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I _ Sayısı her yerde 5 kuruf GÜNDELiK SIYASl GAZETE 1 Onyedlncl yll - Sayı : 4984 _, ____ , 
Büyük milel meclisinde 
dün yapılan görüşme e 
Bazı Encümenlerde ki münhal yerler için 
seçimler yapıldı; tahsisat işleri görüşüldü 

Milli MÜOlf llYA 33,0I,• MOMZAM KONDU 
Aııknra : 21 ( Türksöıü mu· 

ha birinden )- Bü.> ük Millet Mec
li i bugün Şemseddin Günaltayın 
reisliğinde toplanmıştır . Encü
mcnlerdeki münhallere a1a seçimi 
.> npıldıktan oııra Maliye Ve~ili-

Yugoslavya 
bir karar 
arifesinde 

BE.LGRAD KABlNF.Sl SABAHA 
KADAR SÜREN MÜHİM ... 

BlR lÇTlMA YAPTI 

Prens Pol'un 
istişareleri 

dar Yugoslavya· 
istemekte imif 

E.RL\NLE KONUŞMALAR 

DEVAM EDiYOR 

nin bazı daireler tahsisatına ilave 
tahsisat hakkında beyanatı din
lenmiş ve Umumi Hc)ctçe tasvib 
olunmuştur. Vakıflar Umum Mü
dürlüğü 940 büJçe değişikliği 

hakkındaki 18.> iha da kabul olun-

muıtur . Mccliı; Paıartcsi günü 
toplanacaktır . 

Meclı milii müdafa kara kı. mı 
faslına 30,000,000 lira munzam 
leh isat koy maktadır, 

Türkiye - Almanya 
mal mübadelesi 

lstanbul : 21 ( Türksöz.ü mu
habirinden ) - lngiltere için .> a
pılacak satış teklifleri bu ayın 

sonunda bitecektir . lngiliz.ler 40 

1 
bin balyıı tiftik alacaklardır. Stok 

olarak yeni mah ul devre ine 10 
l bin balya:kadar kalacaktır. 1 veç 

ve İsviçre için tiftik talebleri gel
miştir . Bu memle"ctlere yeniden 
füans verilmesi muhtemeldir. 

Kendirin li ansa tabi tutulması 
satışlarını gevşetmiştir . Almanla-

rın alacaklan hububat için mev
cud iki }Üı bin hraları vardır . 
Fakat atış görüşmeleri henüz 

bitın mi§lir. Alman) a için ayrı

lan 1,300,000 liralık kontenjana 

Keren şehri 
düşmek üzere 

Afrlkada bUtUn cephelerde 
lnglllz kuvvetleri ilerliyor 

HADİ~A AllNOI 
Kahire: 21 ( a.a. ) - lnıiliz 

umumi karargahından: Eritrede 
kuvvetlerimiz Kerene doğru mun· 
tneman terakkıler ldyoetmckre-

(Gerisi fiçüncü say fada ) 

İHÖHÜDEH 
8. H i T l E R E 

MEKTUP 
eerlln BUyUk Elçimiz 
ftelelcumhurumuzun 

,ahsl bir mesajını dUn 
Hltler'e verdi 

Reısıcumhurumu1 l met lııönü 
Bertin: 21 (a n.) 'D. N. B. 

ajansı bildiriyor: Turkiye büyük 
elçisi Husrev Gerede Turkive Re
isicumhuru ismet lnönü'nün bir 
şahsı mektubunu Fuhrere tevdi 
etmiştir. Fuhrer bu mesajdan do· 

'1 t <ı,.ı k · ,. ini Türk devlet re
ısınc arzctmesını Turkıyc buyük 
clçisı Cercdt'den rica cylemiştır. 

AMERiKA'YA 
• 
iHRACAT 

_,._ ____ -
lstanbul : 21 (TUrksözU Muhabirinden) - Amerika 

için tavşan derisi satışları ba,ıamı,tır. ilk parti olarak 
30 bin llrallk gönderllmlştlr. Bu yUzden tavfan derllerl
nln fiyatları 28 - 30 kuruf arasmda yUkselmlftlr. DIO•r 
av derilerinden henUz sevklyata baflanmamı,tır. Amerl
kadan :rnrbc t dövlzle kitre talepleri gelmlftlr. ilk talep 
otuz bin llrahk hr. GörUfmeJer bitmek Uzeredlr. Naturel 
kltreler 200 350 kuru, arasındadır. 

Fransa ve Bulgarlstana ihracat baflamıftır. DUn 150 
bin llrahk menşe •ehadetnameal verllml•tlr. Fransaya 
iç fındık, lşvlçreye fmdık ve harup, Holanda ve Mısıra 
tütün, Romanyaya zeytin ve yer fıstl~h. Bulgarlstana ba· 
ilk ve palamut hulAsaaı, ltalyaya ballk, Yugoalavyeya 
mlkset, Çekyaya armut kurusu ve kayaı çeklrdejl gön· 
derllmlştlr. 

Türk- iran Şefleri 
arasında telgraflar 

Ankara : 21 ( A.A.) -lran şa
hının doğum yıldoniımü münasebe
tiyle Mılli şefımiz lnönü ile Rıza 
şııh pehlevi arasında amiıni tebrik 
telgratlan teati edılmiştlr. bu müna
s1:betle Türk - lran hariciye nam
ları arasındada telgraflar teati edil · 
miştir. 

FRANSIZLARIN lKl BÜYÜK 
GEMlSl SAÔLAM 

r,.,, ................... ., .-...~ .... --~ 
! BERLIN IÇTIMAJ i 
! lÇ/N HAZIRLIK i • • ! Ankara · : • 21 ( Radyo ı 
! gazetesinden ) - Mihver i 
! radyo ve gazelelerl Ber-i • • i llnde Japon hariciye ne- ! 
i zırın1n lftlraklyle yapı· ! 
i ıacak lçtlmaın hezırlllı ! 
• • ! ile mefguldur. Almanya- i 
! nm , Matsuokadan mu· i 
t hakkak aurette Japon· ! 

Yeni bir haber 

BELGRlD BERlİHlE 
ANlASTI MI ? 

göre 650 bin liralık darı, 300 bin 
liralık kuş yemi , 210 bin liralık 

nohut ve 140 bin liralık kuru bak
la satılacaktır . Mallar hazırdır . 
Fakat henüz fiyatlar üıerinde 
kal'i anlaoma olmamıştır. Alman
yaya külliyetli miktarda koyun 

Arnavudlukt a 
şiddetli muharebe 

c· .......... . 
[ Resmimiz bir Yu-

! 
non erini ıohllde 

foallyel holınde 

g6sfumekted r • 

Ankara : 21 ( Radyo Gazete
sinden ) Bir gazel ye göre. 
Fransızların 35 000 tonluk Riş/iqo 
ile }anbal lıarp gemileri iyi bir 
lıalde ve De kartla bulu11maktaclır. 

yanın Amerlkaya ve in- ! 
glltereye karfı h2'_rekete ! 

t 
geçmesini taleb edecell i 
allylenlyor • i . 

.._. . ._..~ ..................... ~.~·~·~·! 

iş kazaları 
kanunumuz 

B. Markoviç 

h Bclgrnd : 21 ( a. a. ) - On 
un ' üren çok hararetli Kulis 
ıplonıntık f aalij etinden sonra ka

~ıı ' dün akşam r çok bü) ük bir 
hemmiyel atfedilen bir:toplnntı 
8Pmış ve bu toplantı sabahın 
k saatıarına kadar devam etmiş

tır. Üç buçuk aat süren mü1.a
crelerden sonra hükumetin Mih
cr devletlerinin tekliflerine karşı 
ugo lnvyanın hattıhaıeketi hak-

anda kati kararı nlmış olması 
~hlemcldir . Sanıldığına ~göre , 
Uzakere edilen sarih mevzu 
ugo lavyanın Almanya ile bir 
cmi lecavü:t. paktı imzalaması 
Hındaki ilk-teldifi ile Yugos-

vyanm üçlü pakta iltihakı hak
ndaki Alman ar:ı.u u arasında 
r ıtilaf ı.emini bulmak teşkil 
!emiştir . 
Loııdra : 21 ( a. a. ) - Tay-

18 gazetesinin Belgrad muhabi
deı : - c Yugoslavya gaı.c-

le · tı • Yugoslav) a ile Almanya 
sındaki mü1akerelere müteallik 
raGk ~lı:nanlar tarafından ) apı
\ crııı üçüncü ıayf ada) 

derisi yüklenmiştir • Stok kalma
mıştır. Keçi derileri de çifti 230 

kuruşa yükşclmiştir . Almanya} a 
mal mukabili. mal ihraç edilmesi 
prensipi ü~erine görüşmelerin bu 
mecr&dn devam etmekte oldu~u 

haber verilmektedir. 

f/R JAPON ATEŞE
MlLTERINE CÔRE 

Britanyaya 
Mayısta 

Akın yapılacak 
Tok) o : 21 ( A. A. ) - Jnl)on 

yanın Berlin oteşe milteri olup 
TokjO) a gekn biı b ,.ı Oka - Ma
to Japon gazetecilerine be) anntta 
bulunarak demiştir ki : ônümü1-
<leki mayı ta Almanya İngiltere 
adalarının istila ına teşebbüş ede
cel.:tir. Almanya .şimdi) e ka
dar hava kuvvetlerinin l.::üçük bir 
kı mını ve dcniıaltılarının de kü-
çük bir mikdarını lngillereye kar
ŞL kullanmıştır. 

Son aylarda Almanya bütün 
haurlıklarını yapmış ve yegane 
gayesi olan Jngiltereyi i tila için 
bütiin vasıtalarını toplamıştır. Bu 
biiyük tearruıun boşlaması arlık 
bir zaman meselidir. 

·i·'ll·f·l@:t•ı 
Belgrad : 21 ( A.A. ) - Of ı 

azansından :YuQ'oslav Başvekıli ve 
hariciye nazın yaşında Berline gi 
decektir. siyasi mahafıl bunu bir 
leılimiyet dehli kabul ediyor. 

• .... ' 

' Ankara: 21 ( Rad
yo gaı:ete inden )
T.cpedelenin düş -
mesine dair teyid 
edici bir mnluınat 
gelmemiştir. Fakat , 
bu:bölgede şiddetli 
ınuhnrebeler olduğu 

anlaşılıyor . 

-T!!f 
,., -~-~-

Tcpedelen malüm 
cluı ki,Aı ı n\utlluk
tn çok miihinı bır l 

mc\kıdiı . Burada 
Griba dağı çok arı 

lır . Viy< ,şa vadisi 
d pek mühimdir. 
Atiııa: 21 (n.n.)

lııgilız tn)) nrcleri 
dün Tepedelerıdt-. 

a keri hedefleri lıon 
hardımaıı etmiştir . 
Ynııgınlar çıkmı~tır. 

• 
MOSKOVA RADYO~ UNA GôRE 

iNGİIİZLERİN HAYAClllGI 
AlMANYADAN OSTONDÜR 

Londra· 21 ( a.a. ) - lngiliz 
hava kuvvetleri Alman hava"' kuv
vetlerine karşı üstünlüğünü muha
faza etmektedir. Bu sözleri Mos· 
kova radyosu kat'i bir lisanla .söy· 
(emiştir. Ruslar lngıliz hava kuv· 
vetleri hakkında takdirlerini izhar 
etmektedirler. Sovyet Spikeri in· 
giliz. tayyarecilerinin yarattıklan 

menkibelcri kaydetmiş ve sözleri
ne şöyle devam etmiştir. 

lngilizlerin Bertin, Hamburg, 
Bremen'e yaptıkları muvaffakiyetli 
akınlar lrıgiliz hava kuvvetlerinin 
normal biı surette neler yapmağa 
muktedir olduklarını i'Öıterco en 
iyi delildir. 

Ankara 21 (Hu u:;ı) Bugün 
HÜ) ük Millet Mecli i, umumi he
' t t toplantı ındnrı uııı a Sıhhat 
ve içtımai mun\t'ntt \C

1 

M.lı~e 
7iii'Cunıt ni toplıınnınk ı um mele· 
rındt ki 1 muclıJ it: rı mu1 ıJ..:t ru e 
:bcışlnm şlardıı. 

Sıhhııt ve ıçtinıııı ınun\ eııd 
tn<.:Ümeıı ış•ı \:C ışkırnılnıı h k-

kındakı nl.ıkncinr \t•k:ılellcrııı lns
vıbincleıı Rl'\'ıtıış olan knmııı la~ ı
lın ıııı lctkık \C murnkeııc dmcL:
lcdır. Bu encüınc:n lınıırhıııun la
' ıhn U7Cı indl• llll t <kil lll('l \ C lt t. 
kılrnltıı hulunıııııklu q· l ıç 1 ır 
ehi ı ôlnınmamnsınn ehe nımi) d 
verilmeı..t dır. 

l 
Butiiıı mcmlt kd i~,·ilt>riııiıı n~

lık ve islıkhnllt 11) it• nl.ıkıı lar bu 
:ıa.> ıh.ı mcc ı ııı bu devre:;lnde 

1 kaııurıı.> et kc bc·(lt rcklir. 

Saracoğlunun 
Edene telgrafı 

Ankara : 21 ( A A ) - l lariciye 
vekilimiz Saracoğlu kıbrıstan nyn
luken B. Edene a~ağıclaki tclgnfı 

HITLERIN KABULÜ 

göndermiştir: - < Ekselhns nziz Bertin 21 (a. n.) - Hitler 
dostum . Bıze , f e kalade mütehas-. p~I den oıırn Macar Hariciye 
sıs eden, unutulmaz bir kabül, misa· 
fırpcrverlik gördüğümüz bu güz.el Na1.1rıııı kabul l'tıniştir. konuşma-
Adadan ayrılırken derin dosluğu· da Rıbentrop hıı:ı.ır buluıımu~lur. 
mun çok samimi teminatını zatiali· 
nize tchaıetmek isterim Keıa mü· 
liikatımızın aramızda mevcut tam 
görüş birli~inin bir kere ddha mü· 
şahedesine imkan verdiğim de ila 
ve etmek isterım. Siıe aziz dostum ) 
,iyi ve srüzel bir •eyahat dılerim.,t 

Bremen yanıyor 

Loııdra: 21 (a. a.) Brcmcn acl-
lı Alman gemi i hnta ) ınımakta
dır. bu ~angın lngılıı ta.>.> nrelc
rinin bombalarından çıkmıılır 

A tlantik va:ıiyeti 

.(\tlnntiHc lııgilıı harb aemi
leı ı ve ta\~ ıueleri.> le Alman dc
ııııRllı gt!milerı ve ta)yarderi 
çeırpışmakt1UJıı. A lı:~rl faali etin 
dıger cephesı de şüpheıiı Bal
knııhırdıı. Aıııeı ika ka} naklarına 
göre, Allrıntıktcld ıııücudelc Anıe· 
rıkn suloı ına kadnr bıle girmiılir. 
Ameı ika ga):eleleri bu va:ı:iycl 
iizeriııdc Vaşington hüklımetinin 

(Gerisı üçüncü ayfoda) 

............. 
Vişi - Berlin 
Gerginliği 

Ankara: 21 (Radyo Ga· 
%ete•inden ) - A lmanyanın 
v;,; hükumetinden memnun 
olmadıiı haberleri gelmelt.· 
tedir. Alman aözcüıüne g6· 
re, Almanya Franıa ile iı· 
birliğinden kaçmaktadır. Ru•· 
ve/tin ıon nutkunun Viıi ha· 
kumeti üzerinde büyük teair 
yaptığı anlaıılıyor. Ve ıörii· 
lüyor ki Amerikanın Fran•a 
üzerinde büyülı nüfu~u /ad· 
kimdir. , ............ . 
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• 
BER LIN 

Almanya'nın 
burası nasll 

kalbi olan 
bir yerdir ? 

1 Numarall 
Amerikan 
Genç Kızı 

~ ı ·. HAB 
Ağaç Bayramı dün 
Hararetle Kutlandı 

KAOİRlİOE PORTAKll 

iNKi~~f EDİYOR 
Son yıllarda ve Lilhsst' ra. 

ll' mı yıl Kadirlide portakalcı 1 le 

1939 harbi patlamadan evvel 
her gün , Parisin Burje tayyar~ 

meyaan111dan bir· yoku tayyaresı 

saat 14 te havalanırdı . Bu tay
) arenin yolcuları akşam yemeğini 
Berlinde yemek için tam vaktin
de yetişmiş bulunurlar . Alman
yanın idare merke1.i olan Berlin 
eski zamanlarda buz deryası olan 
bir diyar üzerinde yapılmış şe· 

hirdi. insanların yer yüzünde gö
rünmeğe başladıkları çok eski 
devirlerde bütün Şimali Almanya 
lsveçten ve Norveçten kayarak 
gelen buz ırmakları kaplı bir ku
tup memleketi sayılırdı. İklim de
ğişip de bu1lar eridiği • vakıt Al
manyaya bu bu1.lu devirden killi 
bir toprak, çakıl' taşları , buz al
tındaki topraklara yarı yarıya 

gömülmüş graPit taşları yadigar 

kaldı. 

ve ticaret müesseselerinin bulun
duğu bir şehir dt>ğil, aynı za
manda büyük bir sanat şehridir. 
Berlin şehrinin etrafı fabrika\ar
dan;yapılmış bir kuşakla sarılmış
tır demek çok yerinde bir söz o
lur. Zira yalnız Berlinde elektrik 
kimyası şubasine ait fabrikalarda 
sulh zamanında 180,000 amele 
çalışıyordu. Berlinde her şey ya
pılır. Otomobiller, traktörler, lo
komatifler, türbinler, tulumbalar, 
transformatörler vesaire Seriinin 
şark ve:şimal:~mahalleleri amele 
toplantısını:besler. 

Köprü köyünde 
tören pek 

dün yapılan 
kalabahktı 

ehemmiyet_ verilmiştir. ve 
ne binlerce dönum•toprak 
kal bahçesi.haline --:'gelmişti1 

:cıirli halkı Kozan Kadirli a. 

Berline tayyare ile yaklaşan 
yolcu, grup etmek üzere bulunan 
güneş ışığı altında ) eknesak ve 
sonsuz bir manzara ortasında 
sanki birden yere fışkırıveren bir 
şehir görür. Beri ine } aklaşan yol
cuyu şehrin etrafında karşılayan 
görünüş kumlu topraklar , sahil
leri tırtıllı güllerden ) üksden sisli 
bulutlarla sarılmış çam ormanla
rıdır. Bir tepe bu manzaraya ha
kimdir: San Susi tepesi . Bu te
pede büyük Frederiğin meşhur 
şatosu görünür ... Şatonun tara
çaları , muhteşem merdivenleri 
geniş parkı gözönünden bir ha
yal hıziyle geçer . sonra ela Ber
tin ... Tayyare evvela sanayi sem
tinin üzerinden uçarak elektrik 
sanayiinin :merkezi olar. Simens 
fabrikalarının: ü1.eriııcle bulunduğu 
Simenstat'ı : aşar . Burası adeta 
bir orm<1n ortasında gibidir; bin
lerce pencere, tuğla yığınları ara
sında kale .. mazgalları gibi dışa
rı) a bakar·, de kov iller 1 kanallar 
burada seri ittisal vasıtalarını yü
rütür. ltır amları Rtıdıran kocaman 
bacalar }ükselir, iki dakika sonra 
tayyare aşağıya inmeğ'e başlar , 
manzara sallanır , yatar , doğru
lur. Tayyare bir me) dana iner . 
Burası 1914 harbinden evvel Al
manya imparatoru ikinci Geom'un 
muhafız kıtalarına geçit resmi 
yaptırdığı meydandır . 1930 har
binden evvel de burası Seriinin 
hava limanı vazifesini gördü. Bu
rada mini mini taksilere binilir 
ve otele gidilir . 

Bütün büyük Avrupa merkez
leri bir nehir kenarındadır. Berlin 
de bu kaideden ayrılmaz, ağır 

ağır açan, yeşil renkli surlariyle 
Şpre nehri şehirden geçer. Bunla
rın Sen 'den bir tek farkı vardır. 
Etrafında ağır ağır ve maksatsız 
dolaşan işsiz insanlara rastgelmek 
mümkün değildir. 

Berlin şehri bu nehirin orta· 
sındaki bir adacıktan doğdu. 

On ücüııcü asıı da lslav balık· 
çıl.ula meskun ufacık bir köy var· 
dı. Bugün bu adacıkta balıkçı ku· 
lübeleri yerinde biraz Hollanda 
binalarını hatırlatan muazzam im
parator sarayı vardır. 

Berlin yeni bir şehirdir. Bu 
şehri baştan başa dolaşsanız dahi 
on yedinci asırdan evvele hiç bir 
hatıraya rastgelemezsiniz. Şehrin 
en güzel eserleri sekizinci asra 
aittir. Saray, kütüphane, Katolik 
kilisesi. Fagfur eşya dolu mini mi
rıi Mon Biju köşkü bir kaç hususi 
konak... işte bütün Berlin ~ehri. 

Bertin Prusya ve Almanya ile 
beraber yürüdü. 1786 da Fredrik'
in~ ölümü zamanında Hohenzoel
le;n'in paytahtı yalnız yüzbin nü· 
fuslu bir şehirdi. Bu nüfus 1865 te 
yarım milyonu buldu. Bugün Ber
linde yaşayanlar dört milyondan 
fazladır. Büyük Berlin şehri Şark
tan garbe 15 kilometre ve Şimal
den cenuba l~ kilometredir. 

BurUl ısınız devlet daireıinin 

Demiryolu berlin şehrini ye
raltında degil, havai hatlarını do
laşır. Tren ~durakları şehrin tam 
göbeğindedir. Şimal ekspresinden 
inen yolcular kendılerini Seriinin 
en canlı, en gürültülü caddesi O· 

lan Fredrik ~rase cGddesi üzerin
de olurlar. Ve bu yüz metre ka
dar yurur yurumez meşhur 

mur caddesile karşılaşırlar. Fakat 
ıhlamurlar caddesini cesim ağaç

ların gölgelendirdiğini sanmak 
yalnış olur. Zira bu ıhlamur a2"aç
ları henüz küçüktür. Fakat yaya 
koldırımları orta yerde olan bu 
cadde çok:-geniştir. Berlinin ana 
kandamarı sayılan bu yoldan sa
raya ve_ Tıjergorten:ormanına gi
dilir. Seriinin :meşhur takzaferi 
burada dikilidir. Burada biten 
cadde:1914 ten evvel Seriinin en 
büyük caddesi sayılırdı. Bu günde 
bankalar, nakliyat kumpanyaları, 

sefaretler, büyük oteller. ve bun
ların arasında bütün Seriinin in
cisi sayılan Adlon oteli, büyük 
lokantalar, kahveler, lüks ma~a
lar bu yolun kenarlarındadır. 

Sonra Tijergeston ağaçlı yol· 
tarı başlar, heykellerle dolu güzd 
yollar, sağda Rayştag binası, sol
da Vilhelm Staase hariciye Veka
ltti, lngiliz ve Amerikan sefaretha
neleri, ve diğer vekaletler bu cad· 
de üzerindedir. Ensonra yeni dai · 
releriyle beraberFührer'in oturdu
ğu yer. 

Berlin'de en çok dinlenen mÜ· 
yada en güzel hayvanat bahçesi· 
dir. Burada geniş çayırlar, koca 
ağaçlar'a bir bir iş ın den aynim 

' hayvanlar rahat rahat yaşarlar. 

Berlin'liler bu bahçeye gelir, aske· 
ri müzikayı dinler, beyaz bir fili 
rahat rahat seyreser. Mini mini bir 
gölün rüziarla hafif hafif köpür
dü~üne baka baka yemek yerler. 

Berlin'de en çok ~inlenen mü 
zika, askeri musikidir. Berlin isti· 
yen herhangi bir müessese askeri 
müzik heyetini kiralayabilir. Meş

hur otellerde, lokantarlada he· 
men hergün askeri bandolar ça
lar. 

Berlin yeni bir şehirdir. Yaz· 
lan çok güzeldir. Kışı çabuk ge
lir, sert ve rüzgarlıdır. 

Fakat bunlar maziye ait hatıra· 
!ardır. Bu gün artık eski Berlin 
yok. Gece olunca alarm işaretle· 

ri veriliyor ve şehir kapkaranlık

tır. Motör sesi ve top gürültüleri. 
Vilhelmştrasse bomba parçaları .. 

Ne yapalım, var : 

Harpten evvel, yani insan'ar 
ölmek ve öldürmekten başka şey
ler düşünebildiği zamanda her 
memlekette en güzel genç~ kızı 
seçmek ve bunların arasından kı
ta güzelini ve daha sonra da dün
ya güzeliniftayin etmek hemen 
hemen dünyayı işgal eden mühim 
meseleler arasına girmişti. Bu iş 

bugün hemen hemen her tarafta 
terkedilmiştir. Yalnız Amerikada 
bütün ehemmiyetini muhafaza et
mekte ve seneler geçtikçe bütün 
Amerikan:halkının alakar olduğu 

ve seçime iştirak ettiğ"i milli bir 
hareket halini almaktadır. Hatta 
denilebilir ki, bu seneki: Ameri
kan güzellik musabakasını B. Ru7.· 
veltin tekrar cumhur reisi seçil
mesi kadar:büyük bir alaka ve 
heyecan uyandırmaktadır. Çünkü 
Amerilcada: ,milli güzeli seçmek 
bir jüriye değil bütün halkın re
yine bırakılmıştır. Seçilen güzele 
[ 1 Numaralı Amerikan Genç 
Kızı] gibi şerefli bir ad da veril
mektedir. Bu yıl en gözde olan 
namzed Yinx Falkenburg adında 
çok sevimli :ve fevkalade güzel 
İspanyol menşeli bir genç kızdır. 
Resmini yukarıya koyduğumuz 

bu güzel için daha şimdiden bü
tün Amerikan gazeteleri, mec-

Ağaç bayramı dün Köprü kö 

yüöde yapıl~ıştır-:-B!yram, _ha~a-." 
:nın güzel olmasından pek neş ~l'. 
geçmiştir. Talebe, memur ve bını 
bulan halkın iştirakile gösterilen 
ağaç dikme faaliyeti hararetli ol· 

muştur. 

Orta tedrisat okullarının tatil 
olması dolayısile ağaç~ bayramına 

kalabalık talebe gurupları da iş · 
tirak etmiştir. 

Törene Halkevi bandosu işti

rak etmiş, toprak ve ağaç hak
kında hitabderde bulunulmuş. ta· 
!ebeler şiirler okumuştur. Ziraat 

:okulu da'.:misafirlere ayran ikra
mında bulunmuştur. 

Münhal mahall• 
mümeııilliklai 

Adana Belediyesi, inhilat:cden 
mahalle mümessillikleri içiin nam
zed rösterilmesini partiden talcb 
etmiş ve Vilayet Parti :Heyeti bu 
hususta ocak teşkilatına bir tamim 

yapmıştır. 

SEYHAN ADLiYESiNDE 
TERFi EDENLER 

Dün öğrendiğimize göre böl
gemizde daha b;r kısım adliyeci
lerimiz birer derece terfi etmiş
lerdir. Yeni terfi ve tayinler lis
tesine göre, Saimbeyli hakimli~i
ne Ergani Madeni hakimi Muhtar 
Akşener, Burdur hukuk hakimli
ğine Adana sulh hakimi Hadi 
Okan, Adana ağır ceza mahke· 
mesi azalığına terfian Tevfik İzgi, 
Osmaniye ceza hakimliğine terfi· 
an Ali Tekinay, Osmaniye müd
dei umumiliğine terfian Rüştü 
Kayıkçıoğlu na~il ve tayin edil
mişlerdir. Tebrik ederiz. 

-------
muaları, magazinleri koca koca 
sayfalar tahsis ediyor. 

Görülüyor ki, Amerika, henüz 
harpten başka şeyleri düşünebilecek 
kadar huzur ve saadetini muha
faza eden biricik memleket ol
makta devam ediyor. 

-------------------~------

GONÜR VODYili • 
Kuvvetli Aşk-Teşhis 

Bir delikanlı genç bir kıza kur yapıyordu.:Heyecanlı bir ifade ile: 
- Ah .. Bilseniz,[sizi o kad6.r seviyorum ki her gece rüyama gi

riyorsunuz! 
- Gösterdiliniz alakaya teşekkür ederim. Fakat başka bir rakibi

niz bana olan muhabbetini daha güzel isbat ediyor. 
- Ne tarzda? 
- Beni o kadar çok seviyor ki geceleri beni düşüne düşüne gözü-

ne uyku girmiyor. 
• 

Şişman bir arabacı bir doktora müracaat etti. 
ce muayene ettikten sonra şu teıhisi koydu: 

-- Siz idropiksiniz, azizim! 
-- Bu da ne demek? 
- Yani vücudunuzda toplanmış su var! 

Doktor kendisini iyi-

- Su mu dediniz? Fakat ben ömrümde hiç su içmedim. Hep şa-
rak içerim. Ah şu meyhaneciler ah, insanları nasıl da dolandırırlar! 

=--- -
DUVDUKLARIMIZ 

Denizin dört bin metre derinliğinde 
Profesör Pikard harbin ilmi ararştırmalar ya

panların önüne çıkardıiı türlü müşkülatlara rağ
men her müşkülü' yenerek ilmi araştırmalarına de
vam etmek ve hayalini tahakkuk ettirmek istiyor .. 
Profesör Pikard gökyüzünün en sonsuz yükseklik
lerine çıkmıştır. Bu kere de denizlerin en derin
likleıine inmek istiyor. Profesör bu hususun çok 
müşkül olduiunu kaydederek şunları söylüyor. 

- Evet makine ile bin metreye kadar inece
ğ'im .. Bu bir deneme olaca1'. Nasılsa bin metrede 
hiçbir tehlike yoktur. Sonra bu denizaltı kabine• 

sini içinde mürettebat dolmadan 3 bin metreye 
indireceğim .. Makinenin otomatik olarak suyun 
üstüne çıkması lazımdır. Bu tecrübe muvaffak o
lunca muavinim ile birlikte 2000 metreye kadar 
inece~im. Sonra yine miirettebataız olarak cihazı 
6000 metreye indireceğim ve bu da muvaffak ol
duktan sonra muavinim ile birlikte 4000 metreye 
inip hayatımın en büyük zevldni alacağım .... 

Profesör Pikardın dört bin metreye inmesi 
meıelesi tahakkuk ederse bu hakikaten dünyada 
eıi olmıyan bir hadiıe tcfkil edece~tir. 

Al TIN f İYATI 
İstanbul : 21 ( Türksözü 

Muhabirinden ) - Altın fi. 
yatları yüksekliğini muhafaza 

etmektedir. Dün de bir altının 
fiyatı 24,40 lira idi. . ........,...... 

Çiftçilere 
çiğit tevzii 

Ceyhan: 21 (Türlcsöüü muha
birinden) -- Bölge çiftçilerine ve
rilmek üzere Geyhan pamuk ü
retme memurluğuna - 35000 -
bin kilo akala ciğidl geldiğı ha
ber~ alınmıştır."' Bu':(Akalalj çiğidi 

-geçen senelerde olduğu gibi, bü-
tün müstahsile ve hazırladığı fel
hanına-göre reıde_~mevcud çiğit 

~nazara alınarak:verilecekdir. 

--.• M. S. 

CEYHANDA KÖY HUDUD 

iHTilif lARININ HAlLİ 
Ceyhan: (Türksözü muhabirin

den) - Bölgemiz.,:köylerinde., ve 
komşu köyler arasında sınır mü
nazaaaı senelerdir devam etmekte 
ve fakat köylerin sınurlarını gÖs· 

terir esaslı bir sınır kağıdı ve 
haritası bulunmadığıuıian ''bu ih
tilaf bir türlü hal .:edilmemekte 
idi. Bu vaziyeti nazarı itibare alan 
çalışkan ve müteşebbis kayma
kamımız B. Bekir. Suphi Aktan 
her .. köyün: esaslı biri~şekilde_ha
ritasının çizilmesi: yolunda faali
yete geçmiş ve bu işden anlar 
bir fen memuruna bu işi tevdi 
etmekle,:bugüne kadar -- 29 -
köyün haritasının ikmal.olunduğu 
öğrenilmıştir. Ancak bu - 29 -
köyün haritası kaza idare heye-: 
tince tetkik ve tasdik : edildikten 
sonra muteber:olacaktır. Badema 
iki komşu köy halkı arasında zu· 
hur edecek sınur ihtilaftan bu 
haritalara göre çabucak hal ve 
fasledilmi~ olacaktır. -- M. S. 

CEYHAN ÇiFTÇiSiNiN 
MAZOT işi HALLEEILDI 

Ceyhan: 21 (Türksözü muha
birinden) - Ceyhaoa halen bir 
vagon mazot._gelmiştir. Bu ";"ma
zot traktör_ sahibi_bulunan çiftci
\ere - 25 - şer teneke olarak 
tevzi edilmektedir. Traldör~~sahi
bi çiftçilerin adlarını gösterir bir 
liste tanzim edilerek mazot tevzi 
işi bir sıraya konmuştur. Daha 
iki vagon mazot geleceği alaka
darlardan öğrenilmiştir. - M. S. 

iki mühim eaer 

tabettiriliyor 

Maarif Vekili tarafından müs
veddeler Türk Tarih kurumuna 
hediye etmiş olan büyük riyazi
yecimiz merhum Salih Zeki'nin 
•• Asari Bakiye,. ve "Kamusu Ri
yaziyat,. adlı iki mühim eserinin 
bastırılmasına başlanmıştır. 

O•maniye' de yol 
inıa faaliyeti 

Osmaniye belediyesi Kasaba 
içi yollarının inşa ve tamiri faali
yetine devam etmektedir. Yakın
da kasabanın mahalle arası yol
larının da tamirine başlanacaktır. 

At yarııları 

Osmaniyede 23 Martta yapı

lacak at yarışların bınütün hazır

lıkları tamamlanmıştır. Bu yarış

ların hararetli olaca~ı tahmin e
dilmektedir. 

bir narenciye fidanlığı te 
şe hbüsündedir. 

Halkevimi:ıde dün-

Şehrimiz Hnlkevinde _ 
ce dil tarih,: coğrafya f akz 
çentlerinden Bay Enver 
ral tarafından "Amiral N 
Osmanlı imparatorluğu,, 

bir konferans verilmiştir' 

Merain Cumhuriyet 
Parti•i Reiılilİ 

' .. Dün aldığımız malurn 
askerlik hizmetine çağrıl 
rine Cumhuriyet Halk 

11 
Mersin vilayet idare heY~ 
Bay Rıza Bozkurdun yer 
Yakııp Ersoy vekaleten ev 

tir. ı• 
Damga re•min• ti 

olmayan ellf'ai 

Milli Müdafaa ıııiik 
karıunu mucibirıce halkt•

11 

hayvan, eşya ve maJıe 
olmak üzere Milli Müdaf~ 
lefiyeti komisyonlarınca._,' .. ..,. ...... 
lunan kararlar, alınan 

. rıe 
eşyanın muayenelerı rt' 
tanzim ~lunan raborl~ 
hiplerine verilen tesliıtı .r.IJI 
l d . e I• 
arının amga rrsmın İf 

mıyacakları:takarrür elıtl 
kablara bildirilmi$lir. 

Mi•i.te bir P~ 
teai• edili.1°' 

Misiste İstasyon Y~ 
dönümlük bir sahanın ~ 
rilmiştir Burası çiçek ,il-. 
ekilmek suretiyle bir r 
konacaktır. 

Bu işte bilhassa fll 11 

dürü ve Mi·is Muhtarıfll 
leri göze çarpmaktadır· 

Taz.e Sadetti 
Erik çilıtı 

Şehrimizde Taze 
Erik çıkmış, halde satıl 
lanmıştır. 

Tar•u.ta imar fo 

Tarsus son yıl içİ~ 
ğişmiş bulunuyor. Hiik 
deki köhne dükkanl,r 

bir Park haline korı::, 
istasyon arasındaki P8fı 
tılmış, Belediye ~ar~ til 
dükkanlar inşa edılııı•Ş 

B. Şadi Fabrik•5: 

!un da bir kısım par fi 
kasap, sebze dükki01' 
konmuştur . 

Çivi 

Dün Ceyhan 111ıı0,. aldığımız malümata f 
11 

da büyük bir çivi sıkJ 
Bu yüzden Naşidiye 
inşaatının bile nks•111 

kulmaktadır. 

DÜNKI ~}. 
Dün Adana 

1
St . e 

Mersin Orta okul 1 

11 
raat Lisesi arasında 
best duhuliyeli bir 

yapılmıştır. Çok 51~, 
bu karşılaşmada Me şof 
kulu 4 - ı kazan"'' 

ô L (/ti 
Cumhuriyet f-fal~ a 

.d .. .ı: •• B Hii5" ı are amırı ay 
kainvalidesi Bayan t 
perşenbe günü vef~ 

1 

nazesi dosttan tara '1 
kaldırılmıştır. ÔIÜYe.1 1• aı mel diler, keder ı 

lıtında bulunuruJ. 



YUGOSlAVYA BİR KARAR I 
ATifESiNDE 

(Birinci sayfadan arlan) 
lan emniyet bahiş beyanata ilk 
aahifelerini :ı tahsis etmektedirler . 
Bu hal müzakcratın devam et
mekte oldu~unu göstermesi iti
bariyle manidardır. 

Nazilerin pek o kadar mlılad
lan olmayan hatırfinn tıklan bu· 

ast' rada hayret ve korku tevlid et
ııt• miştir. Çünkü bunda gizli kelime-
e lcr bulunabilir 
k Belgrad : 21 ( a. a. )- Naib 
;şt~!'frens Paul dün Başvekil Süvet
. 8~oviç ile Başvekil muavini Ma-
1 # ;Çdi ve hariciye nazırı Markoviç'i 

kabul etmiştir . 

J Bertin : 21 ( a. a. )- Bir hu· 
l"'T:ausi muhabir bildiriyor : Maca
" • ·atan hariciye ııa7trının Beri inde 

lunması Yugoilavyanın üçlü 
kta iltihakı me elesi ile ataka-

ar göı ülmektedir. Almanya, Ma
ristanla Yugo lavya arasında 
acaristanın Yugoslnvyadan i te
i~i arazi meselesi hakkında bir 

anlaşma teminine çalışmaktadır. 

_J Ankara : 21 ( Radyo gaıete-
t ,ı nden ) - Belgradda kabine İÇ· 
fi rrıaından sonra bir resmi teblik 

~şredilnıiş isede tebli~ sarih deQ'il 
ır.Adliye,1-iraat ve lçtimat Muave
ct naıırlarının istifa etti~i ha· 

k 11 bcrleri verili_> or. Fakat bu haber 
Y~.. eH üd etmemiştir. Sovyet rad-

efll"' 
o una göre, Almanya • Yugos · 

8V) a arasında şöyle bir Pnlaşma 
•pılmıştır : 

J _ l- Almanya Yugoslavyanın 
lı Dulkt tamamiydini garanti ede-

~ ktir. 

ii1' 2- Üçlü pakta dahil olan di
tall-' er devletler de bu tamamiyete 
eır'j 8)el: edecck. 
f,. 3-LAlmaıı)a , Yugoslavyaya 

ı b sonu Egede bir mahreç 
ecektir. 

ııe 4- Yugo lavya lngiltere ile 
rı~irliği yapmiyaca'ktır. 

tıl Diger kaynaklara göre, bu an-
t~ rnada, Yugoslavyanın Almanya 
tJllf yhinde propaganda yapmama

da kararlnşmıştır. 
Bir anlaşma) a varılmış oba 

e Almanyanın bütün isteklerini 
e edcmiyece~ini söyleyebiliriz. 
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Program, saat ayarı 
AJANS haberleri 
Mür:ik : Hafif Parçalaı 

Ev kadını-Yemek liilesi. 
Program, Saaı ayarı 

Müzik : Türkçe Plaklar 
AJANS haberleri 
Müzik : Türkçe PIAklar. 
l"roiramının devamı 
Müzik: Riyastt•cumhur Ban· 
dosu. 
Müzik : Hafif Melodiler 
(Pl.) 
Müzik : Konser - Devlet 
Konservatuarından Naklen 
Neşriyat. 
Progr anı, saat ayarı 
Konuşma : Ziraat Tahvimi. 
Müzik : Radyo Caz Orkeıt 
rası (İbrahim ÔıiÜr idare· 
sinda) 
Müzik : Mızrablı Sazlar ta· 
kımı. 
Konu4ma (Günün Mes'cle· 
leri). 
Müzik : Köy Türküleri. 
Memleket Saat ayarı, ve 
AJANS Haberleri. 
~üzık : Seçilmif Şarkılar. 
Radyo i'azetui. 
Müzik : Radyo Fasıl He· 

yeti. 
Konuşma (Kitap Saati). 
Müıik : Radyo Salon Or 
kestrası 
Memleket Saat ayan, A· 
JANS Haberleri; Ziraat, Es
ham - Tahvilat Kambiyo· 
Nukut Borsası (Fiyat). 
Konuşma (lniilizce - Yal
nız Kısa-Dalga Postasiylc) 
~~üıik : Caıband (Pi·) (Sa
at ~3.ıO - a kadar Yalnız 
Uzun Dali'a ile) 

Prova• ve Ka· 

KIBRISTAKİ MÜlAKAT 
V( AlMANYA VAZİYETİ 

TA YMISIN MUT ALEALARI 
Londra : 21,.{ A. A. ) - Tay

misin diplomatik: muharriri Bay 
E<len ve Bay Saraçoğlu mülakatı 
hakkında şu satırları yazıyor : 

- < lki narn arasında geçen 
şubatta yapılan müllikattanbed 
Hitler tasavvurlarının bir kısmının 
suya düştü~ünü görmüştür. Yu
nanlılar ltalyan taarruzunu tard 
ettiler. Yugoslavlar ise Yunanlı-

lara taarruı etmek için-"'memle· 
kellerinden geçmek istiyen Al
man askerlerine yoı:vermemektc
dirler."Bu şartlar içinde İngiliz 
ve Türk hükumetlerinin bu iki 
mümessili arasında yeni bir mü
lakat faydalı görülme!.te idi. Al-

·, 

man propagandacıları Yunanistana 
bir ultimatumclan ve hattA ulti
matomsu.ı bir taarruzdan bahset· 
mektedirler. fak al Büyük Britan
ya, Yunanlitan ve Türkiye ara
ıında şu anda en kati bir karşı

lıldı itimad mevcuddur. 

K[REN ~EHRİ OO~M[K'. ÜZERE 
( Birinci sayfadan artan ) 

dirler. Dünkü muharebelerde hal· 
yanlar bilha5sa a~ır zayiat vermiş· 
!erdir. 

Berberada altı top iğtinam 

edilmiş, on üçü subay olmnk üzc
ı e 200 den fazla ltalyan esiri 
alınmıştır. 

Kahire: 21 ( a.a .) - Hava 
kuvvetleri kararrahı : lniiliz hava 
kuvvetlerinin Eritrede, Asmarada 
Trablusugarbte ve Arnavutlukta 
mutad ve munzam faaliyetlerine 
devam ederek düşmana her tarafı a 
ağır zayiat vcrdirilidi~ini bildiri· 
yor. 

Kahire: 21 (a.a .) - ltalyanlar 
Kerende ümidsiz bir mukavemet 
ıöstermektedirler. Habeşistanda 
Haile Selasiye kılaları Scbra Mar· 
ko üzerindeki tazyiklerine devam 
etmektedirler. Bunlar kısmen mu· 
hasara edilmiş bulunmaktadır. 

Ankara : 21 (Radyo Gazete
sinden ) - Son bir habere iÖre, 
do~u Afrikada Hadişa zaptedil
miıtir. Burası lngiliz kuvvetleri ta
rafından alınmıştır. 

Eritrede Keren etrafındaki mu 
harebeler ise son haddini bulmuş
tur. lalyanlar son bir nevmidi ıray· 
ret sarfcdiyorlar. 

ilan 
ADANA DEMİRSPOR KUlO
BÜNO[N: 

Kulübümüzün esas "nizam 
namesinin 7 inci madde!i ta
dil edileceğinden 25 Mart Sa
lı günü saat 17 de Adana gar 
salonlarında kongre aktedile 
cektir. Bütün kulüp· menıu

beyninin teşrilerini rica ederiz 

-

. 

. 
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BORSA 
Pamuk 

CiNSi 

- Hububat 
KiLO FIATI 

En az En çok 
K. S. 1 K. S 

49,00 1 50,00 

60,00 60,00 

Hür Fransız kuvvetleri 

kumandanının ziyafeti 

Kahire: 21 ( a.a ) - Ortaşark-
taki hür Fransız kuvvetleri 
kumandanı General Katru 
dün akşam Eden ve General Dil 
Şerefine bir kabul resmi' tertip et· 
miştir. Bl(kabul resminde lngilte
renin Mı~ır elçisı, General Vcy
vel ve Eden'in müşavirleri ve ln
giliz elçilik erkanı hazır bulunmuş· 
!ardır. 

/ngiliz Kral ve 

Kraliçe.inin ziyarctl•ri 

Londra: 21 (n.-n.) · - lngiliı 
Kral ve kraliçesi Ameriluuıın ııön 
derdiği muhriplerden birini ziya
ret ve tetkik etmişlerdi.r 

1 

ANKARA RADYO GAZET[Sİ 
( Birinci sayf adan:artan ) 

nazarı dikkatini celbetmektedir . 
Eğer Amerika bu işe karışın;a 
harbe doğru bir adım daha atmış 
demek tir. 

Mihver devletlerinin Ameri
L:aya hareketilgittikçe sertleımek
tedir. Anlaşılıyor ki Almanya ve 
ltalya Amerikanın müttefiklere 
) ardım kanununu bir türlii ha1-
medememektedir . 

Dikkate layıktır ki Mihverciler 
artık nihai rnferden hiç bahset
miyorlar. Bu şüphesiı Amerikanın 
'on jestleri karşısındaki çekingen
liktir. 

Bona katibi umumiliiind•n: 

tepesi şosaiı üzerinde 15 döııüm 

bağ ve meyve ağaçları Bağ' evi 
ve müştemilatı. 

3 - Bürücekte Yoğurtçu yur-
AT YARl~lARI 

Borsaya ait 1l1 cilt ve 

355 1 - 3600 varak numaralı 
tah ildar makbuzu ile 1901-
950 varak numaralı pazar yeri 
tahsilat makbuzu zayi olmuı
tur. 

Bunların hükmü kalmadı· 

ğı ve bulanların Borsaya getir
dikleri takdirde memnun edi.
lcc..kleri ilin olunur. 

i LAN , 
SATIUK TARlA, BA~. YAYlA 
YURDU. 

f 
1 

l - Abdi otlunda iyi "ir l 

dunda müftü yurdu yolu üzerinde 
parsellere ayrılmış hıırita~ı muci· 
bince menba suları evleriyle irerek 
ayrı ayn i"erek toptan satılıktır. 
Almak istiyenler ~ıhhat vcklletin· 
de doktor A. i{e•ıi ı-üvence 111ü 

Adana Atll Spor KulU
bU edma 30- 3 - 94t ve 
20- 4 - 94t Pazar gdnlerl 
Af Yarıfları r•Pll•c•ktır. 

2-2 128:l2 racaatJarı 12771 13 -1.S 1 
mevkide 130 dönüm tarla var. 

2 - Yılanlı mearaaında Kurt 

t2784 10- ta 

1 ü ksözü Gazetesi oKuvucuu~ıNA, .oü~Y~Nı~ ~ER TAR~nNoA vuKu 
=====~============= BUlAN HADISEl[RI GUNU GUNUNE V[RIR. 

T .. k .. .. M b KİTAP, M[CMUA ~EK, Bİl[T, Afi~, -~PlAN HARİTA, 
ur sozu at as 1 BllOMUM MATBAA İ~lERİNİ TÜRKİYEDE MEVCUT 

MATBAAlARA REKABET EO[R DERECEDE TABEDER 

• 
cnot: lko~mo a 

a -
Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 

Mücellithanesinde Yapılır. 

• • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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12567 HER ECZAHANEOE BUlUHUR 

TORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

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 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır . 

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

" 4 
" 

250 il 1000 .. 
40 

" 
100 

" 
4000 

" 100 
" 

50 
" 

5000 
" 120 

" 
40 

" 
4800 

" 160 
" 

20 
" 

3200 
" 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, ıı :Birincikanun, 
1 1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

--------' 

iŞ BANKASI 
Kü~OK TASARRUr HESAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şu hat, 2 Mayı"I, 1 Ağıısto-ı, 3 lkincitt şrin 

tariblednde:: yapılır. 

l 9 4 1 tKRAMIYELERI 

l AJet iOOO Liralık 2.000 Lira 

8 
" 

lOOO 
" 

3.000 ti 

2 
" 

750 
" 

1.500 
" 4 

" 
öOO 

" 
2.000 •• 

8 ti 250 
" 

2.000 
" 35 

" 
100 

" 
3.500 

" 80 
" 

60 
" 

4.000 
" soo 

" 2o " 
6.000 

" 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

----------------------------~------------
Abone ve İlan 

Şartları 
Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylık! 600 ,, 
Oç aylığı 300 ,, 

Aylık ta abone edilir. -
lllnlar için idareye 
mUracaet etmelldlr. 

TÜRK.SÖZÜ 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumt Neşriyat Müdürü 
MACiD GÜÇLÜ 

Basıldıtı yer : TÜRKSôZO Matbaası 

TORKSOZO 

Radyoların Şahı i 
-Ot 

1 

_.-··············~·· 
En nefis salebi 

En halis ve sıh
hi baharatı yal
nız ÇAPA 
MARKA MEDİATOR müstahzaratın -

da bulursunuz. ı • 
ı 1 
-Ot 1 Beşiktaş Çapa-Her modelde ve her 

keseye elverişli yeni 
gelen radyolarımızı 

görmeden başka 
makina almayınız 

-O- • 

i 
marka 

-Ot 

f Muharrem Hilmi Remo 1 i 
Abidin paıa cad. No. 112 Telgraf: Remo - Adana 

- Telefon: 110 

12755 

, .................................... I~ 

Mi 
Bayanların sıhhi arkadaşı 

Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizlik!~ 
rinde gösterdikleri a
lakasızlık, mühim ra
hatsızlık ve hastalık- • 
lara yol açmıştır. İşte 
bundan dolayı, her:sa-
ym bayan, adet za

manlarında bu gibi hastalıklardan korunması için · yalnız 1 
(FEMJL) kullanmalıdır._. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMıL) in hususi BAGLARI da vardır. 

ECZANElERDEN VE TUHAfİYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARINDAN ARAYINIZ 

Cenup Mmtakası deposu : Bahri Diril Ticar thanHr L Y alcamii ~ivarı No 7 !.-1 

Bunların~uzunlukları.~dörf·metreden on metreye kadar 
olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke
ser, karında ağrılar. sancılar yapar. Zayıf. kansız, derman
sız bırakır.fTehlikeli hastalıklara yol açar. Tedavi ile vu
cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

TİMOFÜJ 

UZUNLUGU 4-10 METREYE KADAR 
OLAN(ABDEST BOZAN) OEHiLEH ŞERİTLERİ 
ÖLOÜRUP V.UCUDTAN OlS•Rı ATAN 
TAM TESİRLİ BiR MÜSTAhZARDIR. 

S. ve / . M. V~~Ö!•~i_,tı,, 8/fi N• /u .. • 
24· ~- '"D lıuıR/ı ruAıoltm &t11•dıit 

- REÇE.Tli İLE SAr/Llf( -

I
~ Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul
~ tanış tarzı"yazılıdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekale-
K nin müsaadesini haizdir. 12761 

1 ·· ·www~.c>.~ .... ~~~.n.~WW ~ ~,fi,!l,IAW. 

:.. ................. ~ 
v-w-w--.__....._..---w-w--....,...,..,.-w-w-..~~ ......................... ,,.....,,,.._..,--~ 

DOKTOR 

Yalçm Mustafa Ozol r zo•~ ! Dahiliye;Müteha .. ısı ~ 

! 
Kızılay Ulucaıt1i caddesi istiklal ilkokulu ka edt 

Eski İnan yazıhanesinde yeni açtıkJ muayenehafl 6 
gün hastalannılkabul eder. 12762 ~ 

. :A 
---------------~ 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Balta' 1 

HASTAlARINI HER GON MUSTAf A ~ ı. 
ECZAHANESİ ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANU" iıi 

~~ 
~~ , -_, ~ ~ w --- ~w-- 1 ie 
~ Memleket Hastanesi Bevliye müteb ıu 
l k 

'. DR. OPERATÖR Saim Erk d 
k 

~ Kadın, erkek idrar yolları {böbrek, meıarıt ı" 
tena•ül hastalıklarını) 1 dı 

( Kızılay Caddesinde, lstlklll Okulu kar.ş•'' ,İ 1za 
ı ıad•· u ı muayenehanesinde tedaviye baf . ed 

J. 12778 14-30 Telefon · lu 

~-------
••••• w .... o --- ...... ---- .. - .. ~:~ 

ol 

Muzaffer lokman ~~ Dr. 
HASTALARIN~"~i;· cÖ~te;AYENrnA~(-;; 

__ .. __ .... __ ~~-B~l-- ~D~R- _ _ ~?f 
1 ,·~a 

Saatçı Vehbi Çörrıe'E: 
Saat Kules Karşısında 

ZENİT, ARlON, NEKER, MACAR, HiSld ~ 
YE ERKEK SON MODEL SAATlERİMİZ Y(I ~~d 
BE~~BER GELMiSTiR. HER TORLO TAMİlj~' 
EDIUR... 12749 '"j Ye 

\ı ~~ 
MUHARREM HllMİ REMO. MOESSES[SIN~ :::1 

Müessesemizde bırakılmış radyosu olan kif11
1 

~ 

nelerini 15 gün zarfında almadıkları takdirde k 
her türlü zarar ve ziyan ve kayıpdan mesuliyet 
ğimiz sayın müşterilerimizin malumu olmak .. üz;; 

3-3 1 

a 
l 


