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Sayısı her, yerde 5 kuruş GÜNDEL iK S i YASi GAZETE 

Milli Şefimiz Dün Şark 
Anadoludan Döndüler 

• 

Reisicumhur lnönü beş vilaye-
~timizde tetkiklerde bulundular 

AnkaraJ:: 6 ,( A. A ) - Reisicumhur Milli 
Şefimiz~ İsmet İnönü 29 !Kanunusanide başla
dığı seyahatlerinde. SıvasJErzurum. Erzincan, 

Diyarbakır. Malatyada tetkiklerde: bulunmuş
lar .. vcl bugüri Ankara ya avdet;buyurmuşlardır.: 

Ankara : 6 ( Türksözü Muhabirinden ) -
Milli Şefim· z bugün seyahatlerinden avdet 
buyurmuşlardır. Bir haftadır Milli Şefe hasret 

Ankaralılar, İnönünü Ankara garında büyük 

revgı tezahüratı içinde karşılamışlardır. 

lngilizlerin Bordiyo ve Tobrukto çolıJon zırhlı otomobilleri 

Kahire: 6 (a.a.) - Orta şark 
lngiliz hava kuvvetleri karargahı 
tebliğ'i: Bombardman tayyareleri · 
miz Berçe ve Benina üzerine ve 
Bingaziye giden muvasala yollarına 
taarruzlarda bulunrnuşlardır.~Büyük 
hasar ika edilmiştir. iki düşman 
tayyaresi düşürülmüş ve diğer bi 
ı i de ağır hasara uğratılmıştır. 

E.ritrede bi( tayyare meydanında 
beş düşman tayyaresine ateş ve
rilmiştir. Bir düşman tayyaresi de 

Asmara civarında düşürülmüş ve 
diğer biri de yerde tahrib olun• 
muştur. Guvf tayyare meydanında 
da üç düşman tayyaresi kullanıl
maz bir hale getirilmiştir. 

Habeşistanda bir cenubi Af
rikalı pilot üç düşman tayyaresini 

• 
Afrikadaİngiliz 
muvaffakıyeti 

iTAl YAN OSl[RİND[ 
TAARRUZlARlA MÜHİM 
TAHRİBAT YAPlllYOR 

• 
düşürmüştür. Bu harekattan iki 
tayyaremiz üslerine dönmemiştir. 

Hartum: 6 (a .a.) - Ağurdat 
ötesinde ilerlemekte olan lngiliz 

kuvvetleri şimdik i halde Ed ritere 
Trenden bir kaç mil mesafede bu· 
lunmaktadırlar. Barenestonun şar

kında ric'at eden ltalyan kuvvet-

leri İngiliz hava kuvvetleri tarafın· 

dan şiddetle bombardman edil

mekte ve motorlu kıtalanmız tara· 
hndan sıkıştıtılmaktadır. Ağurdat 
ve Barento mıntıkalarında temizle· 

me hareketi devam etmektedir. 
Bu mıntakalarda bir çok siyah 
gömlekli gurupları tesl.m olmuş
lıırdır. Habeşistanda Metamma yo
lu boyunca iyi terakkiler kayde· 
dilmiştir. 

Kahire : (A. A.) - ltalyanlar 
bingaziyi tahkim etmekle meşgul
dur. 

EGEDE Çiftçilerimizin 
SEYLAP B .. k. . t• 

Ot KATAR SU İ~İNDE ugun ı ıç ımaı 
İzmir: 6 ( A. A. ) - Birkaç-

gündür Ege bölgesine ve bilhassa 
dünde Manisaya yağan şiddetli 
yagmurclaıı tahribat olmuş Tren 
seyrüseferi durmuştur. emiralem 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

DARLAN TEKRAR 
VlŞIYE GiTTi 

• 
ÖN PLANDA MAZOT, MlBZER, MAKİNE. VE ZİRAAT 
BANKASI KRE.DlLE.RINlN ARTTIRILMASI MESELE.Si 

KONUŞULACAK, KARARLAR ALINACAK 

• 
BUlGARiSTAN TAZYİK 

AlTINDA 

İngiltereye He
men yardım 

ROZVEL TIN REISLIClNDE 

A MERiKAN ŞEFLER/ E/R 

i ÇTi MA YA P TI 

Vaşington : 6 (a. a.) - Ruz
velt'in harp malzemesinin kira
lanması hakkındaki kanun layiha
sındaki gösterilen yardımın lngil
tereye sür'atla yapılması için 
tedbirler almıştır. Yardımın yeni 
safhasını hariciye nazırı, harbiye 
nazırı, dahiliye nazırı, genel kur
may-reisi, deniz harekat ~efinin 
iştirak ettiği ve reisicumhurun ri
yaset ettiği uzun bir toplantıda 
müzakere edilmiştir. 

1 t a ı y a 
lngiltere 
Temasları .................. --
Ankara : 6 (Radyo gaulesin

den} ~ Bazı J..aynaklardan gelen 
yeni malumata göre, ita/ya ile ln
giliere arasında bazı temaslar vu
kubıılmaktadır. F akai bu temasla
rın mahi_ljeli lıakkında henüz mu
fassal~ve müsbet bir malumat alı
namamıştır. 

Londra: 6 ( .A A. } - Deyli 
telgrafa göre Kont Volfi B. ı Mu
solinin:murahhası sıfafile londra
gelecek. 7 Hcıbeşistanda ki 100.000 
ltalyanm tahl(yesi meselesini mü
wl..ere edecektir. 

ARNAVUDLUKTA 

İl Al YANlARIH · BİR 
TAARRUZU P0SK0HT0lOÜ 

Esir ve bir cok -mühimmat • 
elde edildi 

Atina: 6 (a.a.) - Yunan or
dulaı ı yüksek kumandanlığının 5 
Şubat tarihli ve 102 numaralı res 
mi tebliği: Devriyelerin ve batar 
yalann mahdut faaliyeti görül
müştür. Düşmanın hücum tankları 
ile yapmak istediği bir taarruz 
püskürtülmüştür. 

Emniyet nezareti tebliği: Mem· 
leket dahilinde kayda şayan hiç 
bir şey yoktur. 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Boy Vilki 

VilKİNİN MESAJI 

Ben Alman 
lrkındanım 
== FAKAT-

Yl•I ; 6 (A. A.) - A· 
mlral Darlan Peten' ln 
tekllflerlnl hamllen bu
gUn tekrar v1,1ye git· 

ml•tlr. Söylendl6lne gö
re, Paten bu hafta için

de verecejil kararı rad
yo ile Eransız mllletlne 
blldlrecaktlr. 

Çiftçiler birliği yıllık Loplantı
sını bugün saat 14 de Adana Ku
lübünde yapacaktır. Bu toplantıda 
idare hey'eti raporu i1e hesap 
müfettişi raporu okunduktan son
ra birliğin bütçesi, birlik binası 

projesi mes'eleleri görüşülerek bi
lahare dileklere geçilecektir. Daha 
sonra seçim yapılarak büyük
lerimize tazim telgrafı çekilecek
tir. Dilekler arasında Adana çift
çisini çok yakından ilgilendiren 
bir çok mühim mevzular da bu-

Londra : 6 (a .a) Bulgar- . BEN CEBiR VE VAZYIKTEN 
istan, Almanyanın diplomatik taz· ÇOK NEFRET EDERiNi 
yiki karşısında büyük güçlük çek- Londra : 6 (a. a.) - lngltere-
mcktedir. Keza Romanya hudu· yi terketmeoen evvel Bay Vilki 
dunda ıeniş mikyasta tahşida t İnjliliz radyolarının Alman dili 

( Gerisi üçüncü sayfada ) yapıldıiı haberleride verılmektedir. ( Gerisi üçüncü ı;ayfada) 

•• Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : l Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 4947 

· .. ··ru;k--ı;;ıi~;--·ı 

ı 
------·------

Ankaradaki komisyon bu 
hususta bir karar verdi 

* l 
1 

Ank ara : 6 ( Türksözü Muhabirinden ) - lmlci ı 
meselesini tetkik etmek üzere A nkarada, tanınmış 

muharrir ve muallim/erden Nurullah Ataç, Cevdet 1 
Kudretin i'tirci.kiyle bir komisyon: teşkil ~edilmiştir. 
Komisyon bazı kararlar ittihaz etmiştir. 

t 1 - lmalesiz yazının, Türk şivesini bozduğu an- i 
t /aşıldığından imla tarzında yeniden bazı· esasların ka- ı 

bulü zaruridir. t 
2 - Eciıebi kelimeler, aslında olduğu gibi ya- ı 

zılmalıdır. 

l stanbulda da Üniversite edebiyat fakültesinde 
bir komisyon teşkil edilerek ilmi eserlerin tercümesin
de kullanılacak yazrlıf fekilleri tesbit edilmeğe baş· 
lanmıştır. 

* 
* * 
* 

______________ _.... ____ _. .... _____ .......,. .. 
Şehir meclisi müzakeratı 

MÜNAKAŞALI 
BİR CEL·SE 

" SEBZE BA~ÇELI EVLER,, MECLiSTE BiR MESELE OLDU 

Şubat devresi ikinci içtimaın 

dün saat 15 de yapan Şehir Mec· 
lisi saat 20 ye kadar müzakeratı

na devam ederek ruznamesindeki 
mes'elelcri tetkik etmiştir. Bu me. 
yanda fası llar arasında münakale 
yapılmasına mütedair Bütçe Encü-
meni mazbatası ittifakla kabul e
dilerek zabıta memuru Mustafa 
Gülmeze ikramiye verilerek sıhhi 
sebebten dolayı vazıfeden affına 
dair di~er bir mes'ele de kanun
lar encümenine havale edilmiştir. 

Elektr ık şirketi idare ve işlet
mesine ait kanun projesini ilgilen-
diren muhtelit encümen mazbatası 
da okunmuş ve "F.'' fıkrası tadil 
edilerek kabul edilmiş, fen me· 
rnurlarının doğrudan doğı uya Na
fia Vekaletince tayin edilmemesi 
ve beş senelik gümrük muafiyeti· 
nin on seneye iblağına da kayıt 

konulmuştur. 
Kanara müdürlüğünce isteni

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

-----= HADiSELERiN IÇYUZU _ -

Balkanlar vaziyeti 

ANKARA Londradan Bal-
RA O Y o kan vaziyeti hak-
G A ZETESi kında gelen iki 

habere göre, askerlerini geçirmek 
için Almanya,' Yugoslavyaya tek
lif yapmış ,ve reci cevabı almış, yi
ne Almanya Bulgaristandan asker 
geçirmek istiyormuş. 

Royterin bildirdiğine göre, 
seyyah sıf ati le Bulgaristana bir 
çok Almanlar girmiştir . 

Bugün bu vaziyet hakkında ye
ni bir haber gelmiş değildir. Söv
lencliğ-ine göre Bulgar ziraat ıı-a
zırının istifası' Alman tazyiki ) ii
zünden olmuştur. 

\Gerisi üçüncü sayfada) 

S P O R 
Güreş birincilik 

hazırh.kları 
Bölgemizdeki bütün gençlik 
teşkilatına bir tamim yapıldı 

Beden Terbiyesi Genel direk
lörlüğ'ü güreş federasyonundan 
bölgemize gelen tamime göre bü
tün bölgeler güreş birinciliklerini 
16 mart 1941 gününe kadar · bi-

tirmiş olacak ve 7 ıklesin bölge 
birincileri adlannı genel direktör-

lüğe derhal bild rmiş olacaktır. 

Bölgemizin teşebbüsü ve be 
den terbiyesi genel direktörlüğü 
nün tasvibi ile Türkiye güreş bi
rinciliklerinin Adanada yapılaca· 

ğından bölgemiz b&şkanı bütün 
şehir ve kaza gençlik teşkilatına 

tamim yaparak bu güreşlere şim

diden hazırlanmasını bildirmiştir. 

• •••••••••••• 
BiR iTALYAN 

MÜMESSiLl VİŞlDE 

Londra: 6 - (A. A.) - Eski 
ltalyaıı mnliy naı. ırı olup Musoli
ni tarafından mulılelif vazifelerdt• 
Kullanılan B. Volfi Ncvyork yolu 
ılc Vişiye gelmiştir. Volfi'nin ltal
yan mült ecilerinin Fransız somo
lisinden naklini görüştüğü ı.an ecli-

ı : ........ ... 



Uzak Şarktan Notlar: 

Çin Kadmları 
Ç(NDE GÜZEL BlRKADI
NIN AY AGI ONÜÇ SAN
TiMETREYi GEÇMEME
LiDİR. YASAK OLDUGU 
HALDE ÇİN KADINLARI 
HALA AY AKLARINI KÜ
ÇÜLTÜYORLAR. 

Kadın güzelliği ve güzellik te
lakkisi memleketten memlekete 
değişir. Dünyanın birçok memle
ketlerinde kadınlar güzel olabil
mek için birçok uLUvlarının şekil
lerini bozarlar ve bu uğurda akla 
gelmedik işkencelere de taham
mül ederler. 

Afrika yerlilerinden bazılan 
dudaklarını tepsi kadar büyütür
ler. Bazı kabilelerde zürcfa bo
yunlar moda~olduğu için çocuk 
doğar doğmaz boynuna demir 
halkalar takarak boynu yavaş ya
vaş uzatmağa başlar . Çinli kadı

nın ise zarafet namına katlandığı 
işkence ayağını küçültmektir. 

Çinli bir kız üç yaşına gelir 
gelmez aya~ı cendereye konur ve 
bu iş ancak on sekiz yaşında bi
ter, on beş sen~ayak, l her ay 
biraz daha daralmak üzere sargı
larla sıkı sıkıya bağfanır. Ayak
lar bağlanırken ayak parmakları 
tabanın altına getirilir. Topuk ke
miği de ileriye do~ru alımr. 

Ayakları bu şekle sokulmuş 
Avrupalı bir kadın imkanı yok 
yürüyemez. Fakat Çinli genç kız
lar buna alışık oldukları için güç
lük çekmeden yürürler. 

Normal bir ayak 24 santimet
re uzunluğundadır. Halbuki Çinde 
halk tabakasından bir kadının 
ayağı 17 santimetreden fazla çık
mez, kibar bir kadın ayağı ise 
13 santimetreyi aşmamalıdır. 

Bu mf nim ini - ayaklar yüzün 
den Çinli kadınlar gayet garip 
yürürler, kollar ileriye ve kalça
lar geriye doğru çıkar. Çinli kadının 
bu suretle titriye titriye yürüyüşü 
Çin delikanlılan arasında çok 
makbuldur . Fakat bu yürüyüşle 
iptidailik veya vahşet diye alay 
etmeğe kalkmamalıdır. Medeni 
kadınlar dahi yürüyüşlerine bu 
titrek edayı vermeğe özenir,yük
sek topuklu kunduralar bu özen
meden doğmuştur. 

Ayakları cendereye konula
rak küçültülen Çin kadınlarının 
yalnız ayakları, kalçaları dejtil, 
bütün vücudu{bozulur. Gövde ve 
omuzlar çarpılır, bir omuz düşer 
öteki yükselir. Bütün hareket:;iz 
kalmış gibi görünür . 

Ayakların yıllarca sargılar içe
risinde sıkılı durması tehlikesiz 
değildir. Ayakların gangren ol
duğu ve bu yüzden kestirilmesi
ne lü1.um görüldüğü sık ı;ık vaki 

olur. 
Avrupalı kadınların tuvaletle

rini vücutlarının görünecek kısım
ları üzerinde yaptıkları halde 
Çin güzelleri vücutlarının hiç gö
rünmiyecek bir kısmı üzerinde 
bu cefaya katlanıyorlar. 

Fakat Çinlilerce küçiik ayak 
yalnız bir süs değildir. Ayni za
manda dini bir farz, mukaddes 
bir an 'anedir. Bu ayaklar mukad
des bir şey olduğu için Avrupa
lıların eline geçmemesi lazımdır. 
1921 de Pekin hastahanesine 
gangren olmuş bir genç kız geti-

• rildi . Kızın ayaklarını hemen kes
mek lazımgeliyordu . Avrupalı bir 
operatör ayakları kesti. Fakat 
Çinli talebe ameliyattan sonra 
derhal bu ayakları ortadan kal
dırdılar. Zira talebe bu operatö
rün bu ayakları alkolde saklıya
rak Avrupaya götürmek niyetinde 
oldu~unu hissetmişlerdi. 

Küçük ayaklar imparatorluk 
adetiydi. Çin cumhuriyeti kurul
duktan sonra Yan-Şi-Kay bu ade
ti menetti. Fakat hala bazı mın
takalarda bu memnuiyete riayet 
edilmiyor. Bir Fransız filozofunun 
dediği gibi sert ve merhametsiz 
bir mektep hocaiına benzer. 

HARP VE 
B E.L Çİ K A 

i . H~AB .RLER 
Herbin memleketteki tahribatı 

BEl~iKANIN ESKİ HAlİNf GElEBİlMESİ i~iN 
TAM 13 MilYAH fRANK lAZIM GElECEK 

BUNA RAGMEN BELÇiKALILAR ALMANLARA 
KARŞI MÜCADELEYE DEVAM ETMEKTELER 
Dünya bu harbin memleket

lere nekadar zarar verdiği ve ne
kadar tahribat yaptığı hakkında 
henüz bir şey bilmemektedir. Bunu 
zaman bize bütün dehşetiyle öğ
retecektir. Mamafi buna dair bazı 
maliımat yavaş yavaş ortaya çık
mağa başlamıştır. Mesela; Brük 
selden Mısıra g-elen son bir ha
berde B~lçika'~ın .. son defa uğra
dıiı tahrıbat bıldırılmektedir. 

Brükselde hususi bir komis
yon Belçikanın ziyanını tesbit et
miştir. Komisyonun raporuna gö 
re, memlekette bulunan 2500 şe-
hir ve kasabanın ancak beşte biri 
harbjn tahribatından kurtulabil-
miştir. Belçika bug-ün aynen 
1914 - 1918 harbinden sonraki 
hazin manzarayı arzetmektedir. 

10.000 ev 25,000 s ir bina ha· 
rap olmuştur. 117,610 ev de hasa
ra uğramıştır. 

Umumi şartlar da geçen bü
yük harbin en buhranlı ve sıkın· 
tılı günlerinin hayat şartlaıından 
geri değildir. Belçikada imal edi 
len emtianın büyük bir ekseriyeti 
me~cut değildir. Çünkü harp ha
rekatı esnasında 352 fabrika tah-
rip edilmiştir. Diğer taraftan kü. 
ç~k kasaba ve köylerle büyül< şe
hırler arasında münakalat hemen 
hemen tamamile inkitaa uğTamış· 
tır. Bu küçük kasabalar o kadar 
umumi' hayattan uzak bulunmak-
tadır ki, tıpkı Feedalite devrinin 
inziva hayalını yaşamaktadırlar. 

Takriben 10,000 kilometrelik 
şosa tamamiJe kullanılmıyacak bir 
h~le gelmiştir. 10~ den fazla de
mıryolu istasyonu harap olmuş 

1455 köprü ve tünel atılmıştır. 

Yazan~ 
P. P.· 

·------:...~ __ ....:,____:.:, _____ __ 
Belçikanın yeniden inşası işine 

memur edilen imar komiserliği 

Belçikayı eski haline getirebilmek 
için 13 milyar frank lazım olduğıı
nu tesbit etmiştir. 

Harbın başlıca cereyan ettiği 

yer Belçikanın merkezi olmuştur. 
Brüksel, Anvers, Gan, Liyej gibi 
büyük şehirler çok az ziyan gör
müşlerdir. Halbuki Turne, Luven, 
Nivel gibi merkez Şt hirleri ve Os
tand yerle beraber olmuştur. Turne 
(Kralların şehri) de hemen hemen 
bütün tarihi san'at eserleri harap 
olmuştur. Belçikanın ve dünyanın 
en güzel plajlarından birisi olan 
Ostand şehri ise bir harabeden 
ibaret kalmıştır. 

tşte harbin Belçikada yaptıi1 
tahribatın umumi bil§nçosu. Mama· 
fi bu vaziyet karşısında Belçikalı 

lar ümidsizliğe düşmüş değillerdir. 
Hala en büyük düşman olarak 
k~bul ettikleri A lmariyaya karşı 
mücadelelerine devam t:diyorlar. 

Silahla olmamakla beraber 
bugün giriştikleri mücadele Alman
ya için daha az müessir değildir. 
Yin~ son .ielen ~aberlere iÖre 
Belçıkadakı sabotaı ve suikasd ha · 
reketleri çoğ<ılmakladtr. Bu saöo 
taj hareketleri Almanların Belçil<.1 
demiryollanndan istifadelerini he~ 
men hemen imkansız bir hale sok
mak üzer~dir. 

Çorap ipliklerinin 
ıslahı meselesi 
İKTİSAT VEKALETİ RAZI TEOBİRlER AlOI 

Ankara : 6 ( Türksözü muha
birinden) - Alınan malumata gö
re milli' sanayi birliği toplanmış 

mesai raporu okunmuştur. Mesai 
raporunda pamuklu mensucat için 
pamuk ipliğin devlet sanayi mü
esseselerinden tedarik edildigi, 
yünlü, pamuklu ve dokuma ma
mulatı istihsalatının artmakta ol
duğu beyan edilmiştir. 

Avrupadan iplik tedarik edil
medi~i için yerli iplikle yapılan 

ipekli çorapların:çürük :olduğun
dan şikayet edilmişti. Milli sanayi 
birliğinin müracaatı üzerine müte
hassıslardan mürekkep bir heyet, 

ipekli çorap imal edt·n fabrikalar
da leclkikat yapmış, bu iplikle ya
pılan ipekli çorapların çürük ol
duğuna ittifak edilmiştir. İktisat 
Vekaleti, çorap fabrikaları ile ço
raplık iplik yapan makinelerin ıs
lahı cihetine gitmiş, sağlam iplik
li çorap imali için kdbirler alın

mıştır. 

Milli sanayi birli~iııin gelir ve 
giderinin 7687 lira olduğu beyan 
edilmiş, tetkiki hcsabat netice
sinde idare heyeti raporu kabul 
olunmuştur. Bundan sonra kong
re)•e nihayet verilmiş, büyüklere 
tqckür telgrafı çekilmiştir. 

HAlKEVİMİZİN 
HAZIRlAOIGI MÜSAMERE 

Halkt:vi temsil şubesi gençleri 
23 Şubat gecesi Asrı Sinemada 
temsil ecfümek üzere Loic Le Go
uriadec'den Said Ali'nirı tercüme 
ettiğ i Ze hirli kucak adındaki 4 
perdelik facianın provalarına baş
lamışlardır. Beşi bayan olmak üze
re 13 kişilik bir kadro ile prova 
edilmekte olan Zehir i Kucak ıçın 

ayni zamanda yeni dekorlar ya
pılmaktadır. 

NEŞRİYAT MÜDÜRÜMÜZ 
lTALYADAN DÔNDÜ 
Bir müdettenberi ltalyada bu

lunan umumi neşriyat müdürü
müz avukat Macit Güçlü dür.kil 
ekspresle şehrimize avdet etmiş
tir 

UMUMİ MECLİSİN DÜNKÜ 
ÇALIŞMASI 

Vilayet Umumi Meclisi dün 
ikinci reis Bay Fevzi Oldacın re
isliR"in<le toplanarak çalışmalarına 

devam etmiştir. 

İNGİL TEREDEN GELEN 
EŞYALAR 

İzmir: 6 ( Türksözü muhabi
rinden ) - lngiltereden yeniden 
bazı ithalat eşyaları gelmiştir. 

Bunlar arasında 16 oin sandık Te
neke Levha ve 14 bin Otomobil 
Lastiği vardır. Bu teneke levhalar, 
Gaı tenekesi haline gelirilerek 
yurdun her yerine Gaz ve Ben
zin gönderilecektir. lngiltereden 
bir miklar pamuk ipligi de gel
miştir. 

Hatay Siyasi, Askeri Tarihi 
/cin Hazırlık , 

Antakya :-::6 (Türksözü muha
hiıinrlen)- Seçilen bir komisyon 
Halayın askeri ve siyasi tarihi 
i~in haıırlıklara başlamıştı. Vesi
kalar Loklanacak ve bitaraf bir 
tarih kitabı meydana getirilecek
tir. 

lstanbul tramvay farında ı 
tek bilet usulü 

lstanbul : 6 ( Türksözü muha
birinden ) - Nafıa vekaleti müs
teşarı Hüsnü, dün tramvay ve 
elektrik idaresine gelerek mevcut 
işler etrafında izahat almış ve ak
şam tekrar Ankaraya dönmüştür. 

Haber verildigine göre Nafia ve
kaleti , tek bilet usulünü muvafık 
görmektedir. Bu itibarla ikinci 
mevkilerde tek bilet 5, birinci 
mevkilerde 7, aktarma biletlerde 
de ikinci mevki 7, birinci mevki 
ise 10 kuruş olacaktır. Bu hususlaki 
teklif laslika arzedilmiştir. 

B. Muvaffak Uygur 
ıehrimizde 

Mersin Liman şirketi reisi B. 
Muvaffak Uygur hususi işlerini 

görmek üzere dün şehrimize gel
miş ve akşam trenile Mersine 
dönmüştür. 

DUYDUKLARIMIZ 

En büyük Memurun maaşı yılda bir dolar 
Mister Nudsen "Ceneral Motör" kumpanyası 

direktörü iken senevi kazancı yüz bin dolan teca 
vüz etmekteydi. Halbuki Mister Nudsen bugün A
merikanın en mühim vazifelerinden birini uhdesine 
almış bulunmakta ve senede yalnızca bir tek dolar 
kazanmaktadır. 

Mister Nudsen çok mühim olan vazifesine baş· 
lamazdan:evvel "Ceneral Motör" kumpanyası ba· 
şında bulunurken bu ·şirket fevkalade büyük karlar 
temin ekmekteydi.. Mesala bu şirketin 1910 senesi 
karları iki yüz milyon dolardır .. 

Amerika taarruza uğrayanlara yardıma karar 
verip de harp sanayiini son süı 'atle çalıştırmak ça
relerini arayınca, Reisicumhur Ruzvelt Nudseni ça
aumış ve kendisine büyük bir maaş mu'<abilinde 

Amerikanın harp sanayiinin idare işini teklif etmişti 

Nudsen evvela bu teklifi doğrudan doğr,µya red 
delmiş. Fakat bilahare ufak bir değişik! k kabul 

etmiştir. 

Nudsen Reisicümhura vazifeyi seve seve ka

bul edeceğini, ancak maaş istemediğini bildirmiş· 

tir. 
Ancak, Amerika kanunlarına göre fahri memu

riyet yapmak imkansı7. olauğundan Nudsen niha
yet senede bir dolar ücreti kabul etmiş ve bu ma· 
aşla vazifeye başlamıştır. 

Ruzvelt bu vaz.ircyi Nudsene tevdi ederken 

dostça da omuzuna vurmuş: " (faydi, arlık ç<1buk 

olalım .. " demiştir. 

Çifte tedrisatyapaı 
okullarda ders sa~ 
r~·~ 

MEMLEKETiMiZDEN "'1 

lngilizlOrin 
tiftik allmı 
Ankara : 6 (TUrksii

zU muhabirinden) - Al
dığım malumata göre 
bir müddettenberl lngı-: 
Uz alıcıları ile tlftlkçller 
arasmda -cereyan eden 
m Uza kereler netlcelen
mlştlr. ilk olarak lnglllz
ler, şehrimizden 40 bin 
balya tiftik satm alacak
lardır. Anlaşma imzalan· 
mıştır. Fiyatlar, kllo ba· 
şma lnglllzler tarafmdan 
tekllf edilen llyat:ue tlf· 
tik :tacirlerinin llerlye 
sürdUğU flyatlarm vasa
tlsldlr. 

Merhum Rohmi Nihod 

BİRİNCİ NOT(ff 

V(f AT ETTİ 
Şehrimiz birinci noteri Bay 

Rahmi Nihat Aysan dün vefat 
etmiştir. 

Bay Rahmi Nihat Aysan Ada
nanın sevdiği bir s i m a, u z u n 
müddet adliye mesleğinde bulun
muş değerli bir şahsiyet idi. Mer
humun cenaze törenine dün bü
yük bir kalabalık ve adliye erka
nı iştirak etmişler<lir. Ölüye Tan
rıdan bol rahmet diler, kederli 
ailesinin acılarını paylaşarak baş 

sa~lığında bulunuruz, 

Mersinde yapılan 
hayvan ihracaatı 

Mersin : 6 (Tür ksözü muha
birinden) - Geçen hafta içinde 
şehrimizden trenle 500 koyun ve 
500 keçi, Tnlodl vapuriyleke 64 

sığır 32 madda Filistine ihraç e
dilmiştir. 

ALTIN FlYA1LARI 

lstanbul : 6 (Türksözü muha
birinden) - Dün altın fiyatlarında 
esaslı bir değişiklik olmamıştır. 

Dün de altının fiyatı 23,40 lira 
idi. 

Türk Hava Kurumunun 
Acık te!tekk .. " • T uru 

Fabrikatör Salih Bosnanın ö

lümü dolayısiyle merhumun istira· 
hati ruhu için dağıtılmak üzere bı
rakmış olduğu paradan varislerin
den Bayan Müşerref ve kızı Bayan 
Mesrurenin <ıyırmış olduk lan iki 
bin lira kurumumuza teberru edil 
miştir. Bu yurd sever Bayanlara 
Kurumumuz çok teşekkür eder. 

Koordinasyon heyeti ki 
le saatlerin 1 ilk kanun 19' 
itibaren ileri alınması üzeriııt 
teplerimizde ders saatinde 
şiklikler yapılmış. Bu cil 
olarak çifte ted isat ye~ 
okullarda 1 iki citeşrindel1 

bata kadar derslere sabah 
da başlanıyordu. 

günlerin kafi miktarda 
ması göz önünde tntulat-' 
müddet 1 marta kadar te111 
dilmiş ve keyfiyet alakadıır 
kanılara bildirilmiştir. 

CEYHANDA GEÇiLM~ 
HALDE BİR CAOI( 

Bu Çamur deryaııl 
temizlemek lazıtfl' 

Ceyhan : 6 (TürksöıÖ 
birinden) - Belediye, E~~i 
sarlar binası yanından i 
yeni yaptırılan "Dumlupın'1 
tebine kadar, henüz mektt 
<lığı sıralarda bir yaya le 
yaptırmışdı. Bu kaldırımııı 
yağmur yağdığı günlerde, 
den farksız bir hale 
ve kaldırım üzerindeki le 

mur t"bakasının temizlen 
den, bu mahalle halkının 
şikayette bulunduklarını 

ve görmüşdüm. Evvelki 1 
bir ihtiyarın mezkur du 
mektebine giden ve ciVI 
mahallesinin 51 numaralı 
da doğuya "Yeni mektebe 
kavis yapan kaldırımın öıı~ 
batak lığd sabahleyin sapla 
yük arabasının. halkın "' 
geçen yolcuların ve hatta 
talebelerinin yardımı ile arı 

le sonu çıkarılabildiğ"ioi 
verdi. 

Akşam üzeri bu mahal' 
zat gidip gördüm. Hakika 
.. ı bir bataklıkdan farksız 
Boş veya yüklü bir arabaıı•' 
ru dürüst geçebilmesi. ati 
diğer hayvanat dahi insa 
bu caddeden geçmediğind 
yaya kaldırım üzerindell 
geçiyotlar. 

Halbuki burası, ci" 
mahallesi halkı~A mahsus 
de olmayup, ayni zamaodll 
Kadirli kazalan ve bu ti 
Ceyhan köylülerinin gelip 
sine mahsus umumi bir cıı 

duğu halde maalesef, ya 
reden fa1la bir çamur (ier 
!ine gelinceye kadar burarı1' 
le ihmal edilmesi hiçde d 
masa ıerekdir. - M. SelÇ11 

MES'UT BiR N/ 

Sıtma mücadele doktorl 
Zeki Sunay ile Kars 111 
Hüsrev Sami kerimesi 1Ba9" 
kan'ın nikah törenleri diil1 
diye salonunda kalabalık 
vetli kit!esi huzurunda yaP1 

Yeni evlilere mes'ut yıll8r 

NiŞAN TôRErl/ 
Bay Ziya Sevindik oğlıl1 

Sevindik ile Bayan Meti'111 

dik'in nişanları dün akşaıı1 
kevi salonunda kalabalık 1 
vetli kitlesi huzurile y8P

1 

Genç nişanlıları tebrik ede 

NiKAH TôREfl/ 
Çukurova Pamuk Tarıt11 

Kooperatifleri Birliği "', 
Bay Hüsnü Edirne ile BB} 

ziye Musalıoğlunun niUl'ı 1 

ri dün Belediye salonurıd11 

mıştır. Genç evlilere 
dileriz. 



HAOiSElERİN i~ YÜZÜ 
(Birinci sayfodnn artan) 

Bulgar radyosu ise, Bulgar ~i

ruat naıırınııı istıfn ının harici 
politıka ile alakadar olmadığını 

Ö) lem ektedir. 
Bulgar meclisinde mebuslar 

Başvekilin istifa hakkındaki be
yanatını tasvip eylemişlerdir. · 

Bu vaziyetlerin aydınlanması 
için daha bir iki gün bekleınP.k 
IAzımgeleceği muhakkaktır. 

Romanyada vaziyet 

Romanyada bazı eller beyan
nameler neşretmişlerdir. Bu be
yannamelere göre. Koman) a is
tiklalini muhafaza etmeli, Kral 
hakimiyetine malik olmalı, Romen 
milletinin sükun içinde yaşaması
nı temin edilmeli! 

Franaadaki hareketler 

Fransada Darlan Laval müla
katı ve dedikodusu devam et
mektedir. Lavalın kabineye alın
ması meselesi hala meV7.uu bahs
olmaktadır. Şimdi Fransada şu 

dört nazırdan müteşekkil bir ka
bine teşekkülü isteniyor: Laval, 
Darlan, Hub.inger, Budvan. 

Diğer taraftan Alman)a, Fran
sıı milletine karşı pek sabırlı rlav
ranmaktadır. Çünkü Fransa ile 
Almanya arasında sulh değ'il 
~ mütareke > vardır. 

ln6ilİ% • ltalyan vaziyeti 

Gelen baıı haberlere göre, 
ltalya ile lngilter\! arasında baıı 
temaslar vukubulmakta olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Amerikadaki çalııma 

Amerika Ayan meclisi hariciye 
encümeninde noktai nazarlarını bu 
ııünlerde söyleyeck olan B. Vilki 
lngiltereden Amerikaya dönmüş 
bulunmaktadır. B. Vilki'nin Londra 
radyosuna bıraktığı mesajından 

ahlaşıldıQ'ına görr, Vilki Almanya
nın bugünkü ıarn hareketini hiç 
le doA-ru bulmamaktadır. 

/ngili% ablukaıı 
Anlaşılıyor ki, lng-iliz abluka

sı Almanya üzerinde ç k büyük 
tesir zııpmaktadır. Almanya gerçi 
bütün muhtaç olduğu bir kısım 
maddeleri Sovyetlcrbirliği kana
lından temin ediyor. Fakat bu, 
A1manya için tamamlyle kifi mik
tarda olmasa gerek. 

Afrikadalıi vaz iyet 

ltalyanlar Bing-azi istikametine 
çekilmekte devam etmektedirler. 
lngiliz. taıyiki 1 de hergün artmak
tadır. Erit ede ise yine lngilız kuv
vetleri ileri harekat a berdevam
dır ... Asmaranın di{:'er bölgelerle 
bütün muvasala yolları kesilmiş 

bulunuyor. Erilrede dün 1500 ka
dar csiı alınnıı~ ve bir çok harp 
malzemesi iQ-tipam edilmi~tir. 

7-2-941 C U M A 

8 .00 Program, saat ayarı 

8.03 AJANS haberleri 

8.18 °Müzik : Hafif program 

8.45 

9.00 Ev kadını - Yemek 

12.30 Program, Saa• ayarı 
f 

12.33 Müzik : Karışık Şarkı 

12.50 AJANS haberleri 

13.05 Müzik : Karışık Şarkı. 

13.'20/14.00Müıik: Kraşık Proğ'ram. 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Radyo ' Rwıng" 
Kuarteti. 

18.30 Müzik : Meydan Fasıl 

19.30 Saat ayarı, AJANS 

19.30 Müzik: Muhtelif Solist 

2o:ıs RADYO GAZETESi 

20.45 TEMSiL. 

21.30 Konuşma {iktisat Saati). 

21.45 Mü~ik : Radyo Salon or-
kestrası 

2Z.30 Saal ayarı, AJANS 

22.45 ~'üzik : Radyo orkestrası 

22.45 Müzık : Dans Müziği 

23.30 Yarınki Prorram ve Ka

pımı 

Veni sene 
ve İngiltere 

DENiZ TiCA R ET NA Z IR / 

BiR NUTUK S Ö YLEDi 

Londra: 6 (A. A.) - lngilte 
Ticaret Naıırı dünkü nutkunda 
demiştir ki : 

•· Düşman ticaret gemilt•rimi
ze hasar ika etmek için bü) ük 
gayretler sarfetmiyt•ceği kabul e-

dilmez. İngiliz ticaret filosunun 
Amerikadan yardım görmeden ev-

vel yıkılması lazımdır, Düşmanın 

itt'aret gemilerine yaptı~ı hasarla
rın devamsı1. olacagını çıkarmak 
mevsimsiulir. 

ileride daha faıla zayiat vere· 
ceğimizi düşünmrk daha münasip
tir. 

Şimdi Mıs•r Harp ~ahasındaki 
erlerimizi ve oralara top l' ephane 
naklini temin ettik. Elde ettiğ'imiz 
neticeler, iftiharla görülmektedir. 

1941 senesi bİıim için çetin 

olacaktır ve bu çetin işler cleniL
de cereyım edilecektir. 

Fakat 1942 senesinin bizim 
için iyi olacagına birçok srbep
ler vardır. 

Donavan KudUste 

Kudüs: 6 (A.A.) - Ruzveltin 
şahsi müme sili Albay Donavan 
Filistine gelmiştir . 

Avusturalya ba• Vek lll 

Kahl rede 

Kahire: 6 (A. A .) - Avustu
ralya Baş Vekili Kahireye gelmiş

tir. 

MÜHAKAŞAU BİR CElSE 
( Birinci sayfadan artım ) 

len fasıllar ara-;ında münakale ve 
munzam tah~isat ile kanalizasyon 
tahsisatı maddesine diğer tasıllar
dan münakale yapılması bütçe en
cümenine havale edilmiştir. 

Belediye ile Vakıflar idaresi 
arasındaki ihtilatlı üç · mes'elenin, 
Evkaf Umum Müdürlüğünün tekli
fi üzerine hakem usuliyle halli için 
belediye reisine meclisçe selahiyet 
verilmiştir. 

Nafıa Vekall'li tarafından baıı 
tadilat yapılan imar planı hakkın
da imar ve te1) in t·ııcümeninin 
maı.datası okunarak planlar üıerin
de meclis aza ına müstakbel Ada
na hakkında nıa•umat verildi. Bu 
arada ,. Sebıe Bahçeli evler." 
hayli münakaşa · edilerek gerek 
leyhte gerek aleyhte fıkirler ileri 
sürüldü. A7.adan Mahmu<l Barlas 
Hasan Ataş, Rasih Ô1gen scb1e 
bahçeli evlel hakkında muhalif 
fikirler serd ettileıse de Mtmduh 
Pekbilgin bu menfi fikirleri cerh 
ederek sebze bahçt.li evlerin in
şasında takib edilen maksatları 
çak net ve objektif bir görüşle 
izah ve müdafaa etti. Bilahare 
söı. alan Hasan Ateş: 

-"Ben bu fikirleri çok hayali 
2örüyorum" dedi . Mahmud Bar

las ise, o da: 

"Kabiliyeti tatbikiyesi olmı
yan, çok zor ve fayclasıı. şeyler" 
demiştir. Adananın imarı ve tez
yini mes'elesi konuşulurken ileri 
sürülen bu fikirler nazarı itibara 
alınınıyarak maıbatanın hey'eti 

umumiyesi ittifakla kabul edildi. 

Bundan sonra Kerim Uluscu
türlı.:, Hulusi Akdağ, Rasih özgen, 
ve arkadaşlarının asfaldrcaddeye" 
Safa Özler caddesi'' isminin ve
rilmesine dair verdikleri takrir 
kabul cclilmiyerek Nisan devresi 
içtimaındn ruznameye alınmak ü
zere dosyaya konulmuş ve 12 Şu
bat çarşamba günü saat 14,30 da 

tekrar toplanılmak üzere meclis 

tatil edilmiştir. 

Bİ ZER T İŞ
GALİ YALAN 
BÜTÜN YUNAN GAZETE
LERi iT AL YANLARIN BU 

HABERiNi iSTİHZA iLE 
KARŞILIYOR 

Atina : 6 (a . a .) - Gazeteler, 
bir İtalyan menhaınd aıı gelen ve 
İtalyan filosunun Bizert'i işgal 
ettigine d air o lan haberi istihza 

ile karşılamaktadırlar. Katimerini 
gazetesi diyor ki: "Frans11.lar du
çar oldukları f elaketlerc\en dolayı 
oldukça mey us bir halde idiler. 
Şimdi bir az gülmeğe hak ka
ı.anmışlardı r. Bütün dünyada İtal
yanların mağluplar tara f ı n da n 
mağlup edildiklerine şahit olarak 
gülecek tir.,, 

iNGil TEREYE YENİ 
YAPILAN AKINLAR 

Londra : 6 (a. a .) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretleri tebliği: 
Şark ve cenubişarki sahillerinde 
düşmanın pek aı. hava faaliyeti 
olmuştur. lskoçyanın şimali şarki
sin<le ve Kent eyaletine bomba
lar atılmışsa da hasar ve insanca 
zayiat yoktur. Bir düşman tay
y aresi düşürülmüştür . 

BEN ALMAN IRKINOANIM 
( Birinc i sayfadan artan ) 

ile yaptıgı neşriyat esnasında o
kunmak ü1.ere lngili7 radyo ida
resine bir me.ı;aj bırakmıştır. Vilki 
Alman milletine hitaben bu me
sajında eliyor ki: "Hakikatta be
nim ismim Vilki de~il fakat Vil
ki 'dir. Ben Alman ırkındanım. 

Büyük babam hürriyet bahsinde
ki hukukunu muhafaza için otok
ra,.,i rejiminden kaçmak üzere Al
mırnyayı terketmiştir. Ben da
marlarımda Alman kanı bulun
masındaıı dolayı müftehirim. Fa
kat Alman milletine deyiniz. ki, 
ben cebir ve tazyikten nefret 
ederim. Diyebilirim ki Alman ır
kından olan diğer vatandaşları

mın elcseriside benim gibi düşü

nüyorlar. Bunlar sulha ve hakka 
inanıyorlar. Bunlar bugünkü Al
man milletinin ihtirasından, ha
reketlerinden nefret ediyorlar. ,. 

EGEDE SEYllP 
( Birinci sayfadan artan ) 

Hattı boyundaki sular 65 - 85 ııan
timdir: Ankara ve Afyon postası 
Manisada ve 1zmirden hareket e
den Bandırma postasıda Emiralem 
Muradiye istas):onları a.rası~da 
sulnr içinde bek\ıyor. Gedıı. yuk
selmiş bütün çaylar taşmıştır. im-
dat ekipleri tahrik. edilmiştir. fa
kat ekip) üriiyememiş geriye clön

müşliir. 

Bayındır avası tamamen sular 
altındadır. 

İl Al YANlARIH BİR 
TAARRUZU PÜSKÜRTÜlOÜ 
( Birinci sayfadan artan ) 

Manastır: 6 (a.a.) - Arnavut
luk hududundaki Royter muhabi · 
rinden: Poğradet civarına yerleş-
tirilmiş olan uzun menzilli Yunan 
toplan Ohri ıölü sahilinde kain 
Lin köyünün şimali garbisinde bir 
ltalyan mühimmat deposunu d ün 
berhava etmişlerdir. infilakın şid
idetnden Yugoslavyada bulunan 
Ohri şehri sarsılmıştır. Yan gın 
okadar sürekli olmuştur ki, bu-
manzarayı seyredenler, benzin de
polarının ateş aldığını zannetmiş
lerdir. Şiddetli bir yaQ-mura rağmen 
Moskopolis'in garbinde ve Ostra
viça dağlarında bütün gün çarpış· 
malar olmuştur. Şukunbi ırmağının 
tmanıpae devreyi basaf al"yin ol 
muş ve burada Yunanlılar el -bom· 
balarını muvaff akiyetle istimal et· 
mişlerdir. Bir mikdar ltalyan esir 
alınmış ve otomatik silahlar iQ-ti

nam edilmiştir. 

~ifT~İl[RİMİZİN DONKO 
i~TİMAI 

( Birinci sayfadan a rtan ) 
Junmaktadır. 

Bilhassa ön plaııria, mazat, 
mibzer, makine temini , Ziraat 
Bankası kredilerinin a ı ttırılması, 

amele işinin teşkilatlandırılması 

meseleleri görüşülect>ktir. 

-
B U A KŞA M 

Nöbetçi Eczahane 

TAHSİN ECZANESİ 
Yeni Otel yanmda --
BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 

CiNSi E.n az En çok 
K. s. K. s 

Koza 12,'l5 

Ma. Parlağı 49 51 

Ma. Temizi 47,50 48,75 

Kapımalı _ --Y. Pamu~u 40 
Klevland ı 60,50 61 

Susam 27 .50 
K. Buğday 5 
BugdayTo. 4,5 

,. Yerli 

Arpa = 5,00 5.425 
6,25 

:----------~~---------· 6 / 2 / 1941 

Yulaf 

Kambiyo ve Borsa 
lş Bankasından alınmıştıe 

Uret 
Rayişmark_____ 1 = 

Frank (Fransız) 
Sterlin (ingiliı. ) ___ --~- __ 2_ı_ 

15öfilr(Amerika) _t_32 __ 2_0_ 
-Frank (isvic;re) 

•=========================· 
1ASRi • 

1 
SUYARE MATiNE BU AKŞAM 8.30 

• 

İKİNCİ HAfTA BAŞlADI 
Görülmemi~ bir tehacum Nefes 

almadan seyredilen 

LEYLA İLE MECNUN 

Filmi 

Binlerce Adana halkın 

durmayan 
kırıklardan 

ahın ve hıc· . 
celenklerile , 

tebcil ve tazim ettiği bir 

LEYLA iLE MECNUN 
ihtifali halini aldı. 

•••••••••••• 
P[K YAKINDA : 
Dünyanın sekizinci harikası TÜRKÇE SÔZLÜ 

HiNT ROYASI 
Telefon • • • • 250 . 1 

.;~==========================• -
Kızılay Balosu 

SENEff İN EN MÜKEllEf VE EN NEZiH BAlOSUDUR 
8 Şubat Cumartesi gecesi Halkevinin muhteşem sıncma 

salonunda ve rile c e ktir. 5-6- 7 12677 

1 YILDIZ Möble Evi ve Atelyesi· 

ABİDİNPAŞl CADOESİNO 
VAKlf LAR lPARTIMANI 

ALTINOA 

• YILDIZ'I 

ZİYAR[T EDİNİZ . 

1 1 ZAR 1 F EV EŞYASI 

MUTEOİl fİYATlAR 
Salon Takımları, gardroplar, yatak taklmlan, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımları. maruken takımlar 

ZEVKİNİZE UYGUN : HER TÜ RlÜ MODEl 

YILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

TAŞRADAN SİPARİŞ KABUL EOİlİR 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Altında " YlLDIZ,, Moble Evi 

Sahibi: Kadri • Talip 
12546 



....................................................... 
1 T0RKSÖZ0 1 
• • • • • 
i GAZETEveMATBAASI I· 
• • • • • • • 5 T ürksözü Gazetesi ~~~::c~~~rJ~tEnio~~~ıH~N"oE:E Tv~~~~~HDA vuKu 1 • • • • • • 1 

• • • 1 1 • • 1 T .. k .. .. M tb KİTAP, MECMUA ~EK, BilET, Afi~, PlAN HARİTA, 1 ! ur sozu a ası BiLOMUM MATBAA iSL[RİHİ TÜRKIYEDE MEVCUT 1 
I MATBAAlARA REKABET EDER DERECEDE TABEDER I • • • • • • • • • : TdJırrlk~©~dJı ~ö01t lko~mo : · : . - . • • • • ! Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) İ 
! Mücellithanesinde Yapılır. ! 
• • ....................................................... , - _, 

Radyo Satmak Çok 

kolaydır 

Asıl mesele satılan radyola
rın servi.sini temin etmektir 

Radyo al.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 HİLMİ REMO 

ABİDİNPA~A CADDESİ NO : 112 TElGRAf : R[MO - ADANA - T[lEfON : 11 O 

HUOUOlARDAKi 
ARSlANlARI 
DÜSÜNElİMI 
Hem,ehri! 
~ar ve yağmur altında, fır· 

tına içinde hayatlarını 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· 

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

Bilim de onlara karşı borç
lu olduğumuz vazife vardır: 

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

Adana hc;r zaman olduğu 
gibi bu işte de hamiyet ve fe
dakarlık yanşına çıkmıştır. Buna 
katılmakla vatan müdafaasına 
da iştirak ediyoruz demektir. 

Bu işle uğraşan Kızılay'ın 
s~n~ uzattı~ı müşfik ve şifakar ı' 

1 elını boş dondürme 1 

---
ilAN 

Adana Askeri Şübesinden: 

Askeri liselere kaydukabul 
muamelesini 20 / Şubat / 941 
gününe kadar uzatılmıştır. Bu 
tarihe kadar isteklilerin asker
ik şuresiııe müracaatları ilan 

1 

DERHAL KESER. 

· ff [R ECZAHANEO[ BUlUNUR ________________________ ...,,.,, 

TÜRKİYE CUMHURİYET: 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari hr-r nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikranıiy~ veriyor . 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsa.: tasarruf hesaplarına ell 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 dda çekil• cek kur'a ile 
aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık JOOO Lirn 
4 
.ı 

40 
100 

120 
160 

.. 

it 

.. 

f)(ı0 

250 .. 
100 .. 

50 .. 
40 " 
20 .. 

'.1000 .. 
ıııoo 

4000 
" 5000 
" 

'4800 .. 
3200 il 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktıA"ı takdireie'yüz .. ' 
20 fazlasile verilecektir. 

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

----~ 

iŞ BANKASI 
KÜ~ÜK TASARRUf H(SAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şubat, 2 Mayl'I, 1 A&ustos, 3 lkincitt>şria 

tarihlerinde yapılır. 

194 1 lKRAMIYELERl 

l Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 

3 1000 
" - 3.000 .. 

" 2 7i'">O 
" - 1.500 " " 4 500 
" - 2.000 

" il 

8 250 
" - 2.000 

" ,. 
35 

" 
100 

" - 3.500 
" 80 " 

50 
" - 4.000 ,, 

300 ,. 20 
" - 6.000 " 

' 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmif 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de d~nemiş olursunuz. 
olunur. 1276"l9 

• w .................................. w ·~· .... . 
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MÜTEHASSIS 
-----~ 

\_Abone ve ilan TtİRK.SÖ.a · Dr. Muzaffer lokman 
Dahiliye Mütehassısı 

HASTAlARINI HER GON MAY[N[HANfSİNO[ 
KABUl EDER 

.......................... ._.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HfR GÜN MUSTAf A Rif AT 
fCZAHANESi ÜSTÜNDEKİ MUAY[Nf HAN[SİNO[ 

KABUl [Of R 

Şart 1 arı , GfM>f•• GAaT1 - ANM:;.; 

Seneli~i 1200 Kr. 
Alh aylığı 600 ,, 
Üç aylığı 300 ,. 

Aylık ta abone edilir. -lıınıar için idareye 
müracaat etmelldlr • 

Sahip ve Başmuharriri 
FERıD CELAL OUVE .. 

Umumi Neşriyat M.,üdürii 
MACiD 00ÇL0 

Basıldığı yer : TÜRKSÔZÜ Ma~ 
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