan • ;eaklardır . 

tedtı'' 
• ·•t Romanyada vaziyet 

aı " 
edi1111" Yeni Antonesko kabinesi as-
al bif lcrden teşekkül etmiş buluııu-

ırıO . Antonesko dünkü beyanna
konıİ' sinde yeni kabinesinin Mihver 
mesill itikasına sadık kalacağını kat'i 
·öster• lisanla izhar etmiştir . Roman
~ eli~ la dün , daha sakin geçmiştir . 

<Wi kuvvetler asa} işi temin 

FEf1'tf'..ktedirler. 

»IYO• Arnavudlukta vaziyet 
İtalyanlar Arnavudlukta Yunan 

ksöıO ckıitının inkişafına mani olmak 
ıfüfetl mütemadiyen mukabil taar
ettin ~ar yapma~ta ve takviye al
ambB 'ktatlırlar. Uzümsuyu ve Kili-

adaki ltalyan taarruzları Şarka 
.:__/1edilmiştir . lki tarafın mevzi 

ine giı ~iş ~l~n savaşının bir 
he harbıne ıntıkal etmesi bu
ılerde beklenebilir. Bugün Yu
ılılar doksan kadar esir almış

·şanıb' :iır . 

ayarı Afrihadahi harekat 

eri Bingazi ve Derne etrafındaki 
)Togr' harebe ler şiddetle devam et-

kteclir. Yakında bu şehirlerdeki 
Yeırıe~} anların kuv\ cl!i bir çenbt'r 

ar• ncla kalarak teslim olması pek 
ay htemeldir . 

eri Tarafların kuvveti 
iakiki kuvvet va1.i)·etlerini clotr-ler 5 
olarak bilme~e imkan yoksa 

ef bu tahmin edilebilir. Alman
> orl>: işgali altındaki yerleri kara 
. ayarı IVctlcri ile elde tutmaktadır . 
musil>:İ niz kuvvetlerinin Almanyayı 

till 1ıkasına gelince : Bu çok mü
po . d ' 

ır ır . Almanya bütün Avru-
·~ ia hareket serbestisine malik 

klar 1 a bile bir netice alamaz . 
JANS. Almanya Norveç harekatında 
heye11 1anmasının yansını kaybetmiş
rETf.51 Keza ltalyada Taranto mu-
• ebesinde yarı deniı. kuvvetini 
lar b etmiştir. Almanların suya iki 

ti gemi indireceği haberleri de 
ilmektedir . 

; eticıııı1 Almanyanın Şimal deni1.inde 
JANS mu~areb: gemisi, ltal) anın ela 

d de1111.de uç muharebe gemisi 
an dır. Buna mukabil lııgiliı..lerin 

muharebe gemisi vardır . Fran
~ralll donanmasının İtalyan clonan

~iyle. teş:iki mesaisini kabul 
~ek bıle Mıhverin emrinde Akde
A "1 d beş muharebe gemisi ola-

' ;tır . 
~ahtıfl Varabilecegimiı. netice şudur : 

1 ;ıanlar harbi kazaııamıyacak-

[cl, ;, lngili:t.ler harbi muhtemel 
rak kazanacaklardır . Ve harb 

r1d' } ada Faşizmin in hizamı ile 
~&jete erebilir . 

Vaşington : 28 ( A. A. ) -
Gazeteciler toplantısında Lord 
Halifaks, İngilterenin harbten son
ra toprakların taksimini istihdaf 
eden hiç bir muahede akdetme
miş olduğunu söylemiştir . 

Halifaks harb gayretleri hak
kında : c İlk harb hedefimiz har
bi kazanmaktır . Ve başlıca sulh 
hedefimiz dünyayı diger millet
lerle birlikte yeni bir harbin çık

masına mani olacak bir tarzda 
telcrar kurmaktır . İngilizler bu 

derece iyi harb ediyorlarsa , De
mokrasinir. mukadderatı mevzuu 
bahsolduğunu bildikleri içindir. > 

demiştir. 

Lord devamla : c Nasıl harb 
ettiğimi1.i anlamak ve bize nasıl 

yardım edebileceklerini kararlaş

tırmak Amerikalılara aittir. lngi'f'
terenin harb malzemesi ve bilhas
sa ticaret vapurlarına ihtiyacı 

vardır. -> 

ANTON[SKUNUN BEYANATI 
( Birinci sayfadan artan ) 

kumet mihverin Büyük Führerle 
Duçe'nin yanındadır. 

General Antonesko Hariciye 
Nezaretini uhdesine almıştır. Buna 
mukabil Harbiye Nezaretini bırak· 

mışhr. General Yakoviç Harbiye 
nazırı tayin edilmiştir. General 
Şafesku Dahiliye nezaretinde kal
mış, General Patog-an Milli ekono· 
mi nezaretine, General Sanesku 
Maliye nezaretine, Albay Drago 
niyor Ekonomik planlar nezaretine, 
Genaral Roter Maarif Nezaretine, 
Sitiçyo Ziraat nezaretine, General 

jorjesku Nafıa ve münakalat ne· 
zaretine, Profesör Tomesko sıhhi
ye ve iş nezaretine, Dokan adliye 
nezaretine, Profesör Krayç Matbuat 
Propaganda Nezaretine, Mihael 
Devlet nezaretine tayin edilmiştir. 

Yeni kabinenin kurulduğu bugün 
saat 17 de ilan edilmiştir. 

Bükreş : 28 (a.a.) - Bu sabah 
Bükreş'te fevkalade şiddetli polis 
tedbirleri alınmıştır. Asker müfre
zeleri yollarda bütün otomobilleri 
durdurmakta ve içini araştırmak
tadır. Bir çok evlerde araştırmalar 
yapılmıştır. Halk sakindir. Sima'yı 
bulmak için yapılan araştırmaldr 
neticesiz kalmıştır. 

AfrikadA 
( Birinci sayfadan artan ) 

yareleri iskeletleriyle doludur . 
lııgili;r. kuvvetleri Dernt" etraf ındı.t 
toplanıyor . 

Hartum : 28 ( A. A. )- Ha
beş vatanperverleriyle ltalyanlar 
arasında Tanagalü cenubunda bü
yük müsademeler olmuş, İtalyan
lar 77 ölü ve 80 yaralı bırakmış
lardır. Habeş zayiatı azdır . 

İngilizler Kasaladan 100 mil 
mesafede bulunan Agudas kapı

larındadır . 

YUNAN TAZYİKİ ARTIRIUYOR 
( Birinci sayfadan artan ) 

nın tanklarla yaptığı bir taarruzu 
püskürtmüş, dört tankını tahrip 
etmiştir. Dünkü gün Yunanistan 
dahilinde sükünetle geçmiştir . 

Manastır : 28 (a.a) - Royter 
hudut muhabirinden: Şimal cep
hesinde şiddetli muharebeler ol
ma~tadır. Yunanlılar taarruz ya
parak mühim tepeleri ele geçir
mişlerdir. Sukumin vadisinde Yu
nanlılar tazyiklerini idame ettiri
yorlar . Fakat İtalyanların şiddetli 
topçu ateşine maruz bulunuyorlar . 
Develi mıntakasında şiddetli sün
gü muharebeleri olduğu bildirili
yor. 

Kap : 28 (a.a) - Belçika müs
temlekat nazırı bir mulakat esna
sında demiştir ki: 

- c Belçika :kongosundaki su
baylar ve yerli kıtalar İngilizlerin 
yanındamfittefiklerin davası için 
Sudana, Habeşistana ve şimali 
Afrikaya ı&idecektir. 

AVRUPA İl[ MUHABERAT 
( Birinci sayfadan artan ) 

mıştır. 

Avrupanın bir memleketinden 
memleketimi7.e veya mütekabilen 
bir mektubun gitmesi hazan ay
larca sürmektedir. Bunun için 
memleketimizden muhtelif Avru
pa, Afrika ve Asya memleketle
rine telgraf muhaberatı haddin
den fazla çoğalmış bulunmakta
dır. Bilhassa İstanbul merkez pos
tahanesi servisleri büyük bir tel
grafname hücumuna maruz kal
maktadır. Telgraflar mektup ye
rine kaim olduğundan çok uzun 
yazılmaktadır. Bilhassa ticari tel
graflar çok büyük bir yekun tut
maktadır. İstanbul postahanesinin 
günlük telgraf geliri 2500 - 3000 
lirayı bulmaktadır. 

Bu kadar çok telgrafın İstan
bul postahanesinden geçebilme
sini temin için · servisler takviye 
edilmiştir. 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az 
K. S. 

En çok 
K. S. 

Koza 12,25 
Ma. Parlağı 49 50 
Ma. Tem izi •--41=-._,.5..,...0--:--,4-=-s ..,..,7.....,5-
Kaplmalı 
y-: Pamuğu 40 
KieVfiinıl l- 60 60 
Susam 27,50 
K. Buğday- 5 -'------ =----.,,--
Buğday To. 4,5 ·-----.-.-Yerli 

-Arpa 5,00 5.425 
Yulaf 6,'25 

2a ! ı / 1941 
Kambiyo ve Borsa 

lş Bankasından alınmıştıe _ 
Llret _ _ 

Rayişmark ---=---
-Frank (Fransız) ___ 

1 Sterlin (İngiliz) - 5- _ _ 2_ı_ 

Dolar(AmCrika) _l_32_ -_2_0_ 
Frank (İsviçre) 

i 1 an 
Adana M. H. Müdürlüğünden 

Adananın Camicedit ma

hallesinde Nuri kızı Ihsan Kan

demirin tasarruf ettiği 32 he

saptaki 29 kapı numaralı ha

neye (80) 29-1 sayılı ve (115) 
ve 27 numaralı dükkana (65) 
31 sayılı dükkana (31) lira irat 

takdir ve tasdik edilmiştir. 
Bir iddia varsa ilan tarihin

den itibaren onbeş gün, içinde 

müracaat edebileceği, alaka

darın adresi bilinmediği için 

tebliğ olmak üzere ilan olunur. 

12664 

itlN 
Adana Çiftçi Birliğinden: 

Yağmurdan fazla zarar gör
müş Pamuklar'ın Çiftçiyi koru· 

yucu bir fiatla satılması için 
Ticaret Vekaletince tedbir alı-

İtalyanlar dağlarda fevkalade 
gayretler gösterdiler, fakat hiç 
bir muvaffak:i,;et elde edemediler. 
Her iki taraf hava kuvvetleri cep- ı 
hedeki mevzilere ve ateş hattın

daki kıtalara hücum yaptılar . 

nacağından elinde satılmıyan 
bu nevi pamukları bulunan 

Çiftçimiz' in numune ile birlik

de mikdarmı Birliğimize bil

dirmeleri ehemmiyetle ilan o

lunur. 28-29-30-31 - 12663 

TÜRKSÔZÜ Sayfa 3 

- - '.. ' ~ ,.,,.,. 

AS R i S i N E M~A DA 
Suvare 

8,45 Bu Akşam Matine 
2,30 

Büyük Türk şairi 

A 

fUZUliNiN 

ruh ve felsefesi 
muhafaza olunarak 

TORK~E SÖZlÜ - TÜRK MUSİKİlİ 
yaratılan şaheserler şaheseri 

LEYLA 1 LE MECNUN 
ŞliRLER 

VECDi BiNGÖL 

MECNUNUN ŞARKILARI 

MÜNİR NURETTİN 

BESTELER 
SADETTiN KAYNAK 

LEYLANIN ŞARKILARI 

MÜZ[YYEN S[NAR 

Localar satılmaktadır. istical ediniz. - Telefon 250 

Bugün gündüz matinede iki film 

SEKiZİNCİ - 6000 OÜ~MANIM 

- , 

Y 1 L D J Z Möble Evi ve Atelyesi 

ABİDİNPA~A CAODESİND 
VAKlf lAR APARTIMANI 

AlTINDA 

• 
YILDIZ'I 

ZİYAR[T [DİNİZ 

ZARI F EV 
MUTEDil 

EŞYASI 

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

sandalya, tabure, büro taKımlan, maroken takımlar - . 
ZEVKİNİZE UYGUN HER TÜRlO MODEl 

YILDIZ Atelyesinde 
"'ısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

TAŞRADAN SİPARİŞ KABUL EDİlİR 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Va1cıflar Apartmanı Altında "YILDIZ., Moble Evi 
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İ GAZETEveMATBAASI İ ': • ·1----• • • 
! T ürksözü Gazetesi ~~~r:c~~~rJ:tinr~~~ı"~ıN"J:[ 1:[~,~l.NDA VUKU i 
• • f 

1 1 t -• • • • • • • • • 
DERHAL KESER. 

HER ECZAHANE DE BULUNUR 1 T il k .. 11 M tb KİTAP, M[CMUA ~EK, Bİl[T, AfiS, PlAN HARİTA, .ı ! ur sozu a ası BİlÔMUM MATBAA iSllRİNİ TORKIYEDE 'MEVCUT i ----------
: MATBAAlARA REKABET EDER DERECEO[ TABEDER 1 
• • • • • • • • • : Tltlıırk~©~lY CüOt ku~mu: : ., - . • • . ' . ! Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) İ 

TORKİYE CUMHURİYET~ 

Ziraat Bankası ;~~ 
ısa 

ra 

Kurulu• tarihi : 1888 
ıdır 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası ,m 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler • M •• 11• h • d y ı • Para.biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor : uce ıt anesın e apı ır • : Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapları .. '" • • 
1 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

....................................................... aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. bü 
F. - ' 

Radyo Satmak Çok 

kolaydır 

Asıl mesele satılan radyola
rın servisini temin· etmektir 

1 Radyo alırken, size en iyi radyoyu satıyorum 
• 

diyen kimsed.en değil, size en iyi servisi 
temin ediyorum diyen müesseseden alınız. 

En iyi radyo ile en iyi 
servisi beraber bulacağınız 

müessese şudur 
MUHARREM HiLMi REMO 

ABİDİNPAŞA CADDESİ NO: 112 TELGRAf: REMO - ADANA - T(l[fON: 11 O 

+' •• •• •• •• w •• •• 00 •• •• •• w •• ... •• •• •• •• •• ·~· •• •• • 4 

8 Şubatta 

'HALKEV/ SALONUNDA 

SENEUK KIZllAY BAlOSU 
' ' 

Davetiyeler Kızılay Merke
zinde de satılmaktadır. 

12647 19,21,23,25,27 

SATUK KISRAKlAR 
160 ba, 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 2-6 

--------
Yurddaş !.. · 

Kızllaya üye ol 
-------

Dr. Muzaffer lokman 
Dahiliye Mütehassısı 

HASTALARINI HER GÜN MAYEHEHANESiNDE 

KABUL EDER 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI H[R GÜN MUSTAf A Rif AT 
ECZAHANESİ OSTONDEKİ MUAYENEHANESİNDE 

KABUl EDER 
O ~ .. .. ·• O' ·o~· e• •• Ot ·e Ot 0· ee ee t o· ·e Ot et t •••• #O ee Ot # 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira :lem 

4 " 500 

4 " 250 
40 ,, 100 

100 " 50 
120 " 40 
160 ,. 20 

,, 
,, 

" 
" 
" 

2000 " 
1000 " 
4000 .. 
5000 " 
4800 " 
3200 .. 

ima 
' nan 

me 
ka 

hti 
Oıe 

· mi 
DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde laan 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yU ligi 

20 fazlasile verilecektir. , ın.ı 
Kuralar senede 4 defa, 1 - Eylul, 1 Birincikanu11

1 ıç 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. afı 

IS BANKASI 
KO~OK TASARRUf HESABlARI . 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şubat, 2 Mııyu, 1 Ağusto9, 3 lkincitt"şrio 

tarihlerinde yap•hr. 

an 

1 

'/eti 
ıekl 

gi 
li 
da 
/er . 

Y. 
rid " 

ta 
dır 

un 
zin 
ıca 

i 9 4 1 1 K R A M l Y E L E R 1 __./J~ 
kta 

l Adet 2000 Liralak - 2.000 Lira 
8 il 1000 il - 3.000 ,, 
2 il 750 il - l.500 ,, 
4 " 500 il - • 2.000 ,, 
8 " 250 il - 2.000 il 

85 " 100 " - 3.500 " 
80 " 50 " - 4.000 il 1an 

800 il 20 il - 6.000 " _/· 

i z 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirııılf 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

·------------------~--~ 
--A-bo_n_e_v_e-İl-an--T-tJ--~-R-K._8_0-.. ~ 

Ş a r t 1 a r ı -~ c;AZ.ıl1 _ ADA"" 

O K " Bu Seneliği 12 O r. · Sahip ve BaşmuharJ'l~-hf 
Altı aylığı 600 " FERiD CELAL GÜ~Ji' 1 

Üç aylığı 300 ., · t1°İ ca 
Aylık ta abone edilir. Umumi Neşriyat Müdii 'in 

- MACiD G0ÇL0 ·e~ 
lıanıar için idareye /, 
müracaat etmelldlr. Baslldığı yer : TÜRKSÖZ~ 

1 


