
•• 

S!YASt GAZETE 

.~emlekette fiyat 
uıerinde hassas 

mürakabesi 
tlavranılacak 

TeşkllAt 
AklN 

DoGuoA 
!!"ID CELAL 80YEll 
23 _ 8 

- 94() Ankara 
ikirter in . . 
~ filiz ıdalanna karıı, 
keutri hücuınlariyle ve hare-

da Yle ıneıruı bulundutu fU 
' Ortaya "L: 

nn, 1t.ı... 1
'" mesele çıkb. Biri-

, dittri~~lar tarafından iatili 
Yunan· Yine ltaJyanlar tarahn· 
ICçtik;:tana ~~ıı açıklanan ve 

ıen111ıyen bir taarruz . 
8 • 

u hırtker 
tki '"till ın her ikisi de Ak-

~llıık için z 
1 
hlkiıniyetini ortadan 

n bir aıa.: •nınaıc istenilen ted-
ir, tti olarak kabul olu· 

Mıluın old 
· Utu • ıu. • Hindiata uzere mısar, ote· 
theınnı· nı~ yolu ve Yakın 

Yunan· •Yetb bir harp ÜSIÜ· 
. ısta"• 

kadrosu tasdik olundu 
Ankara : 28 l Turlı:söıU mubahi· 

l'İllden J - Bundan böyle memkke
timiade fiyat murakabesi Uurinde 
iyice hasoıas davranılacaktır. 

Mim Korunma Kanunu bukeıınle· 
ri dairesinde fiyat mUrakabesiyle tat'· 
sif edilecek olan kontrolörlerle fiyat 
murakabe burolarında çah,tırılacıık 

memurlara ait k.adrolar İcra \'ek.il· 
leri Heyetince tasclik olunmuş •e mu · 

rakabe komisyonlannuı buro masraf

larını kar,ılamak Uzere Ticaret V .. 
kaleti emrine 12 bin lira Yerilmi9tir. 

Tasdik alunan kadronun eenelik 
masraf yel&u 'u 73,560 liradır. Bıı 

kadroda 210 lira maatla Uç fd, HO 
lira maa9h 24 fiyat kontrolöra, 100 

lira maa,lı 16 memur, 75 n 60 lira 

Ucretli oıekiz daktilo vardır. 

- Başvekil ve vekiller ----
Karabükte 

tıncte hı .. gelince : Harbin ilk 
?'-n bu ti~~~ kırantisini kabul • 
ızcttki ~uınetin cotraff ve 
Yarını~ &e\'kılceYlf ehemmiyeti 

ettedir. E;aına düıündürecek bir 
kdeniıcte ~r bu ltalya Mısırda 
"· her1e ' harekete geçmek 
tJQetiıu t:en önce Yunanistanın 
kırnıa1t ' ne tekilde olursa 
k ıne "~ ~ekewz bir hale 
faztte~ ~~Yttindetlir. Bupin 

Ortayı t hnın Davut Hocadan 
· iltüı ~ bkıan Yüzbafı Stavrdis 
'den ca defa bulunmUf idi 
llllft baık.y birıey delildir. 

lnYadaki Müslinian 
~-u~una, hüniyetine 

PtbrcJa . lltedilderi himaye, 
lakerı · ile Y unaniıtandaa bir 

,..._,,__,•titre Y•nyıbilecek yer· 
~e bu ıuretıe bir taraf· 

labaJa nıuatakbel ltal,Yan nü· 
dı y ' ~Zlrlımak dipr ta· 
lnıili lllıaıııatan Ahillerinde, ada· 
li .:-:VVetlerinin iıtifafle 
idndıt 11 de•iz üalerini ka-
~ · Mihver de~letlermin 

lrzu ettikJeri sulh Ve SÜ• _..,,, __ 
Na. il ınibver, arzu ve emir· 

z ve tarlalı itaat etme-
. y ,.ı.~catc makbul rörün

-.. bufh Yunanrstanm 

Karabükıtın bir görünüı 

K b "k : 23 (A.A ) - Bqvekil doktor Refik Saydam refakatinde bari-
. ark~ı· uşu-kru" Saracotlu iktisat vekili Hüsnil Çakır oldutu halde bu il• aeve11 • .•••• . .,:.ı buraya gelmiıler ve fabrika istasyonunda fabrika muduru ve muhendıı· 

leri tarafından karplanmıflardlr. . . . 
Batvekil ve refakatindeki zevat fabnkaya ve dıter tesasab rezmete bat· 

lamışlardır. 

ASFALT 
MADENi 

1 BUL~UK 

1 

İspanyol devl-=t nazırının 1 
vazifesine son verildi 

Madrid : 23 •••• - Devlet 
nazın B. Sancbez MoıH'ı• v.aifeti· 
ne nihayet verilmiştir. 8. Moı11 

teliaine iştirik etmif ol dutu falanj 

partiainin •11'1 aularmdan ~a!•· 
malcta idi· 

( s.w, .... , ........ , 

Ferid Celil Goven 

.K.unduı Torihi : 1 Kdnıuıusam 1924 

Onaltmcı Yıl - Soyı 4815 

M AiuSTOS 1.0 C.ma,.._I 

Almanlar 
toplarla 

lnglltereyl 
d8ğdtller 

Manı denizinde de 
muharebeler oldu 

Londra : 23 a . a. -- Dun Fraa· 
sıs sabilleri•den aunlfakiyebia bir 
surette yUa kadar obUs atuak bir 
gemi kafilesini boabardımaa dmİf 

olan Almanlar, ak,ama dotru Fraa· 
11a Yhiliaden lngilterenin ceaubu 
9arld sahillerini bombardımana baf. 
lamı,lardır. 

Grıa•icb ıaata ile saat yirmiye 
tlotrıı muthi, bir tarrakc i,itilmif •• 
buH mDteakip birkaç dakika fasıla 
i)e uzun menzilli •ermil•rin ufulha· 
ları •• arka1ın·lan patla•aları da• 
ya)maıa ba,ıamı,br • Bombardıma• 
aç çeJ•rc.k kacLir ıUrmUf ve bir du· 
auaeden fula• .;erai lmgiliıı toprak· 
!arına du,mUftUr • 

Londra : 3 (A.A) - Bahriye Ye 

bava nezaretleri mUtterek teblili: 

Buıun öğleden az evvel Pas de 
Calaiı bogazından geçmek.te olan bir 
duis naklaye k.olııauz, Fransıs ıab.il· 
( Geriıi betimci ıahifede ) 

Çörçil istifa 
edecek değil 

Avam kamarası . tatil 
Londra : 23 (A.A) - lnfiliz par

lamentosu ıs filnlük bir tatil devre
sine firmiıtir. Mebualar intihap daire
lerine; Çörçile olan bGyük itimadla 
fitmektedir. 

Çörçil n aıbl vaziyeti dolayıaiJle 

hükiımette bir detifiklik yapahnur 

fimdil& mUbtemel dCfildir. Çörçil neı'e 
ile vazifesine devam etmektedir. 

iki Romen nazırı 

Almanyaya gidiyor 

Büknk : 23 (a. a.) - iktisat: 
Dl im ile propaıaada nazırı prOle

aör Craieie, C-.rtai ........ ..,. 
yare ile ~1•1• fiderek Leipzir 
fuar._,•~ töreninde bulunacak· 
lardır. 

~ 8lllbnıarda au• ve 
16 veıilea vaidlere, 

lskenderun: 23 ( Tüıts6zii muba· 
birinden)- Antakyamn Şchirköy mınb· 
kısında bir a~alt madeni bulunmuf· 
tur. Bu mınbkanın pek zenfin oldutu 
tahmin edilmektedir. 

· ·91•._. .... ~.~-~ • ._. ..................... .eı.._, ........... ~ ................................. i , 

ıy1 lleıe ratmea ~müddet 
. C&tJna bir delil fibi rö- GÖZLER •nın h rb . . "•n· • e rardıtf fiin Maıo. 1 L E R D E rni~•tuıa ~ld~tu fibi, Mııı.. H T 
k. at vemHfti. Halbuki burün 

rıı ltalyan bar•&b . bb -
ha «at•r rörünınekt ..... ,_ da;- Almanların istila teşe u-
ran o ~. vu • 
ce b rtı Dotuda ve Bal- süne geçmesi beklenıyor 

nu unda baza -h· h . 
lrifesinde bul mu nn Adı- Lon(fra : 23 (A.A) - iyi haber 

L · unuyoruz. . . ..re 
ıuın; lnpiz Ort d alan mahflllerde söylendıtJne go ' 

( Gerisi ·11.· 
8

• otub. ordula- Almanlann istila te~ebbüsüne ıcçme· 
1 ına sa ıfede ) lcri anbean beklenme~ tedir. 

fYARIN i . ~ 
i i 

i TiLKİ OLAN KADIN t 
! i 
! ADLI TEFRlı<AMJZA BAŞLIYORUZ t 
i . 
• Çeviren ! ! • 
ı Nevzad &Oven • 
• • 
l-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-- - . . .. ., ....... ~·-·--·-



Sahife 2 __ ._] 

Yal<ın Doğuda 
( Ba•makaleden artan ) 

rı kumandam General Wavel; pek 
yakında Yakın-doğu'da mühim hadi
selere intizar edilmek lazımgeldiğini, 
.tarihin lıir dönilm. noktasında bulun
duğunu ve zafer saatının çalacağını 

bildiriyor. 

ltalya tarafından kun~alanıp mey
-Oana çıkanlan bu iki mesele, ~ngiltere 
ile ltalyayı yakın bir zamanda karşı 
karşıya getirmiş olacak, ve Generalın 
dediği g'ibi Mısır mıntakasında cere· 
yan edecek olan harpler lngilizlerin 
lehine olarak inkişaf ed~cek olursa 
-<>rta ve yakın doğuda Napolyonun 

Mısır hezimetinden sonra doğan hadi
selere benzer, bir takım hadiselerin 
doğuşunu görmüş olacağız. Tarihi ha
tıralar, vak'alardaki derin benzeyişleri 

gözlerimizde canlandırıyor. Napolyo
.nun Mısırdan önce Dalmaçya sahille
t'İni, bugün Yunanistanın elinde bulu
nan bazı adaları, Maltayı işgal ettikten 
.sonra Mısır üzerine yürümü.ştü. Bu
günkü İtalya planlan da Napolyonun 

bu planların~ benzemektedir. Ve bu 
planlan tatbik için ltalyanm en kuv
vetli ordusu Trablusgarpte bulunmak· 
.tadır. HJlbuki bu ordunun ana
;vatan kuvvetleriyle irtibatı tema-

men kesilmiştir. Bu ordunun uğnyaca
oğı zayiat ancak yerlilerle takviye olu~ 
ınabilrr. Eğer bu ordu kat'i ve çabuk 

bir muvaffakiyet elde, edemezse vazi
yeti korkunç1ur. Sonra orta doğudaki 
İngiliz hava kuvvetleri gün geçtikçe 
;Jstünlük elde etmel<tedir. 

ltalyan orduları, donanması müş
kül askeri bir ameliyatı Üzerlerine al
mış bulunurorlar. Bu ameliyat Soma
lide olduğu gibi KOiay ve çabuk bir 
...muvaffakıyetle sona erecek gibi görün-
memektedir. Ve bu hareketlerde ltal
yan ordusunun hakiki eı:saf ı da mey
dana çıkmış olacak ki bu müşahedeyi 
elde etme harbin istikbali için çok 
ehemmiyetlidir. 

Doğuda başlıyacal<: olan bu hare
ketler, bizim de alak:amızı ehemmiyetle 
üzerine çekmektedir. Çünkü hadisele
rin sahası gözlerimize çok yakınlaş-
mış bulunuyor. ~ 

Berlin: 23 (a.a.) - O. N. B. per
şenbe, cuma gecesi Metal<sas reisli
ğinde erl<anıharbiye reisinin iştirakiyle 
uzun süren bir içtima yapılmıştır. 

lskenderiyeye hücum 
Londra{ 23 ( a .a.) - Sabaha 

karşı bir kaç tayyare ile lskenderiye
ye bir hava hücumu yapılmıştır. 

19 .Atustos tarihinde, ölümünün 
25 inci yıldönümü münasebetiyle 

"Tevfik Fikret,.ten bahseder bir ya
zı yazan muharrir Sabiha Zekeriya, 

edebiyat ile gazeteciliği biribirine ka
rıştırarak rahmetli şairin 1989 - 1940 
harbi ile olan alakasını anyordu. 

Ayni günün akşamı Berlin radyo

sunda bir mahalle kahvesi müdavimi 
ağzı ile konuşan bir spiker de Abül· 
hak Hamid'in Finten'inden, bdştru, gö-

l zünü yararak parçalar okudu ve edebt 

10RKS0Z0 

Federasyona cevap vermek için havuzun dolması-1azım 
Beden Terbiyesi su sporlan fe

derasyonunun Adana yüzme havuz.un
da cenub memleketleri yüzücüleriyle 
lstanbul, lzmir, fzmit ve Ankara yü
zücüleri arasında, bugüne kadar ya
pılan yüzme müsabakalarının en bü· 
yüğünü tertip etmeğe hazır bulunduğu 
ntemnuniyetle öğrenilmiştir. Fakat 
mevsim geçmek üzere olduğu halde 
havuzun hala kabili istimal bir hale 
gelmediği ve bunun için fedarasyona 
bir cevap da verilemediği anlaşılmıştır. 

Ahcılık ve,. Avcılık 
Kulübü kongresi 

Atıcılık - Avcılık spot kufübü 
fevkalade kongresini beden terbiye 
!İ binasında aktedı rek beden terbi 

yesi genel direktörlüğüne bağlırrğını 
bildiren beden terbiyesi nizamname· 
sinin 66 ıncı maddesini kulöb yasa· 

sına ithal etmiştir. Bu spor kulübü
müz beden terbiyesi nizıtmnamesine 
göre ıhtisas kulübü olarak tescilini 

-· ··~ 

ismet İnönü kız san'at enstitü
sü matematik öğretm'!nİ Bayan Me · 
lahat Karakaş, tabiiye ve sağlık bil· 
gisi öğretmeni Bayan Mesadet Sey· 
men, Tarih · Coğraf ,.a öğretmeni 
Bayan Fahriye Tola, çiçek öğret
meni Bayan Mihriban Gürcan ve 

biçki · dıkiş öğretmeni Bayan Bea
riye O;zdar'rn maaşları kanuni had 
de iblag editmiştir. 

Münhal bulunas Feke kayma· 
kamlığıoa tayin edildiğini evvelce 

bildirdiğimiz Kulb Kaymakamı Bay 

Zühtü Öner vaz:f<"sine başlamıştır. 

Orman kadrosunda 

taleb eden intibak beyannamfsini Adana bi İnci sınıf orman ka· 
beden terbiyesi Adana bölgesi reis tipliğine Beykoz orman katibi B . 
liğine ve rmişti_r ._\.._ ________ M_u_s_ta_f_a_B_o_z_k_u_rt_ta_y_i_o_e_d_i_Jm.;..ı_· ş_ti_r._. 

Çukurova ve Egeden Orta 
A vrupaya gidecek pamuklar,-

... 

400 Orta okul öğret
meni terfi etti 

Ankara: 23: (Türksözü muhabi
rinden - Maarif Vekaletir:c! terfi 
müddetlerini bitiren 400 orta okul 
öğretmeninin terfileri yapılmıştır. 

İki kardeş bir adama 
biçak çekti 

( lcadiye m:t.hallesinde oturan Ka 
rakösefi Mehmed oğlu Mecid ve 

kardeşi Hamid1 Vanh Hasan oğlu 
Mchmede alacak yüzündtn biçak 
çektiklerinden yakalanarak adliyeye 
verilmişlerdir. 

Çukurovadan ve Ege bölgesinden 
Orta Avrupaya sevkedılecek olan pa
muk mikdarı 10 bin ton olarak tes
bit edilmiştir. Bu pamukların 7 bin 
tonu bölgemizden olacaktır. Bundan 
başka bu sene yine Orta A vrupaya 
ihraç edeceğimiz 10 milyon liralık 
buğday ise Çukurovadan, Eskişehir
den ve bir kısmı da Aksaray bölge
sinden alınacaktır. Bu suretle Orta 
Avrupaya klering boı:cunuız olan 18 
milyon lirayı ödemiş olacağız. Bu ih
racatın bir elden, Ticaret Vekaleti ka
naliyle yapılacağı söylenmektedir. 

Diğer taraftan Çukurovadan Ma
caristana satılan 3 bin balya pamuğun 
Macar hükumeti mümessillerine tesli
mine dun başlanmıştır. 

24A~ 

. 
, netices•~ 

Bir müddet evvel f 
yünden AbdülkaCJir oJ ıJ~ 
bir kadın mesclesinddl;J.İ 

kıymetini anlıyamadığı okuyuşundan 

bdli olduğ'u halde büyük şairin lngi-

lizler aleyhinde bulunduğunu söyledi. 

Finten yan tiyatro şekliode yazıl

mış bir eserdir, bilirsiniz ve orada 

çeşit ç~şil fikir ve kanaatte insanlar 

lng .ltere aleyhinde kullanmak için öldüren ayni köydea ,J1 
Abdülhak Hamid'i seçmek kadar isa· ıerilci cürümleri hakkı~ 
betsiz bir şey olamazdı. Hayd Park'ta mahkemesinde görüldl t' 
gördütü bir kuşa hitabeden bit man· va dün nibay~t buldl~ 

med on ıene ağır ~ 
ıeriki cürümleri de <Jıt• 
ra mahkum olmuşlar J 

zumesinde: 

Acep hürriyeti ey kuş bu millet

ten mi öğrendin? 

Diyen bir şairi fngiltereye düşman 

göstermek'. en yakın edebiyat tarihimiz 

hakkında bir fikir sahibi olmamak de

mektir. - T.l. 

Suçlulardan M~tidl il 1 
akabinde tevkif edıldl yl . 
mcsi de mevkuft-n cer~ 1 

idi. Diğerleri serbtst b~ 
dır. Bunların cezaları ı 
kat'iyet ettiğinde inf~ 

r 
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Abone Şartıerı 

12 Aylık l'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
Abone bedeli dPgişmez 
yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye 
müracaat · edilmelidir . 

• 

hariciye 
nazırının nutku 

~ Fra 
ı~ • nsa kurtuluşunu ln-
. R•ltered . 
i en beklemıyor 

Vichy : 23 a. a. 

fU ariciye nazın 8. Baudouın, 
iJ 11-ıl r~dyo ile yaptığı bir gö 
~ scın nutk ruşmcde , B. Churchill'in 

B 
una cevap vermiştir • 

. Chur b ·ıı•· hayet . c ı ın, mücadeleye ni-
Vcrdığ· d 

karıı il . _•n en dolayı Fransaya 
rüz t _cra surdüğü tahtiycleri teba· 

'J e tırcn B B . . 1 ki : · audouın , dcmıştır 

Harbe rı 
ne de d 1 e anavatan cephesinden 

11 Ceph d ınazdı E c en devam oluna-
'b . br B Ch h·ıı•· d. d·1• fJ i bug" .. · uıc ı ın e ıl§ı 

rnücadcf un ıkı rnilyon lngiliz askeri 

1 
bin k· . eye hazırsa , Hazirandı elJi 

e 1~1 Yan elde rn ınuzda harbediyor ve 
r . evcut 1 T k 1 ki rırıin Yal ngı ız hava uvvet e· 

lİ)'adc rıız. 0 nda biri gittikçe daha 
' danı Ü-» R'~rırşliyen muharebe mey-

.. erınd k 
Uçu)'ord c Ço uzun fasılalarla 

u • 
pi> B. Baud 

fÖylc d ouın • bilahare sözlerine 
M evarn etmiştir~ 

CbJ.lek ' 
Pctain h .. etr terketpıemiş olması , 

kit ede Uküıneti için bir ~eref ttş· 
alçaklı~· Memleketi terketme:ıi , bir 

F olacaktı. 
.. ,e b '•nsa k • 

,.,,1 etle ..... · 1 ~ıtuluşunu lngiltereden 
il"' ~ı)'or. 

c: 8• Baud . ti hurchiJı•· uın, bunu meteakıp • B. 
ıl tek ol ın nutkunda açlık gelirc-

an de . tuu ed nız ablukasını bahis mev 
ı# 10 en kısrnı tebarüz ettirerek 
:.ı Ylc de .... • . 
~ .... ııtır : 
ôl Alcna 

lcc k nya • müatcmlckelerden ge-
c crz k 

S ıia edile a '? .yalmı ~ransızlara tah 
' rine Ceğını vadetti. Bu vaad üıe . 

••rib ~ A~stos tarihinde: Londraya 
~I <:eva e~lıflerde bu~undu • Alınan 
fıl hctk·p, bır rcd cevabıdır . Bu rcd , 

1 dah 
1 1e Mera el-kebir suik-!stından 

~ d' a cna bir muhasamat hareketi· 
''· Hük" boy uınet , bu reddin karşısında 

l k 
un cgmiyecektir . . hükumet mem· 

e Cf 1 

l UI 1 açlık ızhraplarından masun 
f ~tıdurmak için mümkün olan her 
d~~· >'.~pacaktır. Hükumet, bu açhk 
hı:tatorl .. ğ- ·· · 

J • u unu ınsaniyete muğayir 
" rayn - . . • 
·...ı 1 . . muessır ve nihayet tesis eden. 
, .. , er ıçın f J"k . 
'' . . c a e~amız tcJaklı:i ctt 'ğ' eı; ıçın bu .f . . ı ı 
~·, l , vazı esım bir kat daha azim 
b~ 0 Y•pacıktır. 

'tÔRKSÔZÔ 
1 ... ?fij 

Ingiltrenin 
bir aylık 
ithalatı 

87,007,530 Sterling 
Londra : 23. a. a. - Temmuz 

ayında yapılan ithalat 87.007.530 ster
licge baliğ olmuştur. Bu yekun bir 
ay evvelki yekuna nazaran 3.777.611 
sterlinlik bir azalma göstermektedir. 
Ceçen şenenin Temmuz ayına nazaran 
ise 8. 756.221 sterlinglik bir fazlalık 
irae etmektedir. ihracat ise, 31.189.241 
sterlinge baliğ olmuştur ki, Haziran 
ayına nazaran 5.022.214 slerlinglik bir 
azalma göstermektedir. Geçen senenin 
Temmuz ayına nazaran da aza
lış 9.165.781 sterlinge baliğ olmak
tadır. 

ithal edilip te ihraç edilen "reex
portation,, malların yekunu 1.819.264 
sterling olmuştur ki Hazirana nazaran 
azalış 184.305 sterlingtir. Yine bu a
zalış geçen senenin Temmuzuna naza
ran 1.905.989 sterling olmuştur. 

Elen hükumeti ve 
Arnavut gazeteler 

Atina : 23 (A. A.) Atin; ajansı 
bildiriyor: 

r 
Sovyet 
teknik 

ordusunun 
'1 

manevraları 

Moskova : 23 a. a. -
Reuter: Moskovanan askeri• 
mıntakalarında her halde 

mUteha••••far1n bir rol oY· 
namakla oldukları teknik 
manevralar cereyan etmek· 

tedir. Marefal Tlmochenko, 
Budyani, Kulil ve Chapochl
kov ile erklna harbiye rei• 
si Meretzkov bu manevra. 

ı arda hazır bulunmaktadır. 

Baltık memleketlerindeki 
Amerika mümessillikleri 

Moskova : 23 a. a. - Birle
şik AmeriKanın Baltık memleketle
rinde bulunan konsolosluk mümes· 
sillri tasfiye edilecektir . 

General de ı Gaulle 
radyoda nutuk verdi 
Londra : 2:i (A. A.) - Mütare 

kenin imzalanışının ikinci ayı dolayı· 
siyle general ele Gaulle bu akşam 
radyoda bir nutuk vererek Vıchy'de· 
ki Fransız hükumet erkanım şiddet
le tenkit etmiş, logilterc'nin zaferine 

olan imanını tekrarlamış ve bu ara
da 800 tayyarenin Almanların em· · 
rine verilmek üzere Tunus, Fas ve 
Cczair'den lstres'e gctirtilmcktc ol· 
duklarmı bildirmiştır. 
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Japonyanın yeni 
Kabinesi 

Tokyo: 23. a.a. - D.N.B. 
Domei ajansmm bildirdiğine gör.!, 

Joponyanın yeni bünyesi kat'i şeklini 
almaktadır. Siyasi partilerin la~viyle 
ilk adım atılmış bulunmakta idi. Yeni 
bünyenin asabi merkezi milli konsey 
olacaktır. Bu konseyde memleketin 
muhtelif bölgelerini temsil eden 300 
aza ba:unmaktadır. Milli konsey bir 
siyasi teşakkül olarak değil, parlamen
tonun bir mütemmimi olarak icrayı 

faaliyet e~ecektir. Başvekil konyesin 
tabii reisidir. Parlamento azası kons·e
ye intihab edilebilecektir. Başvekil 

Prens Konoye 23 veya 24 · Ağustosta 
kendi noktai nazarına göre· yeni bün
ye hakkında bir plan tanzim edecektir. 

Türk - Sovyet - Yunan 
müzaker~leri şayiasını 

Tass tekzibediyor 

Mosk.ova : 23 a. a. ·-- Tau ajan• 

sı bildiriyor : 
Son guolerde yabancı matbuat

ta, Onited Preoıs Amerikan ajansıada 
Sunday Oispatch İngiliz gazetesinde 
Uaosi Suomi Fin gazetesinde ve sai· 

rede Sovyetlerle Turkiyc ve Yunıı· 
nistan arasında askerr mUzakerelcr~o 
başladığı veya devam :etmekte oldu·~ 
gu hakkında nefredilen haberlerin fa· 
mamiyle e'lassu ve uydurma olduk)a• 
larıoı beyana Tas<ı ajansı mezuudur . 

Epir'de, esasen gayri mevcut 
bir Elen jandarma aJbayınm nezare· 
tinde çeteler teşkil olunduğuna ve 
Eten - Arnavut makamlan tarafm 
dan bunlara silah tevzi edildiğine 
dair Arnavut gazeteleri tarafından 
gittikçe daha fazla bir surette ya
yılan ve stefani ajansı tarafından 
iktibas olunan şayialara yeniden te
mas mecburiyetinde bulunuyoruz. 
Masala benziyen bu fantazist uydur 
malara baştan başa tekzibe selihi· 
yettarız. ;Elen hükumetine bu gibi 
harekatta bulunduğunu isnad etmek 
havsalamn aJamıyacağı bir şeydir. 

Elen subayları refakatinde ya· 
hancıların hududa sanki yapmış ol· 
dukları ziyaret de tamamiyle asılsız-

Bu talimatname tasdike arz edildi 

dır. 
Elen mahkemelerini alakadar 

eden telminleıe gelince, bu telmih· 
Jer, Elen mabkemrlerinin şeref ve 
itibarına ve yüksek adalet teak. 

kisine dokunamazlar. 

Ankara : 2:3 (TUrksözU Muhabi

rinden Telefonla) - Dahiliy e Veka · 

idi, asktr ailelerine yardım b.akkın· 

da vilayı:tlere bir tamim yapmıştır. 

ker ailı:lerinc yapılacak yardımlarlll. 

nıahallt icap ve şartlara uygun ularak. 

tesbit edilecek usul dairesinde yapı i

masını bildirmiştir. Talimatname , bi

ri köylu, diğt<ri de şehir ve ka;abalı VekAlet bu tamiminde tasdika arıı:e· 

dilmiş bulunan talimatnamenin meri· 

yet mevkiioe konulmasına kadar A!I· 

uker ailelerine ilmak Uzeı-e iki kıs· 

mı ibtiva etwelı teJir. 

( =====o= U==N=0=='N6:=:=M= E= : E L E L E R i :==A=R==Ş==l =S=l=N==D=.=A:::========;:::·~ 
Akiflerin /eshi meselesi 

B kıı.l t mucbir sebepler dolayı siyle kat'l temi . 
apte ı:ı e , • ~. 

t 
. d · ·

1
vetlerinc daır olmak Uzerc V ckaldle· 

na m ıa esı va ıı: " . . 
re aşağıdaki tamimi gönJermıştır: 

"A h rb'ınden evvel akdedilen mukavdelerin 
vrupıı a · 

b
. b Jdeleriodeki sarahate wll~teııiden akit 

mUc ır se ep ma k · . 
i 

. l · k· t raf rızasiylc resen a tın fesheJılerek 
ı aıre erct:ı ı ı a ld' . . .. lf ' ld "1'-" M 1. V 
k 

•~ . tl iade edi ıgınrn 0 0 rem ı0ı l a ıye e· 
ııt J temıoıı arın 

killigiuin iş'armdan anlaşılmıştır. 

O 1 t Ş11. c" ahiren ittihaz edilen 25. 1, 940 ev e \&rasın .. 

tarih ve 13- 20 sayılı kararda (Mukavelelorin tarafla· 
rın rı:ı:asiy)e feshi mul<.avdt'den mlltevellit bir ihtilafın 
sulhan halll mabiyetiııde telakki edilmekte ve bu b.usu, 
mulııısebei umumi~·e kanununun 136 met maddesinin şU· 
mftlUne ithal edilmekte) olduğundan mukavelelerde ya-

. zılı ıuucbir sebeplerin tahaddusu Uzerine akit daireler· 
ce kal'I teminatın iadesi surc~iyle aktin feshine tuzum. 
görulduğı.t takdirde evvel emirde me~ko.r 136 ıocı mad
dede yazılı sclahiyettar mercilerden mUsaade ahnına11 
hususunu tamimen rica edıu·im . ., 

• 
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RADYO~~~~ === BugOnkU Program = 
13.30 Program, saat ayarı 
13.35 Müzik : PJak neşriyatı 
13 50 Ajans haberleri 
14.05 Müzik : plak neşriyah 
14 20 Müzik : Bando plakları 
15.00/ 15.30 Müz ık: Cezband (pi) 
18 00 Program, 11at ayarı 
18.05 Müıik : Arjantin tangoları 
18.30 Müzik : Bahar sesleri -

Strauss 
18.40 

19.15 
19.45 
20.00 
20.30 

20.50 
21.15 
21.40 
21.4ç 

Müzik : Radyo caz orkeat· 
rası (f brahim Özgür idare 
ıindc) 

Müzik Türk 
Sar. t ayarı, Ajanı 

·Müzik : Türk 
Koııuşma Cgünün mes,ele
lerı) • 
Müzik : Fasıl heyeti 
Müzik : Siret Ta)'furJ 
Konu,ma (Radyo gazetesi) 
Müzik : Radyo salon or 
kcstraaı 

22.30 Mcoılektt saat ıyarı, Ajanı 
haber lcri; ziraat, esham, 
tahvil.it, kambiyo - nukut 
borsası (Fiyat) 

22.50 Müzik : Radyo ulon or. 
kestrasınm Devamı ( yal • 
nız uzun dalga ile) 

· 23 50 Konuşma (Ecnebi dillerde 
Yalnız kısa - dalga pos
tasi ylc) 

23. 10/23.25 Müzk: Cazband (Pi) 
23.30 Y aı ıoki program, ve kapa· 

nıı. 

Moskov ada İngiliz 
elçisinin temaslara 
Moskova : 23 a. a. - lngiliz 

büyük elçis jir Stofford Cripps, 

dün, harici ticaret halk komiseri B. 

Mikoyan'ı ziyaret etmiş vr. kendisi 
ile 45 dakika görüşmüştür. 

Amerikada Dögole 
yardım teşekkülü 

Vaşington: 23 ( A. A. ) - Ame• 
. rikadı General Dögole muavenet 
için bir teıkilit vücude getirilmiıtir. 

TÜRKSÔZÜ 24 AJiJJ.J:.. 

Balkan oyunları b _u yı 

yapı,lacak istanbulda 

Beynelmilel futbol kongresi kaldı 
Ankara : 23 ( rürksöıü mu ha 

biri bildıriyor) - Haber aldığıma 
-göre, On birinci Balkan oyunlarının 
bu sene birinci teşrinin ilk haftasın
da lstanbulda yapılmasına esas iti 
baı iyle karar vcrilmiştif. 

Halen Balkan federa.syonlariyle 
muhabereler cereyan etmektedir. 
Bugünr. kadar ~Yunanistan, Yugos· 
lavya, Romanya iştirak kararını bil
dirmişlerdir. Resmi olmıyan habn· 
fere nazaran, Bulgari~tan atlf'tizm 
takımı da müsabakalara iştir ak e· 

HAZlRANDANBERl 

dectktir. 
Ôğrendiğimize gört-, Balkan o· 

yunf ımna bu yıl her milltt on beşer 
kişilık takımlarla geleceklerdir. 

Müsabaka programında küçük 
tadiller vardır. Butadilltr, Lir çok 
balkan atletlerin·n askulik hizmet
leri başıuda bufun3nları dolayısi~le 
Balkan konfederasyonu tarnfından 
zaruri görülmüştür. Programdan çı. 
karılan müsabaka nı vileri şunlardır : 

Maraton koşusu 1 O hin metre 
mukavemet, 3 birı ın..tre engelli. 

al 
Yunan usulü dislc, dekıdo' nal 
4 X 400 bayrak yarışları. 1 

Milli atletizm takımııoıJ <ı 
sabalcalar için azami şekilde •dı 
lanmış olmakla beraber 14 ~İı 
Evlul tarihinde lstanbuld• 1' u 
Türkiye atletizm birincilikl ı~ 
teakip 20 günlük bir haıırl 1 et" 1 pında ayrıca ve eaaslı sur Uı 
tırılacakfardtr. 

1940 yılı sonbaharınd• 2 
de yapılması mukarrer burıı9'ını 
ntlmilel tutbol feduasyoo ~re, 
vaktiahare talik edilmiştir· il 

------------------------~~-----------------::::;:/•y 
/

al 

Çocuğu refaha kovuştuunak istiyoı sanız Çocuk Esirgeme f< N 

1002 Alman Yılda Bir Lira verip Üye olunuz 1 Çocuk Milleıin en kıymetli h•,;ıil ~1 
_tayyaresi düştü Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer~~zı 

kd 
lngilterenin muhtelif -tc 

yerlerinin bombardunanı (("' ' ~ an re 
Londra : 23 a. ı. - Hava ve B 

anavatan nezaretlerinin tebliği : " 
Gece zarfında düşman tayyare- Askeri Satınalma Komisyonundan : ( 

leri lngiltere üzerinde faaliyet gös- Cinsi Miktarı Mub:mmen Muvık~tet 
termişlerdir .Alman tayyareleri mün· ~ ' 

Kilo Bedeli TeEPİ111 '' feriden veya küçük guruplar halinde ~de 
hareket etmişlerdir . lngilterenin ve ___________________ L_i_ra __ K_r_. Lira:__.;ıba 
Cenubi Gılles eyaletinin muhtelif 
noktalan ve Şimali fskoçyının bir 
şehri üzerine birkaç bomba atmış
lardır. Londra civarındaki bazı mm· 
takalar üzerinde de bombatar atıl
mıştır. Evler ve bir ıinema hasara 
utramıştır. İnsanca zayiat azdır. Şi· 
mali lngiltcrenin iki şehrinde bir 
hususi ikametgah hasara u~ramış
tar. Cenubi Jngilterenin iki şehrinde 
liafaf hasarat olmujtur • Sair mm· 
takalarda hafif hasarat ve insanca 
zayiat ofmuştur. Bir miktar ölü kay 
dedilmiştir. 18 Hazirandanberi 1002 
Alman tayyaresi düşürülmüştür • 1 

Taze fasulya 6000 600 00 45 
ıs, 

le 
Batlıcan 8500 425 -00 31 ~kc: 
Domates 5000 250 00 18 lca 
Biber 250 17 50 1 4 k 
Üzüm 5000 500 00 31 
Karpuz 5000 200 00 15 ~ -149 M 

Adana garnizonu için yukarda cins ve miktarlarile muhamoıeP rd 

ve muvakkat teminat tutarları hizalumda gösteı ilen altı kalem ı~•t ' 
meyveler 26-8- 940 pazartesi günü saat 10 dı pazarlıkla ıltıı,.. rıı 
isteklilerin belli gün ve saatta Adana Askeri Satınalma Konıi•~i 
müracaatları. 12248 
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Köylü aşkı 

.Köylü dclikıınlı, köylü kıza : 

- Kız Ayşe, dedi , sabahleyin 
l'ÖZÜtJIİl açar açmaz ilk aklama (e

Jeo- ıen o'uyorsun. 

Arşe kazardı,bozardı, fak at gene 
ıcevabı yet:ştirdi : 

- Uzun Yusufların Mehmet de 
ıbına !Senin gibi söyledi • 

- Olabilir • Ama ben ondan 
erken uyanıyorum • 

Dalgın adam 

Bir tür!ü hafızamı toparla)'ıp 
ıiıe kar ıı vaı i yctimi tayin edemi
yorum. .:iizinl~ evlendik mi ? Ni
ıanh nııyız ? Yoksa size teklifte 
bulunmayı unuttum mu ? 

Manş adaları 
Maof adaları şimalinde duo deniz muharebeleri oldu. Bu itibarla bu 

adalardan bir az bahsedelim: 
Maoı denizinde ve Fransa sevabili yakınındaki iki adanan Alınanlar 

tarafmdan işgal edildiği malt1mdur. Bu adaların bukukt ve idari garip bir 
vaziyeti bulunduğu bu mUoasebetle anlaşılmııhr. Manı adaları dogrudan 
doğruya lngiltereye aid değildir, lngiltere kralları bir zaman Fransanm şi· 
maligarbisindeki Normandiyanıo dukası idi. Bu adalar dukalığm mUtemmim 
parçası olduğundan logiltere kralını duka olarak tanımışlardır. İngiltere 
kralı Normandiyanm feragat ettikten sonra adalaran ahali~i meşru duka o• 
larak gene Lıgiltere kralını tanımış olduklanndan bu adalar İngiltereye ta
bi kalmışlardır. Bundan dolayı İngiltere Adaların eski huıusi ve muhtar 
idAresiııe dokunmamışhr. Adaların bukumra.nlık hakkı İngiltere kralına aid 
olmakla. beraber hukQmet ı.dalıJarın elindedir. Her adaouı kendisine mahsus 
bir huk6meti bulunuyor. Her bukılmetin başında başka başka şefler vardır. 

Her adanın kendi pnraın, pnrlamentoııa ve idare heyeti bulunuyoı-. En 
bUyUIU Jerııey'in idare heyetine nnzırlıır mecli'ii ve Guernsey adası idaı-esİ · 
ne de krallık zabitanı denilmelı.tedir. Şark (Shark) adasmrn hukumdarı biı

kadındır. Daıne de Sbark Unvanı verilen bu kadın mecmuu beş yUz olan 
tebaaıın1n ıııal ve bayat.na hakimdir. 

Rahatmızı seviyor" } 

EmniyetOteli1\: 
misafir oluıı,'t,~ 

Çünkü yazlığı vudır. 1 ı"l;: 
ft""vkelide rağbet edilrnek! lı 
kibi her hususta efverişlidıt• ı 

12246 .>.!"· 
Bu 

Nöbetçi 

~ Pe 
t. 

"" gece o 

•.Yı 
eczab,İ.ıırı, 

1 ta, 
litar 

Toros Ecz:aneıi "• ı 
tqı 

Yeni Cami Y ınıPd• 
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Kadınlar. n avukatlığı 
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Fas. Ce.zair , TrabJusgarbin Ce
nup , Sudanın garp hudutlarındc.n 
bllşlıyarak Atlas Okyanusu kıyılarına 
kadar devam eden uçsuz , bocakstz. 
bir çöl vard r • Sudaiman Atlas Ok· 
yanusıtna ka<İaf ... ~an ~'00 kilometre 
uzunluğunda devam e en bir çöl ; 
Bu çölü, atla hareket eden bir yolcu 
hiç durup dınlenmeden at~nı koştu

rarak ancak 72 günde aşabilir. Tabii 
liu hesap normal yürüyüş içindir ve 
nazari bir hesaptır . Yoksa tabiatın 

hazırladığı maniaları aşarak bu yol· 
cunun Sudandan deniz kenarına eriş· 
mesi imk"1nsızdır . Çünkü çölde bir 
ketra su yok tur, rüzgar her dakika 
b.urnları kaldırır, kasırga halınde esen 
kum taneleri yolcunun nefe~ini kar, 
atiyle beraber öldürür ve kum yı· 

ğın!an içerisine gömer . 
Çad gölü atasında yol ıs:n 1823 

arasında yapılmış ve İskoçyalı Kla· 
pertomın reisliği altlnda birı heyet bu 
iki nokta arasını tam on ~ekiz ayda 
aşmıştır. Bundan sonra muhtelif he· 
yeller Satırayıkeb irde on iki keşif 
seyahati yapmışlardır. Bunlardan en 
sonuncusu 1898 yılında Cezairden 
hareket ederek 1899 da Zindere va-

lngil-

Bilalıare avni kafileye duşman 
byyoreleri huc.um etınişlerdir. Bu 

hucıun neticesinde de hiç bir basar 

olmamı~tır'. Açtığıa.uz mukabi.l ateş ve 
avca tayyrreler'imizin mukabıl hucu~· 

d d tay..,.arelerı lar'l faarşısm & uşman J • 

pUskUr'tUlmuşlerdir. 

" 
'-"~~......,.~~· 1930 da f raınız or<J!JSU f!"eat i~le· · 

1 
rine mudahaie \:m: lt\~aat sÜratleştl : 
Hat için 1930 yılına kadar 2;5' mITyat 
frank sarfcdilmi~ti. Bitme tarihi olan 

t...---.~---:---~~-~-- 1934 yılına kadar 4 sene İçerisindci 

başlayacak Sijer nehd üıerinde Se· 
guda bitecek ti . 

Bu yolun yapılmasına karar ver· 
mek 1-olay olmadı. M.ıhalifleri çoktu. 
Birçokları yolun kamyon yolu olaraK 
yapılmasını istiyorlardt . İlk zaman· 
lafda otomobil yolları taraflarları ga· 
lehe eder gibi oldu . Fakat Fransız 

müstemlekeler nazırlığı demir yo· 
!unda ısrar etti ve muvaffak oldu • 

Yol 2,000 kilometredir. Kum çölü 
arasından şimendifer yürütmek tahmin 
edildiğ"i kadar korkunç bir iş olmadı. 

Raylar kolay tahldm eaıldi • Daimi 
nezaret için her ıö · kilomelre başına 
tiir adam kati geliyordu. Yalnız yo• 
lun yapılması çok_ uzun süıüyordtı • 

lngilter.eden .Amerikanın 
kiraladığı .Pdalar 

için ICiraTamıştır. Bu aClalara hava 
üsleri kurulacaktır. 

MezkGr aaaları müştereken ida
re etmek, ln2tliz ve Am rikan 
sivil tayyarecilık kumpanyalarının 

bunlardan istifad etmeleri için 
Londra ve Vaşington bir sene ev· 
velinden mutabık kalmış bulunmak· 
ta idiler. 

mi~ti. 

Tırnaklarını topraklua takıp sö· 
kercesine, etini, d~risini toprakta 

sUrtUp sıvarcasma, toprakları, tır· 

n&klıyor, yırtıyor ve ar'ıyordu . Ta 
neden sonra eli yumuşak bir şeye 

değdi. YUregi heyecan ve mer'a.ktaıı 

sanki kopacalı.fü Y uınuşall şeyiıı lSagı · 

nı, solunu aradı. 0 Cİ•min ooyu bo-

dörl milyar frank sarfedildi. 
Ancak bu yol yapıldıktan ıonr~ 

dır ki Fransa Sahrayıkeblre fiAkint 
otabilmişfır. Eskiaen yüzlctri peçe ör
tülu, seri heöin develerinin sırtında 
dolaşftn Tuvareg!erden başka kimse 
olmıyan, tam manasile kuş ııçmaz. " 
kervan geçmez bu çöl bugün man
zarasını değ-iştirmeğe başlamıştır~im· 

di bu sayede Akdeniz He Atlas Ok· 
yanusunda Kine körfezi bir demir· 
yolu ile bağlıdır. 

Bu kum çölleri arasında bu ka· 
dar azim fedakarlıl<la yapılan bu 
yollar şüphe yok ki Sahrayikebirden 
iktisadr istifadeler ttmini maksa(fffe 

tan çıkardı. Görebilmek için gözleri~ 
ne yanaştırdı. Blt paç&'vralardan ya· 

-pılma bir çocfük l>ebeli idi. Fukara 

insaolarııı eski gö'?3lekle1 ıeski donla 

ye kınnapla y'pıp ta, siyah. bir mU

rekkeple ka.~ göz yapbldarı bebek· 

ler'd~ni1i . Fak.llt bebeğin liara gözle:

riniıı bulunduıu yer şimdi kır'mı.

kanlarla ) boy:ılıydı. Pedro kanlı be· 

begi göğsUnc koyarak topukları eıe-
lemekte devam etti. Torununun gll• 

neşte altınlar gibi parlayan saçlarım

dan bit:' tutamı eline geçti. İlıtiya• 
durdulu yerdı:: yavaş yava~ toprağa 

ôô~ro ~ğildi. 'Dtı~tu. 8oftıE"1nd~a. bir 

liırılh çı.kt1. r'fitre'd.i ve soara ela titr.-

su bir' karı tan kısa.Ydı. Onu!..!:te~a.-...J!!~~~·~----...,.=---• 
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1 Pamuk - Hububat ,__.-_____,,.,..,.-,__,..,..-.-
KlLO FIATI 

CiNSi En az Eo- -ç-o.-k-

s 

, ilin 
Askeri Fabrikalar umum 
müdürlüğünden: 

Kullanılmış bir yol silindi
ri alınacak • . 

.__.,,=.,.,._.,,, .... '"i!'K'!'=._"""s'"-=ı,.!,;~ Takriben on tonluk iyi kullanıl· 
00 49 , _ __ , _ _ __ , ano bir Yol ıilincfüi ahnıcaktır. Sat· 
öo 49 
45 45 mık İ•tiyenlerin bir istida ile Umum 

~----..--1--.,00,,.,,-- Müdürlüğümüze mürıcait etmesi ve 
45 47 ıifindirin mufıuıl evaafilc haJihızır 

•-=,___ __ _.,._5,,_s=~----=---oo- duromönun ve Anltara veya Kınk· 
00 14 1 kalede teslim fiabnın da bu meyandA 
OO S,20 ı bildirilmesi. 

t---:1=---=---·---- 22-24-27-29 12241 
4,80 4,875 

'-=-=-..::.,,..-:----1- __;,,,3.:.::.,20.:___ a,375 ilan 
3,25 4 ,02 

23 I 8 I 1940 
Kambiyo ve para 

Jı Ban.kasandan alınmııttr.• 

~yifmark j----
Frank (Fransız ) -0- 00 
Sterlin ( inrı'li.ı ) -S- 24"" 
Dolar ( AJnerika) 1321 20 
Frank ( İsviçre) 00 00 

llan 
Seyhan vilayeti Daimi En
cümeninden : 

1- Adana Memleket hastanesi 
ihtiyacı bir sene ljk ilaç ve malze· 
mei tıbbiyf', açık eksiltme suretile 
alınacak br • 

2- Eksiltme 29-8-940 per
ıembe günü ıaat 11,30 da Seyhan 
_'Vifiyeti Daim! Encümtninde icra 
~~orıacı~t.r • 

3- ilaç ve mafz,.mei tıbbiyenin 
muhammen bedeli 4563 lira 60 ku· 
ruı olup eksiltmeye iştirak edebil· 
mek için 342 lira 27 kuruş muvak 
kat teminatı eksiltmeden iki gün 
önce Seyhan Hususi Muhasebe vcz 
nesine makbuz mukabilinde teslim 
eylemeleri lazımdır. 

4- Şartname ve ilaç liıteıi her 
pn hastane idaresinde görülebilir . 

5- lıtekJilerin eksiltme günü ta· 
yin olunan aaıtta Seyhan vilayeti 

iskan müdüriyetinden : 
60 rira aylık ücretli Kozan lıkin 

katipliği münhaldir. Talipler arasın· 
da 2-9-940 tarihinde müsabaka 
imtihanı yapılacatından isteklilerin 
3656 Hyıh kanunun 17 inci mad· 
desi mucibince gereken evrakı müı· 
bitelcrile Vilayet makamına müra· 
caatları ilan olunur. 12242 

.... . 
22-23-24 

ilan 
Seyhan Vilayeti Maarif 

müdürlüğünden: 
Adana Namıkkemal lılcmektebi. 

nin (466) lira (S7) kuruş bedeli ke· 
şifli tamiratı 29 / Atuıtos / 1940 
Perşembe günü saat 11 de Vilayet 
Oaiıııi Encüme1>inde pazarlık ıure. 

tiyle ihale edilecek\it~ isteklilerin °le 
15 kat'i temİQft makbuiu ile dainp 
encümende hazır · bulunmaları, k~ıif 
ve şartnamesini görmek içinde Ma· 
arif Dıiresine müracaat etmeleri. 

14-18 - 24-28 12211 

Türk Hava Kurumuna 

aza olmahsınız 

Daimi Encümenine müracaatları ilin ------•••-•--• 
olunur . 12227 17 - 24 

• 
T. iŞ BANK ASI 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 

K••id•l•r : 1 •ub•t. 1 M•r••· 1 Alusto• 
1 lkincitetrin t•rlhl•rlnd• rapıllr. 

Kumbaralı ve kombarasız hesaplarda en az elli liraSt 
bulunanlar luıraya dahil edilir. 

--- 1940 lKRAMIYELERl --
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
8 " 1000 " 3.000 it 

6 il 500 ,, 3.000 ,, 
12 it 260 " 

3.000 ,, 
40 " 100 " 

4.000 ,, 
75 " 00 it 3.750 " 

210 
" 

25 il 5.250 ,, 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir
miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

T· 

MATBAASI 
Getirilen yeni malzeme ile Türksöıiİ e'E'.D 

güzel işleri süratle çıkanr 

A B 
' 

ltaıy 

KiTAPLAR, MECMUALAR, GAzı~: 
CEDVELLER, ÇEKLER, BlLETLE.Rı c .. 
VlZITLER, HARJT ALAR, PLANLAR, ~len hıı 
BUZLAR, HER BOYDA DEfft ,,lş 

RENKLi AFIŞjJ.~~n 
HER TORLO RESiMLi VE ıtENKıJ ~lls 
KILAR SÜR'AT VE NEFASETLE TAB~cı 

nı 

rı 

ltaı:y 
labi 

C · İ L T KiTAPLARINIZI ŞARKKARI vEY~:~i 
A VRUP AKARI NEFiS BiR CiLT l~·tinf 

_I 

GÖRMEK iSTiYORSANIZ T O RJCS~iri 
MOCELLITHANESINE GôND&~ ~: 

ZARiF SAGL>~ 
BiR CiLT BÖLGEDE ANCAK 10;,:~k 
ZÜ MÜCELLITHANESINDE çıı<.Ae \'az 

~ile 
._ ______________________________________ __,~al 

1 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi :· 1888 

Serma ye si : 100.000.000 Türk Lirasl 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~ri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor tın ı 

ıt'ko 
Ziraat Bınk uında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapl•' lıtiı 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çek ilecck l'!a 
kur'a ile aşatıdaki plana göre ikramiye datıtılacaktıl· "1 

hav 
4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 1000 Liralık 4000 Lira ları 
" 500 ,, ıooo ,, koı 
,, 250 ,. 1000 ,, hın 
,, 100 ,, 4000 " da 
" 50 " 5000 " dı~ı 
,. 40 ,, 4800 " bir 

" 20 " 3200 " 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde ~ ! 
rıdan aşatı düşmiyenlere iliramiye çıktıtı takdirde yu• tı 
20 fazlasile verilecektir. S el 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyyluf, 1 Birinckinun, 1 ~·' ~ 
.a e lHaziran tarihlerinde çekilecektir. U 

------------- ~ 
Cebelbereket sulh mah- suretiyle tasarruf eyledi~~~ 
kemesinden : mına tescilini talep etOJ~ş. '-· a 

duruşmasında müddeabıb ,pd leı 
Davacı Ali Bekirli mahallesin- alakası olanlarıh ba istit• 

den Memct Cimo maballei meddi· günü alın 11- 9 _ 940 t ı. 
rede kain şarkan Yakup hanesi gar ıP'P önce itiraz etmeleri "'e 

1 
ri 

ben yol şimalen yol ccnuben yol ije hazır bulunmaları ilan~ 
mahdut (50) lira kıymetli dört dö· -------- .. d~' 
nüm bahçe yerini taşlık ve çalılıktan Umumi neşriyat ")a 
imir ve ihya ederek içerisine por· Macid GÜÇ .... ,J 
takal fıdanı ekerek l abçe haline hb"' 

• getirmek ve içerisine ev inşa etmek 
Adana Türksözü 


