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İDHALAT 
VAZİYETİ 

ldhalat birliklerine 1,500,000 
liralık akreditif açıldı 

Alman yanın 
Fransayı 

tehtidleri! 
LAV ALIN GABi NEYE GiR
MEK iÇiN ŞARTLARI VAR 

PETEN DÜŞÜNÜYOR 
Zürih ~ 7 (A. A.) - Fransız 

muamması henüz hal edilmemekle 
beraber lsviçre matbuatı bazı ha
berler vermektedir. La Tribün Lo
zan divor ki: "Almanyanın. Fran-

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

lstanbul: 7 (Türksözü muhabi
rinden ) - Son hafla içinde itha
lat faaliyetimi?. artmıştır. Bulgaris
tan yolile memleketimi7.e yeniden 
kanaviçe. makine aksamı , ayakkabı 

çivi ve malzemesi, orak ve tırpan 
çivit, traş bıçağı, pamuklu, şerit, 

mobil yağı gelmiştir. 

Amerikadan Demir ve Çivi 
getirmek için Maden işi ithalat 
birliklerine yeniden 810 bin Do
larlık Akreditif açılmıştır. Bu mik
darın 615 bin doları lstanbul, 185 
bin doları ise İzmir madeni ithalat 
birliklerine verilmiştir. Bu hususta
ki emir, birlikler katibi umumilik
lerine, takas ve kambiyo müdür
lüklerine bildirmiştir. 

Bir Amerikan firması Beledi
yeye müracaatta bulunarak Ame· 
rikadan 12 bin metre su hortumu 
getirebileceğini bildirmiştir. Teklif 
kabul edilmiş ve encümenden ka
rar alınmıştır. 

Eged~ seyl8p 
devam ediyor 

BAZI KATARlAR İŞl[MİYOR İKİ KÖYDE 41 EV YAKllDI 

Çin - Japon 
Çarpışmaları 

JAPONlAR DÜN YİRMİ BİN 
ÖLÜ VERDİ 

Çung-King : 7 (A,A.) - Ha
noide, büyük Japon taarru7.unun 
ıstikameti şimale duğru çevril
miştir. Çin ordularının bu mu
vaffakiyeti çok mühimdir. Son 
muharebelerde Japonlar 20 bin 
ölü vermişlerdir. 

Tnkyo : 7 (A. A .) - D.N.B . 
bildiriyot : Domei Ajansının ha
ber verdiğine göre Japon ordu la
rı, Sun-Yen-Şun ordusunu çenber 

Ankara: 7 (A. A.) Gelen ha· 

berlere göre Manisa ile Kırkağaç 
Em irini arasında tren münakalatı 

henüz temin edilmemiştir. Akf ar

ma suretiyle )<>lcu nakliyatını 

temin için tedbirler alınmaktadır. 
Vuli Fuad Menemene gitmiştir. 

Sey lfıp sahasına kam) onlarla san

dalla gri)uderilmektcdir. Bazı mın

takalar halkı yüksek köylere ta -

şınm ıştır. Bir kaç köyde kırkbir 

<'V yıkılmıştır. Seylap i'erlelere 

her cepheden sür'atle yardım 

yapılmaktuclır. Menemenin kenar 

mahalleleride suların istiUi.sına 

uğramıştır. Gediz suları hmir 
şosesini istila etmiştir. 

içine almaya muvaffak olmuştur. 

Çun-Kiııg hükumetinin kuvvetleri 
cenuba doğru çekilınekledir. 

Büyük bir gençlik 
toplanllsı yapıhyor 

ADANA SPORCULARI TOPLANTIYA iŞTiRAK EDECEK 

KRAL ZOGO YUNAN 
ORDUSUNDA 
ÇALIŞACAK 

Bern : 7 (a. a.) - Ba. 
zette da Lozan muhabi
rinin Yunan mahflllerln· 
den aldıjiı bir habere 
göre, eski ArnavuUuk 
krah Zogo Yunan ordu· 
•una yazılmak arzusu
nu göstermlftlr. 

Beden Terbiyesi Bölgemiz 

başkanlığı 15 Şubat Cumartesi 

günü bölge binasında büyük bir 

gençlik toplantı sı yapmağa ~arar 

vermiştir. lık defa teşebbü<ı edilen 

bu gençlik toplantısında yalınız 

genlik ve spor mevzuları üzerinde 

koşulacağı ve bu toplantıya bütün 

sporcu gençlerin davet edileceği 

haber alınmıştır. Toplantı cazlı ve 

çaylı olacaktır. O geceye daha 

güzel cazib bir ahenk verebilmek 

için bölge direktörü hazırlıklar 

yapmağa başlamıştır. 

-· zv 
Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

GÜNDELiK Si YAS i GAZETE 

Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onyadlncl yıl - Sayı : 4948 

Resmimiz AIJikodo lıolyonlordon alınan bir esir loburnnu goslerlyar. 

Kahire: 7 (a a.) - lngili1. umu
mi karargahının neşre iliği f evka
lade bir tebliğ, Bingazinin zabte
dildiğini bildirmektedir. 

Nairobi: 7 (a.a.) - ŞHki Af
rika lngiliz hava kuvvetleri karar
gahının tebliği: Dört şubatta ce
nubi Afrika hava kuvvetleri hal
yan Somalisinde Belej Gugani ci
varında düşman nakliye vasıtala

rını bombardman etmişlerdir. Di . 
ğer tayyare teşekkülleri mutad 
keşif uçuşlan yapmışlardır. 

• -----·' garı da bombalanmıştır. Tayyare 

AFRiKA HAREKATI 

Bingazi de 
dün düştü 

Muhtelit bölgelerde ltalyan 
üsleri bombalandı 

• 
d . Buralarda yangın ve infilak-ır. 

Jar müşahtde olunmuştur. Barçe 

meydanlarında büyük hasar ya-
pılmıştır. Bir düşman ~avcısı düşü· 

rülmüştür. Tayyarelerimiz cebhe· 
lerde orduya her türlü müzahereıte 
bulunmuşlardır. Diğer bazı keşif 

ve taarruz hareketleri yapılmış ve 
bütün bu harekattan tayyareleri· 
mizin hepsi üslerine dönmüşlerdir. 

Ankara : 7 (Radyo gaıetesin
rlen) - Binga1i düşmekle Mara-

şal Gra'.liyanının son istihkamı 

İngilizlerin eline düşmüş demek
tir. Şimdi Binga:ıiden ötede ma-

raşal Graziyanının elinde ancak 
60- 70 bin kişilik bir kuvvet kal
mıştır. 

ingilterede 
HA RP iÇiN = --= 

yeni tahsisat 
1.600.000.000 

Avam kamarası tahsl ah 

mUnakaşasız kabul ttl 

L{.)ndrn : 7 ( A . A . ) Maliye ııa-
1.ırı Siir Hıgbuvudu Avam kamn
rtısındn yeni tahsisat veril
mesi hakkındaki layiha) ı verirken 
beyanatta bulunmuş, milli tasar
rufun ilk .} ılı ıarfıncla bir mil) ar 
400 mil) on Sterline baliğ oldu~u 
ve halen haftada vasati olarak 
26,000,00 Slcrliı1 üı.erinclcn cerl'
yan etliği bildirilmiştir. Nazır hü
kümetirı tehlike baş gösterdiği 
takdirde bunn:karşı koymak için 
her türlü tedbiri almakta tered
düt etmiyeccğini bildirdikten son
ra yeni tahsisal talebini tevdi cy
miştir. 

1 - Mali ssenenin sonuna-
yani 31 Marta kadar harp 
masraflarını karşılamak üzre 
600,000,000 sterlin. 

Nazır sözlerine şöyle devam 
etmiştir < Bu tahsisat verildiği 
takdinlc, içinde bulunduğumu7. 

mali yıl için verilen tahsisat ye
künu 3,300,000,000 n baliit <>la
caktır. Günlük masraflarımızın 
bir seneclenberi rn.s milyona ba
liğ olduğu gibi, tahsi nt istediğim 
zamaııdnnbcri de her bir buçuk 
milyon artmıştır. Artma temposu- · 

( Gerisi üçüncü ayfadn ) 

Kahire: 7 (a.a.) -- lngiliz ha
va kuvvetlerinin tebliği: lngiliz 
boıııbardman tayyareleri Benine 
tayyare meydanı ile Derka hava 
meydanını bombardman etmişler-

-=--~.:...-~~~~---~~~~-;-~~~~~-:-~~-=-

iNniuz KRAllNIN ı FEcı· 81·R KAZA ··-----------·· : 
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ARNA VUDLUK1'A ! 
' 

İl Al YAN KUVVETİ t 
MÜDAr AAY A ÇEKİLDİ ·! 

TOPÇU, KEŞiF t 
FA A LiYETi ! 

Arnavutlukta karlı a ra zide bir yunan tapu 

Atine : 7 (a.a.) - Dün akşam· 
ki resmi tebliğ : Mahdut topçu ve 
keşif faaliyeti olmuştur. 

Atine: 7 (a.a.) - Royter mu
habirinin bildirdiğine göre, Yunan
lıların halen üzerine yürümekte ol
dukları Tepedelen şehri kısmen 
alevler içinde yanmaktadır. 

Atine : 7 (a a.) - Dün akşam 
neşredilen emniyet nezareti tebli· 
ğine göre, bir düşman tayyaresi 
Epir sahillerinde muvaff akıyetsizce 
bir yelkenliyi bombardıman et
miştir. 

Manastır : 7 (a.a.) - Royter 
ajansının Arnavudluk hududundak 
muhabirinden : 

Tepedelen'in ~)evler içinde 
olduğu ve Yunanlıların şehri çevi
rerek ilerileyecekleri, iki günden
beri ltalyanların müdafaaya çekil· 
dikleri görülmektedir. Yunan kuv
vetleri ltalyan kıt'alannı şiddetle 
sıkıştırmaktadırlar. 

DÜNKÜ TEf TİŞLERI • 
Londra : 7 (A. A ) - Kral 

• ve kraliçe , bu gün Porlhusmusa 
gelmişlerdır. Ziyaret evvelden ha
ber verilmediği halde halk kralı 
aralarında görünce büyük tezahü
rat yapmıştır. Amele mahallesinde 
kral halkla konuşmuş ve cesaret· 
)erinden doltıyı onları tebrik e tmiş· 
lerdir. Bu esnad a b ir kadın krali
çeye: 

DÜCÜN NEŞESi iÇiNDE ÇEKiLEN TABANCANIN 

KURŞUNLARIYLE BiR/Si BiR ÇOCUCU ÖLDÜRDÜ 

- Majeste! harb i kazanacak 
mıyız ? diye sormuştur. Kraliçe 
şu cevabı vermiştir: 

- Evet bundan eminim, bun· 
dan hepimiz eminizl. 

Kral da şu sözleri söylemiş-

ti r. 
- Kraliçe ve ben hepinizden 

if tihar duyuyoruz. -
Milli Piyango 
dün çekildi 

-
Kazanan numaralar 

üçUncU sayfamızdadır 

lrmakbalı - Kilise köyünde 
P-vvelki gün çiftçilerimi7.den Ya in 
Bilici'nin oğlu Refet Bilici'nin dü
ğün şenliği sırasında feci bir ka
za olmuş, Savatlı Halil Ağn'ııın 

yeğeni, Osman oğlu 4 - 5 yaşla
rında Necati aldığı bir kurşun 
yarasivle ölmüötür. Düğün şenli-

ğinin neş'esi içinde tabancasını 
çekerek havaya ateş etmeğe baş
layau 30 yaşlarında Zülfikar'ın 

sıktığı mermilerden bir tanesi 
damda bulunan Necati'nin karnı-

na isabet ederek ağır surette ya
ralanmasına ssebebiyct vermiştir. 
Şehrimi1e tedavi için getirilen 
Necati, maalesef ölmüştür . Ya
kalanan suçlu hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

PETENlN KABULÜ 
Cenevre: 7 ( A. A . ) - Vişi

den öğrenikliğinc giire, Amerika 
büyük elçi i amiral Le) hi dün 
maraşal Peteıı tarafından kabul 
edilmiştir. 

·-----------------··--··-··---·· 
* Benzin tahdidi j 

ı kaldırılmıyor ! 
il BU HUSUSTA ÇIKAN ~ABERLER ASILSIZDIR 1ı Ankara ı 7 ( Türksöz.ü Muhabiri.;.den ) - Ben-

z in tahdidahnın kaldırılacağı, hususi ve taksi otomo-
i billerin serbest bir surette yeniden seyrisefere ba,lı- t 
i yacağı etrafında bir lstanbul gazetesinde intiıar eden * 
i haber tamamen asılsız.dır. Bu huıus alakadar m a- * 
t ltamlarca tekz ip olunmaktadır. * ··---------------··--------·· 

::- HADiSELERiN IÇYUZU 

:._::=;:;::=:""':''============~-=: 

BlNGA ZI Z AFERi 

AN K A91tA 
RA O Y O 
GAZET E S i 

Bingazi düşmüş
tür . Şüphesiz 
günün en mühim 

mcselt>si budur. Bingazinin düş 
mesi şimali Afrika harekatını so
na erdirme!.: demektir. Artık ltal
yanlardan bir tehlike gelmesi mel
huı olmadığına göre General Ve) 
vel fa1.la kuvvetlerinden bir kıs
mıııı haşka yerltre nakledehilir. 
Şimdi Mareşal Gra:l.İyanı elinde 
60 - 70 bin kişilik bir kuvvet an
cak kalmıştır. 

iki ay gibi kba bir zamanda 
800 - 900 kilometrelik bir yolu 
kateden ve 14 - 15 Tümen ltalynn 
kuvvetini esir eden lngıliz kuv
vetlerini alkışlamak la1.1ındır. 

Bingnzi düşmekle Mareşel Gra
ıiyaninin on i stihkamı İngilizlerin 
eline geçmiş demektir. 

( Binga1i hakkındaki lüzumlu 
malumatı ikinci sayfada günün 
tarih ve coğrafya ·ı sütununda bu
lacaksınız. 

ltalya Vaziyeti 

İtalyanın 28 senedenberi kur
makta olduğu imparatorluk artık 
yıkılmış va1iyettedir. Bunu son 
Binga1i askeri harekatı le) id eder. 
Yakın ltnlynn imparatorlu~u da 
günden giint• erimekte devam edi 
yor. 

Alınan bir çok İtalyan esirleri 
harp vaziyetınden dolayı Musoli
niyi 1t•nkid etmektedir. 

Romndnn gelen haberlere gü
( Gerisi üçüncü sayfada ) 



Hakeme hürme t 
ve Bizim_bütün spor muharrir 

münekkidleri mevzu buhran 
düşünce derhal kıtleme sarılar 
( Binle hakem meselesi ezeli b 
derttir) diye vurabalıya gider 
ve bütün fikirlerini daima me 
cepheden yürüterek her fırsat 
hakeme hücum etmekten neden 
zevk duyarlar. Halbuki bizi 
memleketimizde bir hakem der 
değil , seyircilerimizde, haklı Ve) 
haksız daima hakeme hücum ha 

ına 

ak 
ır 

ler 
nfi 
ta 
se 
m 
di 
a 

s-
talığı vardır. 

ra Malumdur ki lstanbuldan son 
bir kulüp farkla fikstürü en do 
gun bölge Adanadır . 10 kulüpte 
ibaret biı inci kümesini 17 <liplo 
hakemle idare eden lstanbu 
mukabil Adana 9 kulüplük fiks 

1-
il 

m 
la 
' -

türünü ancak iki diplom hakem 
idareye mecbur kalmıştır. 

le 

rı Bu mecburiyetin sebeple 
maksada uygun bir şekilde tetki 
ve tahlil ederek alınması lbımgc 

k . 
r 
-
-

len tedbirleri şüphesiz düşünenle 
vardır. Fakat, bilhassa son gün 
lerde Adana stadyomuncla gör 
düğümüz bazı taşkın hadiseleri n 

ş 

a 
önlenme çarelerini kendi görü 
zaviyemiıden izah ve aklımız 

gelen tedbirleri sa) mak isteriz .. 
Bir hakem saha ortasında 2 

oyuncunun, 90 dakikanın imtida 
dınca her saniye yapacağı hare 
keti takip etmekle mükelleftir 
Karşıdan çok kolay ır.annedilen 
bu işin ne derece güç ve ne de 
recede ehemmiyeti haiz olduğu 
nu takdir edebilmek için ancak 
hakem gibi sahada hiç olmazs 
bir defacık olsun bir maçı idare 

2 
-
-

-
-

a 

etmiş olmak lazımdır. 
Hakemin saha ortasında, bin 

!erce seyircinin göılerile takip 
yttiği bir oynuun vaziyetini baş 
ka şekle sokmak suretile tarafki 
rane harekette bulunduğuna pek 
az. bir ihtimalle tesadüf edilebilir 

-

-
-

Böyle bir hal varid olsa bile tri
bünden hakeme haykırmak, oyu-
nu teşevvüşe sevkctmek suretile 
kararlarındaki isabetsizliği arttır-

maktan başka~bir faide temin e
dilmiş olmaz. Kaklı ki buna hiç 
birimizin ne hakkı ve ne de sa
lahiyeti yoktur. 

1 Bir hakemin oyunun devam 
müddetince verdiği kararların 
tam bir kemal arzetmesi lazım 
geldiğini iddia etmek haksızlıktır 
Hakeme sahada hüküm vermeğe 
ve hükmünü derhal icra etmeğe 

nizamnameler salahiyet vermiştir 
Hakemin hatasını veya kararla
rındaki isabetsizliği müzakere ve 
oyun üzerinde müessir rol oynı
yan kararlarını tashih e d c e k 
merci ancak hakem komitesidir. 
Günlerce tatlı heyecanlarını duy
duktan sonra zevkle seyre clal
dıfümız maçları tribün çığırtkan-
larının taşkınlıklarından bizi kur
tarmak için Fudbol Ajanı Ali 
Dayının stadyomclaki gayreti fil-
hakika inkar edilemez. Fakat bu
arkadaşımızın tek başına sarfctti
ği gayretin de bir semere vere
ceğini kabul etmek doğru değil
dir. 

Bundan tam 10 sene evvel lz
mirde de aynı dertten müşteki 
idik. Kendisine )aptığımı1. müra
çaatı nazarı dikkate alan o za
manki lzmir Valisi General Kazım 
Dirik stadyomda betahsis tribün 
çığırtkanları ile mücadele ve on
ları stad harici etmek için saha-
va kafi miktarda polis koymuştur. 
Çok kısa süren bu mücadele ne
ticesinde Alsancak stad) omunda 

rahat rahat maç seyretmek imka
nırp bulabilmiştik. 

Bölgemizin başkanı Valimiz 
Faik üstün ele esasen üze
rinde durarak bizzat meşgul ol-
duklarını yakınen bildiğimiz bu 
halin kısa bir zaman içinde önü
ne geçmeğe muvaffak olscağında 
şüphemiz yoktur. 

Hemen hürmet isteriz. 
Burada beklenen hürmet ha-

kemin kendisine değil, o anda 
idaresile mükellef bulunduğu 22 
sporcunun ayrı ayrı benliklerinde 
tecessüm ve temerküz ettirdikleri 
gençligin şahsiyeti maneviyesi 
içindir. - Hasan Silah 

Not: - Yorulmak bilmez mesoisile 
Türkiye Güreş birinciliklerinin Adonodo ya· 
pılmosını lemine muvaffak olan kıymetli Gu· 
e Ajanımız Şeref Çetin'i tebrik ederiz. 

l·~ı YENi DÜNYAYA DAiR NOTLAR 

~ ~ 

Amerika'nın 
.i . HAB 

meyveleri 
AMERIKALILAR MEYVELERLE, AVRUPA HARBİ 

KADAR ME~GUL BULUNUYORLAR 
Amerika, A vrupadaki harbe 

büyük alaka göstererek demokrat 
devletlere yardım etmek için ge
niş mikyasta hazırlıklar yaparken 
bir taraftan da çok mühim dahili 
bir mesele ile meşgul olmaktadır. 
Bu mesele meyva cinslerinin ısla
hıdır. 

Amerika, meyvası bol ve mü
tenevvi bir memlekettir. Bütiln 
meyvalar hacim itibarile çok bü
yüktür. Hepsi parlak ve çok gü
zel renklidir. Fakat bunların bü 
yiik bir kusuru vardır: Avrupa 
meyvaları kadar lezzetli değildir. 

Amerika bü knsuru izala etmek 
Amerika meyyalarını da Avrupa
nın küçük, soluk renkli meyvaları 
kadar lezzetli yapmak için çalışı-

'OL ) 

t 
Amerika birleşik hükumetlerini 

eşkil eden 48 hükumetten hepsi 
aboratuvarlar knrmuşlar, tecrübe 
ariaları, fidanlıklar ayırmışlardır. 

l 
t 

li 
d 
v 

Burada mütehassıslar büyük faa
yetle ealışıyorlar. Şimdiye ka
ar yapılan tedkikler şu neticeyi 
ermiştir: Amerikanı en çok 

F 
g 
ğ 

7. 

e 

meyve yetiştiren Kaliforniya ve 
ilorida mıntakalarında hava çok 
üzeldir. Muntazaman yağmur ya
ar, güzel hava, bol yağmur yü
ünden agaçlar çrbuk büyüyör, 
rken çiçek açı.) or ve derhal 

me) ve veriyorlar. Bu ) üzden 
mevsimsiz yetişen men eler kafi 
derecede lezzetli olamıyor. 

Amerikanın meyveleri bir ba
kıma göre genç evleneıı insanlara 
benziyormuş. Vücutları tamamen 
nevşür. ema bulmadan evlenen bu 
insanların çocukları ekseriyetle 
her türlü arızaya garşı koyamıya
cak derecede zayıf oluyor. Ça
buk yetişen hu me.) veler de iyi
ce gıda almadıgı için lezzetinden 
kaybediyormuş . 

Derd bu suretle anlaşıldıktan 

sonra buna deva aranmış ve şu 
çare bulunmuştur: Meyvenin ye
tişmesini geciktirmek... Bunun 

için turfanda sebze ve meyve 
yetişiirme usulünün tamamen ak
sine müracaat edilecektir. Yani 
meyvesine göre hunlar mavi, sa
rı, kırmızı camlar altına alınarak 
be suretle yavaşça yetişmesi te
min olumıcaktır. 

Amerika, Avrupa harbi ka
dar bu mesele ile de meşgul ol
makta, yapılacak tecrübelerin ne
tic-sini merakla beklemektedir. 

BU GECE 
SENElİK KIZILAY BALOSU 

Halkevinin muhte,em ainema salonunda verilecektir. 
Davetiye tedarik edememiş olanlara salon kişesinde 

de davetiye verilecektir. 12687 

----~' 
---ııı GÜNÜN TARiH ve ·coCRAFYASJ lı---

BINGAZI BOLGESI 
be 

Dün gelen haberler, nihayet ita/yanların Bingazi bölgesini de ka.rr 
itik/erini ve şimdi Bingazi şehrinin lngilizler elinde o/dulunu bildirdi. 
u münasebetle Bingazinin tarih ve cotraf yasına kısaca bir göz almak 
ydasız olmıyacaktır. 

B 
fa 

Bugünkü Bingazinin nüfusu 43000 dir. Bu nüfusun 13000 ini /tal· 
andır. Şüphesiz ita/yan askeri kuvveti bu rakama dahil detildir. 1300 
kamı yalnız oradaki sivil ita/yan halkını ifade eder. Bingazi, Kira
yka arazisinde ve ita/yanın libyadaki kolonisindeki en ehemmiyetli 

manlardan birisidir. Bingazinin eskiden adı "Brenike., idi641 tarihin
Arapların, 1551 de Türklerin eline geçmiş ve 1911 de ise ltanyanlara 

tikal etmiştir. Bingazi güzel manzaralı, Tropral nebat/arla süslü bir 

y 
ra 
na 
li 
de 
in 
bö lgedir. Nl- TA 

Ali Şir Nevai 
yıldönümü 

BÜYÜK TÜRK ŞAİRİNİN 
500 ÜNCÜ DOGUM YILI 

KUTLULANIYOR 

Ankara : 7 (Türksözü muhabi
rinden) - Türk Şairi Ali Şir Ne
vai 'niıı beş ) üzüncü ) ıldöııümü 
münasibetile şubatın 8 inci cumar
tesi günü sallt 15 te Dil, Tarih 
ve Cograf.) a fakültesinde Türk 
Tarih ve dil kurumlariyle ve fa
külte heyeti tarafından bir tören 
tertip edilmiştir. Bu törende Ta
rih Kurumu azasından Pröfesör 
Ali Şair Nevai hakkında musahe
bede bulunacak ve fakülte talebe
si tarafından da Ali Sir Navi'nin 
eserlerinden bazı parçalar. okuna
caktır. Bu münasebetle Türk Ta
rih kurumu Ali Şir Nevai'nin ha
yatına ait küçük bir broşür bazır
lamış ve Töpkapı sarayındaki min
yatürünü renkli olarak bastırmış

tır. Gerek broşür gerek minyatür 
törene gelenlere dağıtılacaktır. 

NAFIA MÜDÜRLÜCÜNÜN 
HAZIRLADJCJ RAPOR 

Adann Nafıa Dairesi Müdürü 
yüksek mühendis Bay Salim So
mer 1940 yılı son ayı içinde ya
pılan, yapılmakta ve yapılacak 
olan şo~eler hakkında vilayete bir 
rapor verilmiştit. Bu raporda yal
nıır. Feke - Kaim be) li - Kayseri 
yolunun tamiratına devam edil 
mekte, diğer bütün yolların tami
ratına yağmurların mani olduğu 

zikredilmektedir. 

Dört takım arasında 
bu günkü lig macları • 
Lig maçlarına bugün stadda 

dört takım arasında devam edile
cektir. lık maç seylan gençlik ku
lübü takımı ile Ziraat lisesi takımı 
arasında cereyan edecek, bunu 
takiben Erkek lisesi ve Malatya 
mensucat takımı saha.)a çıkacak

tır. 

Ticaret liselerinin 
yeni ders cetvelleri 

Ticaret liselerine orta okul 
mezunu olarak gelen talebeye Ti· 
caret lisesi birinci sınıf dersleriyle 
birlikte orta ticaret okulunun mes
leki derslerini de gö.,termek üze· 
re ihzari sınıflar açılmıştı." 

Maarif Vekaleti, talim terbiye 
heyeti bu sınıflar için yeni bir 
ders cetveli hazırlamıştır. 

P. T. T. de nakiller 

Ankara : 7 (Türksözü muha· 
birinden) - Edirne mürakıbı ~Ü · 
reyya Damlı 'nın Kırklareli P. T. T. 
müdürlüğüne, Ordu P. T. T. mü
dürü Nazif E.rendoğan Kastamonu 
P. T. T. müdürlüğüne, Samsun 
P. T. T. şefi Lutfi Arkan'ın Ordu 
P. T. T. merkez müdürlüğüne 
naklen tayinleri yüksek tasdika 

iktiran etmiştir. 

DUYDUKLARIMIZ 

Avrupada açılan güzel köpekler sergisi. 
Almanların ve Alman işgali altına girmiş olan 

y 
d 
ci 
kı 

al 
y 
m 

Avusturyalıların hususiyetlerinden biri de köpek 
etiştirmeğe fevkalade meraklı olmalarıdır. O ka
ar ki bu memlekette köpekleri yetiştirme ve iyi 
ns köpekleri üretme cemiyetleri vardır. Filhakika 
ymetli köpeklerle bütün medeni memleketler 
akadar olmakta ve bilhassa harp köpeklerine bü
ük bir ehemmiyet verilmektedir~ Ama hiç bir 
emlekette köpek Almanya ve Avusturyadaki 

k 

v 

adar kıymetli değildir. 
Almanyanın köpekçilik cemiyetleri on yedinci 

e on sekizinci vilayetleri umumi heyeti geçen 

sene harbe rağmen Viyanada bir toplantı yapmış

lardır. 

Bu münasebetle Viyana Belediye reisinin hi
mayesi altında bir ele sergi açılmıştır. 

Sergiye yalnız Avusturya ve Almanyadaki kö
pek mütehassısları değil, harp içinde olmıyan 
komşu memleketlerden de heyetler gelerek:jüri 
vazifesini görmüştür. 

Müsabaka sonunda ait olduğu cinsten güzel o
lan iki köpeğe ayrı ayrı hediyeler verilmiş, ayrıca 
bu köpekleri yetiştirenler ele taltif olunmuşlardır. 

Sanat Okullarınd 
tahsil müddeti 

M AARiF VE KALETi, MÜDDETi i Ki DEVREYE ÇIK 

HALKEVİMİZE GELEN 
fİLMLER 

C. H. P. Genel Sek· 
reterllil taratmdan Halk
ev im ize bef f ilm gönde
r llm l•tlr. Yakmda ha lka 
cıös terllecek olan bu be• 
tllm 1940 yıh BUyUk Mil· 
let M ec llslnde Mlllt Şet' 
in tarihi nutk u, Anka r a
da yapllan Cum huriyet 
bayramı, Spor ve Genç
llK bayramı, Ankara kö
m ür sergisi ve askerle· 
r lmlze yapılan yardım

l•rı gös termektedi r . 

CEYHAN M EKTUBU 

istasyondaki 
Su tesisatı 

Ceyhan: (Türksözü Muhabirin
den) - Ceyhan henüz içme su 
meselesinin hal edilecek Ceyhan
lıların iyi bir suya kavşmadıkları 

malumdur. Diğer taraftan büyük 
istasyonlarda olduğu gibi bir çok 
küçük istasyonlarda da D. D. ida
resince içme su teşkilat ve terti
batının mükemmel olduğunu ve 
tren ) olcularının istifade ettikleri
ni, ara sıra bölgede yaptığımız 

seyyahatlarda müşahade etmekte· 
yiz. Fakat, Ceyhan istasyonunda, 
bir iki sene evvel içme su getiril
mesi hazırlıkları başlamış ve mus
luklarda büfenin <>nüne konulan 
kalaylı borulara takılmış olmasına 
rağmen halen su getirilmemiştir. 

Bu yüzden uzun tren yolculuğu 
yapan kimseler trenin istasyonda 
tevekkufundan bilistifade trenden 
inip dakikalarca istasyonda içecek 
su aramasına rağmen, istasyonda
ki su teşkilatının ikmal edilmiye
rek sn getirilmemesindn susuz o
larak trenine dönmektedir. Gerçi 
istasyonda bir büfe varsada bura-

. da ancak para ile cAyran ~enba.> 
suyy satılmaktadır. Her yolcunun 
böyle bardağı bir kuruşa su içmi
yeceği pek tabiidir. Bazan bu bü
fede de su bulunmamaktadır, Cey
han istasyonunda içme su teşkila
tının bir arı evvel ikmal edilmesi 
gereklidir. - M. Selçuk 

Mersin Öğretmenlerinin 
Meclia azaaına fayı 

Mersin: 7 (Türksözü muhabi
habirinclen) - Dün gece saat 21 
de ilkokul öğretmenlerimiz Umu
mi meclis a7.aları şerefine Halke
vi salonunda bir çay ziyafeti ve
rilmiştir. 

Vapurunoğlu 
Kamil öldü 
Yüzlerce sabıkasiyle meşhur 

üç kağıtçı Vapuruno2ıu Kamil dün 
ölmüştür. Hemen her Adanalının 
tanıdığı bu üçkağıt hünerbazı yüz
lerce ,;abıkasına rağmen hiç hapis 
yatmamış, üç kağıt oyununu da 
hayli zamandanberi terk etmiş bu
lunmaktaydı. kötü ahlak sahibi 
olarak tanınmış olan Vapurunoğ
lu, hayatında bir tek hırsızlık, şirret
lik1 adam vurmak a'ibi suç işle· 
memişti. 

Beş senelik bölge sanat 
!arının tahsil itibarile iki 
eyrılması hakkıedaki Maarif 
leti mesleki ve teknik te 
mum müdürlüğünün teklifi 
terbiye heyetince tetkik 
bir taraftan beş senelik bir 
müddetini tamamlıyamıya 
dan daha erken ayrılmak 
riyetinde ka'anların vazi 
ıslah etmek, öbür taraft 
hayatının şiddetle ihtiyaç 
ğu pratik işçiyi daha 
müddet zarfında haıırlıY 

bakımından bölge sanat 
tahsilinin iki devreye ayni 
gun görülmüştür. 

Bu suretle ilk üç sın 
başına bir tahsil cüzüta111 
ederek bu devreyi bite 
istiyenlerin diploma ile a 
lan mümkün olacak, ayn 
tiyenler de son iki sınıflık 
de ilk devre bilgilerini 
daha üstün bir işçilik ehf 
hakkı kazanabileceklerdir. 

Bu itibarla bölğe sanat 
ders cedveli tadil edilmiş 
zırlanan yeni ders cetveli 
ik makamının tasvibine 
mişttr, 

HASAN REŞİT T l 
Cumhuriyet Halk Pa 

kez heyeti __ azalarından 
mebusu Profesör Hasan 
Jankutun Maraş kurtutuf 
mında bulunmak üzre 
Toros ekspresile şehrimi 
çeçeği haber alınmııtır. 

M.,-•inde lto• tümll 

balo veriliyor 

Mersin : 7 (Türksözü 
rinden) - Çocuk Esirge 
munun Mersin şubesi bu 
nunda Vali B. Sahip 
yüksek himayelerinde 
kostümlü balo vermeğe 
miştir. 

MERSiMOE ~ET~ 
60RE$ YAPIU 

Mersinli Ahmet 
ile lrarıılaıac 

Mersin : 7 (Türksözil 
birinden) - Mersinli A 
fosyonel olduğu günden 
kadar, Romanyalı Habef 
ilk ciddi güreşi yapmıı 
Kasıma pes dedirterek 
terke mecbur etmek sur 
lip gelmiştir. 

Bu Pazar yapacata 
beş Kasıma nazaran çolt 
lacaktır. 

Mersinli Ahm:t belki 
yonel hayatta kendi gibi 
lükten profesyonellite 
amaı ör arkadaşına ye · 
yine belki de kazanarak 
nel aleminde de bir yı 
parlıyacakhr. 

Bu Pazar Ahnıedin 
ğı Finlandiyalı Onnidir. 
ve 1931 yıllannda iki d 
pa şampiyonluğunu ve 
1932 ydlannda Olimpiyacl 
lütünü ve yine 1924 61 
yad ikinciliğini ve on 
Finlandiya şainpiyonlu 
narak taşımıı çok şöhi'C 
reşçidir. 

Çiftçiler Birf 
i'timaı •eri /ı 

Çiftçiler Birliti yı~ 
sı, ekseriyet temin · 
den dün yapılamam11tır. 
14 Şubat Cuma ıfinilne 
kdmııtır. 



RlOYO CAZ(TESİ 
( Bi rinlİ sayfadan artan ) 

re, Roma Sİ) <.si , mal:afili de miş
tir ki : ltalya İngiliz. imparatorluğu 
muvacehesinde t kendi haklarını 
istih~al gayesi peşinde yürümekte 
devam edecektir. 

Fransız vaziyeti 
Veygancl, Fransanın Afri~a 

Üslerinden hiç birisinin:feda edıl
miyeceği hakkında beyanatta bu
lunmuştur. Diğer taraftan Vi~i 
hükumeti esrarengiz görüşmelerı
ne devam etmektedir. 

Almanya Lavalın Vişi kabine
nesine alınmasında ısrar göster
mekte berdevamdır. 

Söylencliğine göre Peten, ken
di reisliği altında Laval, Darlan, 
Hutzinger, Bodvan 'dan mürekkep 
bir dörtler grubu teşekkül etme
sini esas itibarile kabul etmiş bu
lunuyoT. 

Japonyanın · f Jü,ündükleri 

Siy am Hindiçini arasında Ja
ponya hakemlik rolü oynamak 
istiyor. Fakat bu hakemliğin be
deva olmayacağı sanılıyor. Ja
ponya bu hizmeti için bazı şey
ler istemektedir. Bu gün Japon 
hariciye nazırının riyasetinae bil-: 
hassa bu mevzu üzerinde karar
lar almak üzere Japon hariciye
sinde bir toplantı yapılmıştır. 

Japonyanın bu vaziyeti Ame
rikada hayret uyandırmıştır. 

Amerikadaki Kanaat 

Japonya, ltalya ve Almanya
dan müteşekkil olan mihverin 
söı.lerine artık inanmanın beyhu
de olduğunu gören Amerika, bir 

an evvel müttefiklere yardım ya
pılmasını istemekte ve bunun ta-

~akkuku için yardım layihasının 
kanuniyet kesbetmesi için Ruz

veıt bütün gayretini ııarfetmek
tedir. 

. Bugün Amerika meclisinde 
yardım layihasının tadili teklifi de 
reddedilmiş bulunuyor. 

8-2-941 C umartesi 

8.00 Program, saat ayarı 

8.03 AJANS haberleri 

8.18 Müzik : Hafif program 

8.45 

9.00 Ev kadını - Yemek Listesi 

Program, Saat ayarı 

Müzik : Karışık Şarkı 

AJANS haberleri 
Müıik : Türkçe Plaklar 

Müzik: Riyaseticumhur Ban
dosu 

Müzik : Hııfif Melodiler. 
Müzik : Konser 

Program, saat ayarı 

Müzik : Radyo Caz Or
kestrası. 
Türk Müziğ'inden Folklor 
Örnekleri. 
Konuşma (Günün Mes'ele· 
leri) 
Müzik : Saz eserleri· 
Saat ayarı, AJANS 

Müzik : Meydan Faslı. 

RADYO GAZETESi 

Müzik : Karışık Şarkı . 

Konuşma (Bibliğrafya) 

Müzik : Radyo Salon or
kestrası 

Saat ayarı, AJANS 

.50 Konuşma (lngilizce - Yal· 
nız Kısa-Dalga Postasile). 
Müzik : Cazband (Pi.) (Sa· 

.30 

at 23.10 - a kadar Yalnız 
Uzun - Dalga, ile). 

Yarınki Program ve Ka-
panış 

-
BU AKŞAM 

Nöbet fi Eczahane 

TOROS ECZANESİ 
Yeni Camı yan1nda -

İT ALYANLARIN MAl TAYA 
HÜCUMU 

Malta : 7 ( A . A. ) - Resmi 
tebliğ : Düşman tqyyarele ri ke
şif uçuşu yapmak üzere a daya 
yaklaşmışlarsa da yalnız biri bir 
defa sahili aşmıştır. Hiç bir bom
ba atılmamıştır. 

Atina : 7 (A. A.) - Dün ve 
Salı günü düşman tarafından Mal 
taya yapılan taarruzlarda bazı bi 
nalar hasara uğramıştır. Tayyare 
meydanına düşman hücum etmiş
tir. Düşman bu taarruz esnasında 

altı tayyare kaybetmiştir. 

AMERIKANIN YENi 
LONDRA ELÇiS i 

DÜN TAYI N EDiLDi 

Vaşington : 7 (a.a.) - Con 
Vimn Londra büyılk elçiliğine ta
yin edilmiştir. Karar bu sabah S e
natonun tasvibine arzolunmuşiur. 

Cam Vimn Evvelce Cenevredeki . 
eynel Bmilel lş Bürosu'nun reisi idi 

Müttefiki ere 
yardım işi 

DUn yardım IAylhas mm 
tadlll teklifi reddedildi 

Vaşington: 7(a.a) - Mümes
siller meclisi, Demokrasilere yar
dım kanununun değiştirilmesi layi
hasını 47 reye karşı 446 reyle 
reddedilmiştir. lngiltereye yardım 
için başka bir kanun konulmıya

caktır. 

Ayan meclisinde yardıma mu
halif olanlardan Lindberg din· 
lenmiştir. Lindberg yardım pro
jesinin aleyhinde bulunmuş ve 
Amerika hava kuvvetTerinin mühim 
bir kısmınin fngiltereye gönderile· 

ceğini beyan etm i şti r. 

İNGIL TEREDE HARP i~iN 
YENİ TAHSİSAT 

( Birinci sayfadan artan ) 
nun bir nisanında başlıyan onu
müzdeki mali yılın ilk ayları 

için ne olacağını tahmin edemem . 
Harp için icap eden t ecibirleri 
almakta tereddüt etmiyecegiı. Ve 
bu vazifenin bi1.e tahmil edebile
ceği her hamuleyi üzerimize al
makta~ korkmıyacağ'ız . > 

lşçı mebuslardan Tethis Lav
rens istenen bu tahsisatlar hak
kında meclisin kararı bahis mev
zuu olunca iki türlü fikir ve mii
talea mevzuu bahis olamıya
cağınını söylemiş, · Meclis zaferi 
istiyor, neticeyi isliyenin vasıta
ları da istemesı 1.aruridir. > de
miştir. 

Meclis yek4nunu 1,600,000,000 
tutan tahsisatı rey e koymaksızın 

kabul etmiştir . 

~·-·---·-··~·-~- w 

i AlMAN USlERİNE 
! iKCiliZ AKINLARI 

~t 

l 
Londra : 7 (a .a.) - ~ 

Öğrenlldlğine gör e , i n- ! 
glllz hava k u vv etleri ! 
dUşman lşgall altındakl ~ 
arazide lstlla limanları- f 
na hücum etmlşlerdlr. l 

~~-·---... - ............ ~.-.. .. -""--~~ 

JAPONY ANIN UZAK 
ŞARKTAKİ EMELLERİ 
N evyark : 7 (A. A.) - Asso

cia ted Pre ss'in bildirdiğine göre 
Jap on harp gemileri Siyam ne
hirlerine girmişlerdi r . Zannedildi · 
ğine göre, Japo ny a. Si}'am _Fran
sız mütarekesinde mütevassıt ro
lü hsabın a Siyam körfe zinde üs
ler a lmak iç in buraya gemiler 
göndermişti r. 

ADANA ElEKTRİK ŞİRKETİNE 
İMTİHANLA MEMUR AUNACAK 

• 3659 numaralı kanun hü
kümlerine göre, askerlik hiz
metini yapmış ve tecrübeli bir 
muhasib imtihanla alınacaktır. 
Talihlerin 28. Şubat 1941 de 
imtihana girmek üzere o tarih
den evvel tahsil ve hizmet ve
sikaları örneklerini eklemek 
suretiyle referansları ve kısa 
tercümei hallerini bildiTen bir 
mektubla şirkete mÜTacaat et
mesi lazımdır. 

8-11 12686 

İ3 0RSA 
Pamuk - Hububat 

CİNSİ 

·---
KiLO F1ATI 

En az 
K. S. 

En çOk 
K. S 

Koza -12~ 
Ma. Pariaıti 49 - 50,50 
Ma~Temiz( - 47,50 - 48,75 

Kapımalı- -==---y: Pamuğu l---=-=---.i-.,4~0 __ 1 
-Kievian<rı- 6o,5o 61 
Susam - - 27,50 

K. Buğday 5 
Buğday To. 

1 
____ 

1
_!,5 __ 1 

- - Y erli 
,. ' 

Arpa 5,00 5,425 
Yulaf-- l-6,25 

6 ! 2 / 1941 
Kambiyo ve Borsa 

İş Bankasından alınmıştıe 
--=Li.:....::r-;:.:...ı ____ _,, __ 

1 
__ -

Rayişmark __ __,. 
Frank (Fransız) ____ 

5 
__ 

2 Sterliii(ingiliz) 
Dolar (Ame-ri~ka_) __ - t32 j ~ 
Frank (İsviçre) 

---=----

~DOKTOR ~~~~~ 

Mazhar Cemil Esen 
SİNİR HASTAUKLARI MÜTEHASSISI 

R e,adbey m ahallesi Savatlı Bay H alil •Vi 

30- 4 

AlMANYANIN f HANSAYI 
TEHDİTlERi 

(Birinci sayfadan artan) 
sayı açlık tehdidiyle istila etmesi 
söyleniyor. Lava! bu tehlikeleri 
Amiral Darlana söylemiş, ve Afri· 
kada, cenubi Fransada Almanya
ya üs vermenin Fransanın şerefi · 

ne halel getirmiyeceğini bildirmiş· 
tir. Bundan sonra Lava! Vichy 
kabinesine girmek için bazı şart
lar ileri sürme\< tedir. Otoritesinin 
bütün Fransaya şamil olması ve 
Propaganda organlarının, matbu
atın, Radyonun, Polisin kontrolü 
altına girmesinı isteme~ tedir. Fa
kat Mareşal Petain Fransanın La
vala itimadı olmadığını bildirmiş· 

tir. 
Londra : 7 (A. A.) - Amiral 

Darlanın Parislen, Bu akşam veya 
yarın akşam Vichy'ye döneceği 
tahmin ediliyor. Bu hafta sonunda 
Mareşal Petainin radyo ile karar
larını bildirmesi muhtemeldir. 

Milli Piyango 
dün çekildi 
1 O, Lira Kazananlar 

16383 196439 20809 240278 

~00 Lira Kazananlar 
20762 21496 23946 74799 

2000 Lira Kazananlar 

99824 80576 4489 224866 
226418 296262 

1 
1000 Lira Kazananla r 

11646 42709 101876 125027 
137629 173212 186589 231448 
261293 292389 15928 55775 

........................... • • IASRi Si E ADAi 
1 su;~~E 8 U AK S A M -~~·~~E i 1 Hiçbir Filmin Kazanamadığı Bir Muvaffakiyetle 1 
• Devam Ediyor • 

1 Büyük Türk Şairi : 
İ f UZUllKiK İ 
• Ölmez Eseri • • • 1 LEYLA İlE MECNUN i 
• • • MECNUN.un şarkıları LEYLA·nm şarkıları 1 
1 MÜNİR NUREDDİN MÜZ[YYEN SENAR 1 
1 . . . . . . . . . . . . 1 

Bugün Gündüz 2.30 matinesinde • 

1 Dİ KKA ~l•A J~!ar M!~n~~~ iki matine 1 
1 . 1.30 DA - 4 H İ. 

·---1 PEK YAKINDA 1--
1 HiNT ROYASI 1 1 TÜRKÇE SÔZLÜ 1 ........................... 

107157 125759 145586 177948 
210082 231998 276942 295195 
25694 85350 121788 131972 
154551 179427 220149 239723 
288181 297718 

Sonları 4, 8. 9, 62 
Sonları 2, 33 
Sonları 6193 
Sonları 174 o lan num aralar 

200 er lira kazanmışlard ı r. 

Sonu 319 olan numaralar 100 er 
1 i ra kazaıımışlard ır. 

Sonları 862 o lan numaralar 50 
şer lira kazanmışlarclır. 

Sonu 77 olan numaralar 10 ar 

lira kazanmışlardır. 

Sonu ( 2 1 ) olan numaralar 2 şe r 

lira karaıımışlardır. 

1 YILDIZ Möble Evi ve Atelyesi 

ABİDİHPAŞA CADDESİHO 
VAKlf lAR APARTIMAHI 

ALTINOA 

• 
YILDIZ'I 

ZiYARET EDİNİZ 

ZARI F EV EŞYASI 

MUTEOil fİYA T lA R 
Salon Takımları, gardroplar, ya tak takımları, Sala manjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

ZEVKİNİZE UYGUN HER TÜRlÜ MOO[l 

YILDIZ Atelyesinde 
------·-

Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

TAŞRADAN SiPAHİ~ KABUl EOİlİR 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Altında " YILDIZ,, l\.foble Evi 

Sahibi: Kadri - Talip 
12546 



:······················· .. ••••••••••••••••••••••••••••• ! T0RKSÖZ0 1 
• • • • ! GAZETEveMATBAASI i 
• • • • • • • ! Türksözü Gazetesi ~~~:~c~~~r~~tcnr~~~t"~~:l:E VE~~~ı.NDA vuKu İ 
• • • • t 

• • • • • • • • • : T . . k . . . . M t b KİTAP' Mf CMUA ~EK, Bİl(T' Af İ~, PlAH HARİTA, 1 
: ur sozu a ası BiLOMUM MATBAA iSlERİNİ TÜRKİYEDE MEVCUT i 
: MATBAAlARA REKABET EO[R OERECEO[ TABEDER 1 
• • • • • • • • • : Tli:lıırk~©~lYI ~üOıt ko~mo : : • • 

DERHAL KESER. 

HER ECZAHANEOE BUlUNUR 

------------ı 

TÜRKİYE CUMHURİYET: 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

SermayHi _: 100.000.000 Türlt Lirtilll 

•• - 1 Şube ve ajans adedi : 265 

: Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) i Par~'.~:ri~:i:~:;~,:~;8~;~-~::ki:~:;:~c~~::yor 
•: Mu·· cellı.thanesı·nde Yapılır. ••• Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapların• 

1 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

e • aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır . 

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

Radyo Satın k Çok 

kolaydır 

Asıl mesele satılan radyola
rın se~rvisini temin etmektir 

R.adyrJ alırken, 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 

mfüessese şudur 
M.UHARREM HİLMİ REMO 

HUOUOlAROAKi 
ARSlANlARI 
DÜŞÜNElİMI 
Hemfehri! 
&(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· 
te rek .şerefin bekçiliğini yapı

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

Bilim de onlara karşı borç
lu olduğumuz vazife vardır: 

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

Adana her zaman olduğu 
gibi bu işte de hamiyet ve f e
dakarlık yarışına çıkmıştır. Buna 
katılmakla vatan müdafaasına 
da iştirak ediyoruz demektir. 

Bu işle uğraşan Kızılay'ın 

sana uzattığı müşfik ve şifakiir 

ı elini boş döndürme 1 • 

& 

-------
Yurddaş !.. 

ABİDİHPASA CADDESİ NO: 112 TElGRAf: REMO - ADANA - HlHON: 11 O 
Kızılaya üye ol 
---------

..................... ··~.. .. .. . ...... ........-. ..... . 

Dr. Muzaffer lokman 
Dahil.iye Mütehassısı 

HASTAlARINI N,ER UON MAYENEHANESİNDE 
· KABUl EDER 

e o· .. •· • ....,. ee ee o• .,, ee ee ·e o· .. ·e ee ·o .• ee ·e ·e et ot ee e 

,....,_,._.....,..~_.._......,....~~ 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GÜN MUSTAf A Rif AT 
[CZAHANESİ OSTOND[Kİ MUAYENEHAN[SİNOE 

KABUl EDER 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 H 500 • 2000 .. 
4 .. 250 

" 
1000 .. 

40 .. 100 .. 4000 .. 
100 .. 50 .. 5000 .. 
120 

" 40 .. 4800 
" 160 

" 20 .. 3200 .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir s•ene içinde 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde:y·· 
20 fazlasile verilecektir. 

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

iŞ BANKASI 
KO~OK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞİOELER: 

4 Şubat, 2 Mayı<ı 1 1 Ağustos, 3 lkiııcitt-şria 

tarihlerinde yapılır. 

i941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
8 il 1000 il - 3.000 il 

2 il 750 il - 1.500 ,, 
4 

" 
500 

" - 2.000 
" 8 il 250 il - 2.000 il 

35 il 100 
" - 3.500 il 

80 il 50 il - 4.000 il 

300 il 20 
" - 6.000 il 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para birik 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuJ. 

Abone ve İlan 
Şartları 

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

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


