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Yarın en büyük matemimiZin 
üçüncü yıl dönümüdür 

Harici ticaretimiz 
daha faal bir 
saf.haya girdi 

Atatürkün ölümü, Türk milletinin 
kalbinde şifa bulmaz bir acı halindedir . 

Romanya ve ısvlçre ile tlcarl 
mlnasebat genlşllyor. · Ba nıemleketıerl1en 
getirilecek maildelerıa tesblttne başlandı 

İstanbul: S (Türksözü muhil· 
1
------------

V arın, Tüı k milletinin hayatında ve bütün tarihi boyunca r U~radı~ı acıların, matemlerin CJl bÜ} üğü.nün ~CÜ yıldö

nünıildür. Üç aene evveJ .bugün , içimi:ı.i kaplayan zalim 

bir endişe ile yarını beldemi~ ve erteai sabah bü\ün yurdun 
(berine atır bir Ubua gibi çöken matem haberini almıştık . 

Atatürk güıel gözlerini fani dünyaya lcapıumştı • 

Türk milleti o gün ba~mdan aynlan bu aıiı varlıtın arka
aından çolc göz y~ı döUfi. Hala da dölUiyor . . 

Şimdi Ankaranm bir tepesinde yatan bu muhte~m Ôlü_rıür: 
acısı içimi:ıde bütün taıeliA"ini muhafaza ederek yaıtyor. Çunku, 

. 
Atatwrk acun şu veya bu vaka ile, Şif veya bu hatıra ile ta- · 
zelenen bir matem değil. Adı gibi, eseri gibi ebedi bir acıdır. 

Türle , milleti. O'nun eserini nasıl en asil bir l<ıskançlılda ya. 
~atma~a yemin etmi~ bulanuyorsa, matemini de öylece içinde 
ıralclayacak ve aı.iz bir emanet gibi nesilden nesle nakledecektir. 

Yatın sa6ah Türk milletini telı: bir gövde gibi en derin 
ıutcran duygulariyle bu- Büyük Ölünün önünde bir kere daha 
eğilecek ve O Büyük Ölünün ruhu da milletini en sevdiğ'i in
sanın etrafında toplanmış, lı:ayalaş:mış, dimdik ayakta görmelf.le 
bit kere daha şadolacaktır . 

Ne mutlu O'na 1 Ne mutlu bize r . . N. G. 

birinden) - 1939 harbi başladığı K ı • d 
sıralarda memleketimizle muhtelif a enın e 
yabaucı memleketler arasında de- k k 
vam etmehte olan harici ticareti- so a larda 
miz binarur gevşemişti. Ahiren 
memleketimiı.le muhtelif memle muharebe 
ketier arasında yapılan baz1 mü-
him temaslıır harici ticaretimizi 
daha faal bir safhaya sokmuş bu 
lunmaktadır. Bu meyanda ıon 
günlerde Romanya ve lsvicre ile 
vaki olan temaslar bu memleket
lerle ticrretirniı. için iyi bir ze
min hatırlamış bulunmaktadır. 

lsvicre hökumetile yapılan 
temaslar üzerine Ticaret Vekaleti 
dahili piyasamızda, bu memleket 
ten getirtilen malların hangilerine 
ve ne mıhtar ihtiyaç olduğur.un 

tesbit edilme!lini muvafık gör
mbştür . Bu iş için lstanbul Tic11 
ret ve sana; 1 Odası piyasada ba
zı tetkikler yaptırmaktadır. Ayni 
şekilde Romanyadıın gttirtilecek 
malların listesi de hazırlatılmış ve 

Ticaret Vekaletine gönderilmiş 
bvlunmaktadır. Bu raporlaam, İ· 

leride yapılacak olan ticaret 
nıü.ıakere:erine esas olacaA-ı söy
leme\tedir. 

Yeni ticaret anlaşmaları, Trak
ya-Avrupa iltisak hattındaki köp
rülerin inşası biter bitmez tama
miJe tatbik edilebilecektir . Köp
rülerin tamiri ve ikmali için lü
zumlu bütün hazırlııtlar bitmiştir • 
FaaHyet son süratle devam et-

Mo&kova etrafında 
A iman tazyiki 

Moskova : (A . A . ) Bu sabahki 
Sovyet tebli~i : 7 son tt'Şrin günü 
kıtalarımız bütün cephelerde 
düşmanla çarpışmışlardır . 6 son
lt>şrinde 55 Alman tayyaresi 
tahrip eilmiştir . Biz 12 tayyare 
kaybettik . 

Vişi : 8 (A . A . ) Ofı ajansının 
Sovyet hududundan Öğrendiğine 
göre, Mareşal Voroşilof ve Bu
dieni • Moskovada yapılan miting
~e Stalinin yanında bulunuyoalar
dı. 

Motolof , Boris ve diğer Sovyet 
reisleri de Stalinin yarımda idiler . 

Voroşilol gece geç vakit 
tayyare ile Kuibişef e gelmış ve 
oradaki mitingde hazır bulunmuş
tur . yangs şehrinde yapılan 
mitinge maraşcl Timoçcnko riyHct 
etmiştir. 

Stoklınlm : 8 ( A . A , ) Moskova 
cephesindeki Alman hücumlarının, 
bu cephenin cenup ve batı kesim· 
!erinde daha şiddelli olda~u anla
şılmaktadır . Dün bu kesimlerde 
topçu ve hava faaliyeti bilhassa 
şiddetli olmuştur • 
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mektedir • Memleketimizle Avru
pa arasında kara yolile irtibat 
temin edildikten ve yeni anlaşma· 
lar da mer'iyet mevkiine girdiK· 
ten sonra g(imıülC varidatımız 

da bir miktar artacaktır . Zira 
hariç memlekelltrden gelecek 
mallar arasında sanayi makineleri 

Tuta çevresinde bir suvari 
birliğinin ilk defa olarak Alman 
hatları gerisinde faaliyette bulun
du~una işaret ediliyor. Leninğrad 
etrafındaki duruma gelince : N !· 

9a nehri etrafında cereyan eden 
muharebelerin hedefi bizzat bu 
nehirdir. Rus müdafaa hatlarını 
yaran zırhlı Alman birlikleri, Rus
Iİlnn ılddetli mukavemetine ra~· 
men sahil üzerinde bir kaç kilo
metrelilC yer işgal etmişlerdir. S
veneska Bagebnadep gazetesinin 
liarp mnhabiri Fin harbinin plan
çosu hakkkında aşağıdaki lafsila· 
tı verıyor : 

Şelırimizde açılacak: 
geni sanat okulları 

~~--------·------~~~ •• oll:allarıa arıaları temin etUllyor 

~tvınolan Vatlllıton 
elçlllll meıeıeıl 

Nevyork : 7 (a. a.) - Nev
}'ork basını Bay Litvinofun, Sov· 
}'et birlitinin Vaşington büyük 
tlçiliğ'ine tayinini memnuniyetle 
k&r.şılamıotır. Nevyorlt Teymis ga
tctesine Vaşingtondan gelen bir 
hııberde. telmih edil<ii~iııe göre, 
StaUn Vışingtona en muktedir 
diplonıabnı göndermektedir. Ger
Çcktcn Am~ri~aQ hük~mı;t mer· 
keıinde B. Litvinofa itibar edil· 
~ektedir. Junayt ekıprese, Va· 
~ıngtonun, dünyanın en büyük 
diplomatını kabul etmekte oldu
tunu bıldiriyor. 

LubilyanaJaki 
Almanların nakli 

Berlin : 8 ( A.A. ) - Slo· 
~akyamn Lubilyane bölgesindeki 

lnşa&t ve tesis masratları 

Maarif Vekilliği bütçcıinden ve 

rilmek ve arsaaı viliyetimiı.ce 

temin olunmak şartile, vilayeti• 

mi:ıde ıanat, mesleki ve teknik 

okullarının açıJmuına karar Ve· 

.rilmiştir. Bu ohUar için lüzumlu 

olılln arsenın ölçusu 80,0CO, 

60,000 ve 10.000 metre nıurab · 

baıdır. 

Meslek! ve teknik okulları 

ioşa tesis işine, arsayı evvela te· 

min edecek vilftyetlerdan bafla-

necaktır. 

Sadik EUyetıııaı 
bava karamana 
yaptıl• yardim 
Ankara : 8 (ı.a) - Tarsus 

Çukurova f abrilcası sahibi Sad~k 
Eliyeşilı ve eşiı Tür")ha~a kuru· 
mu.na bef bin bcf yuz lıra ver-

lroan ırkın,da.n olan halkm Al
~anyaya nakli l! için Ltolya ile 
. lrnanya arasında bir anlaşma 
1~ııı.nmı tır. ı i mi tir 

DiN HAKKINDA 

Arman planı, 
ifşa ediliyor 

Na~lilı for.mül(l hakkında 

Papalık radyo•unun ne,riyatı 

Nevyork : 8 ( a. a. ) - Al
man pl!nının bütün dinleri kal· 
dırmak ve onun yerine Naıiliği 

l.::oymak olduğuna dair Bay Ruz
velt tarafından yapılan bey an atı 

dün, Papalık teeyyüt etmiştir . 

Papalık radyosu gayet emin bir 

kaynaktan C>R'rendiği Nazilik for. 

mülünii neşretmiştir . Bu formül 

şudur : Führere , onun iliht va

zifesine , onun uluhiyetine iman 

ederim. Führere hizmet etmekle 

bizzat AIJahıma hizmet etmiş ol· 
duğuma imanım vardır. 

Alman kanının yaratıcı kud

retine inanıyorum . Alman mille

tini ve Alman harsının güzellik
lerini Alman kanının yarathğına 

imamın vardır . Alman varlığının 
şerefi ve diğer milletlerin iytJiki 
için Almao milletinin dünyaya 
hakim olması mukadder bulun
dutuna iman ediyorum. 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

1 Talebemizin sayımı 
bir günde bitirildi 

------·. -------:--
BAYIM EVRABININ TASNiFiNE BAŞliANDI 1 

Dün sabah saat 9 da başla· 
yan cocuk sayımı saat 16 da ta· 
mamen bitirilmiştir. Toplanan rna-

lumabn tasnifine başlanmıştır . 
Tasnif talimatname mucibince üç 
gün içinde bitirilecektir. 

Mestan Hamamı civarının tas
nifi tamamlanmıştır. Bu civarda 
bulunan tahsil çağtndaki çocuk-

lardan yüzde 88 nin ilk tahsil 
mecburiyetini ifa etmiş veya et-

mekte olduğu yüzde 12 sinin de 

ilk tahsilden mahrum kaldığı an
laşıhnıştrr. Şehrin Kumluk, Tepe· 
bağ gibi semtlerinde tahsil mec
buriyetinin yüzde yüz ifa edildiği 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Tasnif neticelerini etraflıca ya· 
zacağız. 

Hud:z;i~er Cezayirde 
Vişi : 8 ( AA. ) - Harbiye 

Nazırı Hudziger , cuma günü· 
Bab Af rikasından Cezayire gel
miş ve burada General Veygand 
tarafından kar§ılanmıştır. 

Auzveltin 
beyanatı 

Ruslara malzeme 
devrediliyor 

Vaşington : 8 (a. a.) - Ruz

velt Beyaz sarayda, ödünç ver

me kanununun selAhiyetine uygun 

olarak Sovyetler Birliğine malzeme 

devri için emirler verdiğini, sürat

le bir plan tespitini iıı;tedikini söy· 
lemişti:r. 

Ameılka gemileri 
sllAblandlrılacak 
Vaşington : 8 (a. a.) - A~ 

yan meclisi ticaret gemilerinin 

silahlandırılmasını kabul etmiştir. 

Proje meclise gelmi~tir, ----------------------------- -~~-

12 ila 15 Sovyet tümeni im
ha edilmiş veya dağıtılmııtır. 
50,000 Sovyet askeri de esir 
edilmiştir. Ganaim arasında 1500 
top :ve binlerce otomotik si.ah 
vardır. 500 Sovyet tayyaresi de 
~üşürülmüş veya tahrip edilmiş. 
tır . Rusların Fin cephesindeki ga-
yıplannı tahmin etmek mümkün 
değildir. Fakat her halde Rus ka
yıpliln esir miktarının bir kaç mis 
lidir. Fin kayıplarına gelince: ge· 
çen harptekine nazaran daha f ez. 
la olduğu tahmin ediliyor~. · 

ORTASARK TEBliGI 
Kahire : 8 (a. a.) - Orta. 

şark tebliği : Britıınya bomba 
tayyareleri Trablusgarpte tayyare 
meydanlarına hücum etmişlerdir. 
isabetler kaydedilmiştir. Ayrıca 
düşmanın motörlü kuvvetlerine 
ve iafe anbarlarına da hücum 
edilmiştir. Orta Akdenizde tay
yarelerimiz bir kafile} e hücum 
etmişıir. Hasar tesbit edilemem iş: 
tir. 

Sicilyaya hücumda bir fab. 
rika tahrip edilmiştir. 

Libyada ve Tl)brukta düşman 
hava kuvvetleri hiç bir faaliyet 
iöstermemi~tir. 
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1 ·TARiHTEN Yapraklar 1 

APOLYONDAı i -- HAB ....... RLER 
Se3yllan gflre,çllerl 
Bayıerlye gidecek 

ngiltereye taarruzdan evvel Rus 
ordusunu imhayı düşünmüştü 

Güreş _federasyonunun tertip 
l'fmış olduğu proğram mucihince 
bölgemiz. 7 lkişilik serbest güreş 
takımı 7 . birinci kanun 1941 ta· 
rihinde Kayseride musabakalar 
yapacaktır. 

Çivinin kilosu 30 
kuruş oldu 

Büyük bir parti çivi geliyor 
-1-

N
apolyonla, T~sit müttefiki 
Rus Çarı Uçüncü Alek
sandr arasındaki ilk ihti-

afa sebep Napolyonun basit bir 
mirle Holanda, Hanseatik ~şehir

leri ve Oldenburg dükalığı üzeri
ne el koyması olmuştu. Çünkü 
Üçüncü Aleksandr bu yerler üze
rinde kendi hakkı olduğu iddia
sında idi. 

Bundan başka, Napolyon ln
giltereye Blokus ilan etmişti. Hal
buki Rusya, lsveç ve Prusya ile 
beraber bu ablukaya iştiraki red, 
Amerikan gemileri ile müstemleke 
hububat istihsalinin ithaline mü 
saade ediyor ve Fransız emtaası
na Rus hudutlarını kapıyordu . 
Fransız sanayicileri mahreç husu
sunda büyük bir endişeye düş· 

müşlerdi. 

Rusya Napolyonun işine en
gel oluyordu. Napolyon lngiltere· 
yi mağlup edebilmek için bütün 
Avrupanın bu işte kendisine yar
dımcı olması lüzumunu hissedi
yordu. 

Rus Çarının kendisine müsa
vi bir hükümdar muamelesi yap
mağa kalkışmasını çekemiyordu • 
Diğer taraftan Türkiye ile müca
dele halin<je bulunan Rusyanın, 
burada zafer kazandıktan sonra 
kendisinin ispanyada maruz kal
dığı güçlüklerden istifade ederek 
Fransaya karşı harekete geçme
sinden korkuyordu. ~Ruslara kud
retinin kendilerinkinden bin defa 
daha bliyük olduğunu gösterecek 
zaman gelmişti. 

Rusya Fransanın bir müttefiki 
de~il tabii olmalı idi. 

1811 den itibaren Rus seferi 
Napol) onun kafasında · takarrür 
etmişti. Elinde diktatorluğunun 
bir aleti haline gelen ihtilal reali
tesini temin için harbin içtinnbı 

imkansız bir ıey olduğuna kana· 
at getirmişti. 

Danziği üs yaparak Rusyaya 
karşı kafasında kararlaştırdığı har· 
bi büyük bir hararetle hazırlıyor
du. Bir taraftan da tıpkı Hitler 
gıbi Manş sahillerini istila tehdidi 
ile lngiltereyi korkutmak ve ye· 
rinde rahat durdurmak arzusun
da idi . 

Bu hususta Thieers şöyle 
diyor : 

« Deniz inşaatından hiç bir 
suretle vazgeçmiş değildi. Bilakis, 
.sanki Rus seferini hiç düşünmü

yormuş gibi bu işle meşgul olu
yordu .. Mütemadi tehditler altın
da lngilizleri , adalarından asker 
alarak kıtaya çıkarmaktan men'e 
u~nşıyordu. Bunun için de fngil
tereyi daima lrlanda, Sicilya ve 
hatta Mısırı istila ile tehdit bile 
ediyordu. Bu suretle şimal muha· 
rebesi vukua gelmediği takdirde 
lngiliz topraklarına yüzbin kişilik 
bir kuvvet ihracı imkanlarını da 
elinde tutmak istiyordu » 

Şimalde 600 bin kişilik bir 
ordu hazırlamağa başlamıştı. Fa· 
kat, soğuk, nebat.sız ve bir takım 
bataklıklardan ibaret olan Land , 
Şarkı Prusya ve Litvanya mem
leketlerinin kısırlığını biliyordu . 
Bunun için bir ikmal ve iaşe mer
kezi tesisine ihtiyacı vardı . Bunu 
Danzigde yapıyordu. Burada 20 
bin kişilik bir garnizonun bir se
nelik malzemesi ve 4- 5 yüzbin 
kişilik bir ordunun iaşe ihtiyacını 
depo etti. 6- 7 yüzbin kental hu
bubat milyonlarca kental yulaf 
satın aldı ve mevcud bütün ot 
ve samanları toplattı. 1500 araba 
bisküviyi ordunun arkas ından gö· 
türebilecek nakliye taburları teş
kil etti. 

Çamurlu ve dar yollardan 
geçebileceklerini temin ve ordu 
nun nakil kudretini artırmak mak
sadile arabalann tekillerini daha 

geniş veyahut daha hafif olmak 
üzere tebdil etti. 

5-6 bin arabadan müteşek

kil 17 nakliye taburu 200 bin 
kişilik bir ordunun iki aylık yiye
cek ve ihtiyacını nakledecekti. 

Diğer taraftan Niemen neh
rine kadar, Vistül ve Frişhaf ne
hirlerinin üzerinde de ayrıca mü
nakale teşkilatı yaptı . Nakliye 
kollarındaki 20, topçu birlikle· 
riııdeki 30 ve süvari kıtalarındaki 
90 bin beygiri geçeceği arazide, 
çayırlarda besleyebileceğini umu· 
yordu . 

Napolyon askerlerini ve bu 
malzemeyi Avrupanın bütün kö
şelerinden topluyordu . Aylarca 
süren seyahatten sonra Danziğe 
vardılar. Büyük taarruza hazırclı
lar . 

ispanyadan, ltalyadan, Şimali 
Prusyadan 1retirilen ve Niemen 
nehrini geçecek olan Napolyonun 
bu ordusu 423 bin kişilik faal ve 
130 bin kişilik bir ihtiyat kuvvet
ten ibaretti. Yabancı memleket
lerden de ehemmiyetli miktarda 
asker istemişti. 

Ordu şu suretle teşekkül edi· 
yordu 

370 Bin Fransız 

• 50 > Polonyalı 
20 > İtalyan 
10 > İsviçreli 

150 > Prusyalı , Bav-
yeralı , Hollandalı , Sakson, Vur
tenburglu , Vcstfalyalı , Hırvat , 
lspanyol ve portekizli. 

Ruslara gelince, ancak ,Brca
yalde Tolly'nin kumandası al
tında 130 bin ve Prens Bagration
nun kumandası altında 80 bin ki· 
şi lik bir ordu toplayabilmişti. 

Bu Şimal ordusu ile Türk.i
yede Amiral Tchitehekoff'un ku· 
mandası altındaki ordu arasında 
irtibat vazifesini gören 40 bin ki . 
şilik diğer bir orduları daha var
dı. iki Şimal ordusu ise sekiz bin 
Kazaktan ibaret bir süvari alayı 
ile iı tibatlarını temin ediyorlardı . 

• • • 
Vistül'ün birer ayağı oları 

Bug ve Narev çayları büyük Var· 
şova c.lükalığı ile olan hudut lııat

tının ilk le ısmını teşkil ediyorlar
dı. Tilsite doğru akan Niemen 
nehri ise eski Prusyayı Rusyadan 
ayırıyordu . Danz.igden hareket 
eden Napolyonun Rusyaya girmesi 
için dört yol vardı : 

1 - Brest - Litvosk 'tan baş
layarak Minsk , Kiyef ve Mosko 
vaya giden merkez. yolu . 

2 - Grodno, Simolensk yolu. 
Almanların tercih ettiği bu yol 
Napol} on için muvaffakiyetli bir 
yol olabilirdi . Fakat , o daha az 
emniyetli olan memleketlerden 
geçmeyi tercih etmişti . 

3 - Bugün Almanların Le· 

1 

Güreşçilerimiz her akşam 

bölge binasındaki güreş selonun
da çalışmalarına devam ediyorlar. 

'Y. mallar pazarına 
gelen- yeni eşya 
Stokların tükı-.nmrsinden do· 

la} ı satııları bir müddet için a
zalan Sümerbank yerli mallar 
paıarına mektep önlüğü. köylü
ler için çülaki, gömleklik, yollu 
ve çiçekli kutel ve patiskalar 
gelmiş. HHlkın ihtiyacını karşıla· 
yacak şekilde fatışlara başlan

mıştır. 

YAKALANAN MUHTEKiR 
MAHKÜM OLDU 
Sümeı bank yerli mallar pa

ıarı memurları tarafından ihti
kar suçuyle yakalanan ve cÜr· 
mümeşhut mahkemesine verilen 
eski taş mağaza karşısında tüc
car Mahmut atılan, sorğusunu 

müteakip suçu sabit görüldüğün
den tevkif edilmiş ve duruıma 

sonunda yüz kırk lira bara ceıa
sına; dükkanın da bir ay müt
kapanmasına karar verilmiştir. 

BELEDiYE MEMURLARI 
iÇiN NiZAMNAME 
Dahiliye Vekaleti Belediye 

memur ve müstahdemlerinin va-
1 zif e ve selahiyetleri hakkında 

mevcut ni1.amnameyi tadil ve is
lah ederek daha geniı ve şumüllü 
bir nizamname hazırlamıştır. 
Nizamname tetkik edilmek tlz.ere 
devlet şurasına gönderilmiştir . 

Bu nizamname ile belediye me
mur ve müsttthdemlerinin hak 
~ve mükellefiyetleri devlet memur
larının hak ve mükellefıyetleri 

derecesine çık atılmakta, belediye 
memurlarının vazifeye alınmaları. 

azilleri terfi ve ter f ıhleri askere 
alınmaları, maaı vaziyetleri yeni 
esaslara bağlanmaktadır. Diğeı 

taraftan belediye memurlttrı te
k&üt sandığı kurulması hakkında· 

ki kanun layihası da bu ayın bi
rinden itibaren mcriyete girmiş 

bulunmaktadır. Belediye memur
larının malı11iyet halinde bunlara 
tahais edilecek malfıliyet mallfı 
hakkındaki nizamname de devlet 
şurasına gödderilmıştir. 

ııingrada hücum için geçtikleri 
yol . 

4 - Kaunas ve Vilnadan inip 
Dvino ve Dniyeper arasından ge
çerek, Smolenske uğramadan Mos 
kovaya do~ru giden yol . 

işte Napolyon bu sonuncu 
yolu tercih etmif\i . Bu suretle 
hasmını başlangıç muharebeleriyle 
mağ!up etmeyi ve yahut da Mos· 
kovaya doğru inen büyük vadi 
lerde muhasara etme}'i ümit et
mişti . 

- SONU VAR -

.......................... 
ı ı 

i HAlKEVİMİZD~Ki l 
i BOYOK iHTif AL i 
f TÖRENi PROGRAMI i 
ı ı 
ı 1 - Bir AtatUrk ki••· ı 
ı al h•zırlanacak • ı 
ı 2 - Tam aaat (9,0&) ı 
ı de tlzlm aUkOtuna da· ı 
ı vet (Naci Kum tarafın· ıı 
ı dan.) 
ı 3 - AtatUrk'Un hayati ı 
ı hakkında allylev. ( Arif ı 
ı Nihat Asya tarafından. ) ıı 
ı 4 - lamel lnllnU'nUn 
ı beyannameal. (Kız Lise ı 
ıı alnden Fahriye tarafın· ıı 

den. ) i 5 - Bando önde ol· ı 
ı duju halde kaflle halln· ı 
ı de Atatürk perkma gidi· • 
ı lerek çelenk konacaktır. i 
ı ........................ ı 

ltllalat eıyaıı ve 
toptancı ~IEArlan 

Ticaret VeUleti ·, hariçten 
memlekete ithal ~edilen bazı ya
bancı mamulatının ~toptancı Ur
larını bir miktar yükıeltmiye ka . 
rar vermiıtir. Bu kararın bugün 
memleketimiz.de yoklutu hlssedi· 
len bazı yabancı maddelerin mem
leketimize mC"bzulen· getirilmeııi 

hususunda büyük faydası dokuna· 
caktır. 

Zira Amerikadan ve bazı Av
rupa memleketlerinden Ortaşark 
memleketlerin«" mal sevkeden tüc 
carlar, Mısır , Suriye, Irak vrsair 
memleketlerde toptancı karları 

bizdekinden daha yüksek olduğun
dan o mıntakaları:tercih etmtkte
dirler .• Billıaua laıtik , makine 
aksamı v~ tuhafiye tfyası üzerin· 
<le Türkiye ile bu memlekctı~r a
rasında bir rekabet o'malda ve 
biıe aönderilecek mallar oralara 
ğötürülmeldı:dir. 

Ticaret vekaletinin yeni ka · 
ran bu mahzuru niıbeten önliye
cek ~bir ehemmiyettedir. Karar 
mevki tatbike g«"çtikten sonra bu 
gün güçlükle ~bulabildiğimiı baıı 
maddeleri daha kolay bulmamız 
mümkün olacaldır. 

SPORCULAR PARTi VE 
OCAK KONGRELERi 

C. H. Partisi ocak kongrele
rine Beden terbiyesi müdürü ve 
öğrelmenleri muntazaman iftirak 
etmiş ve Partililere beden terbi· 
yesi kanunu ve mükellefıyeti hak
kında izahat vermişlerdir. 

~ 1 -------l:: ___ u_z_A_K_L_A_B_DA_N ___ •_A_ıı_• ______ ..... , ------

Saf ıcısız Mağazalar -Bir dev lokomotif 
Bir çok mağazalarda müşteriler, satıcıların fiat 

tekliflerinden, mallan meıihetmelerinden veya pazar· 
lık edişinden ve yahut diğer hareketlerinden hoş· 
)anmazlar. Amerikada bunu ğören bazı mağaza sa· 
hipleri bütün şehirlerde C'Sahcısız mağazalar•açınış
lardır. Müşteri, sükunetle alacağı malı intihap eder. 
Bir şey almağa karar verdiği takdirde, mağazanın 
veznedarına veya diğer bir memuruna gider. Sivil 
mu haf aza mtmurlan hiç belli etmeden dikkatle mal-

lan muhafaza ederler. 

l3undan başka mağazadan çıkılacak kapının 

üzerinde büyük bir tablo asılıdır. Tabloda, bir hır

sız bir mahkeme heyeti önünde görülür. Tablonun 

üzerine iri harflerle muhtelif lisanlarda şu cümle 

i 

yazılmıştır : 
C'Hırsızlık, şiddetle ve ağır surette c zalandın

lır . > 

• • • 
Amerikada dünyanın en büyük lokomotifi in~a 

edilmiştir. Bu lokomotif 598 ton aA"ırlığındadır. Ma
kinalarının kudreti 7000 beygirdir. Yeni lokomotif 
çok arı1.alı yollarda 80 vagondan mürekkep yük 
trenlerini çekecektir. Şim~iye kadar bu iş için iki 
makina kullanılıyordu. • 

Dünyanın en büyük lokomotifi ağırlıtına ve bo· 

yuna rağmen kolayca hareket etmektedir. Makina, 

işletmeğe başladığı gün, altı kişi tarafından itilerek 

yerinden başka tarafa sevkedilmiıtir, 

Yeni Türk - Alman ticaret 
muahedesi mucibince Almanya· 
dan bazı ithalat eıyasının mem· 
leketimize getirileceği :malumdur· 
Bu cümleden olarak ilk defa 
Al m a n y a d a n memleketimize 
mühim miktarda çivi geltceği ha. 
ber alınmıştır. Bu çivilerin ilk par
tisinin pek yakında şthrimiıe ge• 
leceği bildirilmektedir. 

Evvelce , madeni t-şya itha· 
lit birliği taı afından Slovakyaya 
sipariş edilmiş olan 600 ton çivi 
peyderpey memleketimize getiril
mektedir. Ancak vasati nakliye 
ücı etleri y üzunden bu çiviler 
n emleketimııe 70 kuruş maliyet 
fiatiyle gelmekte idi. Halbuki Al· 
munyadan getirilrcek olan çivi· 
lerin maliyet fiyatı 30 fturuf ola· 
rak teıbit edilmiftir. Bu hale na· 
zaran şimdiye kadar çivi saklaya
rak gayrimeıru Ur etmek heve
ıine kapllanlar zarar etmek vaıi· 
yetinde kalmıılardır. Bu ~jinlerde 
bu suretle saklanmıı :çivilerin pi· 
yasaya çıkarılması beklenmekte
dir • 

Diğer taraftan bir müddet ev· 
vel Slovakya\'& ~ivi ıiparif eden 
tacirler de rrı ıntalca ticaret mü· 
dürlü§iine müracaat ederek Slo· 
vakyaya sipariı ettikleri çivilerin 
kilosunun 70 kuruşa :mal olacağ'ı
nı , bundan dolayı çivi ~tıılar ı · 
nın serbest bırakılmamasını iste
mitlerdir • 

y .,.i anlllfllla aaaarı 
Ticaret velcıiletinin dünkü ga

zetelerde ıııtişar eden ve Alman
ya ile ticaretyapacak tacirlere hi · 
tap edt-n tar\ıimi, fehrimiz piya
sasında alaka uyandırmıştır. Düo, 
bütün gün , bir çok tacirler mın
taka ticaret müdürlüğüne müra
ca.ıt ederek tamimde bildirildiği 
veçhile •Tüı k - Alman ticaret 
anlaşması hakkında tefeı rüata ait 
izahat almı~lardır. 

Fatllol maçıan 
Bugün saat 11,30 do Adana 

sladyomuada orta hak.em Nıliat 

Calba ve yan hakemler Selimi 
Aıyah ile Hasan Madencinin 
idaresinde Demir Spor - incir
lik .trasında, saat 13, 15 de Cey
han - Malatya Mensucat genç
lik ve yine 1&at 15 de de Adana 
Gençlik kulübü ile Milli Mensu
cat karşılaıacaktır. 

NiŞAN 
Devlet demiryollirı altıncı 

işletme cer memurlarından Bay 
Hasan Silah ile Bayan Müzeyyen 
Sözer'in nişan törenleri dün şeh
rimiz. garında baf revizörlük loj . 
manında kalabalık bir davetli 
huzurile yapılmıştır. Gençlere sa
adetler dileriz. 

Kaçalı 

Hidayet adında birisi sun'i 
hçak ipekten iki adet masa ör
tüsünü sattırmıak isterken yaka
lanarak hakkında kanuni muame
le yapılmııhr. 

iKi ESRARCI 
Safranbolulu lsmail ~lu 

Mehmet Tunç, üzerinde esrar ta· 
fırken yakalanmış ve suçlu tev
kif edilmiıtir: 

Üıerinde 27 santigram esrar 
taııyan Mehmet Tunç yakalana· 
rak C M. U. miliğ'ine testim e
dilmiftir. 

DiKKATSiZ ARABACI 
Kemal adıııda birisi idare 

ettiği araba ile yedi Yatlarındaki 
Ali Şayık'a 12 günde iyilefecek 
JUrctte çarparak vücudunun muh
telif yerlerinden berelediğinden 

evrakı ile birlikte adliyeye veril· 
mittir. 

9 ikinci Teırin 1941 

Şundan Bundan 

Devrilen detn, 
apnlan çam 

S 
uriyenin Lübnan mıntıka. 
sının dağ'ları . bayırları o 
mıntakaya mahsus bir 

nevt çam ağacı ile ıüslenmittir. 

Bu çamın cinsi Sedruz Libanidir. 
Akdeniz mıntakaaında katran •· 
ğ'acı adıyle tanınmtttır, dünyanın 
hiç bir tarıaf ında bu cins çam 
kadar güzel ıarif ve haımeUi 
bir a~ç yoktur. İki asır evvel 
memltketımlzi ve sıraaiyle Suriye 
ve lrakı gezmiş olan Fransıı ne· 
batet ilimlerinden Mösyö Dijüsyo 
Lübnan da~'larının bu hatmetli 
ağacını ilk gördDğü ı.aman hay· 
ret içinde! kalmııtır, Franııı ilimi 
bu a~acın körJıe bir fidanını te
darik etmek için günlerce orman
larda dolqmıf, aç kalmıf bin 
türlü tehlıkeler reçirdikten sonra 
3 - 4 yaşında tenç bir • fidan 
bulabilmiştir. Fakat fidanı top
rağile çılcarıp Fraıısaya götüre· 
bilmek için saksıya benıer bir 
kap temin edemediği için çam 
fidanını toprağile birlikte şap· 
kasının içine yerleşlirm:ş ve snla
mııtır. Şapka içinde Lübnan dat
larından aşırilan çam finana Fran· 
saya götürülmüştür. O sırada da 
Paristeki büyük nebatat bahçesi· 
nin de kuruluşu teıit edilmekte 
idi. Fransız ilimi, bu nadide fi. 
danı büyük mereaimle Pariı ne
batat bah\~eıine diktirmiıti. 15 -
20 ıene geçince çamın &ilıelliti 

bütün Franaıaların nazarı dikkati· 
ni celbetmiştir. lf:e bundan son· 
radır ki, Lübnan çamanın tohum· 
larile Franaada fidan yetiıtirilmif 
ve Paristen düayanın her tarafına 
gönderilerek her biri bir altın 

liraya satılmiftır. 

TÜRKiYE RaJ.qoıu 
ANKARA Radyoeu 

Pazar 9. ll.9•U 
8 .30 Program ve memleket sa· 

at ayan 

8.33 Müzik: llafif Parçalar (Pi.) 
8 45 AJANS haberleri 
9.00 Müzik : Hafif Parçalar ve 

Marşlar (Pi.) 
9.15 Evin saati 
9.10/ 
9.45 

12.30 

12.33 
12.45 
13.00 
13.30/ 

~ lüzik : Proanmının Son 
Kısmı (Pi.) 
Program ve memleket sa 
at ayarı 
Müzik: Oyun havaları 
Ajans Haberleri 
Müzik : Karışık f8rkılar 

14.30 Müzik : Radyo Salon Or 
kestrası ( Violonist Necip 

18.00 

18.03 

18.40 

19.30 

19.45 
19.55 

Aşkan ) 

Program ve memleket aa· 
at ayarı 

Müzik : Radyo Caz Ve 
Tanio Orkestrası 

Müzik : Taksim, Şarkı ve 
Türküler 
Memleket Saat Ayan , "' 
Ajans Haberleri 
Serbest 1 O dakika 
Müzik : Seçilmiş Filın ,,_r 
çalan ( Pl.) 

20.15 Konuşma : ( Meslekler ko 
nuşuyor ) 

1 20.30 Müzik : Fasıl heyeti 

21.00 

21.10 

21.35 

'21 .45 
'22.30 

22.45 

22.55/ 
23.00 

Ziraat Takvimi. 

Millik : Nihavend ve hüı 
zam makamlanndan Şat 
kılar • 

Ankara Sonbahar at yarıl 

rışlarının neticeleri 

Müzık: Danı muziti (Pi.) 
Memleket 1aat ayan, ajllll• 
haberleri 

Anadolu Ajan sanın Spor 
Servisi 

Yannki prorram ve kapa• 
mı 

Mahlcüm olan hır•ıa 

Isa ~lu Aziz Çopur adınd•' 
ki tantnmıı sabıkalı caket çal· 
maktan suçlu olarak ':"evrakı ile 
adliyeye verilmiı ve ıorguıuoll 
müteakip tevkif edilmiftir . 



---1 AMERİKAN SillH 
EHOAZlARINIH l İf N
ÇİH'DEN ~EKilMESİ 

1 Husaıl ve şabsl lşler-
1 de kullanılan nakil 

il 

BORSA SiYASi ve ASKER/ 
GÔRÜ$LER ve 

MÜTALEALAR 
- Ankara Radyo Gazetui -

Stalinin nutku 
akisleri devamda 

.... e.: 

Japonya - Amerika 

RUZVEL TJN JDDJALARI 
VE PAPALIK RADYOSU 

Stalin tarafından söylenen n~ 
tuk, Alman, lngiliz ve Amerı
kan g.ızete!eı i tarahndan de· 

rin derin tefsir edilmektedir. Yal
nız Stalinin ikiuci ceplıe hakkmda
ki sölleri Lrrndra la C'kisler uyan· 
dırmamıştır. 

Almanlara göre, ellerinde 
3,000,000 Sovyet esiri vardır. 
Stalin nutkunda lngiliz ve Ameri
kan yardımından hiç bahsetmemiş 
tir. Bu nazarı dikkati celbediyor. 
Stalin tank ve tayyare imalatı için 
Sovyet işçılerini çalışmağa davet 
etmekle iktifa etmi~tir. 

.... ,., 
Diğer taraftan Japonyanın A

merikaya gönderdiği heyet mese
lesi, Japonyanın Amerika ile ko 
nuşmalara devam arzusunda oldu
ğunu anlatmaktadır. 

••• 
Geçenki nutkunda Ruzvclt Al- . 

maı:ıya aleyhinde iki iddiada bu 
lunmuştur : Birisi, Almanyanın A· 
merikayı parçalamak a·zusu ve din
leri kaldırmak gayesi. 

Papalık radyosu bütün Nazi
lik formülünü ilan etmiştir. Gıiya 
bu haber gayet emin bir kaynak
tan alınmıştır. 

Moskova : 8 (a. a.) - 7 teş
rinde bütün cebhede döğüştük. 
Pravda muhabirinden : Moslı.ova 
şimal batıaı istikametinde şiddet
li taarruzlar olmuıtur Kalenin
de sokak muharebeleri oluyor. 

Mara,ta şarap 
imal edilmeli 

Maraş : ( Türksöz.ü muhabi
rinden ) - Evvelki mektuplarım
da da bahis mevzuu ettiğim veç
hile , Mara~ havalisinde ziraatçi· 
lik azdır ve halkın toprağa olan 
sevgisi sönüktür . Halbuki , Ma· 
rafın suyu boldur . Bu itibarla 
burada ( Sulu zeriyat ) yapmakta 
pekala mümkündür . Diter taraf
tan , burada bahçecilikte henüz 
hiç mesabesinde diyebilirim . Zi
ra , suyu bol ve havası serin 
olan böyle bir muhitte bilhassa 
Elma , Armut , Ceviz vesaire .• 
Gibi meyveler mebzulen ve mü
tenevvi olarak yetiştirilmesi ve iç 
Anadoluya ve yurdun diğer köşe• 
!erine sevki suretile memleket 
iktisadiyatını kalkındırmak kabil 
olduğu halde , bilmemki bu hu
suslar neden ihmal ediliyor • 

Keza şehir halkının hali vak· 
tı yerinde olanlarının , şehre uzak 
veya yakın mahallerde üzüm 
bag-lan bulunduğ'u ve bu bağlar· 
da bir kaç cins ( Beyaz ve si· 
yah ) üıüm yetiştirildiği halde, 
Uu üzümlerden bir kısmı çar~ıda 

• satılarak diğerkısmıpekmez yapılarak 
istifade edilebildiği, halbuki şarap 
imaline elverişli siyah üzüm yetiş· 
tirilse ve bu üzümlerden külliyet
li miktarda şarap çıkarılmak sure
tiyle memlekete daha fada gelir 
temin edilebileceği zan olunmak· 
tadır. Esasen, bazı kimseler tara
(ından bir miktar şarap çıkarılmak• 
ta isede, burada halen hüküm su
reti taassup dolayisiyle, şarabın 

herkes tararuıdan kullanılmadığı 

müşahede edilmektedir.-M.Selçuk 

ı,ek davası 
Akkapı mahallesindeki me· 

rada otlamakta iken domates bah
çesine giren İbrahim Birbirinin 
tfcğini ayni mahalleden Sait oğ
lu meseıin ucundaki keıici demir 
ile cerh ettiğinden haldarında ta
kibat başlamı;tır. 

1 

1 

1 Ank:a~:tal=~~ yerlerde 

PAMUK - HUBUBAT 

ı-= KlLO FlATi 
CINSı 

Ruz.velte gazeteciler 
bircok aualler aordu 

1 nakil vasıtalarının tahsis olun
I du~u işler haricinde , şahsi ve 

1 

huı;usr maksatlar için kullanılmak
ta olduku görütdü~ünden, 3827 
sayılı lcaııunnn hükümleri ve mü· 

En az 1 En çok 
K. S. K. S. 

ı= K~za-=--=-==-=--=ı =n .uo 15.00 

• 
Vaşıngton : 8 (a. a.) - Bay 

Ruzvelt, dün gazeteciler toplcıntı- j 
sınde Peiping ve Tiençin'de Ame
rikan silah endazlarını çekmek me- 1 
selesini hükümetin tetll.ik etmekte 
olduğunu ~öylemiş ve bu mesele 
hakkında ne zaman bir karar alı
nacağını bılmediğini ilave etmiştir. 
Bir soruya cevap veren Bay Ruz· 
velt demiştir ki silah endazlar me
selesi, Amerika ile Japonya ara· 
sında hiç bir vakit müzakere mev
zuu olmamıştır. 

Bu silah endazlar Pt!iping ve 
Tiençiıı 'de bir garnizon halinde 
bulunuyorl·ir. 

Bay Ruzvelt, silah endazların 

çekilmesiyle Çinde bulunan Ame· 
rikalıların durumunda bir de~işik · 
Jik olup olmiyacağı hakkında so- I 
rulan suale cevap vermekten im ti- -
na eylemiş ve tefsirde bulunmak 
istememiştir. 

Vaşington : 8 (a. a.) - Her 
ne kadar Ruzvelt, Çindeki Ame
rikan silah endazlarının :Çekilme· 
si hakkında tefsirde bulunmaktan 
imtina etmişst:dc denizcilik mah
fillerinden işaret edildiğine göre: 
Askeri müşavirler bir müddetten 
beri Çindeki Amerikan ku~vetle
t iniô, ya büyük ölçüde takviye 
veya tamamen tahliye edilmeleri 
fikrinde bulunmuşlardır. 

saadesi dışında Hususi idare ve 
belediyelere ait nakil vasıtalarının 
iıtimal edilmemesi lüzumu dahi
liye vekaleti tarafından bir tamim 
ile vilayetlera bildirilmiştir. 

HAlKfVİ Rf iSUGiHDEH 
Ebedi Şef Atatürkün ölü

münün 3 üncü yıl dönümü 
olan 10111/941 Pazartesi gü
nü saat (9,05) :de Halkevinde 
bir ihtÜ<ll yapılacaktır. Giriş 
serbesttir. Bütün Halkımızın 
bu törene katılmaları. 13590 

Zayi tasdikname 
Bokaıiçi lisesinden almış ol

du~um Ortamektep "tasdikname
mi kaybettim . Yenisi alacakım
dan eskisinin hükmü olmadığını 
ilan ederim. 

Milll Mensucat f abrika.sı 
Mehmet Sıtkı Ôısöı 

1 LAN 
Kadirli Belediye Ri
yasetinden: 

Bahçe sulanması için Ka-
dirli kasabasına getirilecek 

Klevland Ç. - - _ oo,oo 
Klevland l __?8,50

1 
_70,00_ 

Klevland H 65,00 67 ,50 
M. Parlağı -5730 58,50 
P. Temizi 56,00 57,50 
Kapı malı 

Y. Çiğidi 05,00 
lC"Çiğidi 6,75 1 

Susam 41,50 , 
Buğday yerli 8,43 8,75 1 

Arpa - 6,63 ~ _ ı 
ı ı -Yulaf - 7~43- 7,50 

F --- 8 _ 11 _ l 9'11 
--

ı ı KAMBiYO l'E BORSA 
:: lı bankasından alınmıştır. · 

-
. (Fr°"a~k) Fransız 
l ı (Frank) İsviçre 

(Sterlin) İngiliz 5':2375 
-(Dolar) Amerikan 1 132 20 _,_ .. 

N6betçl eczane 

Yf ff İ ECZAHANE 

Belediye yanında 

Bahriye Nezaretinden ö~renil
diğine göre, Çinde bulunan Ame
rikan silah endazlarının mikdarı 
1500 kadardır. Altı ay evvel bu 
kuvvetlerin emrinde Yangse ve 
diğer Çin sularında müteaddid 
Gambatlar bulunuyordu. 

Bu gemiler, sayısı 5,000 den 
az bulunan Amerikalıları korumak
la mükellefliler. 

9370 lira 43 kuruş bedeli ke- 1 
' şifli su işinin eksiltmesine ta- 1 

lip çıkmadığından 4- 11-941 
tarihinden itibaren eksiltme 14 ı 
gün müddetle temdid edilmiş
tir. Eksiltme 18- l 1-941 sa- j 
lı günü saat 14 de yapılacak-

tır. Taliplerin 2490 sayılı ka· 

nun hükümlerine göre vesika 

ve yüzde yedi buçuk temiıı~t

larile muayyen gün ve saata 

kadar belediye encümenine 

müracaatları. 13579 

7- 11-6 

KAL'ABALIK BiR KAVGA 
Köprü sokağı mahallesinden 

Ahmet Ôzyıldız.ın aynı mahalle
den Mustafanın tvine giderek 
baskın yaptığı iddia edildiğinden 
ve aralarıuda çıkan kavgada ls
mail Çekinin elinden yaralandığı 
ve hadiseye ayni mahalleden Ne
dim Genç ile lskender Karaüzü · 

- münde iştiralı:i ile Ahmedi döğ
dükleri yapılan tahkikat Vf' hekim 
raporundan anlaşılmış olduğundan 
evrakları ile mahkemeye verilmiş 

)erdir. 

Bir bırıızlık 
14 yaşlarındaki Kazım ile Yu 

suf Uçar Mediha Ofluoğlu, Sami 
kııı Fir uzan ve Halimenin ev ini
ne ıtrip muhtelif ayakkabıları çal 
mıltardır .' 
seneri sokak çocukları suç üslü 

çaldıkları eşya ile tutulmuılardır. 

Yaralama 
Ada sokağı mahallesinden 

Bilal geçgeli cerh ettikleri zan· 
niyle yakalanan köprü ıokağı ma· 
hallesinden Hamit Bulutlu ve ay
ni mahalleden İbrahim Ôzyıldız, 
haklarında tanıim kılınan tahki· 
kat evralu ile mahkemeye veril· 
mi§tir. 

· Yeni posta pulları 
Anpara : 8 -. P.T: ~mum 

Müdürlüğü idare ihtıyacı ıçın 200 

milyon normal posta pul~ıı~n ha 
riçte tabına karar vermıştır. 

&arıcı ticaretimiz 
daba ıaaı bir ıalb•· 

ya girdi 
(Başlaraiı Birlnridel 

b. . . 1 ~ · al et..,,cktedir. 
ırıncı p anı ışg "' " . 

. k la Turkı· Son alınan hır arar 
h"k ~ t' arasın-ye ile Romanya u ume 1 • 

. 1 lan tıca· da evvelce ımza anmış o 
ret ve tediye anlaşmalan 1 Te!· 
rinievvel tarihinden itibaren Ka
nunuevvel başlangıcına kadar 
temdid edilmiş bulunmaktadır. 

1 

1 
~ 

1 . 
1 

1 

1 

:"""""""""""""""~""""""""": 

f lrınak Hamamı i 
ı ı 

i Yeni mflsteclr elinde Adananın f 
f en temiz, en konlorıtl i 
i - Yegane Hamamıdır i 
ı ı 
ı ı 
ı Mükemmel bir aervisle İflemeye ba,lamı,tır ı 

ı Erkeklere : Her gün saat 5 den 11 e kadar • ı 
ı ve 18 den 24 e kadar i 
ı Kadınlara : Her gün 12 den 18 e kadar ı 

ı - HUkOmet clvarmda Emniyet MUdUrlUOU arkasrnda- ı 
: .......... " .................................. " .. : 
~~:zz:::~~&U#U&&U#*#:ZCCCC~; 

NEVROZINI 
Btlttln atrıların panzehiridir. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz" 

BiR TEK KeŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma e"vcaı, sinir, mafs:ı1 ·.:c: 

adete ıstırapları NEVROZ \l'lı 

tedavi edilir. Müessirilaç : 

N E V R O Z I N 'dir 4 

NEVROZiNiTERCİH EDİHZI 
icabında Günde j Kaıe Alınabilir 

(~~DOKTOR 
1 

Hüseyin Rif at Evt;;I 
Birinci sıuıl Rub Bastahkları 

MOtebassısı 
MUAYENE S.\ATLERl Sabah: 6-9. Öğle: 12-14. 

Akşam 17 den sonra yeni taşındığı Abidin Paşa caddesi 
Şekerci Turan apartmanı 114 numarolu dairede : 

(Hergün hastalarını kabul eder - Fakirlerden para l alınmaz) 1-10 13591 

~~ .. 

Nazarı Dikkate!. 
Yırtık, berelenmiş elbiselerinizi, 

kuma,ıarınızı, yOnUl ~ve lpeklUerlnlzl 
en dikkatli bir gizin göramlyeceğl 
şeklide ören sanatkar 

MEHMED ADAL 
lstanbuldan şehrimize gelmiştir. Muhterem müşte· 

rilerimizin Kapa'ı Çarşıda 2 l numaralı terzi dükkanında 

terzi Bekir Kuruluk"a müracaatları 1 - 6 

ESKİŞEHİR TAYYARE f ABRİKASI DİREKTÖRLÜ GÜNDEN: 
Fabrika için birinci ve ikinci sınıf tesviyeci, tornacı, frezeci, elek

trikçi, lastik: tamircisi, saatçi ve makine ressamı alınacaktır. Verilecek 
gündelik ücret iı.teklilerin imtihanda gösterecekleri muvaHakiyet ve kn· 
biliyetine göre "500,. kuruşa kadar yükselebilecektir. 

isteklilerin imtihanda muvaffak olmaları, gelme gitme yol masraf· 
lariyle bilumum zaruri masraflarının kendilerine ait olduğunun bilinme· 
si gereklidir. isteklilerin aşağıda yazılı vesaiki hamilen dilekçe ile fab· 
rika genel direktörlüğüne müracaat etmeleri. "9568,, 

l - Nüfus hüviyet cüzdanı 
2 - Askerlik veı;ikası 
3 - Emniyet müdürlüğünden tasdikli hüsniihal kağıdı 
4 - Okul şehadetnamesi 
5 - Varsa bonservis 

10~12-14--25--27~29 13587 

ZİRAAT MEKTEBİ MÜDÜRlOGÜNDEN: 
75 takım harici elbise diktirilecektir . isteklilerin şeraiti 

anl:u,ıak üzere mektebe müracatları ve ihale günü olan ikinci 
Teşrinin 24 üncü Pazartesi günü Hükumet konağında Ziraat 
müdiriyeti odasında toplanacak o}an mübayaa komisyonuna 
dipozit akçalariyle müracatları. 8-13-18-22 13584 

DOKTOR 

Muza/fer Lokman 
Bugflnden itibaren Hastalarını mua
yenehanesinde Kabule Başlamıştır. 

.------------.ıo-----------------------------------

1 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1088 

Sermayeai : 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

ZiraaL Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
aı 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Ura 

4 • 500 • 2000 .. 
4 .. 250 ,, 1000 " 

40 ,, 100 " 
4000 il 

100 " 
50 " 

5000 
" 

120 " 
40 " 4800 

" 
160 " 

20 
" 3200 " 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı <lüşmiyenlere ikramiye çıktığı takdtrde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylıll, 11 Birintikinun, 
Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~-----------.-.---------------------=--------------
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I··········~··············· .. ··········• . 1 

1 ·T ,Ü R K -S Ö Z Ü • R. C. A. 
BRODWAY • 1 

1 Gazete ve Matbaası 
• • • 1 • 1 

Türksözü 
Gazetesi 

J 
OKUYUCUlARIHA DONYANIN HEft TAii- I 
flHDA YOKU BULAN HADİSWRİ BONO GO- İ 
NONE YIRİR. TORKSOZONO TAKIP EDINtZ. I 

R. C. A. F abrikAsının 
son zaferi olan on iki 
limba, sekiz dalgalı 
Brodvey tipi radyoları 

~------------· . 
1 Kitap, mec•aa, çell, llUet, au,, • 

: · pUa, 11arıta, ltllamam matbaa T Ür ksö zÜ • 

mutlaka görünüz l ı~er1a1 TlrklJede mavcat mat- 1 
"·~·· r•~• .. '9• • ._., d•r•c•d• Matbaası : 

1 
talt H •lrat1e elden ~anr. , 1 

Muharrem Hilmi REMO 
ABİOİNPASA CADDESİ NO : 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEfON : 110 

i Türksözü Cilt Kısmı 1 
1 : 1 Sl&UM, JEMll, ZARiF CİLT l~lERINIZi AN.CAK TORKSöZO • 
I MÜ&ELLİTHANESİNDE YAPTIRABiLIRSiHlZ i 
•• • 
'·~····· .. ~······ .. ••••••••••••• .. ····.: --------·----

"R .~ \ 
• ~ A 

DA 
lo 
R 

ny 
il 

=o 
1 L 
" . 
·= 1 " ~N " Di~ MACUNUNUN YARATTl~I SIHHAT. 

• 1 ' • 

• 
iş Bankası 

Klçlll taıarral baıapıarı 

1941 
lllramlJI plua 

KEŞIDELER 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Aia•lo•, .J llıincit•ıri" 
tarihlerind• yapılır 

1941 bıram11eıerı 
1 Adet 2000 Lirahk - 2,000 Lira 
3 • 1000 • - 3,000 • 
2 • 150 , - ı :soo • 
4 • 500 • - 2,000 1 

8 • 250 • - 2,000 • 
35 • 100 • - 3,5()1' • 
80 • 50 , - 4,COO ı 

300 > 20 ., - f.,000 • 

TUrklye ı, Banka•ın• P•r• y•l'rmakl• yaln•z para 
biriktirme olmaz, aynı zan•:-nd". laHhlnlzl 

denemlf olur•unu~ 

il 1 o . . " = CAZ BE YE G ZELLIKTIR ! n ı r .............. ~ ............ - .............. 1 
N :·Rady~l~n,, h~ıikulade ~?~s· de parlak neticeler veren~ ı A K 'A G O N D O Z I Ü ı 

i sır ter_kıbı, ?aıma ıazelığı ıle "Radyolin,, sizi terkibi meçhul lf ı ı 
temayuz etmış ve onbinlerce b" k · ı· h 1 b.

1 
ı ı ve ır aç mıs ı pa a ı ecne ı ı 

kişinin tercih ctti~i yegane diş _ l h , d d .. l ..... Tu··rck /Juygas u ı . mus a zar arın an a mus a 6 • ı M macunu halıne gelmiştir. Diş . k ı 
h r hh d - 11 . ...,. nı ılmıştır. ı ı R ı zıssı asın a ve iUze ı 6 ın· M 

" • .. i ı l RADYOLIN i i v:n.::t• ı 
A#*WWWW######W#AW####:XZ* ıffffffffffffffffffffffffffffff .... ffffffffffff .... ı 

.. """ .... ""~~ ~H••••H MÜTEHASSIS .. 
~ Alloae ve iti•~ '1""0H.I~SÖZÜ 
~ .......... GONDELIK ~! • ADANA 

·~ • Salıi,' fle 841muharriri 
Senelifi · • · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 

il AN 
BELEDiYE ·BIYASETllDEH: 

Belediye parklar müstahdemine ait ( 16) takım kışlık elbise 

nin yapbnlması işi eksiltmiye konmuştur. 

A) Muhammen b~deli (beher takım (25) li~an) ~ --uvak
kat teminatı (30) liradır. 

B) Bu İşe ait şartname Be'ediye yazı işlerindedir. lı\iyenle.r 
oragan parasız alabilirler. 

C) Eksiltme 25-11-941 Salı günü saat (15) de Belediye 
encümeninde a~ık olarak yapılacaktır. 

isteklilerin teminat makbuzlariyle birlikde gösterilen gün 
ve saatte Belediy~ Encümeninde hazır bulur.anları ilin olunur. 

7-10-15-21 13576 

.. 
a, 

~ 
it 
: ile geçer : · 
M Havaların ~crinltdiQi b\_R 
M · günlerde alacıtıDız ilk R 
a· _tedbir "evinizde_birkaç. GRıP.N bulundurıaıak olmalıdır. - ; 

~ KRlbi bozmadan, mide Y böbrekleri il1 Dr. Ekrem Baltacı 
LARINI HER GON MUSTAf A RifATECZAHANESi 
t NDEKI MUAYENEHANESİNDE KABUL EDER 

I Aglılı . . . 125 • M yormadan ıstırapları dindiriı. M 
j lllnlar için ldareı• ~ Lüzumunc!a günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve 

,:• mUracaal elmeiıİlir ~ BasıWıOt yer : TORKSOZO Matbaas. M her yerde pullu kutulanru ısrarla isteyiniz. 
lf ! ~---~~-~~--- -~"~--~~--~~~~ .. ~~"~•4MI • s~a-~"••:a•ass::as:Kz:11C1s;=~ı:qa1:.:1aaı~~ 


