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Yunan siyaseti 
degişmiyecek 

METAKSAS'IN ÖLÜMÜ OOLAYISİYLE 
ELEN MİLLETİ MATEM TUTUYOR 

YENi KABİNE AZASI KRALIN HUZURUNDA YEMiN ETTl 

AFRIKADA 
• 

Habe,ıstanda 200.QOO 
ltalyamn vaziyeti kor· 
kulu - Habeş orduları 

bUyUyor - Garp ÇölUn· 
de lnglllz harekatı 

kalayıa,ıyor. 

• 
Libyada mühim bir mevki 

muhasara alhnda 

DERME DÜŞTÜ -

Afrikadaki yerli kahramanlar 
Londra : 30 (a.a.) - Royter 

askeri muhabirine göre, İngiliz 
ileri hareketi Tobruk'un işgalinden 
sonra kolaylaşnıı~lır. Burada bü
yük mikdarda içilecek su bulun· 
muştur. Mühim mikdarda petrol 
stokları elimize geçmiştir. lngiliz 
mahfilleri Habeşistana yerleştirilmiş 
olan 200.000 kadar ltalyan hak-

( Gerisi üçüncü 9ayfada ) 

. 
Atina : 30 ( a.a ) - Nazırlar 

heyetinin Yunan milletine olan 
mesajında bilhassa şöyle denilmek
tedir: 

c Bu elemli anda kralın emriy
le hükumet mütevaffa Metaksasm 
geniş eserine devam etmek gibi 
ağır bir mirası üzerine almakta· 
dir. 

Herkes vatanının şeref ve hür
riyetini büyük ölünün tahayyül 
ettiği gibi anlamaktadır. Büyüle 
Mctaksasın naşi önünde ve hüku
meti onun büyük eserine devam 
mesuliyetini üzerine aldığı fU anda 
ilk düşüncemiz şeret meydanla
rında Yunan ismine şanlı bir hale 
ören muharip kuvvetlf~rimize tevec
cüh etmektedir. Yunan milletinin 
büyük mukadderatına do~ru ilZim
karane yürüyüşüne devam edece
ğine şüphe yoktur. 

Atina : 30 (a.a) - Atina Met· 
ropolidi dün saat 9 da umumi 
karargah nezdine gele-ek yeni ka
bine azasının kral huzurunda ye
min etmeleri merasiminde hazır1 

bulunmuştur. 

Merasim klrlc dakika devam et· 
miştir. Bundan sonra . hükumet 
derhal içtima etmiştir. :Yeni hü
kumetin bütbn sahalarda Mctak
sasın siyasetinde devam edeceği 

muhakkak sayılmaktadır. Metalcsa
sın n§..şi dün öğleden sonra Atına 
katikraline getirilmiştir. Subaylar 
cenazenin başında ihtiram nöboti 
bekliyeceklerdir . 

Atina ahalisi Kate.falkın önün
den geçerek Metaksasa son tiıim 
vazifelerini yapacaklardır. Yeni 
başvekil Koridis Metahsaıı.ın höyük 
bir dostu idi. 

---
ALMANYA 0ST0N( 

HAYA AKlNLARI 
Londra : 30 (a.a) - Bu gece 

İngiliz bombardiman tayyareleri 
Almanyanın şimaliıarbisi üzerine 
akınlar yapmıştır. Bu hücumlara 
dair laf silıU bilAhare neşıredilecek
tir. 

T[HİR EDİLEN MA~LARIN SONU 

Yurd Seyhanı 10 -O yendh 
maç çok heyecanlı oldu· · · 

Havanın musadesizliA'i yuzun· 
den Pazar günü yapılamıyan ld· 
manyurdu - Seyhan maçı dün 
şehir stadında tekrarlanmış ve ne
ticeyi 10 - O ldmanyurdu almış· 
lır. Umumiyetle Yurdluların faiki· 
yeti altında geçen maç birinci haf· 
laymda 6 - O , ikinci haf taymda 
da 4 - O olarak yurdluların gali· 

biyetiyle biımişlir. Yurd takımında 
çokdanberi sahaya çıkmıyan eski 
ve deA'erli elemanlar da yer almış, 
Seyhan takımı bütün gayretine 
raQ'men bir gol dahi çıkarmağa 

muvaffak olamamıştır. Gol çıkara
mamakla beraber genç elemanlar· 
dan mürekkep olan Seyhan takı· 
mı iyi çahşmı~lır. 

iTAL YADAKİ KARGA~ALIKlAH 
Belgrad : 30 (a. a.) - Ruter 

bildiriyor: 

Evvelisi gün ltalyadan gelen 
bir yolcunun anlattığına göre, Tir· 
yestede Faşist polisi, nümayişciler 
üzerine ateş etmek mecburiyetin-

de kalmıştır. Sulh lehinde ve Fa- . 
şizm aleyhinde yapılan bu nüma• 
yişte bir çok kişi ölmüştür. Yine 
gelen haberlere ıröre Po vadisin· 
deki bir çok şehirlerde Faşist, 

Gestapo polisinin şiddetli taıyiki
ne raQ'mcn sulh ~ümayişlcri de
vam etmektedir. 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL BÜVEN 

GÜND.ELIK SiYASi GAZETE 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

On yedinci yıl - Sayı : 494 t 

ITALY AN HARP ESIR
lERINiH ·VAZiYETi 
Londra: 30 ( a.a.) -

Parlam•nto Ô%aıından bir 
zata talırir•n v•rdiji ce
vapta Harbiye Nazırı 

Margaon ltalyan harp 
eıirlerinden pek büyük bir 
kısmının Mııırda, Hindiı· 
tanda bulunJuiunu, bir 
kıımrnın da ziraat İfle
rinJe çalııhrılmak ü:cere 
/ngiltereye getirilmeıinin 
Je dü,ünülm•kte olduğu- ~ 
nu ıöylemektedir. ~ 

Hitler·. dün bir, 
nutuk söyledi 

Yeni tehdldler ; Alman 
,. mllletlne yeni v•adler 1 

Bertin : 30 ( A. A. ) - Nas· 
yonal SosyelistliA-in Almanyada 
lcurulutunun sekizinci yıldönümü 
münasebetiyle Hitler 17 dt. bir 
nutuk aöylemiştir, 

Bir buçuk saat şürer. bu nu
tukta HiUer Versaydanberi ge
çeıı hadiselerin icmalini yapmış 
ve Nasyonal Sosyalistli~in kuru
luşundan aonraki hareketleri an
latmıt , Amerikadan yardım ge
tirecolc g-emilerin batırılaca~ını 
söylemiş , her nereye lngiliz as
keri ıelirse, orı-ya Alman ordu
sunun yüruye(:ekini söylemiş , ilk 
baharda mühim deniır: hareUtının 
yapılacağını ıöylemiş , zafere iti-

-mu:w:ltnt a~derelc ~&lerlni bi
fümittir . 

İTlLYlN TlARRUZLARI 
NETiCESİZ KALOI 

lT AL YANLAR BÜYÜK 
ZA YIA T VERiYORLAR 

Londra : 30 ( A. A. )- Mat· 
buat 11czarotinden: Yunanlılar mer
kez mıntalca!lında ltalyanların iki 
büyük taarrµzunu ııeri püskürt .. 
müşlerdir . Yunan mermilerinin 
ya~muru altında ltalyanlar ieri 
çekilerek kaçmışlardır. Dört İtal
yan tankı tahrib edilmiştir . Ar
navudlukte Başkuqıandanlığı der
uhte ettiği ifÜndenberi Kavalero
nun elde etti~i yeıane netice 
bol bol İtalyan kanı döktürmek· 
ten ibaret kalmı~tır. 

Atina radyosu, Estiya gaıete
sinin ald1ğ1 bir telgrafa nazarart 
ltalyanların Arnavudlukta bir mu
vaffakıyet elde etmek için yap
tıkları teşebbüsün tamamen akim 
kalmış oldu~unu resmen beyanı 
milmkündür demektedir . 

Atina : 30 ( A. A. ) - 95 
numaralı resmt tebli~: Mevzii ma· 
hiyette mahdud hareUt olmuş
tur . 

Atina: 30 ( A. A. )- Umumi 
emniyet nezaretinden : Memleket 
dahilinde süldinet vardır .. 

Savyetlere ya
pllan ihracat . . 

Lord Hallfak•ın beyanatı 

Vaşington : 30 { A . A. ) -
Lord Halifalu Vela ile görüştük
ten sonra, gazetecilere yalcın bir 
istikbalde Amerika hülc.Ometi ile 
birlikte, Rusyaya yapılan ihracat 
meselesiyle tneşıut olacağını söy
lemiş ve lngiltere bu ihracatın 
Almany&ya yapıldl~ını zannet
mektedir. demiıtlr . 

1 S EV H A N 1 N .s •O •N TA Ş M A ~ · 

OVADA ONİKİ KÔY 
SULAR ALTINDA 

200,000 Dönüm Araziyi altmış santim su örttü, 
Baraj servis köprüsünün bir kısmı çöktü 

Resmimiz. selde Seyhan harajz servis köpsüsünün çöküşünü göstermektedir 

iki gündenberi fasılalarla ya- yavaş inmeğ~ b~şlamış ve ~ab~h-
ğan yaQ'murlardan sonra ayın. 27 1 le.~in ~a~t 8 .de_22:10 sevı~esın~ 
sinde Seyhan nehri 20.82 sevıye· duşmuştur. Bu sevıye vasatı sevı· 
sinden tedricen yükselmeğe baş· yeden 2 metre 30 santim yüksek 

lamış ve dün gece 23.12 seviye- lik göstermektedir. 

aine çıkmı.ştır. Bu seviyede nehrin Şehir içerisinde yalnn: Seyhan 
sarfiyatı 960 metre mik'abıdır. Ge· . park ve Yazlık sinama yerleri su 
ce saat 10 da bu azami seviyeyi altında kalmış, şehir dahilinde baş-
bulan nehir sabaha kadar yavaş ka hiç bir tahribat olmamıştır. 

Ovada ise, nehir sol sahilde 
Havutlubucağı, Kadirbey çiftliği, 

Nümune çiftliği, Piricebucak köy
leri civanndaki mevcud köy sed
lerinide yararak 60 santim irtifaında 
ovaya girmiştir. Taşçı, Havutlubu· 
cak, Nümune çiftliği, Denizkuyusu, 
Sakızlı ve Hacıali köyleri civarı 
sular altında kalmıştır. 

Sağ sahilde de Hadırlı, La
musçu, Kayışlı, Dörta~aç, Hoca 
Şakir, Abidinpa~a çiftli~i havalisi 
nehirden taşan suların istilbında 
bulunmaktadır. 

Sol.sahilde 80 bin dönüm, sağ 
sahilde 120 bin dönüm arazi su 
altındadır. Öğrendiğimize göre bu 
sular çabuk çekildiğinden ziraat 
üzerinde büyük bir zarar tevlid 
etmemektedir. Yıkılan seddelerin 
Su işleri dairesince derhal tamir
lerine başlanmıştır. 

Feyezanın inşaat üzerindeki 
yaptığı zararlara gelince : Regüla
tördeki servis köprüsünün bir kaç 
ayağı hasara uğramıştır. Fakat, 
bunlar sür'atle · takviye edilmiş ve 
köprü tekrar kabili istimal bir hale 
konmuştur. Sol sahil iki orta aya· 
ğmı ihtiva eden palplanş dahiline 

(Gerisi ikinci sayfada) 

Pamuk Ambalaj ıi••;üN~iDAAü~·· 
· lstanbul : 30 ( Türksözü Mu-

• e h habirinden ) - lstanbulda bugün 
alarm verilmiş ve pasif korunma P r o J e s 1 a z 1 r tecrübesi :muvaffakıyetle netice-

lzmir : 30 (Türksöz.ü muha
birinden) - Pamuk balyalarının 
muntazam bir şekilde yapılabil
mesi için İzmir pamuk ihracatçı
ları birliği tarafından hazırlanan 

proje ticaret odası meclisince 
tetlcik edilmiş ve pamukçularımı
zın satışları, kalitelerinin islahı 

noktalarından bazı kararlar alın
mıştır. Bu lcararlara göre pamuk, 
balyaları karışık ve ıslak olarak 
preselenmiyecek, içerisine islim, 
çekirdek ktrığı atılmıyacaktır. 

Balyalarda yeni kanaviçe kul
lanılması mecburidir. Balyaların 
ağırlığı alivre satışlara esas teş

etmek için (200) kilodur. Ba nis
bet azami 0 

0 5 ten aşağı, yukarı 
olabilir. 

Pamuk satışlarında dara ten
zil edilmez. 

Her balyanın üzerinde fabri
kanın ismi, markası, balya numa
rası ve taayyün edecek tipi yazı
lacaktır. 

Her yıl pamuk mevsimi gir
meden borsanın mümeyyiz heye
ti pamuk tiplerini tesbit ve ala
kadar fabrikalara tebliğ edecek
tir. Mevsime· göre mümeyyiz he
yet lüzum hasıl olursa tiplerde 
değişiklikler yapacaktır. 

Mümeyyiz heyetin tesbit ede
ceği tipler ve bu tiplerde icap 
ettikçe yapacağı tadiller, borsa 
tarafından alakadarlara mevsim
den evvel bildirilecektir. Bu tip-

( Gerişi ikinci sayfada ) 

...................... -........................ -
Ziraat Bankası Türk koyuncu
larma ikrazatta bulunuyor . 
Ankara : 30 (TUrksözU muhabirinden) - Mem· 

nunlyetle haber aldıOıma göre, Ziraat Bankası, su
ru sahiplerinin lhtlyaçlarım karşılamak Uzere ko· 
yunlar Uzerlne da lkrazatta bulunacaktır. 

ikraz, dlfl koyun Uzerlne olacak ve beher ba• 
için em kuru• verllacektlr. ikraz, dljer lkrazat 
mlalllo bef kl•lden afatı olmamak Uzere mUtesel· 
•il kefaletle ve sayım kaydında bulunması •artlyle 
yapllacaktır. 

1 
KöylUyU çok sevindirecek olan bu tefebbUsUn 1 

bllhasaa kı• zamanında çok fayda veracetı •Uphe
slzdlr. 

........................... -..................... ... 

. 

lenmiştir 

• •••••••••••• 
= HADiSELERiN lçvozu. = 

OERN[ OO~TO 
ANKAllltA 
RA O YO 

GAZETESi B 
ir haftadan~ 
beri muha
sara altında 

bulunan Derne nihayet düşmüştür. 
Şimdi burada İngiliz bayrağı dal
galanmaktadır. 

Demede zaif kıtaat bulunmak
ta idi . Demeden sonra Bingaziye 
kadar İngilizler için mukavemet 
noktalan kalmamış gibidir. Şimdi 
İngilizlerin sür'atle Bingaziye iler
lemesi beklenebilir. 

Derne mühim .bir şehir ve li
mandır. Deme 30 Eyliil 1911 de 
İtalyan bahri makamatının bir nü
mayişine sahne olmuştu. O zaman 
Türkler burayı kolay bırakmamış
tır. Osmanlı imparatorluğu zama
nında Oerne bir kaymakamlık idi. 
Sonra İtalyanlar burasını vilayet 
yaptı. .Eskiden buranın nüffusu 
11,500 idi. Fakat sonradan nüfus 
oldukça arttı. 

YUNAN HAREKATI 

Yunanlılar ileri harekete de
vam etmektedir. Yunanlıların İtal
yanlardan aldıkları esir mikdarı 
16,000 i bulmuştur. Bugün mevzii 

Yunan muvaffakıyetleri de olmuştur. 
Yunanlıların bugünlerde daha 

( Gerisi ü~üncü sayfada ) 



Sayfa 2 : 

HAYATA DAiR 

Ses -Mide 
S es cihazına lüzumlu ve gü

zel sesin muhafazası için 
faydalı gıdaların hangileri olduğu 
henüz iyice tetkik edilmiş değil
dir . Yalnız, yumurtanın faydalı 
olduğımu öteden beri herkes bilir. 

Vitaminlerden ve madenlerden
her birinin hangi uzuvlara fay
dalı oldukları daha iyi tetkik edil 
medikçe ses cihazına lüzumlu ve
ya zararlı olanlarının da öğreni
leceği şüphesizdir. Şimdilik güzel 
seslilerin kendi tecrübelerine inan
mak zaruridir . 

Onların yemekten çekindik
le~i bir çok şeyler vardır : Laha
na, kuru fasulya, nohut , peynir, 
iyi pişmemiş hamur gibi etmek . 
Bunlar karında gazlara sebeb ol

.dukları için . . . Güzel seslilerden 
bazıları, badem, ceviz , ve fındık 
yemekten çekinirler. Hardal , bi
ber mideyi tahriş ederek gazlara 
sebeb olacakları için onlardan 
da korkarlar • 

Bazıları çileğin ve l:iütün çiğ 
yemişlerin güzel sese dokunduğu 
kanaatindedir. Kahve ve çay faz
la olunca yürekte çarpıntı yapa
calHarı için nefese ve güzel sese 
dokunurlar. 

Alkole gelince, sinirleri uyuş
turduğu için güzel sese dokun
duğu şüphesizdir • Bundan başka, 
alkol devamlı kullanılınca böb
rekleri bozar . Böbrek hastalıkla
rının hepsi sesin güzelliğine do
kunur. Onun için güzel sesliler 
alkol kullanmaktan daima çekinir
ler ... Bizim alaturka saz takım
ları - tabii eski zamanlarda • ra
kı içerek sanat gösterirken , sa
zendeler içtikleri h elde hanen
deler içmekten pek çekinirlerdi . 

Mide bozukluklarından bir ço
ğunun güzel ses üzerine ıararlı 
bir tesiri olmaz . Yalnız , mideyi 
şişiren, büyüten hastalıklar güzel 
sese pek dokunurlar. Çünkü mide 
şişince, büyüyünce akciğerleri aşa
ğıdan tazyik ederek nefesi ve 
güzel sesi bozar. 

Ondan dolayi güzel sesli artist
lerden pek çoğu teganni edecek
leri zaman, önceden yemek ye
medikleri gibi ziyaretlere giderek 
midelerini şişirmekten korkarlar. 
~eşhu_r ses artisti Karuzo csana
timiz için en büyük tehlike ı.iya
retlerden, şaraplardan, alkoldan 
ve tütünden gelir> dermiş .. . 

Yemekten sonra güzel sesin 
bozulması yalnıı, midenin dolma
!ından ileri gelmeı, insan kalaba
lığı huzurunda teganni ederken az 
çok üzülür, sesinin bozuluverme
sinden biraz korkar. Bu da hazım 
üzerineifena tesir eder. 

Hazmın bozulması ela kulağın 

işitmesine :-ve sinirlerin yolunda 
işlemi.sine dokunur. Kendisıne ve 
gilzer sesine iyice hakim olan, ira· 
desi kuvvetli bir artist yemek ü
zerine teganni etmekten korkmaz. 
Fakat sanat göstereceği vakit, hiç 
bir şeyden korkusu olmıyan artist 
nadir. bulunur. 

Mideyle güz.el sesin münasebet
lerini ararken burun meselesi bir 
daha meydana çıkar, çünkü burun 
tıkalı olunca barsaklarda müzmin 
bir iltihaba sebep olur: Karında 
gazlar çoğalır . bunlar kara kan 
damarları.nı sıkıştırırlar, karaciğer 
bozulur, akciğerler sıkışır , güzel 
ses bozulur. 

Görüysrsunuı ki, güzal sesin 

sağlığında her şeyin başı burun

dur. Ondan dolayı olacak ki, gü · 
zel seslilerin çoğu geniş ve ser
best olan büyücek burunlulardır. 

Vlllyet umumi mecllslnln 
dUnkU çalafmaaı 

Vilayet Umumi meclisi dün de 
toplanarak ruznamesindeki mese
leleri müzakere ettikten sonra pa
zarertelıiİ günü tekrar toplanmak 
üıere da~ılmıştır. 

TORKSOZO 

i- ·- ·- ·- ·- ·- --·-·- ·- ·- ·- ·- ·-·- ·- ·- ·- ·-·-·-·- ·-·- ·- ·-i ! DOÖUMUNUN Y0Z0Nc0:YıLDÖN0M0 MÜNASEBETILE ! 
• • ....... ._. ...... ,.. . ._. . ..., ............. .., .............................. ._. ........ .., ............... ......... ~ 

Çaykovski-Çar 
Çar ikinci ve üçüncü Alek Yazan 

sandr devrinde Rus musikisinin 
münakaşa götürmez ıaferlerinden P • P • 
biri olmuş olan ve hala aynı kud 
reti muhafaza eden Çaykovski 
(~iyer lliç) in yüzüncü yılı dolayısile takdirkarları, bu·_ meşhur bestekar, 
pıyanist ve orkestra şefinin ;1840 senesi 25 Kanunevvelinde Vatkinşkde 
doğup 1893 senesi 6 Teşrinevvelinde Senpetresburgda · koleradan öl
düğünü hatırlamaktadırlar. 

Evvela, - maden mühendisi olan babasının, kendisini hakim yap· 
mak arzusu üzerine - hukuk tahsiline başlayan Piyer lıiç Çaykovski 
bundan ziyade piyano ve musikiye ehemmiyet vermiş ve meşhur Virtiöz 
(Rubinstein) den desrs almıştır. Fakat bir müddet sonra adliye nezare
tinde bir katiplik elde ' ederek musiki mesleğini bırakmı4tır. 

1886 da Çaykovski'yi Moskova konservatuvarında armoni muallimi 
olarak buluyoruz. Çaykovski ·Voyvoda (1869), Ofriçnik (1874)ve Vak:ula 
ve Demirci ( 1876) isimli eserlerini işte bu şehirde temsil ettirmiştir. 
Bunlardan başka "Ojen onegin,, , "Maça kızı,, ve daha bir çok ope
ralar yazmıştır. Ayrıca bir çok senfonik puem , ve "Bale,, ler yazmıştır. 
Bunların dışında daha sayısız eserleri vardır. 

Çaykovski şayanı dikkat bir orkestra şefi idi. Fakat denilebilir ki, 
işinde gayet ciddi olup yalnız musikiciler değil dinleyicilerin de ufak 
~ir dikatsizliğfoe tahammül edemezdi. Bir akşam Petresburg imparatw 
tiyatrssunda kendi eserlerinden birini idare~ederken Çar Üçjjncü AleK.
sandır gelir. Çar musikiden pek anlamadığı için etrafındakilerle yüksek 
sesle konuşmağa başlar. ı;:ena halde canı sıkılan Çayok~ski orkestrayı 
derhal durdurmakta hiç tereddüt etmez. Bu hal üzerine salonda bir 
ölüm sükuneti hasıl olur. Tiyatro işlerini idare eden saray nazırı deliye 
döner ve sahneye fırlayarak, ellerini göğsüne kavuşturmuş olan orkest 
ra şefine duruşun sebebini sorar. Bunun üzerine aralarında şöyle bir 
muhavere geçer: 

- Ekselans, durmam pek tabii değil mi? Haşmetmeabın sadrk 
tab'asına verilmiş olan kaideye uyarak vazifemi yaptığımı zannederim. 

- Efendim 1 Ne ?· Hangi kadie ? . 
- imparator konuştuğu zaman herkesin susması lazımdır! 
- Ama da iş 1 Pekala, öyle ise şimdi lmperator konuşmuyor; he 

men siz de işinize başlayınız. 
Bunun üzerine konser tekrar başlar. Haşmetmeap da sanatkann 

diği bu dersten sonra konserin sonuna kadar ağzını açmadı. • 

Mersin , lstanbula 
ka kve ithali · vaziyeti 

Ankara : 30 ( Türksözü mu
habirinden ) - Ticaret Vekaleti, 
yurdumuzda her hangi bir kah
ve buhranına meydan vermemek 
için sipariş edilen kahvelerin gel
mesine kadar Mersinde 500 ve 
lstanbulda- 500 tQn kahvenin fiyat 
bakımından._bir hal sureti bulu
narak yurdumuza sokulmasına ka
rar vermiştir . 

ANKARAYA GETIRllEN 
İTAlYAN TAYYARECİlERi 

Ankara ::3o ('fü~ksözü muha
birinden) - Buraya getirilen İtal
yan tayyarecileri, an'anemize uy
gun bir tarzda serbest misafir mu
amelesi : görmektedirler. İtalyan 
tay_yarecileri,":Lokantalarda, bS;r
larda ve sinemalarda sık Mk gö
rülmektedirler. 

KUMAR OYNA RKEN 
YA K A L A NAN BEŞ KiŞi 

Ayllk alamıyan 
apartıman sahibi 
Dilenmiye mecbur kalmıf ! 
' . 

' İstanbul : 30 (Türksözü rmıha-
birinden) - Emniyet altıncı şu- -
be memurları, profesyonel tlilen-

cilerden altisını daha cürmü mcş
hud halinde yakalamışlardır. Bun-

lar arasında bulunan 60 yaşında 
Kirkor kızı Aznifin üzeri arandı

ğı zaman 70 liraya Y!lkın para 
ve Yenişehir Salapazar soka~ 3 . 
nu~aralı, apartlmanın tapu sene
di bulunmuştur. Dilenci söyle 
demiştir : 

- Beş lCatlı bir . apartımanım 
var amma ne yapayım ki kiracı

lar para vermiyorlar. Geçinmek 

için dilenmekten başka çare bu
lamadım . 

YAKALANAN 
• 

Şerif oğlu Abdullah Tamtam • 

Mekteplerimizin 
yıl dönümleri 

Muhtelif kültür niüesseseleri
mızın kuruluşunun yıldönümleri 

gerek müesseseler ve gerekme
zunları tarafından her yıl kuı uluş 

tarihlerinCle kutlanmaktadır. Bu 
kutlama çok yerind~ ve okula kar· 
şı derin bir bağlılı~n ifadesidir. 
Maarif Vekilliği bu durumu gözö 
nünde bulundura~ak bu . gibi mÜ· 
e ~ seselerin kı.ıtlama törenlerinin 
daha müessir ve faaliyetini daha 
zengin göstermek üzere beş yılda 
v~ya on yılda bir kere ku~lanma· 
sı esası üzerinde tetkikler yapıl· 

maktadır . . .. 

OTOBOS ŞiRK(TINiN 
GÖSTEff OiGi AlAKA 
Bazı yolcuların son gece tren

lerinden çıktıkları zaman istas
yonda otobüs bôlamaöıklarından 

şikayet ettiklerini dün yazmıştık. 
Otobüs şirketi bu vaziyete 

1 hassasiyetle alaka göstetmiş ve 
işi tahkik etmiştir . Neticede , o 
gece istasyon seferinde nöbetçi 
olan şoförün saat ikiye kadar 

' beklediği ve fakat tren gelmedi
ğinden boş olarak şehre döndüğü 
anlaşılmıştır . 

• Bunun üzerine otobüs şirketi 
miidürlüğü bütün şoförlere teb
liğat yaparak ne kadar rötarlı 

olursa olşun ~on treni . bekleme
lerini ve yolcuların vaziyetini has
sasiyetle düşünmelerini bildirmiş
tir . 

DEVELERiN ÜZERiNDEN 

ÇAi1NAN EŞYALAR 
Mustafa "oğlu Mestan ve Veli 

o~lu İbrahim adında .il(i kişi po
lise, müracaat ederek Karşıyaka 
mahallesinde açıkta bulunan de-· 
velerinin üzerinden keçe , urgan 
ve lColanlaftn ,..·meçhul kimseler 
tarafından ça1mmış •otduğunu şi
kayet ~tmişlerdir. Polisçe yapılan 
tahkikatta, hırsızlarm , ayni mahal
leden Mustafa , lsmail , Ali Hay
dar ':'e oğlu ı)linio olduğu tesbit 
edilerek çalınan eşyalar meydana 
çıkat ılmış, · hırsıılar adliyeye sevk 
edilmiştir . 

ALTIH f IYATI 
lstanbul : •30' (Türksözü 'muha

birinden) - ~ltın fiya.tlarındaki 

yüksektik devam etmektedir. Dün 

bir altının fiyatı· 23,75 idi. 

ZAYİ VESİKA 
Adana AskerlilC Şubesinden 

339 yılı Eylul 'ayı içinde aldı
ğım koyuncu vesikamı bundan 
üç' ay evvel yedi lira ile bir
likte zayi eyledim. Bu kerre 
yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmıyacağmı ilah ede-
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Borsa civarında Salihin kahve
hanesinde iskambil kağıdiyle ku
mar oynamaktan: suçlu Mehmed 
Hepgüzel, Selim Vardar Çukur 
kahvede kumar oynarlarken suç 
üstü yakalanan ~lızettin, lbrahim 
Atıcı, Ahmeci Kazveci adliyeye 
verilmiştir. 

isminde biri 75 santigram esrarla 
yakalanarak adliyeye verilmiştir. .. 

Adananın Yemişli , 

köyünden Yusuf 
oğlu 312 doğumlu 
Ahmet Kankal 

DUVDUKLARIMIZ = 

Valinin resmi kağıtlannda un değirmeni reklamı 
Amerika Birleşik Devletlerinin 48 devletten 

müteşekkil bulunduğu malumdur. Bunlardan Kü
çük Dakota Nora devletinin sahip bulundu~u bir 
un değirmeni vardır. Bu devletin bütün resmi ev
rakında (valinin resmi kağıtları da dahil olmak ü-

zere, evlenme kağıtlarında, maliye tahsil şubesi 
makbuzlarında, banka çekleri üstünde, resmi ilan
lar üzerinde ve nihayet ilmi kitapların kaplarına 
varıncıya kadar her türlü evrak üzerinde) kanuni 
bir mecburiyet .şeklinde, devletin yegane un fab
rikasında üğütülen unların reklamı matbu olarak 

bulundurulmaktadır. 

* 
Sovyet Rusyanın Bakınkısaray ıehtinde dünya-

nın en romantik abidelerinden biri , mevcuttur. 
Burada, meşhur; Tatar hükümdarlarındari biri, ka
rısının ölümü dolayısiyle duyduğu ıztırabı ifade 
etmek için bir çeşme inşa ettirmiştir. Üç yüz se
neden fazla bir zamandanberi bu çeşme dakikada 
yalnız bir damla su akıt~aktadır. Tabii yerlilerin 
bu suya verdikleri ehemmiyeti izaha hacet yo~
tur. 

3: 

Milli günlerde ok 
lard·aki toplantılaE~~: 

lda 

Öğret.menlere düşen vaz· ie 

Milli bayram günlerinde muhtelif vesilelerle yapılan l: . 
toplantı günlerinde okul öğretmenlerinin h~psinin bulunıı' 
y~pılan teftişler neticesinde tesbit edilmiştir. A 

• . Hususi, ecnebi ve JJİ4Ya 
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.L .. O .. - · okullarında dersi olan öı~; 

!erden maada diger öğreF,z 

. KARBONAT GElOİ bu toplantıda bulunmak 01 ' bi 

lstanbul : 30 (TUrksö· 
zU muhabirinden) - Son 
gUnlerde lngllter eden 
fehrlmlze mUhlm m iktar
da lthallt efyası gelmlf · 
tir. Gelen efya arasında 
t500 1on kadar karbo· 
nat ve sutkostlk. 1600 
aandık teneke, pamu k 
lpllAI otomobll llstlAI ve 
deri gelml•tlr. 

• .. •• •• • 00 ............. 1 

İdari vazifeler 
ve öğretmenler 

Maarif Vekilliği erkanı arasın
da son günlerde bazı değişiklik
ler ve nakiller yapılmaktadır. 

Talim terbiye heyeti reisliğine 
Avrupa talebe müfettişlerinden 

Reşat Şemsettin , Maarif Vekilliği 
güzel_sanatlar umum müdürlüğü
ne öğ-retmen · Tevfik Ararat ta
yin edilmiştir. 

Her, ikisi de yeni vazifelerine 
başlamışlardır. 

Bunlardan maada ayrıca Ma
arif :Vekilliği muhtelif müdürlük
lerinde vaıife gören umum mü
dürlerle muavinleri hem vekalet
te vazife ve hem de gazi terbi
ye enstitüsiyle, diğer kültür mü
esseselerinde vazife göremiye
ceklerdir. 

Bunlara vaı ifelerinden birini 
tercih etmeleri kendilerine bildi
rilmiştir . 

Yalnız öğretmen olanların bil
gilerinden talebenin faydalanması 
daha lüzumlu görülenlerin öğret

menlikte kalmaları esası da ka
bul edilmiştir. 

Bu suretle Vekalet mensupla
rı nem Öğretmen Ve hem de I · 

dare işi yapamıyacaklardır. 

Ölçü, tartı mu
. ayene . müddeti 

MUddet bugUn bitiyor 

939 damgalı ölçülerin 941 yılı 
muayeneleri için Belediye ayar 
memurluğuna yapılan müracaat 
müddeti bugün akşam sona ere
cektir. Bundan sonra yapılacak 
kontrolde müracaat kağıdı ibraz 
edemiyen ölçü sahibleri hakkında 
kanun_i muamele yapılacaktır . 

Halkevi Reiıliğinden 

KONf ERANS- KONS(R 
31/11941 Cuma günü saat 

20:30 da evimiz salonunda Bay 

Celal Agah Uyanık tarafından 
~ (Bugünkü tapo sicilli müesse-

sesi ile şekli sabıkın mukayese

si ve tap~ sicilline tescilin faide 
ve neticeleri) mevzulu bir konfe

rans, Ev orkestrası tarafından 

da bir l<onser verilecektir. 

Giriş serbestir. Konferans 
salonu 19.30 da açılır. 

:o 30-=31- 12667 

toplantılarına iştirak edece 

Vaziyet bütün okull~ 
edilmiştir. /lın 

SEYHANIH SOH nsi1 
( Birinci sayfadan ,le . 

rııı 
tamamen sular dolmuştur. Alt 
betonları temamen dökühll"..r . 
kıştan evvel yapılması icl'E. 
inşaat bitirilmiş olduğundall ~ 

ehemmiyet maddi bir zar"',ica 
dedilmemektedir. Büyük ~ 
dan, yani ağu çekiç devrıır 
nehir ortasında kalmıştır. rJt!. J 
ve sallarla şahmerdanın k ole 
masına ve servis köprusüıı• 
haline ifrağına çalışılmakt~h 

Ceyhandan aldığımız ıi 
bere nazaran da Ceyhan 
metre 70 santim yükselmiş 
rar ve ziyan hakkında hen 
bir malümat alınamamııtır· 

PAMUK lMBAlAJ 
PROJESİ H 

( Birinci sayfadan 

ler vaki olacak tebliğden 

yürürlüğe girecektir. . j 
Marka, numara ve ~ 

matla ara satışlarında bb 
üzerine başJ..'.a numara, lfl 

isim konmıyacaktır. Anc" 
catçının °marka ve Üurt1• 
ismi yazılacaktır. 

Balyaların ebadı esas 
şu suretle tesbit edilmiştir: 
luğu 110 santim, genişliğ'i 
tim, yüksekliği 65 santiın 
her adedi 6 aaed • 

Ancak şimdiki halde f 
bulunan f abrikalarm bu "/: 
balya yapmağa teşkilatı ) 
olmadığı için bugünkü l 
devam edecek ve tabii b,ı 
ettikten azami üç yıl soPıf 
rikalar yukarıda yazılı eb 'ıi' 
gun prese yapabilecek 
ifrağ edilmiş olacaklardır l 

Tabii halin avdetinden 
yeniden tesis edilecek pt1,,_ 
rikaları yeni esaslara u)'lr' 
rak kurulacaktır . J. 

Yukarıda yazılı maddel'• 
halif hareket edenler od 
nununun beşinci maddeSit11 

den cezalandırılaktır. Tii~ 
kanununun maddei ma11 
tevfikan oda tarafından dl 
takibat yapılacaktır. 

Muvakkat madde : ı. ~ 
dolayısiyle piyasada yen• 
bulunmadığı takdirde t 
sağlalll olmak şartiylc e~ l 
viçe kullanılacaktır . 

Muvakkat madde : Z 
kararların, pamuk mınta~ 
hilinde alakadar diğer t 
sanayi odaları tarafından pıt 
tatbik ve takibi için tic• 
!etine gönderilecek ve 
beki enen fay daların elde 
temin olunacaktır. 



HADİSElERiK İÇ YÜZÜ 
Birinci ·ayfadan artan ) 

) ük muvaffakiyetlcr elde elme
i pek muhtemeldir. 

NANIS TAN-MET AkSAS 

Bütün dünya matbuatı Yunan 
vekili ~Metaksasm ölümü için 

niş ölçüde neşriyat yapmakta-
1'. ltalyan matbuatı ise Arnavut
ltan harbin çıkmasında Me

ıası mes'ul göstermektedir . Yu
istanda işbaşına gelen yeni 
veltil ise Metaksas yolunda gi

iceğini dünyaya ilan atmiş bu-
ııftfuyor . 

nol Almanya ve taarruz; 
Alman bahriye naıırı Rederin 

~anatı ve son hareketler, Al
f~yanın yakında bir harekete 
~cccğini anlatmaktadır. Bu ta

re z Britanyaya mı? yoksa baş-
111 bir tarafa mı olacaktır? bu 

W.üı meçhuldür. Fakat Alman 
uı*iyeti bu hareketin do~rudan 
~ruya Britanyaya meteveccih 

·" .jluğunu anlatmaktadık. lngili:ı 
A1""'~yoları bu taarruzun şubatta 
· bileceğini tahmin etmektedir. 
e~tice: Almanlar, taarruz etmek 
n •re olduklarını açıkça söylemek
bl> ~ir. 

ce ER.iKADA VAZIYET 
arrJ Amerika meclisi hariciye en

cni müttefiklere yardım pro
ini tetkik ederken Ru:ıvelte 

., 'len !lelahiyetin 13 Haziran 
'I sonunda nihayetlenmesini 
~miştir. Diger taraftan ticaret 

n tJlİlerine Amerikan gemilerinin 
~kat etmemesi de istenmekte

ü .;.! .. Bu hafta için<lc layihalar 
ı ~ı~e gel~cek ve ümit edilir ki 
aıı ~muzdekı hafta meclisten çı
a,aktır . 
vrı1' Japonya sly•aetl 

rJI. Japonya hariciye nazırı Mat
. k olca , eğer Almaıı) a Amerika 
üo harbe girerse Jap< •nyanın da 
t ... hal Amerikaya ilanıharb ede 

z jtini. etmek zaruretinde oldu
u söylemi~ti r . Matsuolca Ja
yaııııı MihvNe olan ba~lılı
an uzun uzadıya bahsetmiş-

Hltlerln nutku 

,Hitler , Nazi rejiminin iktidar 
ldine geçiıi münasebetiyle bir 

uk söylemiştir , Hitler bu nut
da yeni bir şey söylememiş
Yalnız. şayanıdikkat olan bir 
varsa o da Hitler eski nu
arında Komünizme, yani Sov-
Rusyaya karsı hücum ederdi 

di i e Demokrasilere, şiddeti~ 
um etmiştir, Hitler yeni nut
da bilhası;a Amerika efldirı 
umiyesini tesir altında bırak
a çalışmıştır . 

Program, saat ayarı 

AJANS haberleri 

Müzik : Hafif program 

Ev kadını - Yemek 

Proi'fam, Saat ayarı 

Müzik : Şarkılar 

AJANS haberleri 

Müzik : Türküler 

Müzik : Karışık program 

Program, saat ayan 

Müzik : Radyo Caz 

Müzik : Fasıl heyeti 

Müzik : Şarkılar 

Saat ayan, AJANS 

Müzik : Yeni şarkılar 

RADYO GAZETESi 
TEMSiL 

Konuşma (iktisat) 

Müzik : Radyo orkestrası 
Saat ayan, AJANS 

Müzik : Radyo orkestrası 
Müzik : Cazband 

Yarınki Pıorram ve Ka

panıı 

Almanyanın 
sükun devri 

AlMAN TAHMİNlERI 
T aymiıin muhabirinin ya.zııı 

Londra : 30 ( A . A. )- Tay
mis ga1etesi muhabiri , Amiral 
Retlerin nutku hakkında mütale· 
alar serdetmektedir. Amiral nut
kunda c Yeni bir safhanın baş
lamak üzere olduğunu , söyle
dikten aonra mütaleasına şöyle 

devam etmektedir : 
- c Alman askeri zihniyeti 

safhalarla döğüşmeği sevmekte
dir. Jngiltere muharebesi Alman
ların < Nihai safha > dedikleri 
bir safha ile başladı. Fakat biraz 
sonra Hitler - Franko , Peten , 
Musolini, Molotofla ve bazı Bal
kan devletleri rnaı.ırlariyle görü
şünce diplomatik safhaya geçildi. 
ikinci safha denizaltı ve mayn 
muharebesinin şiddetle <levamın
dan ibaret kaldı . Şimdi de Al
manlar üçüncü safhaya geçme
den evvel bir sükunet devresin
den bahsediyorlar. Fakat hadise
ler bu safhalara intibak etmiyor. 
Alman tahminleri, lngiliı. ve Yu
nan muvaffakıyetleri karşısında 

altüst olmuştur . > 

Hür Fransızlar 
nasll çahşıyor 

Dö11ol kuvvetleri dan 
Gatrum'u zaptetti 

Londra : 30 (a.a) -Hür Fran
sız kuvvetleri umumi karargihın
da ikinci kanun içinde şark gölü 
bölııesinde general Dölarmina ku
mandasında bulunan müfrezeler 
Trablusgarb'ın Fizan bölgesine 
girmişlerdir . Kıtalanmız Mourzulc'a 
kadar ilerlemişler ve üssü tahrip 
etmişlerdir. Bundan başlca Gat
nım mevki'i de zaptedilmiş ve 
düşmana mühim zararlar ika 1 e
dilmiştir. 

Yarbay Doı an harekat esna
sında maktul düşmüştür. General 
Dögol harekat kumandanı Doran'a 
kurtuluş nişanının salip rütbesini 
tevcih etmiştir. 

ln11iliz: hükümdarlarının 
dünkü tef tifleri 

Londra : 30 ( a.a ) - İngiliz 
kral ve kraliçesi av filoları baş

kumandanı hava mareşalı Duglaı 
ile uzun bir mülakat yapmıştır . 

G•neral Veyvıl' in 
Yunaniatan :&İyareti 

Londra : 30 (a. a.) - Gene
ral Veyvıl'ın Atinayı ziyareti, ku· 
mandanın Nil ordusuna karşı bes
lcdiQ'i itimadın:aıameti olarpk te
lakki edilmektedir. Veyvıl Yunan 
başkumandıınlığı ile lngilterin Yu 
nan kuvvetlerine yapacaA-ı yardı

ma ait bazı meseleler görütülmüş

tür. 

Af RİKADA 
( Birinci sayfadan artan ) 

kında endişe izhar etmektedirler. 
Vatanperver Habeşlilerin F-nden 
güne büyüyen orduları bu talyan
lar için büyük bir tehdit teşkil 

etmektedir. • 
Londra : 30 (a.a.) - Askeri 

mahfillere 'gt len haberlere iÖre, 
İngiliz kıtaları, Mekelle v~hasının 
aşatısında mühim bir muvasala 
noktası olan bir mevkii muhasara 
etmişlerdir. Burada Sidi-B·aranidcn 
rical eden iki ltalyan fırkasının 
bulunduğu haber alınmış1 ır. Yine 
son gelen haberlere iÖre Tobruk
ta büyük mikdarda su ve petrol 
bulunmuştur. 

Kahire : 30 ( A . A . ) - Lib
yada Demenin zaptı bu sabah 
bildirmiştir . Barentu bc1lgesinde 
mesafelere ve büyük mikyasta 
harb motörlü bölüklerinin taarru
zu neticesinde arazi güçlüklerine 
rağmen kuvvetlerimizin tahaşşütü 

ı devam etmektedir. 

ANTONESKU HASTA 

Horia Sima 
sağ; kaçmış 

Belgrad : 30 (a. a.) - Rcuter 
bildiriyor: General Antonesku bü
tün pasaport sahiplerinin, ellerin 
deki pasaportları tekrar vize ettir
meye mecbur eden bir emirname 
çıkarmıştır. Bu emiıname diplo
mall"ra da şamildir. Lejyonerh:r
den mühim miktarda 'ilah toplan
mıştır. Lejyoner şefi Horia Sima· 
nın memleketten kaçtığı anlaşıl
mı~tır. Kral Mişel ve ana kraliçe 
asiler tarafından öldürülen asker 
lcrin ailelerine bir yardım olmak 
üzere 500 ley ve r mişl. rdir. 

General Anıonesku enflüenıa· 
dan muzdaribtir. 

ROMANYANJN BERLIN 
SEFiRi GER/ ÇACJRILDI 

Berlin : 30 ( A. A. ) - Ste
f ani : Romanyanın Berlin sefiri 
Grazyani hükumeti tarafından ııe
ri çağırılmıştır . 

FRANSIZ-SiY AM 
MESELESi 

Banko : 30 ( A. A. ) - Salı 
günü saat onda mütarekenin mer
iyete ııirmesi lazım' gelirken Tay
lanlılarla Fransız.tar arasında mu
harebeler bütün gün devam et
miıtir. 

HALKEVI REiSliGINDEH : 
(Halkeoi Daktilo kurau) 

Her sene olduğu gibi bu 
sene de bayanlara 1-2-941 
tarihinden itibaren daktilo kur

su açılacaktır. Girmek isti yen

lerin kayıt olmak üzre 4 x 6 
iki fotoğrafla Halkevi Bürosu
na müracaatları. 

12666 2-2 

ilan 
Askerlik şubesi bqkumandan

lığında istihdam edilmek üzere 
emekli subaylardan bir subay a. 
hnacaktır . Taliplerin şübe:ıe mü
racaatları ilan, olunur. 

CEYHAN ZiRAAT BANKA

SINDAM: 
23.1.941 tarihinde kat'i i-

halesi yapılacağı Türksözü ğa
zetesinin 5.1.941 tarih ve 4922 
sayılı nushasında ilan edilen 

gayrı menkullerin satış işi 3. 
2. 941 tarihine talik edilmiştir. 
Taliplerin yevmi mezkurde 

Ceyhan idare heyetinde bu

lunmaları ilan olunur. 12668 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. S. K. S. 
oı:a 12,25 

Ma. Parlağı 49 50 
· Ma-:-Tcmi:ır 1-4..:.:7-,5-0--:-_,4,.,,,s-=. 1:--::5--ı 
-K&pmi81ı-

-Y~Pamu~ .._ __ , 40 

Klevland ı- 60 60 
-Susam - 2-7-,5- o--• 

K. Buğday 5 
-Buğday Tv. ~ 4,5 -

,. Yerli 

-Arpa 5,00 5,425 
- YÜ!af 1 6,25 

30 / ı / 1941 
K•mblyo ve Bor•• 

lş Bankasından alınmıftıe 
Llret - -- -

•---~-----r--
Rayişmark 
Frank-(F.,,..r-an-s-ıı_),---ı- -

Sterlin (İngiliz.) -S 21 
20 ~D-o-1-ar--(Am"'--'=-e-ri-'k-a)-- lW 

·---~--..-~--ı~~ Frank iıvi re 

ASRi SiNEMADA 
Suvare 

8,45 Bu Akşam Matine 
2,30 

Büyük Türk şairi 
- ı f UZUlİNİN 

,,,.,;::~ 

ruh ve felsefesi 
muhafaza olunarak 

TÜRKÇ[ SÖZlÜ - TÜRK MUSİKİlİ 
yaratılan şaheserler şaheseri 

LEYLA iLE MECNUN 
ŞURLER 

VECDi BiNGÖL 

MECNUNUN ŞARKILARI 

MONiR NURETTİN 

BESTELER 
SADETTiN KAYNAK 

LEYLANIN ŞARKILARI 

MÜZEYYEN SENAR 
Localar satılmaktadır. istical ediniz. - Telefon 250 

PEK 
YAKINDA 

Esir Tüccarları 

Y 1LD1 Z Möble Evi ve Atelyesi 

ABiDINPASA CADDESIND 

VAKlfLAR APARTIMANI 

AlTINOA 

• 
YILDIZ'I 

ZİYARET EDİNiZ 

ZARiF EV EŞYASI ı ı 
MUTEDil fİYATlAR 

Sal:>n Takımları, gardroplar, yatak takıml-ırı, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

ZEVKİNİZE UYGUN HER T0Rl0 MODEl 

YILDIZ Atelyesinde 
ısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

SIPARIS KABUl EDiliR l&$RADAN 

l ADRES : Adana Abidinpaşa Cadde<Ji Vakıflar . Apartmanı Altında "YILDIZ,. Mehle Evi 
12;•6 

l;;;;;;;;;~---------~~-----------1• 



• • • • 
lı GAZETEveMATBAASI İ \ . . ...... 
1 Türksözü Gazetesi ~~~ı:c~~~rJ:tERio~~~ı"~~:l:E r:E~1~ı.NoA vuKu İ . . , 
1 • f 

• t 

1 • • DERHAL KESER . 
• . 1 
1 T .. k .. .. M tb . KİTAP, MECMUA ÇEK. BilET, Afi$, PlAN HARİTA, İ __ HER ECZAHANEDE BULU_NUR_ 
1 ur sozu a ası BilOMUM MATBAA İ$lERİNİ TÜRKIV[O[ MEVCUT : ------------ı 
İ MATBAAlARA REKABET EDER DERECEDE TABEDER 1 
: • 1 
1 1 
1 Tltlıırlk.~ö~ltlı CüDt lk.o~mo : ı 
1 - 1 
1 Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 1 

TÜRKİYE CUMHURİYET; 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarih i : 1888 

Sermay• 11i : 100.000.000 Türk Lirını 

. Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para_ biriktirenlere 28.BOO)ira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplano• 

.} e 

neli 

•1 Mu·· cellı.thanesı·nde Yapılı-r. , ı. 
• . • 1 az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekih cek kur'a jle 

....................................................... aşağıdaki pUlna göre ikramiye dağıtılacaktır . 

' iLAff 

Radyo Satmak Çok 

kolaydır · 

Asıl mesele satılan radyola-
• 

. rın servisini temin etmektir 

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

En iyi radyo ile en iyi 
servisi beraber bulacağınız 

müessese şud:ur 
MUHARREM HiLMi REMO 

ABİDİNPA~A CADDESİ HO : 112 TElGRAf : REMO - ADANA - TElEfON : 11 O .. 
• •• w ...... 40 •••••••• w .................. w .... ...... 

A dancı Çiftt;i Birlifind• n: 

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

nacağmaan elinde sahlmıyan ' 
bu nevi pamuklan bulunan 
Çiftçimiz' in numune ile birlik
de mikdarını Birliğimize bil
dirmeleri ehemmiyetle ilan o
lunur. 28-29-30-31-12663 

SATUK KISRAKlAR 
160 ba, cins kisrak 

Kısacık Kollektif Şirke
tine ait cinsleri yarım kan 
Manyas 160 baş kısrak s"-
tılacaktır. '1 

Hayvan meraklılarının 
ve almak istiyenlerin Ka
riltaş nahiyesinde, Dana
çökende, Kısacık Zade çift ... 
liğinde çiftlik müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilan o
lunur. 12662 4-6 

-------.. 
Vurddaş!.! 

Kızılaya üye ol ______ ......_ __ 

4 Adet 

4 " 
4 " 

40 " 
100 " 
120 " 
160 t• 

1000 Liralık 4000 Lira 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

" 
" .. 
" 
" 

2000 " 
1000 " 

4000 " 
5000 .. 
4800 " 
3200 .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içind~.; Y 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yo n 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 - Eyh1l. 1 Birincikantıll ter 

Mart ve l Haziran tarihlerinde çekilecektir. or 

iŞ BANKASI 
KO~ÜK TASARRUf HESABlA~I 

1941 
l ltramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şu bat, 2 Mayu, 1 Ağustos, 3 1 lldııcitt-şria 

tarihlerinde yapılır. 

s 
ku 
n 
ınü 

s 
z 
d 

i941 IKRAMIYELER1 J 
l Adet 2000 Lirahk - 2.000 Lira 

" - 3.000 " 
" - 1.500 " 

s " 1000 
2 " 750 

J 

4 ti 500 ,, - 2.000 " 'I Ü 

8 ,, 250 " - 2.000 " ll l 

" - 3.500 il 

" - 4.000 
85 " 100 
80 ,, 50 

ip 
" soo ,; 20 " - 6.000 ,,~i ,..:....,;._______ ___ lır 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktttıııif le 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz • 

Dr. MUzaff er lokman . . Dr. Ekrem Ba·ltacı . ~Abone ve ilan 
. . . \ ~ ,. Ş a r t l a r ı 

Tt'i'RKSÖ~ 
Dahiliy_• MfıtehaHı-.. 

HASTALARINI HER GON MAY(NEHAHESINDE 

KABUL EO(R 
. ..._ _ _.. _____ .........-_____ ........ -.. ... 

HASTALARINI HER GON MUSTAf A 'Rlf'AJ Seneliği 1200 Kr. 

ECZAHANESI OSTONDEKİ MUAYENEHANESİ~~[ ... ' ~:~~!ı. abone !Eir. :: 
KABUL EDER ,,«;> . .•.. ı - 1 • lıanlar ~idareye 

mürac aat etmelidir • 

' ~CAaTl -~I A 
~· ~ Sahip ve Başmuharritl ~ 

FERiD CELAL ao,,15 t 

Umumi Neşriyat Müdilfİi 
MACiD GÜÇLÜ , 

Basıldıtı yer : TÜRKSÖZÜ-' 


