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Sayı•ı her yerde 5 kuruf GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Amerika Reisicümhuru Ruzvelt'in Şahsi Mümessili 

Donavan Adanaya geldi; 
tayyare ile Filistine gitti 

"H(SAPLASMA S(NES ,, Birleşik Amerika Cumhurreisi Bay Ruzvelt'in şahsi mümes
sili Albay Donavan dün Toros ekspresiyle saat 15.25 de Anka
radan şehrimize gelmiştir. Kıymetli misafirimiz Albay Donavan 
şehre inmiyerek gardan doğruca hava meydanıııa gitmiş ve ora
dan da tayyare ile saat 16 da Filistine hareket etmiştir. 
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i PARIS SUlHU 
' Nevyork : 4 (a.a ) -- Nev-
i york Taymis : Almanya, Fran-
' sa ve ltalya arasında sulh ih
' timalinin yeniden mevzuu ba 
! his olduğu fakat asıl meselenin , 
~ bu vaziyetin askeri mahiyette f 
! inkişaf edip etmiyeceği noktası 
! oldutunu kaydettikten sonra, 
şimdiki koalisyonun en zaif 
ortağı olan lıalya vaziyetine 
temas ediyor ve Façist Parti
sinde kendisinde ''Büyük çap
ta bir şahsiyet,. denen zatın 

1 
hala Fransanda bulunduğunu 
ve bu zatın ispanya ve Porte 
kize ve daha uzaklara gidebi

i leceğini ilave ediyor. ... -....-...-.-·-·--...-.--. ..-.. ..................... .. 

•• Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 4945 

Halk Odaları 
A YSONU ON SEKiZ KAZADA. 22 NAHiYEDE VE 19 

KÔYDE59 HALKODASI DAHA AÇILACAKTIR 
' Halkevlerinin kuruluşunun yıl-

dönümü 23 Şubat paıar günü bü
tün yurdda kutlanacaktır. O gün 
saat -15 e bir kaç dakika kala is
tiklal marşıyle törene başlanacak 
V:l saat tam 15 de Ankara Hal
k.evinden C.: H ... P. Genel başkan 
vekili Dr. Refik saydam tarafin-

dan verilecek olan nutuk Radyo 
ile dinlenecektir. Nutku müteakib 
halkevimizin tertip etmekte oldu-

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

••••••••••••• 
RUZVEL TIN GEMi lNŞAA T 
LAYİHASI KABULEDILDI 

Hltlerln Berllnde yap· 
tıOı hesap acaba Man· 
,ın öbUr tarafındaki 

pazara uyacak mı 7 
----~ ~----~--~------------~~~---------

Va,lngton: 4 (A.A.)-Ayan 
mecllsl 2QO ticaret gemisi 
ın,ası hakkındaki kanun il· 
ylhas1nı kabuletmlftlr. Llyl
ha mebusan mecllal tara
f1ndan bundan evel kabule· 
dllmlftl. Ruzvelt geçenlerde 
bu ticaret gemllerlnln ya
pılması için parlamentodan 
313.000.000 dolarhk tah
sisat lstemlftl. 

Nevzad GÜVEN 

8 
Hitler son nutkunda, Ameri· 
kanın /ngiltereye yardımının 

1 gerçekleşmek üzere. bulunma
sından çok sinirlenmiş olmalı ki. 
ateş püsküren sözlerle lngiltereyi, 
dostlarını tıe bilhassa Amerikayı 
tehdid etti. 

Şansölye Hitlerin, sonra arka
daşlarının şiddet Tıe mubalafasını 
tahfife çalııtıkları bu nutkundan 
bir şege inanmak lcizımdır : 

"1941 Yılı lngiltere ile hesap· 
r /aşma yılı olacaktır ? .. 

Hitler' in iehdid ve kutıvet ifa· 
A desi olmasını istediti bu sözlerde 

1 bir telaş ve korku gizlendilini his· 
setmek çok güç bir şey def ildir. 
Alman.11a' nın içinde bulundutumuz 
yılda /ngiltereyle kat'i suretle ko· 
zunu paylaşmayı düşünmesı' kadar 
tabii bir şey olamaz. Almanya a· 
cele elmefe. bütün /..:udrd ve im
kcinlarını ortaya koyarak kat' i ne· 
tı'ceyi almak için biran evvel şan
.3lnı denemele mecburdur. Gittikçe 

ejhirJe '1C1nen mutıazenenin .güç
'le ştirmef e başladıgı muvaffakıyet 
.şartları onu bu hareketi yapmaf a 
zorlamaktadır. 

Sebepler: 
1 - ita/ya yakında, lngilte· 

reyi Akdenizde maf lüp def il, hat· 
ci i,Jaal edebilecek bir kufJ'Uet ol· 

aktan da çıkacaktır. Üzerinden 
kckmz ve Ortaşark müdafaasının 
ı'rlıfı kalkacak olan lngilterenin 

-elleri ser~st kalacak, bütün kuv
Tıetleri anavatanın müdafaasına 
aaha rahat. daha geniş mikyasta 
lıasredebileuklir. 

ı 2 - Mali ve endüstriyel kag
naklaruu demokrasinin zaferi uf
runda lnıilterenin emrine veren 

merika, imal ve istihsal seferber· 

:ıini ikmale zaman bu/dutu tak· 
dirde, bir materyel mücadelesi o· 
cm bu harpte Almanya'nın zafer 

iimidini temamiyle kesmesi lôzım 
aelecektir. 

3 - Mafliıp Fransa lngilte
renin Afrikadaki. Yunanislanın 

Arnavudluktaki muvaf/akıyetlerin· 
en büyük ümidlere düşmüş, Al
anyanın arzuları karşısında di

elmcfe başlamıştır. Mareşal Pe· 
len Fransayı, Almanganın zaferi· 
ni temamlamak için lngiltereye 
ar,şı 'har~ sürüklemek niyetinde 
lmadıfını gün geçtikçe biraz da
a açıkca izhar ediyor. General 
Veggaand'ın imparatorluk toprak· 

rl.lldaki kontrolsuz otoritesi, isti· 
• kontrolü bulunmıyan limanlara 
lınmış Fransız donanması. mal-

ldp Fransanın Almanyaya uzaktan 
öıterdifi müessir birer silah va
iyelinde ~klemektedir. 

lngilterenin yeni muvaf faki· 
etleri, hür Fransız kutJt1etlerinin 
fi General de Gaulf ün bu zafer· 
rdeki hiısesinin artması Fransız 
illetinin ümitlerini daha çok ar· 
racak, bugünkil Fransız dirijan-
arını (Almanya ile iı birlifi) po· 
tikosından daha çok uzaklapıra
kdır. 

4 - B. Göbhel•in bol ve 
engin propaıanJaına raf men 
lmanyada yiyecek. İçecek, giye· 
k darlıfmın fÜn ıeçtikçe arttıf ı 
uhakkaktır. 

VilKi iNGil T[ft[O[ 
T[TKİKl[RİN[ DEVAMDA 

V/LK/' YE lNG/LlZLER/N 
Y APTICJ TEZAHÜRAT 

Vllkl lrıandaya gitti ve 
Lbndraya gitti 

Londra : 4 (a a - Yılki dün 
Mançesteı 'in hasaıa uğrayan ma· 
hallelerini gezerken halk Vilki') i 
hararetle a ! kışfıyarak otonıobilırıi 
durdurmuşlar ve kendisine "Ame
rikaya gidince darbelere nasıl ta
hammül ettiğimizi anlatın., demiş
lerdir. 

Vilki gezdiği yerlerde görüş
tüğü yüzlerce kişiden hahc;ederek 
iaıetecilere demiştir ki : 

Jna'İIİz milletinin maneviyatı 
mükemmeldir. lngiliı birliği gibi 
dünyada hiç bir birliğin temin e
dilemiyece~ini zannediyorum. lngi
liz milletinin hissiyatını öğrenmiş 
olmakla müteheyyicim. Şahsi se
sebepler için hükumet Amerikaya 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Nazi şefleri yalnız seksen mil
yon Almanı doyurmak:de~il. aynı 
zamanda istilaları altında bulunan 
ve her gün in/ ila/..: saati biraz da· 
ha yaklaşmakta olan kurulu bir 
bomba gibi duran milyonlarca in
sanın açlık ve se/ ale.lini de hesaba 
katmak mecburiyetindedirler. 

Açlık ve sefaletten doRan ki· 
nin daha çok artmasını beklemek 
Almanya için lıiç te akıl karı bir 
iş delildir. 

5 - lngiliere'nin bir günlük 
harp masrafı 7 milyon lngiliz fi. 
rası tutmaktadır. Bu mehlal. iştira 
kudreti ile hesaplanacak olursa 
yüz milyon Türk lirası yapar. 

Dünyanın en geniş servet kay· 
naklarına sahip olan lngiliz lmpa· 
ratorlutu bu masraf /arı idame için 
Amerikanın mali yardımına arzı 

if tikar etmek mecbur(1Jetinde kal
mıştır. 

Almanya'nın harp masrafları 

da bundan aşalı:deRildir. Ve git· 
tikçe de artacatına şüphe yoktur. 
Harp uzadıRı takdirde:rA/manya 
bu parayı nereden bulacaktır ? 

/şte bütün bunlar Almanyayı 
lngiltere ile kozunu!sür' at le pay· 
laşmata zorlayan amil/erdir. Al· 
manganın Balkanlara veya : Afri· 
kaya karşı, yani ikinci derecede 
neticeli hareketlere girişecetini de 
pek zannetmiyoruz. Kendisine kat'i 
neticeyi vermiyecek bu gibi le· 
şebbüslerle biraz daha yıpranmak. 
lngiliereye daha iyi silcihlan1[1ak 
ve hazırlanmak zaman ve fırsa· 
tını vermek Almanyanın işine gele· 
cek şeyler deRildir. Yahut ta. eter 
Almanya böyle teşebbüslerden fay · 
da umuyorsa bunu çok kısa bir 
zamanda yani önümüzdeki ay hal
tci~laaf lalarda yapması lazımdır. 

B. Hitl~r'in, Jngiltere ile kati 
hesabı göre~li yer Britanga ada
sıdır. Yalnız bu hesaplaşmada 
aceba, B. • Hitler' İn Berlinde yap· 
lılı hesap Manş'm~öbür tarafında
ki çarşıya uyacak mıdır? 

Pek zannetmiyoruz. 

Bay Herye INlliık .-ö~lerken 

FRANSA NE smdaki buhran pek yakında 
ya ileşccck ve yahut büyüyecek- _ 

DÜŞÜNÜYOR tir. Pariı guetclerinin Vişiye yap
tıktan hücumlar pek minah gö
rünmektedir. Bay Edvart Herya 

mukavemet taraftarı 

Londra: 4 ( A. A ) - Hür 
Fransız ajansı bildiriyor: 

Fransız gazetelerine bakılacak 
olursa Almanya ile Fransa ·ara- , 

Fransanın Akdeniz: ve Şimali 
Afrika üslerini Almanyaya tcılim 

edip ctmiyeceği henüz: belli de
~ildir. 

( Gerisi üçüncü ysafada ) 

··------------.. --.. ---··----·ı ! Bilecik hatllnda , 
! bir tunel çöktü i 

1 
yollarına devam ediyor 

1 
Ankara : 4 ( a. a.) - AnaJo/u ajan•ının altlıiı 

malumata göre fiddetle yağan yaimurlardan Bilecik • $ 
• Yayla ara•ındaki Tunel ağz.ınJa bir çökünhl ha•ıl ol- • 
' L " L• Y 1 ' 

1 
mu,, munakalat muuak11aten ın11ıtaa uğTamıfhr. o i 
fİmdi tamamen temi~lenmİftİ1'- Trenler, yollarına de· 
vam etmektedir. ·---··------ ........... -- .. -------- .. 

PARIS MÜLAKA Ti 

DARlAN - LAVAl 

DÜN GÖRÜŞTÜ 
Roma: 4 ( A. A.) - Stdaııi 

ajansına Beru ı tan gelen bir ha
bere ~öre, amiral Darlan Parislc 
Lavalla Fransanın umumi siyase
tine müteallik meseleler hakkın

da uzun müdrlet görüşmüştür. 

Mareşal Petenin Paristeki murah
hası da bu mülakatta hazı r bu-
1unmuştur. 

Vişi : 4 ( A. A.) - Bnhri)e 
nazırı Darlanın Pari e hareket et
tiği resmen bildirilmiştir. 

Londra: 4 (A. A) - Amirnl 
Darlan ParİSC1 gitmeden evvel 
Liyon radyosundaki ht•yanatında 
Fransız filosunun Fransıi drtre
sinde bulunduğunu ve bulunmak
ta devam edeceğ'iui, ve hücumla

ra mukavemet gö terece~ini söy
lemiştir. 

8REST'E il 
YAAPILA AKIM 

Londra: 4 (A. A.) - lngiliz 
tayyareleri Breste 305 inci hucu
mu yapmıştır. Sahil müdafaa ser
visine mensup iki tayyare te.şek
külü tarafından yapılan hucumla
ra çok muvaffakiyetli olmuştur. 

Tayyarelerimizden biri dönmemiş
tir. 

ARNAVUTLUKTA 

Vunanhlar yeni 
mevziler aldl 

Atina : 4 ( a. a. ) - Mahdut 
keşif ve topçu faaliyeti olmuştur . 
Yunan emniyet nezaretinin dün 
akşamki tebliğine göre de düş
man tayyareleri garbi Polepeteze 
de bomba atmışlardır. Hasar vukun 
gelmemiştir . 

Atina : 4 ( a. a. ) - Dün ak
şam Atinaya gelen haberlere gö
re, yeni ileri hareketler yapan 
Yunanlılar şimdi cenubi Arnavut
luitJn anahtarı sayılan Tredişini 
dağ silsilesine hakim Bnlunmak
tadır. 

KARADA YE DE"İZOE YOROYEN YENi TANKLAR 

Ameriko hcrp sonoyiinin ortaya koyduOu dürolüminden • ... Ayni tonlı oynl 2omondo su üurinde de hareket ve 

1 
~opılmış yeni tip bir. tank. Toprak üzerinde kırk kilometre' soolte 16)11ometre kotetmektedir. 3600 kllo aOırlıOındodır. On 

suroile hareket efmektedır. lılJİ olmolıto ve altı metre u2unl~undodır. 

••••••••••••• 

Fransa ve Mihver 

ANKARA 
RA O YO 

Fraıısıı donan· 
masını ele ge
çirmek içın Al-

G AZ ET ESi Alman.>a hala 

Vişİ) e la7) ik icra etmektedir. Ve 
Alman) a Fransa ile bir sulh eme
lindedir. Alınan) a Fransa ile Ö) 

le bir ulh isti) or ki, A) ni rn
manda İngiltere) e karşı a keri bir 
iş birliği de olsun. 

Lava\ ile Darlan Paı iste bir 
mülakat yaptı. Bunun üç madde 
üzerinde olcruğu söylenİ) or. 

1 - Fı an ı"-donanması mese
lesi, 

2 - Lavalin kabineye alınma
sı keyfiyeti, 

3 - Pariste yeni kurulan 
parti. 

Neticeden şu çıkıyor ki, sırf 
milli birlik temin edilsin di) e Pe
ten Lavali belki kabine) e alma-
ğ'a razı olacaktır. 

Yardım proje•i 
Amerika'da meclis encümen

leri hu haftayı tamamile Amerika 
reisi cümhuru Ruzvelt tarafındaıı 
tevdi edilen müttefiklere yardım 
layıhaların tetkikiyle geçirmişler
dir. Gerek amerika siyasi mahafili 
ve gerekse Amerikan milletleri bu 
projenin tasdikile meşgul bulun
maktadır. Amerika efkarı umumi
yesi bu la) ıhaların kanun şeklini 
alması arzusundadır. 

A1rikadaki hareket 
f.ritrede İtalyan mukavemeti

nin kısa bir ıamanda kırılması 

beklenmektedir. Habeşistan ve 
garp çölünde İngilizler italyan 
kuvvt.'tlerini takib etmekte devam 
ediyor !ar. Bingaıiye doğru olan 
harekatı ise, henüz hazırlık safha
sındadır. ln~ilİ1. hava kuvvetleri 
bu gün bilhas a keşif faali) eti gö · 
termişlerdir. 

ROMANYADA lEJYÖN[Rl(RİN 
T[YKİF i DEVAM EDİYOR 

Bükreş : 4 ıA .A . ) - Gazetelerin 
neşrettiği eblige göre, Bükreş ei
varındı> Şilada yakında katil suçu 
ile maznun bulunan 91 leh emer 
tevkif edilmiş rlivanıharhe sevke
dilmiştir. 

iNGİLTEREYE MÜNf ERİO 
AKINlAR OlDU 

Londra: 4 ( A. A . ) - Hava 
ve dahili emnİ) et ne1.aretlerinin 
tebliği : Bu gece münferid bazı 
rlüşman ta) yareleri Londra \ e 
clo~u lngilten·ıle yangın bomba
ları atmışlarsa da çıkan yangınlar 
çabuk silııdürülmüştür. Ölü ve 
yaralı yoktur. 



ISVEÇTE BOFORS 
UÇAN DEPOLARI 

F ABRIKALARININ 
MÜNASEBETiYLE 

DİNAMİT KRALI 
i . HAB 

.· 

N.OBEL 'İN HAY ATI 
Talebe arasında 

• 

konferanslar 
S on gelen Avrupa gazetelerin

dt>n büyük bir yaııgının ls

veçte Karlskoga'daki barut fab
rikasını temamiyle tahrip ettiğini 
öğrendik. Barut depoları birbiri 
ardına infilak etmiş ve bütün bi
nalar harap olmuş, bu büyük 
imalathane meşhur Bofors silah 
fabrıkalarına aitti. 

Ve bu fabrikanın müessisi de, 
adını bütün dünyanın tanıdığı 
Alfrecl Nobel'di. 

Sonradan Bofors şirketi bu 
fabrikayı keı.disinden satın al
mıştı. 

Alfred Nobel'in l Sulh ] için 
beynelmilel büyük mükafatın mü
essisi olduğunu bilmiyen yoktur. 
Fakat onun dinamiti icad eden 
adam olduğunu herkes bilmez. 

1861 yılında Parisin en büyük 
bankerlerinden müteşekkil bir 
grup, dünyayı atabilecek kudret
te bir infilak maddesi icad etti
ğini söyliyen genç bir adamın 
izahatını dinlemişti. Bankerler 
böyle bir maddenin tecrübesini 
arzu etmemişlerdi. Bir müddet 
sonta icadın tetkikini havale et
tikleri bir mutahassısın raporun
dan genç Nobelin Nitro - Glyoe
rine'nin büyük ehemmiyeti haiz 
bir icad olmadığını öğrenmekle 
iktifa etmişlerdi. 

Ona ilk yardımı yüzbin frank 
vererek üçüncü Napolyon yapmış 
ve genç mucid bu suretle icadını 
tekemmül ettirmek imkanını bul
muştur. 

Filhakika biz.zat Nobel de bul
duğu inf ılak maddesinin büyük 
neticeler vermediğini itirafa mec
burolmuştu .""lcadının daha faı.la 

ERZURUMDAH AHKARAYA 

6ElEN PİYANGO BilETlERi 

ENTERESAN BiR HADiSE 

Ankara : 4 (Türksözü muha

birinden) - Dün millr piyango 

idaresinde hoş tesadüflerle dolu 

bir hadise olmu~tur. Milli piyango 

müdüriyetine Erzurumda Abdullkh 

Körigen imzalı bir mektup gelmiş· 
tir. Bu mcktu_ba son üç keşideye 

ait altı tane tam bilet de leffedil 

miş bulunl'f!.akta idi. B. Abdullah, 

Köringen adlı vatandaş, bu mek· 
tobunda milli piyango müdürüne 

'.evvela mahsus selam,, etmekte, 

"ellerinden öpmekte,, ve şayet Li· 
tellerine bir ikramiye çıktı ise o 

para ile namına bir tam bilet 

gönderilmesini rica etmekte idi 

Bu biletlere hiçbir şey çıkmadığl 

takdirde borcunun bildirilmesini 

ilave etmekte idi. 

Milli piyango müdürü Sela· 

haddin Beliren yaphrdıfı tetkik 

netice~inde bu vatandaşın üç ke· 

şidedenberi iki tane tam biletini 

devamlı surette aldığlnı tesbit et

miş, ve ?u biletlerin ikramiye ka

zanıp kazanmadığını büroya tah
kik ettirmiştir. Yapılan tetkik ne

ticesinde, 44529 numaralı bilete 

bu tertibin ikinci çekilişinde 500 

lira, üçüncü çekilitinde de dört 

lira çıktığı anlaşılmıştır. 152891 

numaralı bilete de birinci çekilişte 

iki lira, ikinci çekilişte 10 lira İsa · 

bet etmiştir. Bu suretle bu saf, 

temz ve meraksız vatandaşın tam 

518 lira kazanmış oldutu anlaşıl· 

mışlır. Milli Piyango idaresi 518 

lirayı derhal telgraf knalesiyle bu 

şanslı vatandaşın adresine iÖn· 

dermiştir. 

Yazan 

P. P. 
Dinamitin mucidi Alretl Nobel 6lüm .ve 

harbe hizmet eden icadından k11zandığı 

muazzam ıerveti ıulh ve ıanata haırederek -----· , 
büyülı (Sulh Mükdfatı) nı teıiı .etmi,ti. Fakat bugün 

onan vaıiyetnameıine riayet edilmiyor. 

tekemmüle ihtiyacı, bütün araş

tırmalarına rağmen bulamadığı 

bir noksanı vardı. 

8 ir gün -ı - bir laboratuvarqa 
içinde biraz Nitro • Glyce-

rine _bulunan bir cam balon infi
lak etti. Ve içinde bulunan mayi 
toprağa karıştı. Nobel bu toprağı 
aldı, tetkik ve tecrübe etti. Neti
ce:oıarak dinamit icad edildi. 

lık neticeler : 200 sandık dina
mit dolu~[ Mond ] adında bir va
pur Peru sahillerinde infilak etti. 
52 kişi Ölmüştü.p Bir kaç hafta 
sonra Avustralyada bir antrepo 
havaya uçtu. Bunu Sanfransisko
daki ikinci bir antrepo takip etti. 
Nihayet ayni senenin mayıs ayın
da Nobelin Hamburgdaki en bü
yük imalathanesi bir infilak ne
ticesinde tuzla buz oldu. 

Dinamitin en müthiş bir infi
l!k maddesi olduğu artık sabit 
olmuştu. Fakat buna mukabil No
bel de dünyanın nefret ettigi bir 
adam oldu. 

Otellerde, vapurlarda, tren
lerde ona yer vermiyorlardı. Ya
rımda o korkunç maddeden bu
lunmasından ve girdiği yeri uçur
masından korkuluyordu. 

N obel basit, mütevazı, sessiz 
ve ekseriya hasta bir adam

dı. Kendisi ıanat eserlerine aşık-

l. 

tı. Çok az yerdi. En iyi çalıştığı 
zamanlar yirmi dört saat aç 
kaldıktan sonra başladı~ı mesai 
idi. 

Dünyanın her büyük şehrinde 
küçük bir villası vardı. Fakat 
en çok Pariste kalmayı severdi. 
1873 senesinde Juliette Actamin 
salonuna devama başladı ve 
orada Victor Hugo"yu tanıyarak 
dost oldu. 

Nihayet San - Beno'ya yerleş
ti. Ve hayatının sonuna kadar 
palmiye ve çiçekler arasında ve 
tam bir inziva içinde kaldı. Ha-
yatının sonlarına doğru büyük bir 
hürriyet)çinde dünyanın en zen
gin adamlarından biri. olduğunu 
keşfetmişti. Kan ve ölüm saçan 
eserile kazandığı bu muazzam ser-
veti l Sanat ve sulh l yolunöa 
bağışlamayı ka.rarlaştırdı. 

Yaptığı vasiyetname ile büyük 
bir sulh mükafatı tesis etti. Fa
kat bu mükafatın muvakkat ol
masını şart olarak koymuştu: ı 

c Otuz sene sonunda eğer dai
mi sulh teessüs etmezse bu yolda 
devam etmek faydasız diyordü. 

1896 da öldü. Fakat vasiyet· 
namesine riayet edilmedi. Çünkü 
otuı sene sonra daimi sulh tees
süs etmediği takdirde tesis ettiği 
mükafatın kaldırılmasını istedigi 
halde bu mükAfata hala ôevam 
edilmektedir. 

Şeker hastahğı için 
yeni bir ilaç 

BiR 0NIVERSITE TALEBEMiZiN MUVAFFAKIYE71 

İstanbul : 4 (Türksözü muha
birinden)- Universite rektörlüğü· 
nün dün tertip etmiş olduğu tale
be çayında, bir Türk genci şaya· 
nı dikkat bir keşfinden haber ver
miştir. 

Malum olduğu üzere her yıl 
tertip edilen bu çaylar, talebeyle 
yakından teması temin etm.ekte, 
ve her birinin ihtiyaçları etrafında 
esaslı fikirler edinmiyen imkln 
vermektedir. 

Bu çaylardan birinde bilhassa 
bulunmayı vaadeden Maarif Ve· 
kili Hasan Ali Yücel'in de 
yakında şehrimize geleceti tahuıin 
edilmektedir. 

Muhtelif talebe kütlelerine ve· 
rilen 1.iyafetlerden dünkü, Tıp Fa· 
kültesi son sınıfına mahsustu. Bu 
esnada talebeden Fuat Uzgür şe· 
ker hastalığına karşı yeni bir ilaç 
fClrmülü M.lduğundan bahsetmiş 
ve bu ilicın insulin'e muadil oldu 
ğun'l söylemiştir. 

Bulunan d ğer bir ilaç for~u· 
!ünün de, ihtiyarları gençleştirmi

ye yarıyacağı bildirilme~ tedir. 

Talebe bundan başka, kendi
lerini alakadar eden içtimııt mese
lelerden bahsetmişler, üniversite 
muhiti civarında birahanelerin ço· 
ğaldığını ve bazı talebl'lerin bura· 
lara gittiğini söylemişlerdir. 

Dolayısiyle bu gibi hallerle 
mücadele edilmesi iç;n tedbirler 
alınması istenmiş, diğer taraftan 

"Talebe Birliği"nin tesisi mev· 
zuubahis olmuştur. 

Merşin öğretmenleri ve 
Umuıni Mecliı azaları 

Mersin: 4 (Türksözü muhabi· 
ri.Wen ) - ilk okul öğretmenleri 
uquı•i meclis azaları şerefine 

5121~ ı de Halkevind.e, v~rilmek 

üzere bir çaylı top~ntı tertip et
miştir. 

ilk konferans dUn Bölge 
spor blnas1nda verlldl 
Kız ve Erkek liseleri tedris 

hey'etleri, aralarında mutabık ka-
larak ders yılı sonuna kadar 
her salı günü ö~leden sonra ta
lebeler arasında felsefi konferans
lar verilmesine karar vermişler

dir. Bu konferanslar <ia takib e
dilen maksad, talebeyi felsefi kül
tür sahasında ilerletmek, onu küt
leye, cemiyete hitab e<iecek bir 
kabiliyete yükseltmektir. 

İlk konferans dün Beden 
Terbiyesi binası salonunda kız ve 
erkek talebeler taraf ınclan karşı
lıklı verilmiş, hocalardan bazıları 
da hazır bulunmuştur. Cidden çok 

. güzel olan bu teşebbüslerinden 
dolayı ' her iki lisemizi tebrik ede
riz. 

Bay Ziya Kayıran 

Maraş meb'usu Bay Ziya Ka· 
yıran dün Ceyhandanf. şchrimi7.e 
gelersk matbaamızı da ziyarer 
etrnigtir. Hoş geldin deriz. 

Nebatat Hastalıkları 

MütehaHısının Seyahatı 

Seyhan ziraat mücadele is
tasyonu nebatat hastalıkları müte
hassısı Bay Rauf lstranca limonlar 
üzerindeki hastalık durumunun 
tetkiki için Mersin, Hatay ve An· 
talyaya kidecektir. 

İSTANBUlDA BİR HAU 
MEŞHERİ AÇllACAK 
lstanbul : 4 (Türksözü muha

birinden) - Yakında Şt"hrimlzde 
bir serbest transit halı mahalli açı 
lacaktır. Bu meşherde halıcılar, 

mallarını teşhir edebilecekler ve 
isteyenlere satışlarda bile buluna 
çcıklardır. Bu meşherin yeri henüz 
tesbit edilmemiştir. 

. Fakat serbest bir mahalde ih
das edilmesi düşünülmektedir. 
Meşherde gümrük memurları da 
bulunacak ve giren çıkan halılar 

gözden geçirilecektir. 
Bu hah meşherinin yakında 

meriyet mevkiine girecek olan 
(transit halı serbest mahalli) ka· 
nundan sonra lağvı mevzuuba· 
histir. 

MERSiN iDMAN YURDU 
BÔLGE ŞAN PiYONU OLDU 

Mersin : 4 (Tüı ksözü mu ha· 
birinden) - içe! Bölgesi t 940 -
1941 senesi futbol birincilik müsa
bakaları Pazar günü Mersin saha · 
sında yapılan iki müsabaka ile ni 
haycı. bulmuş ve yı\lardanberi böl
ge şampiyonluğunu elinde tulan 
Mersin idman Yurdu gençlik ku 
lüoü yine birinciliği kazanmıştır. 

Pazar günü iki müsabaka ya· 
pan Mersin takımı ilk müsabakada 

Silifke takımını 4-0, ikinci müsa· 
bakada Tarsus takımını 2-0 yen· 
miştir. Faal gençlerimiıi takdir ve 
tebrıkederiz. 

D u v D u K L 'A R 1 M 1 z 

9ç kedi ve 15.000 dolar miras 
Kaliforinada ölen Gerlrude Engel namında ih· 

ti yar bir kadın, 15.000 dolar tutan servetini, çok 

scvditi üç kedisine va,iyet ederek terketmiştir. 

Engelin akrabaları vasiyetnamui açılıp da uzun • 

zamandanberi bekledikleri miramn üç kediye terke· 

dildiQfoi rörünce derin bir inkisarı hayale uğramış

lardır. Bayan Engel, vasiyetname hükümlerinin tat-

bikine eski muharipler cemiyetini vekil tayin etmiş
tir. Bu bahtiyar üç kedi öldükten sonra mirastan 
kalacak para, bu cemiyete intikal edecektir. ~ 

Bayan Engel, vasiyetnamesinde çok sevdiği üç 
kendisinin arkabalarından ziyade vatani bir cemi· 
yetin elinde daha büyük bir itina ile bakılacağın 
dan emin olduğu cihetle, bu şekilde yazdığını bil· 

dirmiştir. 

. .... ~ 

Kadirlide çeltik ekimi ve 
vekaletin verdiği cevap n 

bi 

Kadirlide şimdilik çeltik ekllmeal doiru görUlmUyot d 

BÖlGEDE YAPllAN HAY
VAN İTHAlATI, İHRACATI 

Geçen bir ay zarlm· 
da dljer iç bölgelerden 
fehrlmlze 246 ökUz, 49 
kısrak; 173 at, 18 man· 
da ve 273 t koyun getl· 
rllmlftlr. Buna mukabll 
fehrlmlzden da iç ana· 
doluya 2892 koyun; 764 
sıQır, 30 at ve 3804 ki· 
ıo keçi derisi, 2730 ki· 
lo sıAır derisi, 3270 ki· 
lo koyun derisi, 5550 
kllo b a r s a k gönderli· 
mlftlr. 

Seferberlik dairesi 

Müdürlüğünden 

Seferbeçlik Dairesi 20 lira as; 
li maaşlı katibliği münhaldir. Lise 
tahsilini görmüş olmak veya lise 
tahsiline yakın okumuş olmak 
şarttır. Ayın on ikinci Çarşamba 

günü saat 15 de hükümet kona
ğında umumi meclis salonunda 
imtihan yapılacaktır. Talihlerin 
istida ile müracaatları. 

Kadirli ka~asında Çeltik 

miııin yeniden tesisi maksa 

vilayete yapılan müracaatlar 

raat ve Sıhhat V e.kalellerine 
dirifmiş, Sıhhat Vekaletinden 

nan cevapta Kadirli ka1.asının 

:m 

hi vaziyetınin henüz normal 

şekilde olmadığından Çeltik e 

minin yapılamıyacağı anlaşıl~ 

;~HÇE HALK PARTIS, .. 
YAPILAN Y ARDIML.AJlô 

Bahçe kazası çeltik 

den Ahmed Kadıoğlu 

Şerbetçi 50, Yusuf Türkoğhl d 

Ruşen Çerçi 10, Kara KahY' ğ 
Mahmud Kürtül 5, Akkaş '/.fi _ 
mık 5 lira t•lmak üzere p,t11-u 

C. H . P . Kaza idare he)' 

155 lira teberrü etmişlerdir. 

DO G UM 
Milıi MePsucat fabrikası 

hiblerinden Bay lbrahim Teld' i 
bir erkek çocuğu dünyaya ge a 
ve Seyid Andaç adı verilırı· 
Yavruya uzun ömürler diler 
ve baba•ını tebrik ederiz. 

·Son sellerin köye: 
getirdiği iki kundµ 
Bu az görülmüş acayib mahlukl 

dün şehrimize getirildi 
Ceyhan nehrinin son feyeLa

nı sırasında yatağından taşan 

suların ovada çekilmesini mü-
teakib Mahmucliyt> köyünde 
köylülerden birisinin evinin için
de iki su kunduzu tutulmuşlur. 

Kunduzları yakalayan ev sahibi 
hayvanları şehrimi1.e getirmiştir. 
Emniyet Müdürlüğü binası arka
sında 32 numaralı evcle muhafaza 
edilen su kuncluzlarının 50 - 60 
santim boyunda olan Hindinciri 
yaprağına b;)nzemekted ir. Kafala
rı Tavşan ~afasına müşabih ve 
uzun tüylüdürler. 5 - 6 santim u
zunluğunda tırnakları vardır. Kedi 
bıyıkları gibi bıyıkları olan bu su 
kundu:!.ları az görülmüş acayip 
hayvanlardandır. 

MEYlİDİ ~ERif 
Babamız merhum Salih Bosna· 

nın vefatının kırkıncı gününe mü· 
sadif 6 Şubat 1941 Perşembe gü
nü Ulucamide ikindi namazını mü· 
taakib saat 16 da ruhuna Mevlüdu 
nebevi okunacağından merhumu 
seven dostlarımızın ve arzu eden 
din kardeşlerimizin teşriflerini riça 
ederiz. 

ÇOCUKLARI 

ZAYİ ASKERlİK YESİKASI 
Malazgit Askerlik şubesin· 

den aldığım askerlik vesikamı 
zayı ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hökmü olma
dığını ilin ederim. 

12676 

lcadiye mahallesinde 
117 numaralı evde Meh
met oğlu 325 doğumlu 
Hamit Gider 

SIGIR NESlİNİN ISlA 
PROGRAMI 

lımir: 4 ( Tüurksözü 
birinden Vilayetimiz dahilin 
sığır neslinin ıslahı için hazırl 
beş senelik program, vilayet 1 
hı hayvanat komisyonu tarafı~ 
müzakere ve kabul edilrTl' 
Proğram Ziraat vekaletince 
tikten sonra muteber olacaktır~· e 

Bu programın tatbiki sa)e 
de nihayet beş sene sonra vili 
timizde sığır nesli tamamen 1 

edilmiş olacaktır. Evvela nüt11 
çiftlikleriyle nümuue köylerin 
iş başlanacak, clamıı.lığa eıve 

almıyan hayvanlar enenecek 
bunların yerine köy bütçele 
konacak tahsilatla satın atın' 
dam11:lıklar ikame, Vekalet 
vilayet bütçelerinden atırı 
tahsisatla da kontrol merJl\l 
istihdam edilecehtir. Bu mü 
lar, damızlıklarean iyi şekilde J11 
sul alınmasını temin mahs' 
mütemadi bir kontrol tatbik 'ti 
cek ve köylerle çiftlikler de ' 
liyet göstereceklerdir. . 

Nümune köy ve çiftlikterı 
bir taraftan islah işleri devaffl 
derken bu faaliyet, en küçük k 
lere kadar uzatılacak, nihayet 
sene içinde vilayet dahilinde 
gır nesli tam manasile ıslah 
lecektir. 

KADASTRO KADROSUN~, 
Şehrimi1. Kadastro Müdürl , 

memurlarından Sadık Celasun JIJa· 
ni kadroda kalmak üzere ı 

memurluğnııa, Mehmecl Oktll) t 
fen memurluğu muavinliğine 
yirı edilmiştir. 



YUNAN İSTİHBARAT 
HAZIRININ NUTKU 

Atina: 4 (a. a .) - istihbarat 
nazırı gençlige hitaben sÖ) le<liği 
bir...,.,nutukta general Metaksasın 
daima seve seve söylediği" Hik
meti hiida:bilinmez 1 iiÖt.ünü tek
rarlamış, on mil) on Elen'in ruhu
na..,bugün~metaksas idealinin mev
cud :c1utundugunu tebarüz ettir
miştir. 

lnglllz kıralmm 
Yunan kıralmı taziyesi 

Lonclra : 4 (A. A.) - lngilte
r • kralı Altıncı Geoq{e, General 
Metaksasırı ölümünden dolayı Yu
nan kralı ikinci gt'orge, bir taıiyc 
Me!grafı çekmişti r. Bu telgrafta 
Fşöyle denilmektedir. 

"General metaksasırı öldüğü
nü derin bir teessürle haber al<\ım 
Yunanistan en şanlı bir evladıdı 
gaip etti. Onun ölümüne yunanis
dh da olduğu gibi İngilterede de 
ığlarıacaktır. 

Yunan .kralı bu taazieye teşek
ür etmiştir. 

AlMAN BOMBAlARİYlE 
ÖLEN il Al YAN ASKERLERİ 

Loddra: 4 "(A . A) - Bahriye 
ı "ıaretinden: · Akdeniı.den bilciiril
iiğine göre, Almanların veya 

1 talyanlarıntteve:.sül ettiği bir ha
ş ekct neticesinde pek çok İtalyan 
' ıarp eeiri ölmüştür. 31 Sonkanun 

iinü Trablus sahillerinde İtalyan 
irlerini alan bir vapur, Alman 

•lduğu 1.annedilen iki düşman 

ayyare:.inin hücumuna uğramış. 

r. Vapura isabet olmuş ve ba1.1 
asaralar görülmüştür . İtalyan 
a rp esirleri arasın<la çogu ölü 
lmak üzere bir çok 78) iat var
ı r . 

r 
Maltaya dUnkU hUcOm 

Malta: 4 ( A. A ) - Resmi 
·bliğ: Düşman tayyareleri Malta 
z rinde uçmuştur. Bir kaç keşif 
Bpmış olmaları muhtemeldir. 
iç bomba atılmamıştır. Dafi bn-

alarım11. faaliyete geçince l ıyy~rel~r uzaldaş':'ışlardır. 
ISYl~RE MUDAf AASI 

Bern: (A. A.) - lsviçre or
t J u başkumandanı ga1.etecilerin 

ı aline şu cevabı vermiştir: 

rı - c Ordunun başlıca vazife
' lsviçre müdafaa sisteminin e 

slı noktalarırırla daimi surette 
~ >bet beklemektir. Yeni ''" planla
t nız, adetçe a1lığımm telafi et

ek için hesaplı olarak tamim 
~ lil miştir. Dağlardan büyük isli
} 1 ler göreceğiı . 
c 
rı Uman Uslerlne hucumlar 

d Londra: 4 (n. a.) - İngili1. 
tr.1mbardman tayyareleri, pazarte
t günü şafaktan biraz evvel yap

r1 ı taaruz bir keşif hareketi es
e sında işgal altındaki Fransanın 

c nali garbisiude bazı hedeflere 
c cum etmiştir. 

o RRNSA HE DÜŞÜNÜYOR 
d Birinci sayfadan artan ) 

s Hali haı.ırda Vişide iki cere
ı varciır. Heryo gibi şahsiyet
Mareşal Petene mukavemet 

I' t ' . t"k 0 

a e ını a ·ıp etmesini ve diğer 
6 ~rup da ikinci bir teslimi) et 
b ıye etmektedirler. 
Veygandın söylediği nutuk bu 

seleler hakkında hiç bir sara-
vennemiştir. General Vey

ldın:cn 1iyade Şimali Afrika 
o•rı umumiyesini teskin etmek 

General Dö Gol 'ün söylediği 
~klarla Generale karşı sempa

' o teren halkı Mareşal Petene 
J •ada devam etmesini temin 

ek istediği tahmin edilmekte-
! Maamafih General Veygand 

tar vaziyetindedir. 

Halk odaları 
l Birinci c;a) fadan arlan ) 

~u programa göre tören yapıla

cak ve akşam Asri sinema sahne
sinde:bir temsil verilecektir. 

Halkevlerinin kuruluşunun yıl
dönümü münasehatiyle Kayserinin 
Pınarbaşı kazasile Kocaelinin he
reke köyünde birer Halkevi açı

lacak, fKastamoninin Daday ve 
kırşehirin:: ~Mucur kazalarındaki 

Halkodaları ela Halkevine tahvil 
edilecektir. Ayrıca 18 ka1.acl a, 22 
nahiyede ve 19 köyde olmak ü-
1.ere 59 Holkoclası açılacaktır. 

VİLKİ İNGİLTEREDE 1 

TETKİKlERİN[ DEVAMDA 
(Birinci ı.ayfadan artan ) 

avdet tarihini ifşa etmememi ben· 
den rica etli. 

M:ınçester: 4 (a .a.) Vilki bu
raya geld • ği vakıt otelin dışında 

coskun bir halk tarafından etrafı 
sarılmıştır. Otelin avlusunda diğer 
bir halk kütlesi H rra sesleı iyle 
Vilkiyi karşılamıştır. Vilki kaldı
rımdan otelin kapısına kadar olan 
üç metrelik mesafe~ i on dakik;ıda 
gidebilmiş ve yanında da Lord 
Valli ve mıntaka komiseıi olduğu 

halde yemek salonuna çıkmıştır. 

Vı ki lrlandaya gitmiş ve Du· 
valaı a ile gşrüştükten sonra Lond 
raya avdet etmiştir. 

İ l A N 

Adana Çiftçi 
birliğinden: 

Şubatın yedinci Cuma gü
nü öğleden sonra saat ikide 
belediye karşısındaki A dana 
Kulübü salonunda birliğimiz 

yıllık toplantısını yadacakdır. 
Memleketimizi, Çifçimizi ala

kadar eden çok mühim mes·e
leler konuşulacakdır. Büyükle
rimizden dileklerde bulunula
cakdır. Arkadaşlar·ın beheme
hal gelmeleri ehemmiyetle rica 
olunur. 

5-6 12682 

TEKNİK TEORESAT 

TE~KilAT PROJESİ 
Ankara : 4 ( Türksö1.ü muha

birinden ) - Maarif Vekaletinin 

mektep teşkilatının kadrolarını irti-

yaç nisbetinde genişletmek mak
sadile bir müddettenberi yapmak

ta olduğu hazırlıklar ikmal edil

mek ü1.eredir. Mesleki.teknik ted
risat dairesi teşkilat projesini ha-

zırlamış ve Milli Talim_ ve terbiye 

Heyetine vermiştir. Bu projeye 

göre, mevcut kadroy a 80 lira asli 

maaşlı bır umum müdür muavin
liğ i, 60 lira maaşlı iki şube mü· 

dürlüğü, 50 lira maaşlı iki şube 

müdür muavinliği ve 30 lira ma
aşlı bir mümeyyi;lik ilave olun 

maktadır. Yüksek orta ve ilk ted

risat dairesiyle vekaletin diker 

müdürlükleri ele teşkilatlarını bu 
şekilde haı.ırlıyarak yakında Ta
lim ve terbiye dairesine verecek
ltrdir. 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

CİNS! 
KiLO FIATJ 

En az 
K. S. 

En çok 
K. S. 

Koza 12,25 
Ma:- Parlağı 49,50 53 

-~fa :-rem İl. i" ı-4"':":7~,5"::"'.0:---:--4;_:8:._,5_0_ 

-Kapımalı 
Y~ Pamuğu --- 40 

-Kleviaİ1d 1- --::6~0--~-ı~-6~0---

-Susam •----ı-257.50 K. Buğday 
-Buğday T-o.-;;----..:....1- 4,-5---

- Yerli 
ı-~----·ı-------

Arpa 
Yulaf 

5,00 5.425 
6~ 

3 1 1941 
Kambiyo ve Borsa 

İş Bankasından alınmıştıe 
Llrel 
.....::..;;..:.;..-~-----ı -- -
Rayişmark _ _ __ _ 
Frank(F,...ra-r-ıs-ız.,._) --ı 
SterTIİl(ingili1.) - 5- --2-,
Dolar (Amerika) T32 20 -'---·---
~Frank (İsviçre) 

- • • o ... ~-------......... ~ ........... . . __. ... ~ 

Kızılay Balosu 
S[N[NİN EN MÜKEllEf VE EH NEZİH BAlOSUDUR 

8 Şubat Cumartesi gecesi Halkevinin muhteşem sinema 
salonunda verilecektir. 5-6-7 12677 ...... .. .. . 

...... 
• 

Her 
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;;;~R Ri·;~;· Tü·~~ö;~~- ...... ·ı 
BİRİNCİ SINlf RÖNTGEN VE ELEKTRİK l 

TEDAVİSİ MÜT[HASSISI 
gün hastalarını A bidinpaıa · caddesi 125 
numaralı muayenehanesinde kabul ile 

te1his ve tedavi eder. 12681 
••• •· e· +• •• •••• +· e· .. e+ +· •• o· e· ** o· o o oo • .._. . o #' +e • 

Mazhar Cemil Esen 
SİNİR HASTAUKlARI MÜTEHASSISI· 

R e,adbey mahalle•i Savatlı Bay Halil evi 
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SUVARE B u A ş 8.01 AJANS haberleri K A M 
8.30 2.30 8.18 Müzik : Hafif program 

8.45 

9.00 Ev kadını - Yemek 

12.30 Program, Saat ayarı 

12.33 Müzik : Hafif Şarkılar. 

12.50 AJANS haberleri 
13.05 Müzik: Muhtelif Türküler. 

1"'.20 Müzik : Radyo Salon or 
14.00 kestrası 

18.00 Program, saat ayarı 
18.03 Müzik : Cazband 
18 30 Konuşma (D ı ş Politika 

Hadiseleri) . 
18.45 Çocuk Saati. 
19. J 9 Çocuklar için Musiki. 

19.30 Saat ayarı, AJANS 

19.45 Yeni Sesler - Geçit p. 
roğramı. 

20.15 RADYO GAZETESi 

20.45 Müzik: Radyo Fasıl Heyeti 
2 l. l O Konuşma. 

21.25 Müzik : Türkçe film şarkı· 

ları. 

'21.45 Müzik: Riyaseticumhur Ban· 
dosu 

22.30 Saat ayarı. AJANS 
22.45 Müzik : Dans Müıiği 

23.25/ 
23.30 Yarınki Prorram ve Ka-

oanı<> -
_ BU AKŞAM ---------
Nöbetci Ecz ahane 

İSTiKAMET ECZAHANESİ 
HUkOmet Yanında 

-

İKiNCİ HAfTA BA~lADI 
Görülmemit bir tecahum Nefes 

almadan seyredilen 

LEYLA İLE MECNUN 
Filmi 

Binlerce Adana halkının 
durmayan akın ve hıc-, 
kırıklardan celenklerile , 
tebcil ve tazim ettiği bir 

lEYlA İlE MECNUN 
ihtifali halini aldı. 

B ugün gündüz iki otuz 
matinada: 

LEYLA iLE MECNUN 
01.KKAT Bu akf am için loce kalmamıftır. 

: Müteakip akşamlar iç in de m ahut loca k al· 
dı§md•n 1 tlc a l ediniz. Telefon ..•• 250 

PEK YAKIHDA : 
Dünyanın sekizinci harikası TÜRKÇE SÔZLÜ 

HiNT ROYASI 

Yurddaş !. Çocuk insanların çiçekidir. Se· 

viniz okşayınız fak at öpmeyiniz 

Hava kurumuna aza ol Çocuk Esirgeme Kur mu 

Genel Merkezi 

Y 1 L D 1 Z Möble Evi ve Atelyesi 

ABİDİNPA~A CADDESİND 
YAKlf lAR APARTIMANI 

AlTINOA 

• 
YILDIZ'I 

ZİYARET EDİNİZ 

1 1 l ARI F EV EŞYASI 1 1 

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

sandalya, tabure, büro takımları, maruken. takımlar 

ZEVKiNİZ[ UYGUN HER TÜ RlO MODEL 

YILDIZ Atelyesinde 
ısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

TASRADAH SİPAHİ~ KABUl EDiliR 
AB~ES Aeaııa Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ., Moblc Evi 

1 

1 



Sayfa 4 TÜRKSOZO 

i ..................................................... . 
1 T 0 R K ·s Ô Z 0 1 
• • • • i GAZETEveMATBAASI I 
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: T ürksözü Gazetesi ~~rı:c:~:r~~tEnio~~~~"~~"~E:E \AE~'~'.HoA vuKu ı • • 
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1 Türksözü Matbası ~:~:~u:E~A~~A~E~ş· ~~~rJi· ~:~ii~~~" ~~~~:i 1 • • I MATBAAlARA REKABET EDER DERECEDE TABEDER 1 
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DERHAL KESER. 

ff (R f CZAHANf 0( BULUNUR 

TORKİY( CUMHURİYET; 

Ziraat Bankası 
Kurulu, tarih i : 1888 • 

Sermayeıi.: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka lmuameleler 

Para biriktirenlere}28.800 lira ikramiye vniyor 

1 ı. • Mu .. cellı.thanesı· nde Yapılır. • 1 Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına el 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekil ı cek kur'a ile 

• • aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır . ....................................................... 

Radyo Satmak Çok 

kolaydır 

Asıl mesele satılan radyola
rın servisini temin etmektir 

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

' HUDUDLARDAKİ 
ARSlANlARI 
OÜŞÜNElİM! 
Hem,ehri ! 

,&( ar ve yağmur altında, fır· 
tına içinde hayatların ı her 

an fedaya hazır bir halde, mu
kaddes yurt hududlarını bekli· 
yen kahramanları bir an hatırı· 

mızdan çıkarmamak mecburiye· 
tindeyiz. 

Onlar, müşterek malın , müş

terek şerefin bekçiliğini yapı

yorlar. işlerini, güçlerini, ailelerini 
rahatlarını arkada bırakarak va
zife başına koşmuşlardır. 

Bitim de onlara karşı borç
lu olduğumuz vazife vardır: 

Elimizden geldiği kadar 
onların vazifesini kolaylaştırmak. 
Hediye edeceğiniz bir yün el
diven, l:ıir yün kazak, bir yün 
çorap, bir pamuklu gömlekle 
onları sevindirebiliriz. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 .. 500 2000 
.ı 250 .. 1000 

40 il 100 .. 4000 " 
100 .. 50 .. 5000 .. 
120 ,. 40 . .. 4800 

" 
160 

" 
20 .. 3200 .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde ;f 
liradan aşağı düşmiyenlere ,ikramiye çıktığı takdirde yüıdl 
20 fazlasile verilecektir. 

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

iŞ BANKASI 
KO~OK TASARRUf HESABlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

Adana her zaman olduğu 4 Şubat, 2 M:ı~·ı"I, 1 Ağustos, 3 lkincitrşrin 
gibi bu işte de hamiyet ve fe- tarihlerinde yapılır. 
dakarlık yarışına çıkmıştır. Buna En iyi radyo ile en iyi 

servisi beraber bulacağınız 
katılmakla vatan müdafaasına 
da iş tirak ediyoruz d emektir. i 9 4 1 1 K R A M 1 Y E L E R 1 

müessese şudur 
MUHARREM HiLMi REMO 

Bu işle uğraşan Kızılay'ın 
sana uzattığı müşfik ve şifakar 

elini boş döndürme 1 ------
Yurddaş !.. 

1 Adet 2000 Lirtıllk - 2 .000 Ura 

3 .. 10011 .. - 3.000 .. 
2 

" 
730 .. - l.500 

" 
4 

" 
!)()() 

" - 2.000 .. 
8 .. 250 

" - 2.000 ,, 
35 " 

100 il - 3.500 il 

80 il 
fj() 

" - 4.000 " . 
800 " 

20 .. - 6.000 ,, 

·-----------------------~ 
ABİDİN PAŞA CADDESİ NO : 112 T[lGRAf : R[MO - ADANA - TEl[f ON : 11 O Kızılaya üye ol Türkiye tş Bankasına parı yatırmakla yallnız. para biriktirfllİf 
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Dr. Muzaffer. lokman 
D•hiliy•. Müt•ha11ı•ı 

HASTALARINI HER GON Ml Y[NEHAN[SINDE 

KABUL EDER 
, ee #+ e+ ** d. · o ee ot O* •• o+ •+ 00 et 00 °O C° - tt rt 'it 'O 00 O 

-------
Dr. Ekrem Baltacı . 

HASTAlARINI HER GON MUSTAf A Rif AT 
ECZAHANESİ OSTONDEKİ MUAYENEHANESİNDE 

KABUl EDER 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

j _______ __ 

TURK.SÖ~ A b on e ve İl a n 
Şartları 

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

Aylı!{ ta abone edilir. -

GOUlJll CAZITt - /ılMl4A 

Sahip ve Başmuhaı riri 
FERiD CELAL oovıe:fl 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD 00ÇL0 

Basıldığı yer : TÜRKSÔZÜ M 
hanlar için idareye 
mUra caat etn,..elldlr. __ ;,....._......;__----~ 


