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B 
alkanların son günlerdeki va
ziyeti dünya.IJı meşgul eden 

meselelerin başında olmakla 
devam ederken Ankarada müşte

rek bir Türk - Bulgar deklaras
yonu imza edildi. Bu deklarasyon 
ne hir ademi tecavüz ve ne de 
bir dostluk paktının tantanalı f or
mülü içinde yapılmış bir akit de
lildir. Yalnız, iki memleketin, ~ar
ıılıklı emniyet ve men/aatlerıne. 
hürmet lıis ve arzularını müt411azı, 
/akat samimi bir formülle dünyaya 
bir kere daha ilan etmelerinden 
ibarettir. Bu deklarasyonun bütün 
ehemmiyeti: Balkanların bacasını 
alev sarmakta bulundulu bir sıra
da bugünkü vaziyetle en çok alti
'""1ar- iki Balk0J1lı def.iletin , Bal
kan mlh•nan itlamesi ufruntla 
duydukları arzu ve iradeyi ifade 
etmesidir. 

Deklarasyonun metninden de 
açıkça anlQ1ı/dıfı gibi Türkiye fit! 

Bulgaristan birbirlerine karşı bir 
tecavüz mahiyeti alacak her hangi 
bir hareketten ictinabı taahhüt et
mt!ktedirler, Bu taahhüt. iki mem
leket münaubet ve politilca•ında 
mevcud olan bir realiteyi bir kere 
daha sözle ifadeden başka bir ıey 
delildir, Uzun yıllardanberi harici 
aolitikasını dt!tlamlı bir sulh arzusu 
ı7zerine istinad ettiren Türkiyenin 
Bulgaristana lcarıı her hangi bir 
tecavüz emelinde olduf unu kimse 
iddia edemez . Bulgaristanın da 
Türkigeye karşı böyle bir niyette 
bulundutu söylenemez . Yalnız bi
zim. Bulgaristanın son günlertkki 
tJaziyetine karşı şiddetle alcika
rnızı çeken şey , bu memleketin 

alkan sulhunu bozacak bir lalcım 
laarici tesir 't'.Je hareketlere .sahne 

lmak istidadını göstermiş. bulıı_n
ll'lasıdır. Hiç ,.aphe yok kı. bu ıh-
tima/in tahakkuku bizi milli em
niyet bakımımızdan çok alcikadar 
eder. Bunun içindir ki. Ankarada 
ftıe/isi gün imza edilen Jeklaras

onu yolnız iki memleketin birbi~
rine karşı tlofrudan dof ruga bır 

tecavüz hareketinden içtinablarını 
rnutazammın bir taahlıüt defi/, ay
ni zamanda milli emniyetlerini ih
lcil edebilecek hare/cet/ere vasıta 
olmaktan da çekinmelerini amir 
6ir anlQ1ma olarak telakki etmek 
dzımdır. 

Deklarasyonda üzerinde du
rulması lazım gelen en mühim 
okta/ardan birisi de bu anlQ1ma

ıaın iki memleketin daha etlflelce 
irmiş olduJ..ları taahhütleri hiç 
ir suretle ihlal edemiyeceli nok
sıdır. Bulgaristanın daha etJt1el 
'ç bir memleketle böyle 'bir kar
ıklı yardım veya itti/ak gibi bir 
ahhüt altında bulunmadıf ı düşü· 
"lecek olursa bu şart • dolrudan 

ruya Türkiyenin lngiltere fit 

Yunanistana verditi sözlere sada
atini bir kere daha te1idetmek 
zere konmuştur. Bu şart Türk -
ulgar müşterek deklaraıyonunu 

Atina : 18 (A. A.) - Yuna· 
nlstandaki lngiliı hava kuvvetleri 
tebliği : Brendiıi hava meydanı 

muvaffakiyeUe bombardıman e
dilmiştir. 

Düşmanın Tcpedelen şimalin· 

deki mevzilerine yeniden taarruz 
edilmiştir. 

Atina : 18 (A. A.) - Mevzii 
şiddetli muharebeler olmuştur. 

Düşmandan yeni mevzilerle yüze 

yakın esir aldık Tayya'relerimiı 

Jtarp sahaS1ndaki hedefleri bc,m· 

bardumın etmişlerdir. Diğer ta· 
raftan emniyet nezaretinin teblifi, 

Memleket içinde sükanet oldutu 
bildirilmektedir. 

Atina : 18 (Resmi tebliğ: 21-15) 
11 inci ltalyan fırkası bozguna 
uğramıştır. Yunanlılar Tepedclcn 

/ngiliz - Türk ve Türk - Yunan 
münasebetlerinde husule gelen bir 
'zaaf 't'.Je lcendileri için diplomatik 
bir muvalf akı.1Jet gibi gösterip is
tismar etmeye çalışacaklara önden 
fle kestirme verilmiş bir cevabtır. 

Türkiye .bel ıon Ankara dek
larasyonunu gaparl<en ötedenherL 
büyük bir -&adakatle bof lı kaldıf ı 

sulh davasına ltizmel etmiş olmak
tan başka bir ıey düşünmüş de-
f ildir. Belki , bu Türk - Bulgar 
deklarasyonu Balkanlarda sulhu 
muhakkak ktırtaracak hir anlaşma 
def ildir. Yalnız, Türk ve Bulgar 
hükumetlerinin sulh ve dostluk 
arzularını dünyaya ilcin etmeleri, 
harbin inmek üzere bulundufu · 
Balkanlarda sulhun idamesine ya-
radıf ı da şüphesizdir . 

Deklarasyonun mahiyetini ve 
deferini sayın Hariciye Umumi 
Katibimiz Numan Menemenciollu 
çok güzel .hir surettı ifade etmiş
lerdir : 

- ·• Yakıcı bir yangın havası 
arasuıda eun hafi/ ve serin bir 
rüzgar ~ .. 

Filha'lcika , herşeye raf men • 
Balkanlarda f.laz(qetin nezaket t1e 

vehametini muhafaza ettifi şüphe
sizdir. Aflrupada yanan büyük yan 
gının alriUri Balkanların etef ini
yalamakta ve bütün Bal~anlılar 
sınırlarındd onun yakıcı h11raretini 
duymaktadırlar -

Böyle bir' lıatJa içinde bir ta
raftan esecek serin bir rüzgar el
bette gönüllere ferahlık "-ıerecek 

bir ıeydir · 
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Memlekette hayatı ucuzlatma yolunda teşebbüsler 
DÜN AMERIKADAN 
YÜKSELEN SESLER 

HALK TİPİ GİYECEK 
EŞYASI YAPILACAK 
Bu işi görüşmek üzere bir içtima yaplldı 

Son sistem lngllz bombardıman layyareleri. 

lstandul: 18 (Türksözü muha
birinden) - • Hayatı ucu1.latmak 
için sanayi müesseselerimhirı lüks 
ve mütenevvi mamulaltan ıi) ade 
halkin birinci derecede ilıti.> acı olan 
malları imit etmeleri üzerinde tet
kiklere batlanmıştır. 

Bu cümledeıi' olarak fani la ve 
çOTap f abrilcatörleri dün ticaret 
odasına çakrılmış ve umumi ka
tip Cevat Düzenlinin riyasetinde 
bir toplantı yapılmıştır. 

Cevat Düzenli,, fabrikalarımı

rın her şeyden evvel her sınıf 
halkın Jcullanabilccc~i çorap, fa
nila, 1'urnaş ve gömlek imıil et
meleri luzumunu teberrüz ettirmiş 
ve bu husu•ta fabrikatörlerden 
söı. almıştır. Fahrikatörlcr bir ra
por vereceklerdir. Bu rapor fab
rikatörlcr:in de iştirak ettikleri bir 
komisyonda görüşül~ck, hazırla
nacak halk tipi nümuneler de ve
kilcte gönderilecektir. 

"BİZİ HARBE DE SÜRÜKlESE 
İN6İl TERENİN YIKllMASIHA 
MÜSAADE ETMİYECEGiZ,, 
Vaşington : 18 ( A. A . ) -

Yardım kanununun Ayanda mü
zakeresi esnasında Ayandan Pe
ter şöyle demiştir: Bizi harbe sü
rükliyecek bile olsa Amerikan 
milleti lrıgilterenin yıkılmasına mü
saade etmiyecektir . ,, Cümhuri
yetçi Ayandan Ostin esaret altına 
düşmüş bir dünyanın ölümden 
beter olduğunu SÖ) !edikten sonra 
c Eger harbetmek zarureti oluı a 
harbecleccğiz . , Bu sözkr sa
miin localanndrrn kopan allı:ış
larla kaı şılanmıştıı . 

lngiltere'ye 
son hücum 

Londra : 18 l A. A. )- lnaitiz 
hava ve dahili emniyet naıaret
leri tebli~i: Dün gece dü§manın 
faaliyeti Londra ve civan ile Şar
ki lngilterede toplanmıştır • Buı 
yerlerde yanımlar çıkmış iıe de 
hemen söndiirülmüştür . Baı.ı ölü 
ve yaralı olduğ'u bildiriliyor. Ha
sarat azdır. Bir düşman bombar
dıman tayyaresi düşürülmüıtür . 

• ve Kiliıura mıntakasma tamamen 
hlkimdir.:Şimcliye kadar ltalyan-

Jar 100 den iezla tayyare lı:aybet
tiler • 

ATATÜRK ANIT -KABRi 
Arnavuttukda 
Elen muvaff a

kiyetleri 

ANJT - KABRiN iNŞASI TACiL EDiLiYOR 

INOILIZ HAYA KYYET· 
LERI BRENDIZIYI 

BOMllAl:ADI 

• 11 inci ltalyan lırltaaı 
dünbosguna ufradı 

1Tah·sifde 

TUNA DON TA.Ti 

Budapcıte. : 18 ( A . A. ) -
Tunanın tqme.ı neticesinde Ma
cariıtanda 300 kitometre murab
balık bir -.hanın sular altında 
kaldığını , Macar rıdyoıu bildir
emktedir . 

MACAR MAARiF NAZiRi 
BULGARISTAN'A GELDi 

Sof ya : 18 ( A. A.. ) - Macar 
Maarif nazırı Homan Sofyaya 
Bulrar • Macar kültilr ranlafma
ıını imr.a etmek için gelmif ve 
hararetle karşalanllMflır . 

olmtyan 
18·aD YAŞLARINDA .. i~-§§§g~§ 

kızlar talim gö"ecek 
Ankara: 18 tTürksöıü rtıuha· 

birinden) - Beden terbiyesi mil
kellefiyeti kanunu mucibin'Ce ilk 
olarak 18 y&$1a askerlik çatı arı
sında bulunan beden terbiyesi 
mükelleflerinin geçeh yazdan be-
ri talim ve terbiyesinde tatbik O! 

lunan pr~ramdan iyi neticeler 
alınmaktadır. ÔğrendiQ'ime' göre 
vaziyeti tetkik eden beden terbi-

ycıi umuın müdücliijü ~ühim ba
ıı kararlar berinde durmaletadır. 

Verilen maıa .. ta 'fire. önü
müzdel i ya1 fimdi yalnız 18 • 20 
yaş arasıııc!aki erkek mülı:elleflef • 
l~rin gördülı:lcri talimlere aynı 
yaştalti tahsilde bulunnııyan kız 
lar da qtirak edeeektir. Bu husus 
ehertımiyetle tetkik olunmaktadır. 

(Geriıi ikinci .ayfada) 

Ankara: 18 ( A. A. )- Baı
vekiletten teblit edilmiştir: Ebedi 
Şef AtatOrkün Anıt • Kabri mü
sabakası için vaziyeti hazıra do
layısiyle beynelmilel müsabaka 
yapılamamıştır. Bunun için yerli 
aanatkirlar arasında müsabaka 
açılacaktır . Planlar ve evrakı 

müsbite haı.ırlanmııtır . inşaata 
a-irmek isteyenlere, meccanen kop
yalar verilecelı:tir. inşaatı alacak
lar ehliyctnameleriyle müracaat 
etmelidir. Müsabaka ve kabuller 
1-11-941 tarihinde nihayete e-
recektir • 

General Veyvl 

Afrikada'ki 
Son Vaziyet 

Devlet k:Ontrolü IHsıume MOHIM MiKTAR· 
Ol ESLlHA MOlllMMAT llOI 

HARP MÜHiMMATI YAPAN BAZ/ HUSUS/ 
MÜESSESELERE YAKINDA EL KONUYOR 

Anltara : 18 ( Türlr•6z.ü muhabirinden ) - Ôltenıli· 
lime röre Türlıiyede harp malame•i yapan ue lron· 
trole tabi bulunan hu•aıi miieH•••lerin li•t••İ He,eti 
Vekilece teıbit •ılilmiflir. Verilen ınalt)mata na.zaran tay· 
yare, top, zehirli wa.z, lıaıatura oe mihimmall harbiye ya· 
pan hu•uıi mü••••••l•r deulet lrontroltlne tabi tutulacolıhr. 

DANGLE VE BOCAM DÜN 
ZAPTEDILDI 

Nayrobi : 18 (a. a.) - hal 
yan somılisinde ehemmiyet itiba 
ıilc üçüncü gelen Kismayu'nun 
zaptı ile Biritanyı kuvvetleri eline 
çok mühim miktarda iışe madde· 
leri ile harp malzemesi ieçtiQ'i 

( Gerisi üçüncü aayf ada) 

Türkiye - Bulıariatan 

beyanname•İ tel•iri 

ET 

ANKARA 
RADYO 

GAZETESi 

Tür;k -Bul
gar beyanna
mesi Bütün 

dünyaca büyük bir a'fika uyandırdı. 
Türkiyenin bir kısmınd'lki örfi i. 
dare ve tedhirlerin bulgaristanda 
rahatsızlık uyandırdığını anlamış 
bulunuyorduk. Karşı karşıya ge
lerek açık konuşmak lazımdı. 
Ve nitekim böyle oldu. 

Harb balkanlara yaklaşıyordu. 
Bulgaristan sulh istiyordu. Bizde 
sulh ga) esi peşinde idik. Eğer bir 
taraf harbe girerse diğer taraf da 
harbe girebilirdi . 

işte Türk - Bulgar devlet a
damları bu noktaları idrakle bir
leşti. ve bu görüş dünkü beyan
name ile formule edildi. Metinden 
de anlaşıhyorki bu rleklarasyon-

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

.,.,;1.ı.ımı-1 
Vişi : 18 ( A. A. ) - Amiral 

Darlan bugün Parise gitmiştir . 

• • 
Budapeştc : 18 ( A . A. ) -

lngilterenin Macaristan sefiri Bel
graddan döndü. 

• ~ondra : 18 ( A. A. ) - ln-
giliz tayyareleri Sicilyadaki Al
man hava üslerini bombaladı. 

• Londra : 18 ( A. A. ) - İn· 
giliz gemileri Akdenizde ltalyan
ların 4000 tonluk bir şilepini ba-

l tırdı . 6000 tonluk diger bir ge
misini yaraladı. Yardımcı bir ltal
yan harb gemisine de isabetler 
oldu . , 
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36.000 muharebe tayyaresi 
dahıl olarak Alman hava kuvvet· 
!erinin 70.000 tayyareye malikiyeli 
yolunda Ameriknda ileri sürülen 
tahminleri, ''The Sunday Times,, 
gazetesinin hava işleri mütehassısı 
gazetenin 2 Şubat tarihli nüsha· 
sında şöylece tahlil etmektedir : 

Bu rakamlar tamamen ma· 
nasızdır. Ufak bir tetkik de gös· 
terir ki Almanya bugün azami 
18 000 muharebe tayyaresile tem· 
sil edilen 40.000 tayyareye malik· 
tir. Bu 18.000 nin içinden ise an
cak 9.000 i her an harbe mukte· 
dir vaziyettedir. 

Almannyanın halihazırda bu 
memlekete karşı istimal edilen ve 
Luftlotte tesmiye edilen üç hava 
fılosuna malik olduğu maliimu· 
muzdur. Bunlardan biri Kesselring 
kumandasında ve Belçika, Şimali 
Fransa ve Hollanda üslerinden 
harekata çıkan 2 numaralı fılo, 

diğeri Garbi Fransadaki hava 
meydanlarında bulunup Sperrle 
kumandası altındaki 3 numaralı 
fılo ve üçüncü de Stumpff kuman· 
dasına verilen Şimali Hollanda, 
Almanya, Danimarka ve Norveçten 
harekete geçen 5 numaralı filo· 
dur. Bunlardan mada Şarki Al· 
manyada 1 numaralı filo, A vus
turyalı Loehrin Viyanayı merkt.z 
ittihaz ettiği 4 numaralı filo ve 
Rumanyada da 6 ncı bir filo mev
cuttur. Halihazırda müstakil bir 
tayyare kolu da ltalyada bulun· 
maktadır. Şuraya kadar sıralanan
lardan da anlaşılacağı üzere Al
manya bugün 7 muazzam hava fi 
)osuna sahiptir. Bahriyeye mensup 
olarak müstakıl bir idare altına 

verilen hava kuvveti ile havacı 

yetiştirme kısmı da "Luftwaffe,, ın 
hava ön hat kuvvetini teşkil el· 
mektedir. 

Umum Alman hava kuvvetle
rini tespit etmek için bu kuvvetin 
tarzı teşekkülünü iyi bir tetkike 
tabi tutmak iktiza eder. Sulh za· 
manında 9 tayyareden müteşekkil 
olan muharebe, bomba veya is· 
tıkşaf bölüğünün kuyveti şimdi 3 
ıhtiyat tayyareye ilaveten 12 tay
yareye çıkarılmıştır. Üç bölük bir 
gurup da Geschwader tabir edi· 
len büyük gurupu teşkil eder. Üç 
bombacı gurupu, bir muharebeci 
büyük gurupu ve bir istikşaf gu
rupu 480 tayyareden müteşekkil 

bir fırkay1 meydana getirir. Nak· 
liye tayyareleri ve ihtiyat tayyare
ler bu rakkama dahil değadir. 

Üç fırka ve muharebe kıt'a 
sından müteşekkil beher hava fi. 
!osunun 1.700 tayyaresi vardı. Bu· 
nun tahminen 1.000 adedi bamba
cı 75 i keşif 625 ise avcı tayya
resi idi. Bu kuvvetlerin tahminen 
dörtte biri tamirat dolayısile dai
mi surette hiymet haricinde kal
mak mecburiyetindedir. Binaena· 
leyh her an hizmete hazır bir fi. 
!onun tayyare adedi takriben 1300 
dür. Bahri hava kuvvetleri daimi 
hizmete hazır 500 tayyare hesabi
le 1.000 tayyaı eyi haiz olduğu ka
tiyetle ifade edebilir. Havacı ye
tiştirme kısmının muhtelif tipler
den her an hizmete hazır 400 
tayyaresi vardır. Nakiiye işleri, 

paraşüt kıtaatı v. s. hizmetler için 
2.000 nakliye t a y y a r e s i mev 
cuttur. 

Bunlardan mada "Luftwaffe'ın,, 
her hava bölüğünde kara müret· 
tebatının nakline mahsus hususi 
nakliye kısmı vardır. Faraza 140 
avcı tayyaresinden mürekkep be
her gruba 30 nakliye tayyaresi 
verilir. Binaenaleyh resmi kaynak · 
ların verdi~i malümatı nazarı iti· 
bare almadan yukardaki izahata 
dayanarak Alman hava kuvvetle
rinin vaziyetini şö~lece hülasa e 
debiliriz : 

A : Bu harf. derhal hizmete 
hazır ön hat ihtiyatları ve nakliye 
tayyarelerini havi kuvveti temsil 
eder. 

B : Her an hizmete hazır 

kuvveti temsil eder. 

AI~ 

Hav 
y 'nın 

Kuvveti 
i HAB ...... RLER 

Yazan~ 

P. P~I 
Altı Hava Filosu 

A 16,500, B 7.800 Tayyare, 

Müstakil Hava Kuvveti : 
A 2.700; 8 1.300 Tayyare, 

Bahriyeye mensup hava kuvvetleri: 
A 1.000; B 500 Tayyare, 

Harekata Müsait Talim Fırkası : 
A 650; B 400 Tayyare, 

Nakliye Teşkilatı : 
A 3.500; B 2.000 Tayyare 

Ye A 24.400; B 12.000 Ta}Yare. 
kün 

Atölyelerde hali inşada ve 
natemam tayyare adedinin yukar· 
da yazılı rakkamın ° o 50 si nisbe· 
tinde olduğu \'e 5 000 tayyarenin 
de muhaberat v. s. işlerde kulla
nıldığına rıazaran bu yel{ün 40.000 
olarak kabul edilebilir. 

lstihsalatın uğradığı tahribat 
nazarı itibare alınmadıkça bu gibi 
tahminler hiç bir sıhhat ifade 
etmez. 

1. H. K. nin harbin başından 
beri Almanyaya yaptıkları uçuşlar 

esnasında 6.000 lıedefın muvaffa
kiyctle bombalandığı tespit eôil
miştir. Havada çarpışma esnasın

da kaybedilen bir tayyareden 
maada iki tayyarenin kaza veya 
bilvasıta isabetler neticesinde mu· 
harebe haribi kalmak mecburiye
tinde olduğu tecrübe ile sabit ol
muştur. Hava talim bölüklerinin 
her ay 01

0 15 nisbetinde olan tay
yare zayiatı bu rakkama dahil de
ğildir. 

Polonya, Norveç, Holanda, 
Fransa ve lngiltere muharebele
rinde har bin başından beri Al
manya en aşağı 20.000 tayyare 
kaybetmiştir. Buna· karşı hava 
l.JlUharebelerinde gaip edilen lngi
liz tayyarelerinin adedi tahminen 
5.500 dür. Şimdi ise lngiliz hava 
kuvvetleri her zamandan ziyade 
tayyareye maliktir. 

"Harp baş1adığı zaman Al· 
rnanyanın ilk saf muharebe kabi
liyetinde tayyare istihsalatı tahmi 
nen ayda 1,000 i buluyordu ... 

Şimdi ise bu adedin 1,600 a 
çıkmış ve her tipten istihsal edi· 
len tayyarelerin aylık yekıinunun 

aylık vasati istihsalatını l ,400 rak
kamı _ile ifade etmek en doğrusu
dur. Bütün istihsdl kuvvetiyle 24,000 
adet tayyare zayiatını tamamen 
kapatması müstebatıır. Binaenaley 
"Luftwaffe' kuvvetlerinin bu haıp 
içinde inkişaf ettiği hiç bir suretle 
iddia edilemez. Geçen ıyki hava 
faaliyetinin muamasını çözen bu 
noktanın ehemmiyeti büyüktür. Be
heri 10 kıtadan müteşekkil 7 Al
man hava filosunun teşkila ını 31 
fırka olarak izah etmek hiçbir su· 
retle doğru olamaz. Derhal harbe 
iştirak edebilir kabiliyette olan 
tayyareleri dahil edip nakliye tay 
yarelerini hariç tutmak şartiyle bu 

-

filoların mevcudu 15,800 rakkamı 
ile ifade edilir ki buda yukarda 
knyd edilen 18,000 rakkamına pek 
yakındır. Bu filolardan yalnız üçü 
yani 3, 100 ü ön saf tayyaresini 
haiz ccman 6,800 tdyyare lngilte· 
reye tevcih edılmiş bulunmaktadır. 

"Azami gayret göslerdıkleri 

bir lt'k günde bile Almanların 

2,500 tayyarcôen fazla kuvvet çı· 

kardıklarını işitmedik. Frarısada 

işgalleri altında bulunan hava 
meydanları eskidir. Tayyare istiap 
hadleri mahdut olup kara müret
tebatının her zaman istenildiği şe
kilde serbest hareketlerine mani· 
dir. Büyü" taarruzlara geçileccgi 
zaman bu gibi mahzurlar kendini 
daha fazla bellı eder. 

Bize doğru gelmekte olan ta· 
arruzun kuvveti oldukça tebellür 
etmiştir. Almanya başka yerlere 
kuvvet ayırmak mecburiyetinde 
bulunmayıp harbe müsait hava 
kuvvetrerini teks f edebilse idi , 
4,500 adedi bombacı olmak üzere 
9,000 tayyare ile beklenen taarru
zuna girişebilirdi . Böyle bir hal 
vukuunda hava muharebelerinde 
verilece~ zayiat hesaba katılmak 

sızın harbe müstait tayyare ade
dinin derhal 6,000 e indirileceği 

muhakkaktır. 

Almanlar daha .müsait hava 
meydanlarından hareket edilece
ğine kani olsalar bile Polonya , 
ltalya ve Balkanlardaki hava kuv
vetlerini buralardan çekmek teh
likesini katiyen göze alamazlar . 
lrıgiltereye karşı beklenen taarru
zuna başlamak için 6,00'.> tayya
reyi bir araya getirirse ne mutlu 
ona . 

TAHSİLDE OLMAYAN KIZLAR 

TAlİM GÖRECEK 
( Birjnci sayfadau artan ) 

Diğer taraftan ilk mektep ya
şından yani 12 yaşından sonra 
tahsile devam etmiyen ve iş ha
yalında bulunan erkek ve kız ço
cukların da beden terbiyesi mü
kelleflefiy etine tabi tutulması için 
tetkik ve hazırlıklar yapılmakta

dır. 

Beden terbiyesi umum müdür
lüğünün en fazla üzerinde durdu
ğu nokta beden terbiyesi çağında 
bulunan bütün 18 - 20 yaş arasın
daki gençlerin talim ve terbiye 
günlerinde isbalı vücudu mesele
sidir. Bunun için zabıta ile elele 
vererek mükelleflerin muntazam 
devamları lemin olunacaktır. 

Altı kumarcı z arlarile 

beraber tutuldu 

Mehıned Sayfan, Ali lzgi, Sab
ri Demir, Kasım Çetin, Hakkı 

Dağdeviren ve Arif Şenler adında 
altı kumar<:ı kumar oynarken 15 
kuruş para ve bir çift zar ile suç 
üstü ) akalan arak adliyeye veril
mişlerdir. 

940 Ylll ZİRAATINA 
DAİR BİR RAPOR 

Oeçen yll otuz bef çefld 
mahsul allndı 

1940 Senesinde Adana ovala
rında yapılan ziraattan alınan ne
ticeler şayanı memntıniyet görül
müş ve geçen bir yılın zirai faa
liyetini mufassalan izah eden bir 
rapor tanzim edilmiştir. Zira
at müdürü Bay Nuri Avcı tarafın
dan büyük 9-ikkat ve gayretle ha. 
zırlanan bu raporda: "Vilayeti
mizin kabili zer arazisinden 478, 
926 hektarı ekilmiş, 35 Çc$id zi · 
raattan 560,979 ton mahsul elde 
edilmiştir" denilmektedir. Bu 
rakamlar evvelki seneye nazaran 
ovamızda 51,686 hektar faz.la zi 
raat yapıldığını ve 82,000 ton faz. 
la mahsul kaldırıldığını göstermek
tedir. 478,926 hektar ara1iden 
237,570 dekarı yalnız pamuktur. 
Buna mukabil 151,495 balya pa
muk alınmıştır. Evvelki senenin 
pamuk rekoltesi ise 127,'290 bal
ya idi. Aradaki fazlalık 24,205 
balyayı bulmaktadır. 

Şarki ve garbi Çukurova hav
zasına dahil 223,936 hektar pa
muk sahasından bu yıl ise, Milli 
Şef'in "500,000 Balya!" parolası 
bilhassa göz önünde tutularak 
200,000 balya pamuk beklenmek
tedir. 500,000 balyasının 200,000 
balyasını Çukurova verebilirse di
ğer 300,000 balya da sair bölge~ 
!erden istihsal edilecektir. 

Geçen sene tohum tedarikin 
de müşkilat çeken fakir köylüle
rimizden bir kısmına 40.235 kilo 
meccanen yerli çi~id ve 50 bin 
kilo da buğday dağıtılmıştır. 

Bursa İpek böcekçiliRi Eıısti
tüsünden getirilen 68 kutu ipek
böceği tohumu Bahçe ve Osma
niye kazalarına tevzi edilmiş, 

bunlardan 2,040 kilo mahsul alın
mıştır. Çukurovada ipek böcekçi
liğiııin ve arıcılığının fenni esas
lar dahilinde inkişafına, narenci
yelerin çoğalmasına, meyvelerin 
çeşitlendirilmesine büyük gayret
ler sarf edilmektedir. Bütün çu
kurovada zirai mücadele daima 
artan bir hızla devam etmektedir. 

Arkadafının elbiıeıini 

calan bir adam • 

Abtulkadir oğlu Cumali Aydın 
adında birisi işçi arkadaşlarından 

Ahmedullah oğlu Şükrü Nohutçu
nun bir takım elbisesini çalmak· 
tan suçlu olarak çaldığı elbise ile 
birlikte yakalanarak adliyeye veril
miştir. 

Böl~ede yapılan 

domuz mücadelesi 

Merkez Adanaya bağlı Kılıçlı, 

Kızılkaş~ Bolca, Hocalı, Abtioğlu 
ve baklalı köylerinde son 15 gün 
içinde müteaddit sürek avları te
tib edildiği ve bir çolr.: domuz öl
dürüldüiü haber alınmıştır. 

DUYDUKLARIMIZ 

Vişinin hava kazasında ölen Suriye komiseri 
Vişi hükümeLinin Suriye fevkalade komiserli~i

ne ta}·in ettiği Kiyap'ın mavi göklerde uçarken ma
vi dalgalar üzerine düşerek ölümü aşağı yukarı iki 
ay oluyor. Fakat Fransız gazeteleri eski polis mü
dürüne ait hatıraları yazmakla bitiremiyorlar. 

Bu hatıraların arasın~n bir tanesi hakikaten 

zariftir. 

Kiyap Pari-ı şehir meclis reisi bulundu~u sıra

larda bir Fabah tekbaşına Paris tımarhanelerinden 

birisini ziyarete gitti. Ve tek bir ga diyanla bera· 

ber müesseseyi dolaşmağa başladı. Bahçede iyi ol· 
duğu için taburcu edılmiş bir deli ile karşılaşmı~tı. 

• 

Konuştular. Kiyap eski deliden müesseseden me m
nun olup olmadı ğını, yemeklerin kafi gelip gelme
diğini sordu. Eski deli Paris şehir meclis rehini ta
nıyamamıştı. Onu müesseseseyc yeni gelmiş bir 
deli sanarak cevap verdi: 

- Emin olunuz burası çok güzel bir yerdir. 

Fakat acaba kiminle müşerref oluyoru m. 

- Ben şehir meclisi reisiyim. 

- Ya öyle mi? Şu halde hastalığımı çok ha-

fif, müsterih olunuz. Çabuk geçer. Ben buraya 
geldiğim zaman kendimi on beşinci Lui sanıyo

dum. 

Kadirlide çeltik meselesi 
ÜÇ KÖYÜN 

CEYHAN MEKTUBU 

KÖY OOGOHl[RİNDE 
Ct yhan : 17 (Tüı ksözü muha

biri bildiriy0r) - Bir müddet ev
vel, Ceyhan mıntaka ında, kız ve· 
!ilerinin faıla Başlık i~temeleri ha
sebile kız k çır ma \'akalarının bu 
yüzden ileri geldiğini ve e\ lenme 
çağına gelmiş Kız ve Delikanlılar 
sayısının artmakda olduğunu ve 

bu kötü adetin ötedenheri süre
gelmekde bulunduğuna işaret et
mişdim. Bu mektubumla da, gene 

bölgemiz köylerindeki evlenme 
düğünlerinde halen devam eden 
bir hastalığı tebarüz ettiı mek isle· 
rirn. 

Mesela: Bir köyden. diğerine 
gelin getirmek üzere giden gelin 
alayı henüz köye girmeden yüz· 
!erce metre -mesafede bir alay halk 

tarafından karşılanır. Fakat, bu 
karşılanmanın mana ve maksadı 

vardır. Zira, evvel emirde gelin 
alayı içerisinde bulunan, evlenecek 

delikanlının akraba ve arkadaşları, 

kaı şı layıcılar tarafından alay içeri 
sinden çıkarılır. 

Bunlardan, bir mıkdar Toprak 
basdı alınır. Şayet bu kimseler is
tenen toprak basdıyı vermem~kde 
israr ederlerse vay hallerine. Çün 
kü, elleri ve ayakları ve hatta ica· 
bında gözleri dahi bağlanarak su
da mükemmelen ıslatılır ve akla 
gelmedik işkence ve eziyet yapı· 

larak istenen toprak basdı da alı
nır. Nitekim, bir kaç gün evvel 
kazamız köylerınden olan Tokta
mış köyünden yirmiye yakın at a
rabasiyle gelin almak üzere karha
ne köprüsü köyüne giden gelin 
alayı köyden dışarda karşılanmış 

ve evlenecek delikanlının hısım ve 
akrabalarına bir çok işkence ve 
eziyetten sonra istenen toprak 
basdı da alınmışdır. Bundan başka, 
gelin alayını mezkür köye götüren 

arabaların da tekerlekleri ve kom
şu ları saklanarag bir ınıkdar ayrı· 
ca "H •raç" alınmışdır. Temadi 
eden bu çirkin hasta'ığın bir an 
evvel önüne geçilmet-i cidden ar
zuya şayandır. Diger taraf dan, 
böyle hallerde iki taraf arasında 
her an için kanlı bir had.sen ı de 
zuhuru muhtemeldir. Binanenaleyh, 
bu bakımdan da alakadarların e
hemmiyetle nazarı dıkkatını çeker 
ve bu çirkin adetin önüne geçil 
mesini temenni ederiz.-M. Selçuk 

KISKAN~llK YÜZÜN DEN 

Bl~AKlANAN KADIN 
Genel Evlerde pazar gunu 

yeni bir yaralama vakası olmuş, 

carih firara teşebbüs etmiş ise de 
yakalanarak hakkında kanuni ta· 
kibata başlanmıştır. 

Yaralamaya sebep, bermutad 
k ıskançlık, para ve şaı hoşluktur. 
Genel Ev sahiplerinden patrona 
Ahmet kızı Elife Kolusarı'yı sev
mediği yabancı erkeklere yüz 
vermesinden mcğber olarak kıs· 

kançlık duyan dostu Adil Kaşka
ra bıçagını çekerek muhtelif yer
lerinden Elif eyi ağır surette bı 

çaklamıştır. Elife derhal tedavi al
tına alı nmıştır. 

-
Nöbetci Eczahane • 

f UAT ECZANESİ 
Yeni Pos t a n e Yanında 

............................... 

ŞİKAYETİ 
Dün Kadirli kö) !erinden üçü· 

nün mulıtarıı ın imıa ve mühii· 
rünü laşıj an aşağıdaki şikfn el· 
ııamej i aldık. lmrn ve mühürle· 
riniıı neşredilmesini arzu dıne· 

diklerinden biz de koj mu) orur. 
Bu üç köj ün şik<l) etlerin 

ne kc;dar haklı olup olmadıklann 
bilmiyoruz. Yalnız şikfi)et cdilell 
ŞC) çok ehemmi) etli bir da\8' 
mıza temas ettiği için alakadar 
makamlar n dıkkat nazarlarını çek 
mek üzere hiç biı Şe) il<hesine 
lüzum görmeden nynen aşa~ı) 
ko) oruı : 

Türksözü gazetesi müdüriyet • 
ne: Geçen yıllarda Kozan ve r(11 

<lirli kazalarında yap lan çeltık zt• 

riyalı (500) masum Türk çocuğu 
mm ölümiyle nelic lenmiştir. Bu· 
nun üzerine alak darlarca alınnn 

yerinde ve yüksek bir kararla o 
kazalaı da -çeltik ekimi kaldırıJmış· 
lır. Bu keıte Kozan ve Kadirli gı 

bi akderıiz iKlimine ve Çukura 
vaya tabi Cebelıbereket Osman • 

ye kazasında 23 çeltikçinin mürıı 

caatlarınııı rnüsbct bir ııeticeY 

doğru götürülmesiyle binlerce h 1 
kın ve binlerce günahsız yavrula 
rın sıhhatlari tehdit edilmekted r 
(500) Türk gencinin ölümüne se 
beb olan bu çeltik kazancı acab 
dahamı karlı yoksa bura halkırı1 

s.ığlıklarının bir kaç menfaat P • 
res çcltikciııin kaznocı Mılli muc 
delede ve tarıh boyunca bir ço 
kahramanlı~. örnekleri vermi~ ol• 
yurt çocuklarının sıhhatı varlığı)' 

mukayese mümkün mü tasavvur 
imkanı bile insanı üprelen bu k 
dar nüfus zayiatına sebeb olan b 

cürmün tekrarlanmasına hangi cıı 
etkar evet diyebilir. Sıtma müC 
dele mırıtakasına dahil olan kat 
mıı.da bu faaliyetin neticesini b• 
talıyacak diğer bir faaliyete Y 
verilmesinin ne kadar doğnı 

milli sağlığın her kazancın üslıJ 

de gideceği ne kadar malumdıJ 
Ayni zamanda sivri sineklerin 
ğalmasına sebeb olacak yerler 
li ve yüksek bir direktife (Yu~ 
pamuk randımanını soqooo 
yaya çıkması pirensibine kof 
faaliyetlerle doludur.) Başta P": 
muk, sisam fıslık ve hububat o 
tilen sahaların ve milli sağlı 
göz önünde tutularak zararlı 

tehditkar olan bölgemiz çeltı1' 
kimine meydan verilmemesinı 8 

kadarlardan diler ve bekleriz.,, 

19-2- 941 Çar.şamba 

8.00 Program, saat ayarı 
S.03 AJANS haberleri 
8. 18 Müzik : Hafıf Parçalar 

8.45 
9.00 Ev kadını - Yemek 

12.30 Program, Saat ayarı 
12.33 Müzik : . Şarkılar 
12.50 AJANS haberleri 
13.05 Müzik : Türküler 
13 20/ 
14.00 Müzık : Radyo orkestr 
18.00 Program, saat ayarı 
18.03 Müzık : Dans 
18 30 Konuşma (Dış politikıt) 
1 '3.45 Çocuk saatı 
19. ı 5 Müzik : Çocuklar için 
19.30 Saat ayarı, AJANS 
19.'15 Müzik : Geçil prograıı> 
20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Muzik : Fasıl heyetı 
21.10 
21.25 
21.45 
22.30 
23.00 
23.251 
2~.30 

Konuşma 
Müzık : film şarkıları 

Müzik : Riyaset cumhıl' 
Saat ayarı, AJANS 
Müzık : Cazband 

Yarınki Program ve 
µanış 



19 şubat 1941 

H \DİSElE8İN i~ YÜZÜ 
( Biı i ı.ci sa) f ,ıı !aıı ar lan ) 

Tiirkı) e bılhassa lıan:kd ser
lisini muhafaza dmektedir. 

T Ü RKSÖ ZÜ 

Uzak şark vaziyeti 

Japonya, lııgillere, Birleşik 
nerika ve ı.ovyetler birligi ile 
şılaşınaktndır. Japon} anın kar
nda bilhassa çin de var. Al
.rı;a ise Japonvayı daha geniş 

lngiliz Havacıları : Uzak şark 
meselesi 

ISPANYA'DA 

f IRTINA TREN DEVİRDİ 

,çü· 
hii· 
~et· 
rle· 
me· 

i)el gösterme°ğe teşvik ediyor. 
>on} anın uzak şarkta harekete 
meı.ine - baı.ı mahfillere - Sov
er sebeb gösterilmektedir. 
dilik muhakkak olak birşey 
ıı: Japonya Amerika ve ln- • 
re ile karşılaşmcıgeı asla cesa
göstercmiyecektir. 
Sovyetlerle Japonlar arasında 
) ıldırım anlaşnınsındaıı bahse-

Yorsnda henüz böy le bir ha
nin amnreleri görülmÜ) or. 

lll nokta <la muhaı.kaktır ki 

lll· 

n le 
ırıııı 

men 
[1\ l!• 

adar 
çek ıonlar son günlerde Sovyetlere 

•sine ı Aı.} a nizamım kabul t'llir
arı.usundadır. ığ ı) O 

Dokuz Saat 
Havada kaldı 

2560 KilOM[TRE TUTAN 

BÜYÜK B İR u~u~ 

DONKO MOTALEALAR BİR~OK EVlERİ YIKTI 
Batavya : 18 ( A. A. )- Ba- Madrid: 18 (a. a.) Gelen ha-

tavya radyosu pasifik hakkında berlere göre lberik ) arım adasın-
demiştir ki: Son iki gündeki he- da 8 seneden beri görülmiyen 
yecaı lı şayialaı karşısında Şarki müthiş bir fırtına çıkmıştır. Fırtı-
f-Jollanda Hindistanı efkarı umu- nanın sürati saatte 80 mil id_i. 
mi-.:esinide aksülamel sakin ve azim- denizden 5 mil uı.unluğunda bır 
kai· bir hattıhareket olmuştur . clalga sahile vurmuştur. Taj ııeh-
Hollanda Hiııdistanı hükumetinin rinde bir deniz tayyaresi, 6 gemi 
hattıhareketi hakkında ise hiç bir batmıştır. Lizbonda hasara uğra-
şüphe mevcud olamaz . Hükumet mıyan sokak ve ev kalmamıştır· 

Londra : 18 (a .. a) - Ko · Pasifkte sulhun idamesi için eliıı- Bütün direkler ' f, brikaların baca-
lombiya radyosundıın: Dün uzun elen gelen herşeyi yapacaktır . tarı yıkılmıştır. Ra<lyo neşriyatı 
bir uçuşa çıkan lngiıiz askeri tay· Fakat şeref ve menfaat icabetti- durmuştur. Zira emisyon direkleri 
yarelerinin dokuz saat fasılasız rirse menfaatini müdafaada tered- kırılmıştır. 
havada kaldıkları tahmin edil düd etnıiyecektir . ispanyada. San Sabastian ile 
mektedir. Ncvyork : 18 A. A. )- P. N. Bilbao arasında giden bir tren 

Bu kadar uzun bir uçuş har- gaıetesinin sahibi lngerto bir ma- fırtınanın tesiriyle, köprüden ge-

l kale~inde diyor ki: < Eğer Japon çerken cleni 7e yuvarlanmıştır. bin bidavetinden beri ngilteıedeki f . 
J ilosu Hollanda Hindıstanıua karşı Snn • Sabastian ile lren arasında 

'f Rl.KAD z·Y[T u-sıerden ilk defa olarak yapıl- 1 k t A .k 1 F' t iyeti· A SON VA 1 rnre ·e e geçerse ' men a <o- yolcu nakliyatı durmuştur. ır ına: 
~ j(o maktadır. nnnması da Japonyaya karşı ha- Kortuba ile Elgezirascla da aynı 

B. Mesafe ic.:a"l altındaki nrazı rekete geçecektir . Bu hadiseler taht'ıbatı vu··cuda getirmiştir. e· ırinci sayfadan nr tan .,o 
< ı n b·td· . k ile düşman arazisi üzerinde 2560 eğer olacaksa pek yakında hatta Maclrid: l8 (a. a.) - Bütün x-u· en ı ırılmek tcdir. Büyü sa l 
·u~ k·ııometredir. hafta içinde beklenebilir. Japonvada çok şiddetli fırtına ar 

Bu- müdafaa lopları düşman tara · J O h 
hüküm sürmektedir. rano ne • ~ııno., an sağlam olarak bırakılmıştır. ,., • • • - • rinden geçen bir tren fırtınanın 

:,ı~.;. 7~~t•un mudalaa ,;,ıemi kuv SEYHAN HUSUSi MUHASEBE MUOURLUGUNOEH: ~i:~·~ı~dçe~ğudu~;ı,~~ ~~v~~~~ı;,;~;: 
rli gi· 1 - Aşağıda cins. mevki ve muhammen bedeli yazılı gay- tır. 25 ölü ve 125 yaralı vardı~. 
l '·uro· 1han Çocuk Esirgeme Ku- k Santandar limanında yanan hır 
" rı menkul açık artırma ile satışa çı arılmıştır. gaz gemisinin alevl~riM ma~~llele-
•maııı• 'lu ba~kanlığından: 2 - Açık artırma 941 senesi Şubotının 2 inci Perşembe re sirayet etmiş. buyuk. kıl.'se de 

Ç dahil-olmak üzere E.skışehır . ta-miir3· ocuk Esirgeme Kurumu ·· ·· t d l kh - z 
gunu saa on a yapı aca r . . mamen yanmıştır. arar .ve ıı}:a.n tice)!~ fhan Merkezinin kongresi 2 l 3 _ ihale vaktinden evvel Hususi Muhasebe veznesine 150 milyon Pe1:e~o tahmın. edılı-

·e hıı :>at 1941 C ·· •· t 17 k h d '- or. binlerce kışı meskensı?. kal-. lıı uma gunu saa yatırılması laüım gelen pey parası mi tan izasın a 2"Österil· J 

wru lh l b. rv. l mıştır. ktedıf racatçı ar ır ıgı sa onun- miştir. Lizbon : 18 (a. a.) - Fırtına 
e se· yapılacağından azayı kira· 4 - Şart·n· ameyi .her ~ün. H~s~si ~~hasebe kale~.inde gör· j Porteki7.de de tahribat yapmıştır. 
acaba ı ve kaza murahhaslarının l · ·· k 1 t kl l h l t t bo ı 20 "I" 78 yaralı me en mum un o an ıs e ı erm ı a e ıçın muayyen gun ve saa - Yalnı7. iz ne a o u, ' 
alk

10111 111 ve saati mezkurda teşrif- te vilayet daimi encümeninde hazır bulunmaları ilan olunur. vardır. 500 kişi gaiptir Hükumet 
.al pe' rica olunur. h 1939 istihkam sınıfını silah altına 
müca· Mahalle ve mevkii Cinsi NO. mu ammen B. Pey Pa. çağırmıştır. Bütün ispanyada de- , 

1' Çocuk Esirgeme Ku· -- vam eden korkunç fırtınalar de-
·r ço S h M k Tepebagv -Kayahbagv medrese 160 700 53 lira · k r. >ı rumu ey an er ez mir yollarırıııı ço~unu ın ıtaa U5· 

i~ 01~, 18 Heyeti 9-14-16-19 12689 ratmıştır . 
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~~,/ SİNİR HASTAUKLARI MÜHHASSISI 
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Re,adbey mahallesi Savatlı Bay Halil evi 
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~ok:; ~KEVJ ~E~SLICINDEN ZAYİ NÜfUS CÜZOANI V[ 

.~ş:: t-~fATU BISIKLHmusu ASKERLİK VESİKASI 
sağlı~ 23- Şubat ~ 941 Pazar 

:ararl1 ii Halkevimiz tarafından 
çeıtilc ,' oifatlı bir bisiklet koşusu . . ıı' 
esı.nı tp edilmiştir. şeraiti anla· 
leı ıı.,/ ve Kayd olmak üzre is· 

- İlerin Evimiz bürosuna mü

~ıatları il1ın olunur. 12717 
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BORSA 
Paınuk - Hububat ________ _:_ __ ~.-~ 

lNsl KiLO FlATI 
En az En çok 
K. S. 1 K. S 

Parlağı 
Temizi 
onatı 

49;'00- I 49,w-

ın 

Uğday 

60,00 60,50 

y T-o-. :=-------=-----
Yerıi · 

a-- ----'--
ı---__ , ___ _ 

18 2 / 1941 
kambiyo ve Bors a 
Bankasından alııımıştıe 

flllark - - ı=--= 
lFranm.)-------

n (ıngiliz)-- .5 -~ 

t~~- 132 120 
_!ısvıçre) 

41 inci alay 1 inci tabur 

1 inci bölükten aldığım asker· 

lik vesikamla Adana nüfus 
müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı zayi ettim. Her iki
sinin de yenisini çıkaracağım-
dan eski vesikaların hükmü ol

madığını ilan ederim. 
Karşıyaka Sakızlı 

12719 mahallesinden Meh 
med oğlu 330do-

ğumlu 

Veysel Coşar 

ADANA ElEKTRİK ~İRKETİNE 
iMTİHAHlA MEMUR AUNA

CAK 
3659 numaralı kanun hü

kümlerine göre, askerlik hiz· 

metini yapmış bir muhasebe 

memuru imtihanla alınacaktır. 
Talihlerin 28/ Şubat 1941 de 

imtihana girmek üzere o tarih

den evvel tahsil ve hizmet ve

sikaları örneklerini eklemek 

suretile referanslan ve kısa 
ter~ümei hallerini bildiren bir 

mektupla şirkete müracaat el· 

mesi lazımdır. l 9-21 12720 

:·-·-·-·-ii-~~-.ff İt ;;n~8ü ~~ö~;~·-·-·-·-l 
BİRİNCİ SINlf RÖNTGEN YE ElEKTRİK 

f T[OAVİSİ MÜTfHASSISI 

1 Her gün haştalarını Abidinpa,a caddesi 125 

! 
numaralı muayenehaneşinde kabul ile 

30- 11 teıhis ve tedavi eder. 12681 ] 

••••• •+ .... ee #* .......... O' ••••• e• •e .. , ._._ ee -A ee . ] 

iŞ BANKASI 
KÜ~ÜK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞ l DELER: 

4 Şuhat, 2 Mnyı~, 1 Ağustos, 3 lkincit.t>şrin 

tariblerinde yap lır . 

1 9 4 1 fKRAMlY E L E RI 

1 Aılct 2000 Liral ık 2.000 Lira 
3 

" 1000 ti 3.000 
" 2 

" 750 ti 1.500 
" 4 

" 
500 

" 
2.000 

" 8 .. 250 
" 

2.000 
" 35 ., 100 ,, 3.500 
" 80 

" 50 il 4.000 .. 
300 

il 20 .. 6.000 .. 
Türkiye iş Bankasına para y;ıtırmakla yallnız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunu1. 

Sayfa 3 

••••••• AS Ri • ... 
1 SiNE ADA . ---------------------------: SUVAR1': 

• 8.45 • • 1 
BU AKŞAM 

SENENİN (N BÜYÜK ~AHESERİ 
iki büyük ve emsalsiz yıldız 

SUVAR!i. 

8.45 

1 '--~--· 1 Robert Wallace 

• 1 
1 
1 

TAYlOR BE[RY 
Sinema alem inde bir harika yarattı 

Esir Tüccarları 

• • • • • • • • • • • • • • • 1 • • 
1
• Onbinlerce figüran -

muazzam sahneler 
Görülmemiş 
içinde geçen 

derecede heyecanlı. 1 
bir aşk mevzuu • 

• lLAVETEN: •• • 1 Çılgınlar mektebi 

i . ~~~Ü~,~~~~~;~:t~~~:DA . 
I KU~UK PRENSES - ÇllCINlAR MEKTEBi 

1 • • • 1 

1 ~ P[K VAKINOA 

Ce.nup Post ası 

1 • • 1 • • • 
1 RICHARD WILM ·ı 

......~ .................. . 

1 

-------------------------------------------------
TÜRKİYl CUMHURİYHİ 1 

Ziraat Bankası 1 
Kurulu• t a rih i : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 

Şube \'e ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka munnıelelcr 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plana göre ikramiye dağltılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 500 2000 
4 250 

" 1000 .. 
40 

" 100 4000 
" 100 

" 50 ,, 5000 
" 120 ,, 40 

" 4800 
" 160 

" 20 
" 3200 

" 
D IKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlerc ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 1 - Eylul. 1 Birincikanun. 1 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ilan 
KlR~IYAKA TAPU SiCil MÜHAflZUSINOAN 

Köy Cinsi 

Dağcı Tarla 
Mevkii Dönüm Hududu 

Köy Civan 1 O Doğusu: Taşlık. Batısı : Dere. 

Kıblesi. Yol. Poyrazı: Hacı 
Fakı Ve kısmen Fiti Mus

tafa vereseleri tarlası ile 

mahdut. 

Evsafı sairesi yukarıda yazılı gayrimen1::ul Mustafa kızları 
Hava ne Cennetin ebaançet intikalen eskidenbcri senetsiz ola

rak tahtı tasarruflarmda olduğundan bahisle namlarına tesçili is

tenilmektedir. Sözü heçen gayrimenkul ile Tasarruf veya ayni 

bir hak iddiasında bulunanlar varsa ilan tarihinden itibaren On 

gün zarfında Karşıyaka tapu sicil mühafizlığina veya keşif günü 

o lan Şubat ayırıı rı 29 rıcı Cumartesi giiııü mahalline gelecek 

keşif ve tahkikat memuruna ellerindeki vesaiki tasarrufiyclerile 
ınüraceatları ilan olunur. 127 l 6 



Sayfa 4 TORKSôZO 

1 Y J L D J Z Möble Evi ve Atelyesi ı 

ABİOİNPA~A CAODESİNO( 
VAKlf lAR APARTIMANI 

AlTINOA 

• 
YILDIZ'I 

ZİYARET EDİNİZ 

Uzun zamandan beri 
beklenen yeni radyo· 

l_arımız gelmiştir 

Radyo meşherimizi- · 
mutlaka görünüz 

I ·,, ZARiF EV . EŞYASI En iyi radyo ile en iyi servisi beraber 

bulacağınız müessese şudur ·-
MUTEOİl fİYATlAR 

Salon Takımları, gardroplar, yatak takıml atı, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

ZEVKİNİZE UYGUN HER TÜRLÜ MODEL 

YILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

TA~RAOAN SİPAHİ~ KABUl EDiliR 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ., Moble Evi 

Sahibi: Kadri - Talip 
12546 

t 

MUHABREM · HİLMİ REMO 

ABiDINPAŞA CADDESİ NO : 112 TElGRAf : REMO - ADA HA - lElEf ON : 111 

Dr. Muzaffer lokman . 
Dahiliye MütehaHıaı 

ff ASTALARINI HER GOM MAYENEHANESİNDE 
KABUL EDER 

• 00 .. ·o • 1 •••• ·o 00 ° 0 o· ........ 00 o ·o on •• o on ••••• 

~OCUK iNSANlARIN ~I 
GiDiR S[.VİNİZ OKSAY 

f AKAT ÖPMEYİNİZ 
Çocuk Esirgeme I< 

Oenel Merke:d' 

·····························"91 ~~--------
T ·O R . K S Ô Z O İ Dr. Ek;;E;;;s1

8a1tac 

GAZETE veMATBAASI 

1 HASTAlARINI HER GÜN MUSTAf A Rİf AT 
1 ECZAHANESİ ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANESİNO[ 

KABUl EDER 

1 Türksözü Gazetesi ~~rı:c:~:rJ~~Rio~:~~"~~"~~ ı~~,~~NoA vuıu 1 
1 • 1 
• 1 
• • • 1 'l 1 • 

! Türksözü Matbas·ı ~~1~UMME~~~:AfE~sl:~m· r~~:i,~~" :~:~r:r . 1 1 . MATBAAlARA REKABET EDER DERECEDE TABEDER 1 
•• 1 ' --~=======·,==========----

, 
DERHAL J<ESER. 

1 Tüıırksö~ltb ~not lknsmo : · İ ___ HER_Ec_zAH_ANE_oE _eul_uNu_n ____ 

1 Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. -----------1 }\bone ve ı ı a n 
Şartları 

Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 ,, 
Üç aylığı 300 ,, 

Aylık ta abone edilir. -
lıanıar için idareye 

, mUracaat etmelldlr. 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL oov~" 

Umumi Neşriyat Müdüıii 
MACiD OÜÇLÜ 

Basıldığı yer : TÜRKSÔZÜ .. 


