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/ngiliz Harp Tahsisatı 

3,300,000,000 
lngiliz Lirasına Çıktı 

londra: 5 (a.a.) Harp 
masrafları için yeni tah
sisat neşredilmiştir. Ye 
nl tahs,sat 6,00,000,000 
lnglllz lirasıdır. Bu su
retle kabul edilmiş olan 
tahsisat yekOnu 3,300, 
000,000 lnglliz llrasma 
ballO olmaktadu·. 

1. 

•• 

GÜNDELiK SIYASl GAZETE 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 4946 

Vilayette dün bir toplantı yapıldı 

ŞEHRİMİZ İÇİN YENİ 
BİR EKMEK .ÇESNİSİ 

Ayhk buğday ihtiyacı 1,800,000 kilo 

s 

Afrika Vaziyeti /ngiliz hiikiim •larlarırıırı Vil/.:irıi kab 11l :elliklerı'JBukingham 
sarayının içine/en bir görünüş 

Şehrimizin günlük Biığday ihtiyacının Toprak Malısulleri Of isi şark 
ajansları tarafından lemin edi?.eceğini geçenlerde yazmıştık. Diin '{ıilciyel 
makamında vali Bay Faik Ustün'ün reisliğinde toplanan beledi!/~ reisi 
Bay Kasım Ener.:lktisad Müdürü Bay Kemal Hakgüder, Toprak Malı
sulleri Ofisi şehrimiz ajans memuru. Bay Mustafa Kurucu' dan mürek
kep hey' et şehrimizin günlük normal buğda~ i~~iyac~ ~es' efesini ~ek;ar 
ele almıştır. Yapılan eiüdlere nazaran şehrımızın gunluk buğday ıhtıya
cı 60 tondur. Bu ihtiyacı önlemek için şarktan gönderilen buğdayların 
kalite itibariyle lçanadolıı buğdaylarından aşağı olduğu tıe ekmekleri· 
mizde bir morluk husule getirdiği teshil edilmiştir. Ayni zamanda fç
anadoludan getirilen buğdayların nakil masrafları da şarktan gönderi
len buğdayların nakil ücretlerinden daha azdır. Bunun için Adanuya lç
anad•lu buğdayı da gönderı'lmesi kararlaştırılarak bu cihet Ticaret Ve-

Bulgarlstanda kaynafma· 
lar ve Alman tazyiki 

Tirene limanı 

zaetedildi 
Bingaziye doğru yürüyüf: 

Kahire : 5 ( A. A . ) - İngiliz 
umumi karargahının tebli~i : Trab
lusagarbe doğru ileri .> ürüyüşü
müz devam ediyor. İleri unsur
larımır. dün Tirene.> e girmişlerdir. 
Eritrede ltalyanların ricatları de
vam ediyor. lıeri unsurlarımız 
Kerene yaklaşmaktadır. Barentu
dan kıtalarımıı. cenup istika-
m etinde düşmanı takip et
mektedir. ltalyan"somalisinde dev
riye faaliyetleri devam adi yor. 

Kahire : 5 ( A. A. ) - lngiliz 
hava kuvvetlerinin tebli~i : Trab
luı>a, Binga:ı:i ve Curka tayyare 
maydanlarına hücum "(edilmiştir. 
Berçe'de şimendüf er istasyonu 
ve motörlü bir nnldiye kolu tah-• 
rip edilmiştir. Çekilmekte olan 
düşman kıtaatına' allı taarruz ya
pılmı§tır. İki gfin için<le cenubi 
Afrika tayyare kuvvetleri hiç bir 
layıp vermeden düşmanın altı 
tayyareı>ini düşürmüşlerdir. 

ltalyan somalisinde::"yerde bu
lunan bir düşman bomba tayya
resi tahrip edilmiştir. Golbcn tay
yare meydanında beş düşman 

tayyaresi tahrip olunmuştur. 
E.ritrede ordumu :run ileri yü

rüyüşüne müıah~ret eden tayya
relerimiz burada da bir düşman 

t~yyaresi tahrip etmişlerdir. Sü
tun bu harekattan yalnız bir tay
yarerniz dönmemiştir. 

Kahire : 5 ( A. A. ) - Roy
terin hususi muhabiri bildiriyor: 
Demeden garbe doğru ilerlemek
te olan imperatorluk kuvvetleri 
Tirene limanını zaptetmişlerdir. 
Böylece Binga:ı:iye 210 kilometre 
yaklaşmış Öulunuyorlar. Mareşal 
Greziyani Mısırı istila etme~e 
kalklıiı zaman Tirene.> i karargah 
ittihaz tmişti. . ............. 

TÜRK DOSTU LORD 
LOID VEFAT ETTi 

Ankara : 5 (Radyo razelesin
.,len) -.- f ngiliz büyüklerinden Lord 
loid vefat etmiştir. Lord Loid 
t'ski bir türk do$tu idi, ............. 

Londra: 5 (A. A.J - Bay 

vilki lrlandadan döndükten sonra 

kral ve kraliçe ile bir çay içmiş

tir. Vilki royler muhabirine <Dö
valera ile açıkça konuştum ve is
tediğim mahimatı aldım demiştir. 

Vilki, tarihte çörçil kadar vaı.i-

fesini iyi ifa eden bir şef bulun

madığını düşündüğünü söylemiştir. 

Bay Vilki tayyare ile Ame
rikaya avdet etmiştir. 

lngifo. Kralı bugün Başvekil 

Bulgar Baştıekili Filo/ 

- BULGAR BA~VEKİlİ DÜN 

BEYANATTA BULUNDU 
Şahıslar siyaseti değll pren· 
slp siyaseti takip ediyoruz. 

Sofya : 5 ( A . A. ) - Başve
kil Filof Ziraat Nann Bagnyato
nun istifası hakkında Mecliste be
yanatta bulunmuştur. Filof de
miştir ki: 

< Bu istif anın sebebi ne ıira 
at meseleleri, ne de bu si_9asetin 
hedefleridir. Bu istifa daha ziya
de usul sahasına taalluk etmek
tedir. Biı. şahuı;lar siyaı.eti değil 

prensip siyaseti takip ediyoruz. > 
Sofya : 5 l A. A. ) - D.N.B. 

bildiriyor: Bulgar ıiraat nazırı 

istifa etmiştir. Başvekil Filof bu
gün parlamentoda bu istifanın ka
bul edildi~ini ve Ziraat neıa

retini kendisinin deruhte eyle
di~ini bildirmiştir. 

ro;~ı; ... s;r;;ı-·ı 
* 
* * * 

-------·-------
MARMARA İSKE lflf Rİ ARASINDA YAPllACAK 

Sf f ERlER VESİKAYA TABİ TUTUlDU 1 
$ Ankara : 5 (Türksozii muhabirinden) - Marma- *ı 

1 
ra i•keleleri araaında sefer yapan gemilerle bir yıl 
icin muteber olmak üzere hareket vesikaaı verilecek 

ı 
olan. gemilerden gayrı d

0
iğcr gemilerin her limandan ; 

hareketlerinden önce usulü dairesinde hareket vesi· * 
* ka•ı almaları luırarla,tırılmıfhr. : 

··-----....··--------------------·· 

·-----
VilKİ DÜN AMERİKAYA 

AVDET fTTi 
·-· 

lnglllz Krahnm Bay Vllkly 
verdl~I çay 

• 
kaletine yazılmıştır. 

Şark buğdaylarının temini takarrur elmiş ve şehrimize gelmeJte 
başlamıştır. /çanadolu buğdayları da lemin edildiği takdirde daha leziz 
yüksek kaliteli ekmek yiyebileceğiz. Ticaret Vekciletinirı cevabına intizcır 

Çörçili de Bugingham sara).'ınôa 
kabuletmiştir. 

edilmektedir. 

Çif çi birliği 
yıllık içtimaı 

B_azt mühim meseleler konuşulacak 
.. _,,__ ... ...._,.._.._ 

Yarm saat 14 de Çlftçller:eıruır Adana KlUbU salonun".! 
da yılhk taplantısmı ya~acaktrr. Bu toplanbda gerek Ada
nayı, gereklAdana Çlftçlalnl alakadar edecek ~ok mUhlm 
mes'elelerln görUfUlec•ll öjrenllmlftlr. Bu mUnaaeb•t
le toplantrnm çok hararetli olacajı tahmin edllmektedlr. 

Adana gençliğine 
Spor konferansları 

Amiral Darlan 

AMİRAl OARlAN DON 

PARİSTEN Vi~iYE GİTTİ 
Amlraı;,:pelenıa göru,up 

tekrar Parlse dönecektir 

Türkiye birinciliklerine hazırhk 

Vişi : 5 (A. A.) - Amiral 
darlan paristen Vişiye döndü, Ma
reşal petenlt: görüştükten sonra 
tekrar parise gitmesi muhtemeldir. 

Beden terbiyesi Seyhan Böl- --------------------- --- -----

gesi Adana Halkevi ve böl~e 1 •ı• K d 1 o d E ı d binası salonlarında Beden Terbı: ngı iZ a ın arı r u mrın e 
h~f ;n~~ ~~n~~~~~~~~~rı:;~i;il ed~r~ 
diğini memnuniyetle haber aldık, 

llk konferansı bölgemiz beden 
terbiyesi Müdürü verece~ ve ~u
nu beden terbiyesi muallımlerı ve 
ajanları ile doktorlarının konfe
ransları takip edecektir. 

Diğer taraftan Adanada yapı. 
lacağını yaıdı~ımız Türkiye güreş 
birincilikleri için bölgemiz hazırlık 
yapma~a başlamıştır. 

16 Marta kadar bölgemiz bi
rincilikleri ikmal edilecektir. Sey
han, bölgesi takımı antrenman-J 
larına başlamıştır. 

AIMANYANIN YUGOSlAVYAYA 

BİR TEKlifi 
Londra : 5 (A.:A.)- Almanya

nın yug<_:>slavya topraklarındaf! 
asker geçırmek için yaptığı talebı 
Yugoslavya Hükümetinin red et
tiğ ini ve keneli toraitına karşı ec
nebi bir Devlet tarafından yapı
lacak her türlü cebir hareketine 
Yugoslavya ordusunun karşı du
racağını bildirdİği~i Londraya ge
len bir rapor teyid eylemektedir. 

Sofyada tazyik yapılıyor. Al
man ordusu Tuna boyunda tahaş
şüd etmiştir. Ordu hareket etme
den evvel Bulgaristanın mihver 
paktını imzasını istemiştir. 

---..- Bugün lngilterede bütün millet seferber olmuş bir haldedir. 
~~dınlar da memlelc.et müdafaasına erkekler gibi ve ayni derecede 
ışlırak etmektedir. Bazıları silah fabrikalarında çalışıyor. Dığer bir 
kısmı askere giden erkeklerin yerlerini işgal ediyor. Bugün lngiltere
de erkekten çok karlın şoför, kadın vatman, kadın müven:i görül
mektedir. Askeri hastahanelerde hasta bakıcılık yapan, askerleri eğ-
lendirmek Ü7.ere eğlence tertibinde çalışan kadınlar da pek çoktur. 

Mttmafih:orducla daha çok tehlikeli servislerde çalışmayı tercih 
eden lngilİ7. lcadınlarının sayısı da pek fazladır. Mesela nnuvatan ha
va müdafaasına iştirak eden kadınlar gibi .. Resmimiı. İngiltcrcde hir 
hava bataryasını göstermektedir. Bir tarafta erkekler tayyare dafi 
topunu he<iefine tevcihle u~raşırken ön planda üç genç kadın da hu
susi bir alet vuıtuile atışlara nezaret ediyor. 

• ltalyada 33 façlst f&fl 
cepheye gitti 

• Laval 48 saata kadar ka· 
blneye glrecekmlf •• 

Bu yoldaki haberleri " Hadiselerin fç
yüzü" sufunumuzdo okuyuouz. 

HADiSELERiN IÇYOzo=. 

Vi1i ve Berlin 
_ A_N_K_A_ R_A_ Vişi hükii-

R A o v o meli ile Almaıı-
GAZETE Si ya arasındaki 

görüşmeler günün en mühim me •• 
elesi olmakta devam ediyor. Pa
risle çıka~ yeni Tan gaıetesi Lfi
val 'in kabineye alınma hususun· 
da israr gÖ!'\termckteclir. Amiral 
Darlan bu ciheti görüşmek ü re 
Paris seyahati yapmıştır. 

Almanlar, Vişi hükumetinin in
tizar politikasına slrıirleııınektetiit. 
Yani, harb Almanyanın aleyhine 
dönerse Vişi Almanya aleyhine 
dönecek, eğer Almanya lehine 
dönecek olursa Vişi hükumeti Al
manya ile anlaşacaktır. 

Anlaşılıyorki Vişi hükümeti 
ric'at hattını açık bulunduran bir 
politika takib ediyor. Bilhasa ha
riciye nazırı Flanclen 'in bir nok
tai na7.ar takib etmekte olduğu 
ve bunda da israr gösterdiği an
laşılıyor. 

Şimdi pariste çıkan gaı.eteler 
Lavali Peten 'in kabinesine koy
mak ve Laval'in Peten'i tesiri al
tında bırakmasını istemektedir. 
söylendiğine göre, Laval dahiliye 
nezaretini istemektedir ve 48 saat 
içinde bunun tahakkuk ettiği gö
rüşülecektir. 

Surye ve Lübnan'ıll hareketi 
ise Mareşal Peten'e itimadını an-
latıyor. " 

ltalya vaziyeti 

ltalyadan gelen haberler Fa
çist partisiniıı:sarsıııtı geçirmekle 
olclu~unu .... anlatıyor. Şimdi ·33 par
ti ileri geleni de cepheye gönde
ri'miştir . Bunlar mağlubiyetlerin 
mes'uliyetini orduya yüklemek is
tiyenlerdir. Şimdi bunu söyleyt•ıı 
Façist büyükleri toplu halde crp
heye gönderilmiş bulunuyor. 

Yardım lôyihaları 

Müttefiklere } ardım: layihala
rının Amerika mt"clisinden bugün 
çıkması beklenmektedir. Layiha
lar bundan ~ıonra Amerika Ayan 
meclisinden geçect ktir. Vilki bu 
mes'ele ile alakadar olarak der
hal Amerikaya""dönmüştür. 

· Bulgaristan ve. Almanya 

Gelen haberler Almanyanın 

Bulgar topraklarından asker ge
çirmek hususunda Bulgaristanı 
taı.yik ettiğini bildiriyor. Ayni za
manda Bulgaristancla bir kaynaşma 
olduğu da ilave edilmektedir. Va
tanperver büyük bir Bulgar kütle
sinin Alman istekelerine muhalif 
olduğu da kaydedilmektedir. 



i . . HAB 1 B E L E O 1 y E C 1 G ö z O 1 L E 1 ülkesi ortaya çıkabildi. Az bir za-
--------------------- man içinde baş gösteren göz ka-

maştırıcı bu umran ve terakki 

Muvaffak Olmak l'Sfl·y·en kaynağı hiç şüphesiz ki. cumhu-
riyet devrinde vaz ve tedvin olu-
nan yukanda birer birer saydığım 

1 d N 
kanunlardır. Tam manasiyle ener--

8 e . e l·yecı· e jik, fikri takib sahibi disiplinli ça-
lışan her belediyeci bu mevzuat 
kaynağından aldığı kuvvetle hal-

_., kın kendisinden beklediği beledi-

y 1 
q ye işlerini bihakkin yapabilir. An-: 

Bir kadın yüzünden 
çıkan kanh kavga 

DÜN BİR GENÇ BIÇAKLANDI a P m a 1 f' rcak; şimdi yukarıki satırlarda ya- -
e zıh olduğu üzere mevzuat kuv· 

. vetinden tamamiyle istifade ede-
bilmek şarttır. Enerjisi kıt vehim 

8 aşladığı bir belediye işini bele
diye mevzuatı dairesinde layı · 

kıyle başarmak isteyen bir be
lediyeci ilkin beş yıllık bir çalışma 
programı tanzim etmeli ve bu pro· 
grama göre yapacağı işleri yıllara 
taksim ederek kulaklarını tıkayıp 

gözlerini dört açmalı; tenkide ve 
her türlü sokak dedikodularına 
kulak asmamalıdır. Tereddüd, ce
banet, tevehhüm enerjiyi bozar, 
inan kuvvetini kırar. Sağlam bir 
azim ve irade varsa onu da yok 
eder. 

Yer yüzünde, her işte her ke· 
si memnun etmek imkansızdır. Bu 
imkanı acunun Atatürk gibi sayılı 
en büyük dahileri bile elde ede
memişlerdir. 

Hele; belediye işlerinde bunu 
mümkün kılmak çok muhaldir. 
Çünkü; belediyecilik nankör bir 
meslektir. Tenkide ve dedikoduya 
pek müsaittir. Mesela; Adananın 

eski enerjik belediye reisi Turhan 
Cemal Beriker bundan oniki yıl 

önce istasyondan Yeniotele kadar 
uzanıp giden o şirin asfalt cadde
yi açtığı zaman bir kısım halk ta
bakası arasından "Bu çiftçi mem
leketine parkeli yol yetmez mi? 
Asfalta ne lüzum var. Bu fuzuli 
masrafbr,, sesleri yükselmeğe baş
lamış; şaheser asri mezbaha da 
kurulunca yükselen bu sesleri ''bir 
mezbaha için belediye yüzbinlerce 
liralık borca girdi. Alelade bir 
mezbaha Adanaya çok bile,, ten· 
kidleri takip etmişti. 

Halbuki; bu şikayet ve ten· 
kidler yapılırken Adananın şan 

ve şerefiyle mütenasip düzirÜn, 
modern bir yolun belde halkına 

temin edeceği fayda bir lahza ol· 
sun düşünülmemiş ve yolsuzluk 
yüzünden geçmişte çekilen sıkınh 
lar hiç bir suretle gözönüne geti · 
rilmemişti. 

Yine belediyeyi hayli borca 
boğduğu söylenen bugünkü mez· 
bahanın ileride belediyeye her yıl 
binlerce lira getirecek verimli, sıh
hi ve fenni bir gelir kaynağı ol
duğu asla nazarı itibare alınmıya
rak bu değerli eserin seçkin mü
essiri insafsız tenkidlere maruz 
kalmıştı. Münekkidin daima mun
sif olması gerektir. Tenkide mev• 
ıu teşkil eden her hangi bir işin 
iyi ve kötü tarafları derinden de· 
rine tetkik ve mukayese edildikten 
ve o işin tenkidi mucip olup ol
madığma vicdani bir hüküm veril
dikten sonradır ki; yapılacak her 
hangi bir tenkid memleket ve halk 
lehine yerinde bir hareket sayılır. 
Yoksa; şahsi ihtirasların tesiri al
tında kalan münekkidlerin gelişi 

güzel yapacakları tenkidlerden 
fayda yerine mazarrat husule ge
lir. Nitekim; Adanada böyle ol
muştur. Turhan Cemal'in çalışma 
pı ogramına geçmiş olan son iki 
yıllık bir çok faydalı işler onun 
çekilmesini müteakip yüzüstü kal
mıştır. 

.Eğ-er Turhan Cemal Beriker 
yukarıda yazdığımız gibi her ten
kide kıymet ve ehemmiyet atfede
rek keskin belediyeci gözleriyle 
gördüğü hakiki belde ihtiyaçlarını 
yerine getirmek için kulaklarına 

pamuk tıkayarak kat 'i bir azim ve 
cesaretle faaliyet sahasına atılma· 
mış olsaydı bugün Adananın ar: 
zettiği medeni çehre yerine Ada
nalılar bugün gözleri karartacak, 
kalbleri elem ve ıztırap duygula· 
riyle sekteye uğratacak kurunu 
vustai manzaralarla her saat kar 
şıtaşmaktan kendilerini hiç bir 
veçhile kurtaramıyacaklardı. 

Şehir, kasaba :ve köylerde ha· 
lihazırda taş üstüne bir taş koy
mak kardır. Zira; Cumhuriyet 

Yazan: J ve tereddütten kendisini kurtara-

K E M A l A K M A H 
r~~y~n:. başl~d.~ğı i.şl~r!n y~lunda 
"'yuruyup yurumedığını takıb et· 

miyen, disiplinli çalışmadan zevk 
duymayan ve her işi masa başın· 
da görmek istiyen bir belediye 
amiri mevzuat kaynağından fışkı 

devrine kadar belediyelerin liya
katsız ellerde idare edilmesi yü
zünden kasaba ve şehirlerimiz bi
rer harabe haline gelmişti. Her 
hangi bir şehir ve kasaba halkı

nın sıhhi, fenni, içtimai, iktisadi ve 
bedii ihtiyaçları tatmin edileme
mişti. Cumhuriyet hükumetimiz iş 
başına geçtiği vakıt her sahada 
bir çok eksiklikler gördü. Bunlar
dan biri hatta birincisi de beledi · 
ye hizmetleı inin ırayri kabili tarif 
ve izah bulunan geriliii idi. Hü
kumet aylarca bunun üzerinde 
durdu, etüdler yaptı. Nihayet be
lediyeciliğin inkişafını temine me
dar olacak belediye verii ve re· 
simleri kanununu çabucak Büyük 
Meclisten çıkarttırmakla belediye
lerin gelirlerini arttırdı ve mevcut 
gelirleri de kabili istifade bir şekle 
soktu. Bir zamanlar sırf şahsi 

menfaatlerini sailamak maksadı 
ihtiraskAranesile belediyelere mu
sallat olan haris ve biliisiz kim
selerden beled iyeleri tecrit ederek 
bu müessese leri imkan nisbetinde 
ehliyetli genç belediyecilerin kud
retli ellerine teslim etti. 

Ve bunların uhdelerine tahmil 
olunan vazife ve hizmetlerin günü
gününe hüsnü cereyanını temin 
rayesile de 1930 yılının dördüncü 
ayının on dördüncü gününde yü 
rürlüğe koyduğu 1580 sayılı be
lediye kanurıile belediye amir ve 
memurlarının selahiyetlerini i'eniş
letli. 

486 sayılı umuru belediyeye 
müteallik ahkamı cezaiye kanuniyle 
bu kanunun bazı maddelerini de
ğiştiren ve yeniden bir kaç madde 
eklenen 1608 ve 2575 sayılı ka
nunlarla belediye encümenlerinin 
kazai selahiyetlerini arttırdı, dola· 
yısile de belediyelere otorite ver· 
dirdi. istimlak, yapı, yollar ve 
umumr hıfzıssıhha kanunlariyle d e 
bayındırlık ve sıhhat işlerinin mun
tazaman ifasını teshile muvaffak 
oldu. l~te, bu kadar ıüzel kanun
ların yardımile belediyecilik bir 
ihtisas mesleği şeklinde merkez
den muhite doğru yayılmak kabi
liyetini ıösterebild-, Buna nazaran 
ilk belediyecilik ve şehircilik ha
reketi Ankarada uyandı. Adana, 
lzmir bu alanda ikinci derecede 
yer aldılar bu üç büyü~ şehir be
lediye reisleri mevzubahiı k anun
ların kendilerine verdi~i sel&hiyet
lerden faydalanmayı bildiler ve 
bilerek işe başladılar. Ve başar· 
dılar. 

Sonradan yavaş yavaş bele
diyecilik, bayındırcılık hareketleri 
diğer bir çok şehir ve kasabalarda 
da belirmek istidadını göstermek
ten hali kalmadı. Bu sayede on 
iki yıl içinde mamur bir Türk 

ran o büyük kuvvet ve kudret
·denistifadeedemez. Netice itiba· .... 
rile de ne bir işe başlıyabilir ne 
de seleflerinin başlayıb da tamam
layamadıkları işleri tamamlamağ'a 
muvaffak olur. 

f. Anın için; muvaffak olmak is-
teyen bir belediyeci : 

1 - Belediyeciliği ilgileyen 
bütün kanun, nızam, talimat ve 
emirleri daima okuyup öğrenmeli 
ve bunları :bir düziye de takip 
eylemeli. 

2 - Fikri takip sahibi olmalı. 
3 ~ Bizzat çalışmaktan daha 

ziyade elemanlarını çalıştırmak 
güçyeterliğini göstermeli. 

4 - f ş programı çerçevesi 
dışına çıkmamalı ve her zaman 
planlı çalışmalı. 

5 - Tenkidden korkmamalı, 
sokak dedikodularından asla yıl

mamalı. 

6 -: Her işi yerinde bir be
lediyeci gözüyle incelemeli ve ça
lışma arkadaşlarının yaptıkları iş
lerin ana çalışma programına uyup 
uymadığını tetkik etmeli ve uygun 
görmediği kısımları derhal anında 
ve yerinde çarçabuk düzelttirmeli. 

7 - Enerjinin başlıca muvaf-
fakıyet amjli olduğunu bilmeli ve 
ona göre belediye işlerine kendi 
sini vermeli. 

8 - Keskin nüfuzu nazara 
malik olmalı. Tenkidleri ve dedi 
koduları duymamak için kulakla
rını tıkayıp iş yolunda yürilmeli. 

9 - Belediyeye verimli ırelir 
kayn aklan arayıp bulmalı. 

10 - Belediyeden kırtasiyeci
liği azaltmalı. 

11 - Mücerreb, bilgili ve gör· 
gülü belediye memurlarım kanunt 
bir :şebep olmadıkça belediye mu-
hitinden uzaklaştır'mamah. 

12 - Hissi hareketten tevak
ki etmeli. 

13 - Teıir altında iş görme 
meli. 

14 - Belediyede kuvvetli bi,r 
disiplin kurmalı. 

15 - Cesareti medeniye sa
hibi olmalı ve bclediyeclliğ'in aşk 
ve muhabbeti gönlünde kökleşmeli. 

16 - Sür'atle karar vermek 
ve verdiğ'i kararı hemen şiddetle 
yerine getirmek kudretinde bulun · 
malı. 

17 - Mes'uliyeti sevmeli ve 
ayni zamanda mes'uliyetten kork
malı. 

18 - Vehim ve tereddüt ille· 
tiyle maldl olmamalı. 

Bu haslet ve meziyetleri haiz 
olan her en rjik, aydın ve bilgin 
belediyeci muhakkak surette mu
vaffaktır. Bunlardan mahrum olan 
ise kat'iyen bocalamağa mahkum
dur. 

· Bir kadın yüzünden arala
rında çıkan kavga ooticesind~-~ 
Şeyh Mustafa mahallesinden 
Mustafa oğlu Ahmed Demirci. 
Besim oğlu Vecih Baloğulları· 
nı biçaklamıştır. Muhtelif yer
lerinden yaralanan Vacib Bal
oğulları ' tedavi altına alınmış. 

carih adliyeye teslim edilmiş

tır. 

Toprak mahsulleri ofisi 
muamelatının telti,i 

Toprak Mahsulleri Ofisi mü
fettişlerinden Bay Ah.med Bedevi 
Kuran Ceyhan ajansını teftiş ede
rek dün şehrimize gelmiş ve bu
radan da ankaraya gitmiştir. 

Müfettişlerden:Bay:Kemal Doğ

ramacı da Toprak mahsulleri Ofi
si ajanslarına ait muamel§.tı teftiş 

etmek üzere dün şehrimizden şar
ka geçmiştir. 

Kozanda 
Canlı aervetlerimize dair 

bir iıtati•tik 

Kozan kazası hükumet veteri
nerliği Kozan kazasında mevcud 
her cins hayvanatın bir istatisti
ğini yapmıştır. Bu meraklı istatis
tlğe göre bu kazamızda 503 ay
gır, 341 iğdiç, 526 dişi tay, 814 
~rkek tay olmak üzere 3001 at 
ljulunduğu anlatılmaktadır. Bun
dan başka 705 erkek merkep, 
1302 dişi merkep, 500 sıpa, ki 
cem'an ... 2507 merkep vardır. Sığır 
cinsi 19370 inek, 8103 öküz, 5875 
dişi buzağı ve düve, 500 de erkek 
buzağı ve danadır. 

Ayrıca 971 manda, 23444 ko
yun, 1173 keçi, 10769 burma, 6320 
erkek toklu, 11917 teke, 40802 
dişi keçi, 10201 küçük dişi keçi, 
10200 küçük:erkek keçi ve 2581 
aded de deve tesbit edilmiştir. 

Bu rakkamlardan hasıl olan ye
kuna göre:Kozan kazasında 

163, 135 aded muhtelif cins hay
van bulunmaktadır. 

MERSiN BLEED}YE 
RE/SJ ÇALIŞMALAR/NA 

BAŞLADI 

Mersin : 5 (Türksözü muhabi
rinden) - Belediye meclisi dün 
saat 16 da belebiye reisi B. Milat 
Toroğlunun riyaseinde toplanmış
tır. 

Bu toplantıda bütçe münaka
le işi bütçe encümenine havale 
edilmiş, ekmeklerin pişmeden ev
vel kontrolüne lüzum görülmemiş 
ve Turyağdan bazı şahısların tecil 
evsafını haiz oldukları kabul edi
lerek Perşembe günü saat 16 da 
toplanmak üzre celseye nihayet 
verilmiştir. 

DUVDUKLARIMIZ 

On dördüncü Lüi'nin Saat merakı 
Fransız Krall.ıırından on dördüncü Lüi zaman za

man garip meraklara düşermiş. Bir defasında da saat 
merakına düşmüş, bütün arzusu bir çok nadide sa
atleri bir masa üzerine taplayıp bir ayarda yürüt
mekmiş.. Lüi bunun için işini, gecesini gündüzünü 
feda eder uğraşırmış.. Bu merak o kadar sarmışki 
artık hiç kimse onu bu merakından vazgeçiremez 
olmuş.. Aksi olacak saatlerin hepsi aynı ayarla iş· 
lemediği için de on dördüncü Lüi üzülüp durur
muş .. Bir rün yaveri mühim bir iş için alelacele 

yanına gmnce kaza eseri olara\... üzerinde saatler 
duran masaya çarparak devirmiş.. Saatler biribiri· 
ne karışmış. 

Yaver bu vaziyete fevkalade üzülüp telAş için· 
de bir mazeret ararken o n dördüncü Lüi şöyle 
demiş: 

- Aman azizim boşyere üzülüp durma .. Ben 
sana teşekkür etmeliyim .. Çünkü bütün saatçilerin 
beni senelerce kurtaramadıklan bir meraktan sen 
bir dakikada kurtardın. 

....................... ·ı 
İKİ SPORCUYA İHTAR 

CEZASI VERİLDİ 
Beden Terbiyesi Böl-

i 
gemiz c eza heyeti d Un 
toplanarak ik i futbolcu 
gence ih tar vermiştir. 

... _ .................. -. 
CEYHAN MEKTUBU 

Bir köy daha 
Okula kavuştu . 

Ceyhan : 5 ( Türksözü muhabi
rinden ) - Bölgedeki maarif ha
reketlerini sırası geldikçe yazıp 

bu arada dilek ve ihtiyaçlara da 
işaret etmekteyim. Bu günkü 
mektubumla, kazamız köylerinden 
Tathkuyu köyünde bu yıl maarif , 
sever köy halkının isteği üzerine 
köyde açılan hususi mektepten 
bahsedeceğim. 

Senelerdir, bu köy çocukları 
köyde mektep olmaması yüzün
den, kışın soğuk ve yamurlu gün
lerinde kimi yaya, kimi merkep
le, yazın ise cehennemi sıcaklara 

ve yolların inadına tozlu olması

na rağmen köylerinden sabah pr
ken kalkıp bir buçuk iki saat me
safede bulunan Kırmıt köyünde
ki mektebe giderek tahsile devam 
etmekte idiler. Bu vaziyet çocuk
ları oldu~u kadar ebeveynlerini 
de üzüyor. Önüne geçilmesi için , 
maarifsever ve ehemmiyetli köy 
halkı her fedakarlığa katlanarak 
köyde bir mektep açılması husu
sunda derhal teşebbüse geçmiş 

ve tanzim ettikleri mazbatayı ala
kadar makama sunarak, köylerin
de evvelce köy odası olarak inşa 

ettirdikleri "Köy odası"nın mekte
be kalbini talep ve mektep için 
lazım olan sıra, eşya ve kırtasi

yenin temini ve muallimin de ma
aşını keza kendileri vermeği taah
hüt eylemişlerdir. Bunun üzerine 
alakadarların himmeti ile köylü
nün isteği yerine getirilmiş ve köy 
çocukları da tabiatile, köylerinde
ki mektebde tedrisata devam 
edecek, bir buçuk iki saat mesa
fede bulunan diğer köy mekteple
rine kışın yağmur ve çamurlu, 
yazın da tozlu yolları tepelemek
ten kurtulmuş oldular. Bu hususta 
maarif müdürümüzün de sarf ettiği 
gayreti kaydetmeden geçmiyece
ğim. Yalnız, şurasını da kaydet
mek isterim ki, Adana maarif 
müdürümüzün de vadettiği veçhile, 
bu köy mektebinin de önümüzde
ki ders yıhnda maarif kadrosuna 
alınması şayanı arzudur. 

M. Selçuk 

N oterlerin yardım sandığına 
yahracağı aidat paraları 

Noterlerin aylık gayri safi ge· 
lirleri üzerinden yardım sandığına 
yatınlacak aidat paralan hakkında 
Adliye Vekaleti Cümhuriyet Müd· 
deiumumiliklerine bir tamim yap
mıştır. Bu tamime göre aylık a-ay· 
ri safi geliri 200 liradan fazla o 
lan noterlerden 50 liradan 200 li· 
raya kadar yüzde 2 ve fazlası için 
yüzde 3, aylık geliri 500 liradan 
fazla olanlardan 100. Liradan 150 
liraya kadar yüzde 3, 200 liradan 
500 liraya kadar yüzde 5 ve 500 
liradan 600 liraya kadar yüzde 6 
alınacaktır. 

ilk okullar 
müsameres 

oldular 

İlk Okulları koruma -·bir 
tertib 

4

ettiği büyük-: talebe 
meresi dün akşam "'Asri Si 
da verildi. İlk okullardaki 
ve yoksul!_yavruları koruın 

güzel bir maksada müsl 
hazırlanan bu müsamere,'g 

len büyük-alakaya layık bir 
vaffakiyct kazanmıştır. V 
mektebe bağlamak hususun 
müessir ve faydalı-görülen 

şid talebe müsamerelerinin 

tedrisat talebeleri taraf ınd 
tertib eöilmeıoi cidden yerin 
hareket olacaktır. 

Namık Kemal, İstiklal \' 
zipaşa ilk okulları talebe \ 

retmenlerinin hazırladıkları 
samereyi İstiklal marşını 
kib öğretmen Sabahat öıl 
hitabe ile açtı. 

Profesör Sadreddin 
2 perdelik " Fedakar Mele 

yesi ile Cemil · Cahid 'in c 

hastalıklar> adını taşıy.ıın 1 

delik eseri tam bir muvaff 
ve mükemmeliyet içinde 

edikli. Fedakar melek rolün 

nıyan yavru, Şirley'i kıskıı 
cak derecede parlak bir 

gösterdi. 
Acaba? monoloğunu sö 

Kutlu Altıkulaç'taki kabili 

tabiilik ise, Ceki Kogan 'ın 
li küçüklüğünde bile mevcıı 
ğildi. 

Başak raksı, Arılar, 

Peri, Mavi Tuna; ı Rumen 
rı ve Zeybek oyunu bir fe 

deliğin ifadesi idi. Kıy 

mizansenlerdek~ başarı, b 
sarf edilen gayretlerin 

lüğünü de anlatmakta idi. 
lan tebrik eöeriz. 

S alihiye mahallesinJı 
yangın baflangıcı 

Dün Salihiye mahallesi~ 
yangın başlan2'ıcı olmuş ı 

sür'atle söndürülmüştür. za 
yan yoktur. 

Bir Bayanın cantaaını • 
hırsızın m uhakent 

Bayan Leman Dinç el 'in 
tasını elinden zorla 
evvelce yazdığımız Mehme 

mal, ikinci sulh ceza ms 

since 1 ay 20 gün hapse 
küm edilmiştir. 

Pamuk 

CiNSi 

Koza 

En az 
K. s. 

Mil:" Parlağı 48,75 
- Ma.-TemiiC ı--4-7 ,-5-0--;-
-Kapiinıll-ı -
y-: Pamuğu •-

Klevland !- 60 
-Susam •----• 

K. Buğday 
::--=-----:--

-Buğday To. 
1-----ı-

- Yerli 
, . 1---....:.--ı-

Arpa 5,00 
Yuıaf---•---'---;-

Llret 
Rayişmark 

Frank (Fransız) ___ , 
Sterlin (İngiliz) 
Dolar (Amerik,;-a..,...)--

Frank (İsviçre) 



ilan 1 
SUlH HUKUK MAHKEMESİ ~ . .....~ . ......._...-.ı 
SATI~ MEMUHLUGUNOAN· TEPEOEUN'DE DUN BUYUK 

Sugediği Mahallesinde B~h- YANGINlAR ~IKTI 
Yugoslav 

Adliye nazırı 
istifa etti çahay mevkiinde kain tapu

ı ~ 

1 
nun Kanunuevvel 332 tarih 
ve beş numarasinda kayıtlı 

Şarkan dabaane garben Sel

vinaz Şimalen Şükrü Cenuben 

Yusuf ile çevrili tapu kaydin
de arsa olarak kaytli iken Ha

len iki üstde bir altda üç oda
lı tahtani ve fevkani içerisinde 
su 1ulumbası ve asması ve 
havluyu şamil (400) lira _kıy

metli bir bap hane ve yine 
Sugediği Mahallesinde bahça
hay mevkiinde tapuda hane 

olarak kaytli olup elyevm ar
sa halında bulunan tapunun 
Teşrini Sani 339 tarih ve 54 
Nosdnda kay1li Yemini Hatice 

hatun yesarı Trabluslu İbra-
• him arkası Durmuş Selim iken 

e İbrahim oğlu Mehmet sahibi 

Ferağ ile müşterek sukuyusu 
çephesi tarikıhas ile çevrili 

( 150) lira kıymetli arsa verese 

k ~yninde kabili taksim olmadı

ğından satılmak suretiyle şu

yuun izalesine Adana Sulh 

Hukuk Hakimliğinin 2'121940 
tarih ve 583'362 Nolu ilamile 

karar verilmiş ve hükmü mez

kur kesbi katiyet etmiştit. 

Mezkur hane ve arsanın 

26 - 2-941 tarihinde müsa-

' dif Çarşanba günü saat 9 - 12 
~ de ihalei katiyesi belediye me

ıat salonunda icra edileçeği 
şi. ve birinci artırmaaa muham

men değerinin yüzde yetmiş 
' beşini doldurmadığı taktir de 

pey sürenin teahhüdü bakı 

kalmak üzere ongün müddetle 

müzayede temdit edilerek 7-
3 - 941 tarihine müsadif Cu-

~ ma günü saat dokuzdan baş
layarak pn ikide kati ihalesi 

icra kılınacağından talip olan
~ l arın yüzde yedibuçuk pey ak

ıst çasiyle birlikde Belediye mezat 
salonunda hazır bulunmaları 
ilan olunur. J 2684 

Yunan Harekltı Devamda 
Alina : 5 ( A . A. ) - Resmi 

Yunan sö7.cüsü Tepedelen'de yan
gınlar çıktığını ve İtalyanların bu
rasını boşaltma) a hazırlandığını 

söylemiştir. 

Atina : 5 ( A . A . ) - Yuna
ni -tana Avustralya kıtaatı geldi~i 
haberi asıls11.dır. 

Ziya Gökalp okulu 
talebe himaye heyeti 

Ziya Gökalp ilk okulu talebe 
himaye hey'eti seçimi yapılarak 
reisliğe Mustafa Serçe, muhasib 
ve veznedarlığa Ahmed Ôzşahin, 
azalıklara Mustafa Gürdoğan ve 
Hakkı Ulusoy seçilmiştir. Yeni 
idare hey'etine muvaffakiyetler 
dileriz. 

.... 

Belgracl : 5 (A. A .) - Adliye 
naz.ırı Lazar Margoviç istifa etmiş, 
yerme devlet na11rı Mihailof geç
miştir. 

MEVlİDİ ŞERif 
Babamız merhum Salih Bosna

nın vefatının kırkıncı gününe mü· 
s~dif 6 Şubat 1941 Perşembe gü
nu Ulucamide ikindi namazını mü
taakib sttat 16 da ruhuna Mevhidu 
nebevi okunacağından merhumu 
seven dostlarımızın ve arzu eden 
din kardeşlerimizin teşriflerini riça 
ederiz. 

ÇOCUKLARI 

. .... ., ..... 

Kızılay Balosu 
SENENİN EN MÜKEllEf YE EN NEZiH BAlOSUDUR 

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

·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-· DOKTOR . ._. . ._. ..... ~ . .-. . ._. . ._. .... ~·~ 

Ziya Rif at Tümgören 
BİRİNCİ SINlf RÖNTG[N V[ ElEKTRİK 

1 Her gün h~~!~!!~, ~~i~~n~~~ı~~ddcai 125 
ı 

numaralı muayenehanesinde kabul ile 
1-30 te,his ve tedavi eder. 12681 
... - .. ---- ---.......... -.. - .. .. .. .. . . .. 

Mazhar Cemil Esen 
SİNİR HASTAUKlARI MÜTEHASSISI 

Re,adbey mahalleıi Savatlı Bay Halil evi 

1-30 

iLAN 
Seyhan Defterdarhğından: 

Tamamının 

Hisse 
vergi kaydına 
göre kiymeti 

Mahallesi Mevkii Cinsi Mesahası mikdarı Ada Parsel Lira K. 

Çınarlı Kıbrıslı solcağı arsa 194 M. temamı 392 16 97 00 

Ulu cami Derunkale çıkmazı .. 35 ,, 154 57 35 00 

Kuru köprü Canbazoğlu sokağı .. 150 .. ., 288 14 75 00 

Çin arlı Karadenizli Sok. 62 ,. 383 39 18 60 

Tepebağ Leblebici Halil Sok .. 110 .. ,, 252 11 110 00 

" 
,. 105 ,. 252 12 105 00 

" ,, Çifte masara .. 100 " 
258 46 75 00 

,. ,. 55 .. 258 58 55 00 
" " ,. Nalbant Halil 235 .. 263 13 188 00 

Ye. istasyon cad. dükkan .16 " 
yarısı 260 24 1000 00 

Zencirli miifrezbağ 1000 
" 

14-64 hissesi Tapu Teş. evel 50 00 
938 No. 52-181 

,. .. ve ev 2907 ,. 14-64 ., Tapu Teş. evel 332 85 
938 No. 53-181 

Yukarıda cins ve evsafı yazılı gayrı menkullerin mülkiyetler.inin peşin para ile satışı onbeş 
gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. Kafi ihalesi 18-2-941 tarihine müsadif salı günü 
saat 15 de defterdarlık makamında müteşekkil komisyonda icra edilecektir. Taliplerin yüzde 
7 ,5 pey akçalarile birlikte mezkur gün ve saatte komisyonda bulunmaları ve malumat almak 
istiyenlerin de her gün milli emlak dairesine müracaatları ilan olunur. 12683 6-9-14- 17 

i l j N 

Adana Çiftçi 
birliğinden: 
Şubatın yedinci Cuma gü

nü öğleden sonra saat ikide 

belediye karşısındaki Adana 

Kulübü salonunda birliğimiz 

yıllık toplantısını yadacakdır. 

Memleketimizi. Çifçimizi ala

kadar eden çok mühim mes·e

leler konuşulacakdır. Büyükle

rimizden dileklerde bulunula

cakdır. Arkadaşlaı:·ın beheme

hal gelmeleri ehemmiyetle rica 
olunur. 

5-6 12682 

ZAYi DÖVİZ 
İngilterede tahsilde bulunan 

oğlum Muhittin namına An

kara Merkez Kambiyo Müdür

lüğü tarafından verilen 94 \ 
2 inci · kanundan Haziran niha

yetine kadar altı aylık döviz 

primi kullanılmadan zayi ol

muştur. Yenisini istiyeceğim

den eskisinin hükmü olmadığı

nı ilan ederim. 

12625 

Cumhuriyet farikası 

sahibi 

Hasan Atıl 

ASRi SiNEMADA 
BU AKŞAM 

SUVARE MATİNE 

8.30 

İKİNCİ H Af TA BAŞlADI 

LEYLA 

Görülmemif bir tehacum Nefes 
almadan seyredilen 

1 LE 

LEYLA İLE MECNUN 

Filmi 

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

MECNUN 
ihtifali halini aldı. 

•••••••••••• 
PEK YAKINDA : 
Dünyanın sekizinci harikası TÜRKÇE SÖZLÜ 

HiNT RÜYASI 
Telefon •••• 250 

Yurddaş !. 
Çocuk insanların çiçeğidir. Se 

viniz okşayınız fak at öpmeyiniz , 

Hava kurumuna aza ol Çocuk Esirgeme Kurm 

Genel Merkezi 

1 YILDIZ Möble Evi ve Atelyesi 

ABİOİNPA$l CADDESİNO 
VAKlflAR APARTIMANI 

llTINDA 

• 
YILDIZ'I 

ZİYARET EDİNİZ 

ZAR 1 F EV EŞYASI h 
MUTEDil fİYATlAR 

Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımla; 

ZEVKİNİZ( UYGUN HER TÜRlÜ MODf l 

YILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

TAŞRADAN SİPARİŞ KABUl EOİlİR 
Al!HtES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,, Moble Evi 

Sahibi: Kadri - Talip 
12.546 
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HER ECZAHANEOE BUlUNUR 
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TÜRKİYE CUMHURİYET; 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarih i : 1888 

ş 

: Tülırk~©~ül <CöD'lt ko~mo : : • • • . - . Sermay H i : 100.000.000 Türk Liraıı 

• • 1 Sağlam, Teıiıiz, Zarif Cilt ( Türksözü) : • • 
İ Mücellithanesinde Yapılır. · : 
• ! 1 ....................................................... 
,.~~~~~~~~~~~= 

Radyo Satmak Çok· 

kolaydır 

Asıl mesele satılan·radyola
rın servisini temin etmektir 

ı 

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

En iyi radyo ile en iyi 
servisi beraber bulacağınız 

müessese şudur 
. ·· MUHARREM HiLMi REMO 

ABİDİNPAŞA CADDESi NO : 112 TElGRAf : REMO - ADANA - TELEfON : 11 O 

, HUOUOlARDAKi 
ARSlANlARI 
OÜŞÜNEUMJ 
'H•m,ehri! 

[;::( ar ve yağmur albnda, fır· 
tına içinde hayatlannı her 

an fedaya hazır bir halde, mu
kaddes yurt hududlarını bekli. 
yen kahramanları bir an hatırı· 
mızdan çıkarmamak mecburiye
tindeyiz. 

Onlar, müşterek mahn, müş
terek şerefin bekçiliğini yapı· 
yorlar. işlerini, güçlerini, ailelerini 
rahatlannı arkada bırakarak va
zife başına koşmuşlardır. 

Bilim de onJara karşı borç
lu olduğumuz vazife vardır: 

Elimizden geldiği kadar 
onların vazifesini kolaylaşhrmak. 
Hediye edeceğiniz bir yün el
diven, bir yün kazak, bir yün 
çorap, bi~ pamuklu gömlekle 
onları sevindirebiliriz. 

Adana her zaman olduğu 
gibi bu işte de hamiyet ve fe
dakArlık yanşına çıkmışbr. Buna 
katılmakla vatan müdafaasına 
da iştirak ediyoruz demektir. 

Bu işle uğraşan Kı:ı.ılay'ın 
sana uzattığı müşfik ve şifakar 
elini boş döndürme 1 ...-------
Vurddaş !.. 

Kızılaya üye ol 

-------
••••••••••• •••••• •••••••• • • • ••• ~· •• 00 ............ . 

·~· 

1 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka ~ muamaleler 

Para biriktirenlere:28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plAna göre ikramiye dağıtılacaktır . 

4 . Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 600 2000 
" ' " 250 1000 " " 40 .. 100 

" 
4000 .. 

100 
" 50 .. 5000 .. 

120 
" 40 

" 
4800 ., 

160 
" 20 .. 3200 

" 

DİKKAT : Hesaplarındaki~paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde·yuıdt 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 1 - Eylul, 1 Birincikanun· 1 in 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. leö 

mi:ı 
Bi 
la 

!"--_______________ __. has 

iŞ BANKASI 
KO~OK TASARRUf H[SABLARI 

1941 
· ikramiye Planı 

KEŞlOELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İkincitıo{lrİa 

tarihlerinde yapılır. 

&941 iKRAMiYELERi ____./ 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
8 

" 
1000 

" - 3.000 .. 
2 

" 
750 

" - 1.500 
" 4 

" 
500 

" - 2.000 
" 8 .. 250 

" - 2.000 
" 85 il 100 il - 3.500 il 

80 
" 

50 " . - 4.000 
" 

la 

A 
di 
mu 
da 
ma 

ri --

300 
" 

20 
" - 6.000 " ..../ -

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. , ___________________________ / 

Or. Muzaffer lokman Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GON MUSTAf A Rif AT 
[CZAHANf Sİ OSTONDEKİ MUAYENEHANESİNDE 

KABUl [DER 

1 --------------1 t 

A bone ve İlan TVRK.SÖ~ 
Dahiliye MütehaHııı . 

HASTAlARINI HER GON MAY[NEHANESIND[ 

· KABUL EDER 
... . . . . . .............. . 0 0 • ••• 0 0 00 ...... ............ - ••••• 

Ş a r t l a rı , ~ <0An1t - .., .... /"' 

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

Aylık ta abone edilir. -

Sahip ve Başmuharriri ..ı 
t FERiD CELAL GOvır 

Umumi Neşriyat Müdüıiİ 
MACiD 00ÇL0 .ıJ 

hanlar için idareye P". 
mUracaat etmelldlr.. Basıldı~ yer : TÜRKSÖZU !!/' ------


