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GüNKO VAZİYET 
~~ŞISINÖA SURiYE 

~~ l<OMŞUL .\RI 
Nevzad GtJV&.'i 

,tt ı\ı 
kıltı~rı1arın Romanyayı işgaldan 
d' er, gayeler henüz belli olmuş 
~ Fakat, bu hareketin ne olursa 

'tk k~enizi çok yakından alakadar 
Ilı bır takım neticeler vermesi en 
. lıhtenıel görülen şeylerden biri-

~· ~•ilerle, Musolininin Brenerde yap· 
son mülakatta harbi bu kış Ak-

~ Ve Af rikaya nakle karar vermiş 
~~tıda en çok söylenilen bir şey- ı 
~ıtekiın, bu mülakatı mütaakib 

;q a . dahiliye nazırının Beriin ve 
~1ıiYaretleri ve daha sonra Al
ttı ~atının Romanyayı işğali bu 

tik ışarelleri olarak telakki e· 
r. 

e~ 
tr~aktirde Akdenizi çeviren mem· 

MEMLEKETLER ARASI HATLARIMIZIN TESISi FAALiYETI 

Çorlu - Yunan sınırı 
telefon hattı yapıldı 

Ankııra : 16 ( Türksôzü muhabi· 
rinden ) Hükumetimiz gerek dahili 
ve gerekse memleket harici telefon 

hatlarını sür'atle ikmal ettirmektedir. 
Cenub hattından c;onra Trakya hat
ları da mükemmel bir hale gelmiştir. 

.H ir müddetten beri inşa edilmekte 
olan Çorlu · Yunan hududu telefon 

hattının inşası bitmiş ve hat görüş
meye açılmıştır. Bu hat ile İstanbu· 
!un ve diger şebirlerimizin Selanik 
ile doğru konuşmaları imkan altına 

ahnmıştır. 

L Kral Çörçili kabul etti 
Londra : 16 a. a. - Royter 

bildiriyor : Kral, bugün, ~Bucking 
ham sarayında B. Çörçili kabul et· 
mlş ve kendisini öğle yemeğine a· 

lıkoymuştur. 

Kral, ayni zamanda hava nazırı 
B. Sinclair'ı ve amirallik birini lor· 

du B. Aleksandr'ı da kabul etmiş· 
tir. Kral B. Sinclair ile hava harbi· 

nin en son inkişaflarını görüşmüştür. 

BAŞVEKiLiMiZ PARTiDE 
11(1

1
t1 Vaziyeti büyük ehemmiyet 

~a~dır. Bugün bu denizin atrafında Ankara : 16 ( Türksözü muhabirinden ) - Sayın Başvekilimiz Dr. Refik 
y trıüslakil devletlerin vaziyeti Saydam, dün öğleden· sonra C. H . P. ıenel merkezine gelerek Parti Genel 

'r';ııllkarı tebellür etmiş bir halde- Sekreteri Or. Fıkri Tuzer tarafından karşılanmış ve bir müddet Parti işle· 
he tı~z ne yapacaktan belli olmı- riyle meşgul olmuşlardır . 
~~l~~z hareket tarzları bütün müp· ---------------- - ------- ------
~Usttıı ınuhafaza eden yerler Fran
a1t enılekeleri ve Fransanın hima· 
altıda bulunan topraklardır. Bun: 

~ \' tasında bizi en çok alakadar 
t • b· ~on vaziyet dolayısiyle ehem
Sııt' •zıın için biraz daha artan yer 
tı lyCd' % ır. 

ı ;ı~Un Suriye, hala Fransız man
tıt;ı11 lında bulunmaktadır. Fakat, 
it~ 111 maruz kaldığı müthiş hezi
t (j ~<>nra buradaki vaziyet tema
'jı '~işıniştir. Filhakika, mütareke 
tir ~tasında Suriyeye taalluk eden 
~ıı Aadde yoktur. Fakat, bu mem
ha kdcnizdeki stratijik vaziyeti 
bu~a Mısır yolu üzerinde bulun
İ\lt n döğüşmekte olan devletle-
'tbc~U~tini üzerine çekmek için 

ib hr • Nitekim , mütarekeyi 
bey . b~raya derhal bir ltal • 
~ \ıCtinın gitti~ini gördük. U· 
~~ ıata kulaj"ımıza gelen haber
~i ;arı bu mütareke hiyeti Su
ılll tansız askeri otoritelerinden 
a 

1
teylcr taleb etmektedir. Bu 

a ~talyanlann Suriyede deniz 
ek USleri tesisini istedikleri de 
~ tedir. 
1 bı.ı haber verildiğine göre, 1tal
~'i hava üslerinden birisini Ha· 
~c 11 b etmeği arzu ediyorlarmiş. 

ulunan Fransız askeri ma-

( Gerisi UçUncU sahifede) 

B. Celal Aybar 

istatistik umum müdürü· 
nün konferansı 

istatistik umum müdürü Bay Ce
lal Aybar dün akşam Ankara radyo· 
sunda saat 18,30 da nüfus sayımı hak~ 
kında değerli bir konferans vermiştir. 

Nevyorkta suikastler 
Nevyork : 16 ( A. A. )- Bugün 

çıkın bir yangın neticesinde harb 
gemileri için malzeme imal eden 
tesisat harap olmuıtur . Yangının 
sebebi meÇhuldür. 

Yollarda intizamsızlık 
Dün şehrimizde işleyen otobüs

lerden birisini gördük . Karmakarışık 
yola dökülmüş olan arabaların arasın
dan yıldırım gibi geçti. Biran ezilmek 
tehlikesi karşısında kaldık. Biraz sonra 
hususi bir otomobil asfalt caddede 
son sür'atle, sağına soluna bakmadan, 
tozu dumana katarak uçup gidiyordu. 

Gece şehrin en işlek caddelerin· 
den birisinin üzererinde ve hem de 
yolun tam ortasında üzeri yüklü man· 
da arabaları gece istirahatine geçmi:i
lerdi. 

Sabahleyin bir koca koyun sü
rüsü, mektebe giden talebelerle be
raber hükumet konağının önünden 
etrafına yıtın yığın pislikler bırakarak 
gelip geçiyordu • 

Bütün bunlara bakarak eu şehirde 

bu işleri tanzim edecek bir kimsenin 

olup olmadığını kendi kendimize sor

duk • 

Neredeyiz, belediye nizamlan lağv 
mı edileli ? Yoksa herkesin eline kon· 
trol mülgadır diye bir paso mu ve· 
rildi ? 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onaltıncı Yıl - Sayı 4859 
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İngiliz hava fi
loları hemen her 
gUn Alman toprak· 
larıoı bombard.man 
etmektedir. 

Resmimiz- İngİ· 
liz tayyarelerini u
çar halde ıöster

mektedir. 

Berline yeniden 
hücumlar oldu 
İngiliz baskınlarının 

gece olduğu ~ildiriliyor 
Berlin : 1$) (a. a. ) - Alman ajan

sı : bazı duşman tayyareleri Bl'ander· 
burgun batı böltelerine g~ce baskını 

yapm,şlardır. Berlindc de alarm işa• 
reti verilmiştir. - -Batırılan İtalyan 

denizaltısı 

Loodra : 17 (a.a) -lngilizler ta· 
rafından batırılan Arteye" ltalyan 
denizaltısında 165 mürettebat mev . 

c:uttu. 

ısovyetler Almanya 

!arasında hadise mi? 

Sovyetler Romanya hudu
dunda tahşidat yapıyor 

Londra : 16 (a.a) - Alman ordu
sunun Romanyadaki heyet miktarının 
yakında arttırılması gittikçe artan bir 
ihtimal dahilindedir. Her ne kadar bu
radaki Sovyet mahafili, şimdiye kadar 
Almanlann resmi beyanatlarını kabul 
ettiklerini beyan eylemişler ise de bu 
beyanat haricinde kıtaatın taarruzi 
mahiyette artbrılmasının Mos\cova'da 
aksülamel tevlit edeceği söylenmekte· 
dir. 

lntelligence mahalli servisleri, Ro
manyadaki "Alman heyetinin gittikçe 
kabarmakta,, oldutunun pekala farkı

( Geriııi Bc1inci sayfada ) 

HER GÜN 
SAYFA 

ÇIKAR 
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Vali mühim bir 
tamim yaptı 

Şehirliler ve köylüler 
İktisada Azami derecede 

riayet etmelidirler 

Valimiz Bay Faik Oıtün kaza, 
aahiye ve köylere mühim bir tamim 
yıpımıbr. Bv pyinı ehemmiyet ta· 
mimi aynen sütunlırımJza reçiriyo· 
·ruz: 

" Bu yıl her çeıit toprak ma~ 
aullerimiz ıeçen yıllara nazaran hem 
çok bereketli olmuş, hem de üstün 
fiyatlar kazınmıştır. Bu vaziyet vi· 
Jiyetimiı iktisadi bünyesine bariı 

bir kuvvet ve genişlik vermiı ve 
hem de vatandaşların büyük bir kıs· 
mı par~ sahibi o'muştur. 

Burün <Jünya büyük bir barb 
felaketi içindedir. Bunun ne kadar 
süreceği, ne gibi ihtilat ve sirayet· 
lere yol açacağı henüz meçhuldür. 

Bu afetin sonunda da bütün mil· 
letlerin, büyük harb sonunda olduğu 

gibi ergeç bir kıtlık ve buhran içine 
düşeceği muhakkaktır. Bundan do 
layıdar ki bugün ellerinde parası o· 
lan vatandaşların bu kara ve buhran· 
lı günleri hesıba katarak paralarını 
gayet dıkkatli ve iktisatla sarfet· 
meleri ve sı.:f abattan ıon derece sa· 
~ınmaları İcab etmektedir. 

Öyle bir gün gelecektir ki, ne 
hükumet t şkilatı, ne de Bankalar 

mübtaç vatandaşlara yardım imkanı 
bulamıyac ıkJır. Şu halde bugün 
den hazırlık :ı olmayanlar büyük se· 
laletlere düşeceklerdir. Bu hakıkat· 
Jarın bütün vatandaşların kulağına 

gitmesi için gerekli her tedbirin it· 
ti haz edilmesini, her çareye baş vu · 

rulmasını, mütemadi bir telkin ve 
tenvir rolü alınmasını ehemmiyetle 
ıica ederim.,, 

Bir elbise hırsızı 

Niğdenin Himmetli köyünden 
Mehmet oğlu Mustafa Teke kapalı 
çarşıda hazır elbiseci Mehme1 Öz· 
gele'nin dükkanından iki caket ve 
iki yelek çalarak kaçarken yakılan· 
mış ve hakkında tanzim edilen ev· 
rakla birlikte adliyeye verilmiıtir. 

L Enstitü kadrosunda 

Uşak akşam kız san'at oku'u mo· 
da stajiyeri Bayan Fecriye Turat 
şehrimiz lımct lnönü akşam san'at 
oku'u moda stajiyerliğine tayin edil· 
miştir . 

Resmi daire paralan 

Resmi paraların emanet hesabı· 
na alınmadıkça P\lstabane ve üan· 
1calardan verilmiyeceği dahiliye ve· 
kiletinden vilayetlere tamimen bil· 

\\,. 

J 

TORKSOZO 

Kömür - Odun Fiyatını 
Kontrol Etmek Lazım 
Halk ve demirciler kömür sıkıntısı çekmekte 

Sayım hazırb 
tamamlandı 

Adana altıyüz on 1111 
kaya bölündii 

Şehrimizde demirciler çam kö· 
mürü bulmaktı müşlcilat çekmekte· 
dirler. Diter taraftan bu sıkıntıyı 
bılk da çekmekte ve kömürün ki· 
losu 1,S - 8 kuruşa yükselmiş bu· 
lunmaktıdır. Odun fiyatlarında dı 
bir yükselme daha şimdiden kendi. 
ni hissettirmekte, hatta odun buhra· 
nı baş göstermektedir. Bu mevzu Ü· 

r-----· ... -- .... --~ 
t Parti Kongreleri i 
1 Ru akıam TcbcbaJ ve Ko. 

Şthrimiıde ve merkeı• 
13~ köyde 20 Teırinevvll 

1 

fiinü yapelacak olan umuaaf 
sayımı hızırhklan tamameO 

zerinde yaptıtımız t.thkikat neticesinde 
elde ettitimiz m1lumata göre Ada· 
nada oJun ve kömür luhrını gibi 
bir mes'elerıİ'l ortaya çıkmasına ve 
kömür fıyatlarmın yüks~lmesins hiç 
bir sebeb yoktur. Sc1ahiyettar bir 
menbadan aldığımız bu malumata 
nazaran yılınız Atustos ayı içinde 
bölg~miz dahilin ~e 4464 kental kö· 
mür ve 47187 kental o 1u'l hazır 
lanmıştır. Ayrıca 6820 metre küp 
kereste yapılmış ve EylUI ayında 

5079 lira v.nii't temin edilmiştir. 
Yalınız bir ayın o1un ve könür 

is•ihsa:atı bu kadar olgun olursa 
Adanad" kömür ve o :lun mu'elf'si· 
nin mevzu bahis olamayacağı tat ii. 
dır. Alakadarların nazarı dikkatini 
celb edeı iz. 

Dün Ankaraya giden 
Mebuslarımız 

Birkaç gündenberi şehrimizde 
bu'unan mebuslarımızdan Başmu 
harıiıimiz Ferit Ce1al Güv•n, Tur· 
han Cem~l Berıker, Süreyya Ôr· 
geevrcn ve Damar Arıkoğlu dün 
Ankaraya hareket etmişlerdir. Me 
buslarımız garda huaretle teşyi 

edilmiş'erdir. 

Ha\kevleri müfettişi dün 

Ankaraya gitti 
Ha'k<. vleri urnumi müfettişi Dok· 

tor Ragıp dünkü Toros ekspresi'e 
Arık~raya gitmiştir. Doktor Ragıp 
başta Halkevi reis;m · z Nevzat Gü· 
ven olduğu haldt- halkevliler ve par· 
tililer tarafından hararetle lt'şyi 
edi!miştir. 

Dün bir kamyon dereye 

yuvarlandı 

Yeni mnarlık yo1u ıda dün bü
yük bir tehlike atlatılmıştır. Köprü. 
gözü köyüne gitmekte olan şoför 

Hüseyinin i1arcsindeki 93 numaralı 
komyon yeni mezarlık yolun::ta teker 
Jeklr rioden birinin çıkmasiyl~ Sarıçan 
deresine yuvarlanmıştır. 

l ç i n d e altı yolucu bulu 
nan kamyon yo!culariyle birlikte 
dereye yuvarlanmış ve ebem niyetli· 

1 ce hasara u2ramışsa da insanca hiç 
bir zayiat olmamıştır. 

• cavezir Parti Ocak Kongreleri t 
$ 20.30 da kendi Ocak salonların· i 
$ da yapılaeakt.ar. Yarın da Hu· 
• ri\'et v e Sucuude Ocakları i 
• kongreleri ayni saatte ocaldarıa· 
$ da yapilacahtır. 

• • ·---------...----.. 
MODERN 

RIKA 
BiR 'FAB

MEKTEBI 
Talebe mevcudu memulün fevkin 

de yükselen Milli Mensucat fabri· 
kası ilk mektebinin '' hrimizde mo· 
dem bir ilk meldeb haline getiril· 
mesine g!yret edilmektedir • Ya· 
kında sinema ve radyoya da kavu· 
şacağını memnuniyetle ha~r aldı· 
ğımız bu mektebin himaye heyeti 
büyük fedakarlıkları göze almış gö· 
rünmektcdir . H i m a y e He • 
yetinin hamiyetli, reisi Bay Mahrnud 
Has 120 fakir talebenin elbise , kun 
dura, çorab, çamaşır ve kitablarım 
şahsan temin etmeği üzerine almış· 
tır . 

Yıne deflerli f abrikatörlerimizden 
Bay Hacı Ôıner 150 lira ve Emin 
Özgür 10 cild hayat an,iklopedisi 
teberrü etmişlerdir . Bay lbrahim 
Tekin çocuk kütüphanesine yüzlerce 
hı~iye ve terbiyevi mecmua ve iki 
cild çocuk ansiklopedisi , Bay Meh· 
mcd Ôzsoy muallim kütüphanesine 
mesleki, edebi ve ilmi bir çok kıy· 
metli eserler hediye etmiştir . Ay-
rıca Milli Mensucat fabtikası namına 
da ders levazımatmı ve mektebin 
müteferrik ihtiyaçlarını karşılamak 
için tekrar 1500 lira verilmiştir . 
Zenginlerimizin bu büyük hamiyet· 
ptrverliklerini takdirle karşılarız • 

Adana Demirspor takımı 
Eskişehire gitmiyor 
Şehrimiz Demirspor ku:übü fut. 

bol takımının Cumhu iyet bayram n 
da Eskişehire giJtceğini ve Türkiye 
ŞJmpiyonu Eskişehir Dl'm;rspor ta· 
kımm1 iadei ziyarette bu!unacatını 

evvelce bildirmİ$t ık Ô,?ıendigimize 
göre Ankara De nirspor takımı bay· 
ram ia Adanıya gelmek üzere tek 
lifte bu'unmuş ve tetkik e füen bu 
teklif kabul edilmiştir: Bu vaziyet 
kaış s ında E'kişehir seyahah geri 
kaim ştır. lstanbu Fenerbahçe ku· 
lü~ünün senri devıiycsinde lstan':m· 
la geıirtilen lngi iz takımım Ankara 
Dem·rspor takım nın yenmiş oldu 
ğunu oku)UCU aramızın hatırlayacc.k 
laı ım.tahm .n ederiz. 

edilmiştir. .. 
Adına 610 mıntakaya 

ve 61 O 1ayım memuru ile 95 
rolör nüfus aayımı için va ,,..-,__. • 

rilmişlerdir. Köylere gidced 
ve kontrolörler cumarteıi .. 
9 da hiikiiınet binası önünde' 
mobillerle mıntıkalırana hır 
ceklerdir. 

Sayım işi şehrimizde P 
saat 8 de başlayacaktır. Bu 
evvel de başlanması muvafık 
müştür. Nüfuı :sayımının s~ 
alınmaz saat kulesi üzerindd1 

var düdüğü fasılasız brş d• 
lacak ve halk düdük sesini 
sonra serbest olacaktır. 

Atlı spor kulübü , 
koşu tertip ett 

Adana Atlı Spor kulü!> 
yın yirmirdi·il"lde yapacıl' 
için dtthı evv::I C H Partisi 
lıbağ ocatı teş~bbüs etmi,, 
şebbüsü vilayetten izin atın• 
cesine getirmişken Atlı spor 
nün aynim ·ksat ı hareketi...,.,•...,~ 
berdar olunca o kuti.ib hesi 
şebbüsünden feragat etmiş, 
başka da yardım vadinde 
muştur. 

Atlı Spor Klubü bu d 
ragatkarlıktan ve yardım " 
minnettardır. Yarışta başk• 
celer İ lave etmek ve etl.eo 
kemmeliyet vücu Ja getira>~ 
tinde bir hareketle de Oc 
raz ettiti nevaziş ve yükse~ 
li kadi· şinaalıiu:ı fi en teŞ 
buna liyakatını iıbata çıl 

Cevdet Kerim lnced 
verdiği 

Sinop : 16 (a.ı) - Ce 
rim lncedayı Sinopta bir k, 
vermiş ve Halkevinde de bi' 
ma yapmıştır. 

Yurtta 
Girtson : 16 (a.a} -

oldukça şiddetli bir z~lzele 
Hasar yoktur. Şarki Karıb' 
tiddette bir zelzele olmuf 
yoktur. 

ŞEHiRDE HA t/~ 
Şehrimizde dün gökJ~ 

bava hafıf rüzgarlı idi. 
1 

En çok ııcak gölged• 2 

ceyi bulmuştu. 



:1 

T0RKSôt0 Sahife~ 

---------
Abone Şartları 

12 
A. Aylık l'WO Kuruş 
Ylık da abone yapılır 

~-Dış rrıemleA·et/er içı n 
1'0 rıc lıcclcf i clet?i§mrz 

}alrıız posta mn~rafı 
zrımmedılır. 

2 - it· l . . "d ~ an ar ıçın ı areye 
'1ıllracacıt P.dilmelidir. 

nkü vaziyet karşısın
Suriye ve komşuları 
' ~aknlcden artan ) 
rıoın bu talebleri nasıl karşıladık
,.~ c~vab verdiklerini bilmeyo 
~ dıtınıiz bir şey varsa, ltaıyan 
e heyeti Suriyede bulunan 
kıt'alannın bir kısmı terhis et· 
muvaffak olmuştur. ltalyan 

F dtha lneler istiyecektir? Suriye
rarısızlar bu istekleri ne derece

~ b.Yerine getireceklerdir. bun-
\'\! •lnıeyoruz. 

l\ıı kati olarak bilinen şey, 
~Suriyenın ve Surıyelılerin tam 

henııyct ve endişe aevresi 

1buıunduklarıdır • Mukadderat 
Ctıni korkunç bir bellisizlik 
&'oı en Suriye halkının muhtc
Yarı ve propagandalara tabi 
~kları muhakkaktır. Buuda bu· 
ransıı kıtalarının ve onların 

' bulunan subaylaıın dd mü· 
. Ve kararıız bir halde htadi· 
10kışafını beklemekte olduk· 

Pbesızdir. 
bır nıemleketin dahili işlerine 

~ .ınak türkıye Cumhuriyetinın 
;11.1~asında yıllardanberi büyük 

111.le takıbedılen bır prensıp 
~'}'e halkının bugünkü endişeli 

11
1 ancak müteessir eder • Tür-

r Yıllaıdanberi Suriyeye karşı 
~. ~t>ınşu.uk politıkaı.ı takibetmış :a onun biran evvel istiklaline 
h •sını dilemiştir. Bugün bu po 
bq~aha büyük bır sadakatla 

Unınaktayız. 

.''Ye '·Osmanlı imparatorluğun· 
:~ılırken kendisine ıstiklal vaad 

ay, ılmıştır • Fı ansanın Suriye 

İngiliz 
deniz 

- İtalyan 
çarpışması 

Bazı İngiliz gemilerinin 
yaratandığı haberleri 

LonJra: 1ü (a. a.) - Amirallık 
dnire~nio tebliği : 

Aklleniz başkuman<lanlıgının bil
dirdiğine göre, lngiliz gemileri şarki 
ve merkezi Akdenizdc geniş bir ce· 

velan yapmışlardn-. E-ıa• kuvvetleri· 
ruizlc düşmanın esaoı kuvvetleri ara· 
~anda hiç bir tema~ olmamış ve dUş· 
mnnın esas kuvvetlerinin de denize 
açıldığı hakkın<lıı biç bir malOmat 
alınmamıştır. 

Fakat bu hareket esnuında Ajak 
kruvazöl"UmUz 12 birinci teşrinde 

2,30 da Sicilyanm ~eksen mil ce;:nubu 
şal"kisindc G7!) tonilato hacminde 
Airon tipinde Uç ltalyan torpido 
m\lhribi ile tcmaıı etmiştir. Ve ikisini 
batırmıştır. Bu çarpışmadan sonra 
kruvazörUmUz bir agıl" kruvazör ve 

( Gerisi Beşinci sahifede ) 

üzerinde hiç bir tasarruf hakkı yok· 
tur. Binaenaleyh onu bır müstemleke 
devreder gibi,her hangi bir alış veriş 
pazarlığı ıle aher bir devlete terke· 
demez . Si.hassa , henüz dünyanın 

mukadderatını tayin edecek olan bu
günku harbin devam ettiği müddetçe 
boyle bir şeye teşebbüs etmesi Su· 
riyeoin bazı komşularını haklı olarak 
müdafaaya sevkedecektir . 

Yllkarıda sôyledığimiz gibi, Alman 
ordusunun ( Şarka dotru ) harcketi· ı 
nin baŞlangıcı sayılan Romanyayı iş · 

galinden sonra, Suriyenin ehemmiye
tini bir kat daha göz öııünde tutmak 

lazımdır . 

Balkanlardan başlamak şarliylcı 
Mısıra müteveccih bir yürüyüşün uğ· 
rağı olacatında şüphe bulunmayan 

Suriyenin bugünkü tehlıkelı vaziyc
tıni alakadar devletlerin ehemmıyetle 
mütalaa etm~te çok h&kları vardır. 

Nevz•d 8l1Wh 

Ttf J:t Of AN ~Alfr 
il: DAViD GARNETT Çeviren: NEVZAD GÜVEN 

(f Silvia kocasını memnuniyetle karşıladı. Fakat, kaybe-
c~k zamanı yoktu. Biraz sonra, Esthari de yanına alarak 

~:ld!ti istikamete doğru dönerek koca.sının yanından ayrıldı. 
lıÇUk Esther bir kaç adım sonra, gerıde katmıştı. Ve her an 

~<!ti dönüb mağaraya bakıyordu. Nihayet birdenbire geri dö-
1\crck mağaranın deliğine doğru koşmağa başladı. Fakat, an
nesi, kendisiyle alay ettirecek tilkilerden değildi. Derhal eve 
~Cti dönerek Estheri boynundan yakaladı ve sürümeğe 
aşladı. 

le .Bu vaziyeti g~ren 8 .. r.e~rick karısın~, eğe~. yol~ gö~-
t'trıek ıstcrsc Estherı kendısının taşıyacagını soyledı. Bır 

llıuddet düşündükten sonra, Silvia buna razı oldu. Ve gaı ib 
8'Yahatlarına başladılar. 

Silvia biraz önde yürüyorClu. B. Tebrick kolları ara
ttıda inlemekte, tepinmekte, hatta kendisini ısırmakta olan 
ııthcr olduğu halde onu takib ediyordu. B. Tebrick Esther 

ın rtıanevrasını öğrenmişti. Ve çaresini de biliyordu. Bunun 

~acı huysuzluğa başlı yanlara karşı tatbik edilecek tedbirin 
~tıı idi. Yani ayni şiddetle onlara nıuka.be~e etmek. B: T~b-

~ de Esthere güzel bir tokat yerleştırdı. Bunun uzerıne 

9Jfo•l:••t•J:!i3;ej 
Türk ajansı ~e matbuah 

asla yalan haber vermez! 
Ankara: 16 ( A. A. )- Po va

disindeki ltalyan ordusunun deniz 
aım memleketltre sevkitrden i>ah· 
sederlcen 112 adayı DJe\'ZtN -INMe· 
den Türk matbuatmın bu nttriyatı 
mahza uydurulmuı bir hal:>erden iba 

ret oldufunu ltalyan ve Alman .;.... 
lan yazmaktadır • Anadolu ajansı 
dosyalarında araıtırına yapa,.k oo 
telgralfm aslmı bulmuıtur , Telgraf 

Stefani ajansı muharririnin noktai 

nazarı kaydi ile Alman ıjanst tara· 

fından vermi~ti • Bunun , aslandı 1 '1 
ada metelesi mevcuddur, Binaena· 

·leyh yalan haber vermek ittib.mı 
Anadolu ajansına ve Türk gazetele· 

rine katiyen teveccüh edilemex. i3u 
Bu telgraf ajansı tarafından 12 teı· 
rini evvelde neşredılmiştir. 

Oniki adaya 
yeni bir baskın 
Dört İtalyan gemisi 

dün batırıldı 
Londra : 1G ( a. a. ) - İDtilis 

tayyareleri 12 a<lada Lago limanına 
ba'ikın halinde hucum ctmitlerdir. 
Kışlalara, atclyelere, haoprlara ve 
bir petrol dcpoıuna iıııbetler olmu,, 
yaogııılar çıkarılmıştır. Tayyareleri• 
hepsi uslcrine döıımu,lerdir. Deniz 
altı gemileriıniı:dcn birisi CenoYa 
ııçıklarında motorbotlar himayesinde 
seyreden 5000 tonilateluk 'i'e 8000 
tonilatoluk di~er bir ticaret ıcmi!'lioi 

batırmıılardır. 

Diler bir denizaltı gemİ•İ de Na· 
11oli oeçıklarında 3000 tonilato bac-

AFRİKA HAREKATI 

Bingaziye yeni bir 
seri hücum oldu 
Şiddetli bomba.rdmanlar 

Kahi~ : 16 (a. a.) - f ngiliz haYa 
kuvvetle. i tebliği : 

Bombardman tayyarelerimiE 

~ 3ı--14 biı inci ttşrin gecrsi Binıa

ziye bir seri hücumlar yaphlar. Esas· 

lı demiryollaı ma muvaff ıkiyetli isı
betler olmuştur. Limanda bulunan 

bir :vapura tam isabet lcaydedilmit 

tir. ikinci bir hücumda bombal• 

rıhtıma düşmüş ve yar g;n1ar çıkar
mıfbr, 

Esas da!ga kıran üzerine tam 

iMbetler o!muş bir k ç l:ombada 

kışlayı düşmüştür. Limandı bulunan 

büyük bir remi bombardman edil· 

mit ve gemide ,.npı.r çıkartı). 

mışttr. Deniz tayyereleri haniarı 

civarında çok büyük bir yantın çı. 

lcertllD'f, •r.ada da binalara ve rıh· 

tuna tam isabetler olmuş ve orta 

büyüklükte bir gemiye tam bir 

bomba isab~t ~miştir. Tıayyareleri

miz üslerine dönmüşlerdir. 

minde bir du,man ia'c gemisi UçUncU 

bar deninltı geıminaiz de Bi•gaai açlk· 
larında 8000 tonilatoluk bir du~mau 

ia~e ~cmisini batırıınştır. 

12 - ] :l TC'~rineT'\'I gı>ce!'İ deoiı: 
cU:aUtamlarımı& Sidibaranide duımao, 

asker tahuşutkrini de ınunff aluyctle 

munf.akiyetleJ;. Lombardmaıı etıuit· 

lerdir. 

yavru tilki, kıpudanmalanna, tepinmelerine devam ettiyse de 
B. Tebrick'i ısırmaktan vazgeçti. 

• 

Bu suretle bir milden fazla yol almışlardı. B. Tebrick· 
in evini dolaşmışlar ve nihayet, etrah terk eöitmiş 'tarlalarla 
çevrili küçük bir ormana gelmiflerdi. Ortalık okadar karar
mıştı ki, B. Tebrick yolunu blll•akla çok güçlük çekiyordu. 
Çünkü, Silvia geçtiği yoltan Nelisi için klfi derecede ıreniş 
buluyorsa da kocasının buralardan geçmesi çok ırüçtü. 

Nihayet ba~ bir ftiet*raya nrciaiar. Ve yıldazJann 
ışığında B. Tebrick mağarada öteki tilki yavrularının karan· 
lıkta oynafmakta oldutunu farketti. 

Yorulmuştu. Fakat, imdi mes'attu. Ve sevincinden 
tatlı tatlı gülüyordu. Biraz sonra Silvia ona dotru geldi ve 
ayaklannı omuzlarının üzerine koyarak yanaklarını yaJamaQ'a 
başladı. B. Tebrick de onun burnunu öperek mukabelede etti, 
Kolları arasına aldı. Paltosunun altına koydu. Bu neş'e 
buhranı içinde zaman zaman ağlıyor ve gülüyordu. 

· Bir gece evvelki bitün kıskançbğmı unutmuştu. Sa
bahki ıztırab ve ümitsizliği rüyasından mütevellit korkusu ta

mamiyle dağılmıştı. 

Tilkiler? Ne olabilirdi? 8. Tebrick onlarla pekila mes' 
ut olabileceğini anlamıştı, hava sıcaktı. B. Tebrick bütün ge
ceyi dışanda evvela tilki yavrulariyle karanlıkta saklambaç 
oynamakla geçirmişti. Bir müddet sonra karısı gittiği ve 
yavruları da fazla ırürültücü olmağa baştadıA'ı için oyunu bı· 
rakmış ve toprağın üzerine uzanarak uyumuştu. 

Şafaktan biraz sonra, yavrulardan birisi onu kundura· 
sının ipleriyle oynayarak uyand1rdı. 

- Sona Var -

• 
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ASRi Si NEMA 
DA 

8.45 BU AKŞAM 2.30 

MAURICE CHEVALIER ' 
~---ERIC Yon STROHEIM ----. MARIADE 

tarafından temsil edilen · 

Yeni ve şen ıarkılarla süslenmiş, orijinal bir 

mevzu içinde neşe ve zevk haftası 

TUZAK 
İlaveten: Macera filmlerinin kahramanı 

JOHN V AVNE tarafından 

3 Si18hşör tayyareci 
HEYECAN, MERAK, AŞK ve SERGÜZEŞT FlLMl 

1 1 
1 

Hemşerilerimizin Nazarı dikkatine 
Evvelt ede gazetelerle ve münasib vasıtalarla ilan edildiği vechile saat 

kulesinden çalınacak canavar düdüğü düşman tayyareleıinin şehire gelişi. 
ne ve şehirde alarm yapılmasına işaret olarak tahsis edilmiş ve başka 
mıksadlar la çalınması menedilmişti. 

Birinci teşrinin yirminci pazar günü nüfus sayımı yapılacağından halka 
bir kolaylık olmak üzre yalanız o gün için sayımın bittiğini yaymak mak· 
aadile canavar düdüğü bir defaya mahsus olmak ve fasılasız devam et
mek üzere düdük çalacakdır. 

Bu düdüğü işiten halk sayımın bittiğini anlayacak evlerinden, ve bu· 
lundukları yerlerden sokağa ve dışarıya çıkacaklardır: 

Sayım gününden başka, gün veya gecelerde çalınacak canavar düdü
tüoün mutlak11 hava tehlikesine işaret olduğunun halkca unutulmaması 
İcab eder. 12420 

ilin 
Seyhan maarif müdürlüğünden: 

Erzakın cinsi 

Ekstra ekmek 
Maraş pirinci 
Kuru f asulya 
Sade yağ 

Zeytinyağı 

Zeytin tanesi 
Beyaz peynir 
Sabun 
Kırılmış çam odunu 

Miktarı 

Kilo 

30000 
7000 
3000 
2000 
1000 
500 

1000 
1000 

10000 

Muhammen b. 
Kuruı S. 

11 
33 
30 

140 
80 
40 
55 
50 

1,25 

Muvakkat 
Lira 

258 
173 
67 

210 
60 
15 
41 
37 

9 

teminatı 

K. 

75 
25 
50 

25 
50 
37 

Adana öğretmen okulunun yukarda gösterilen sekiz aylık erzak ve 
mahrukat ihtiyacının 10- 10- 940 tarihinde Seyhan maarif müdürlüğün
de toplanan ihale komisyonunda yapılan eksiltmede talibleri çıkmadığın· 
dan eksiltmenin on gün daha uzatılmasına ve ihalelerinin 21- 10-940 
tarih pazartesi ıünü saat dokuza bırakılmıaına kırar verildi • 12422 

=== 

• 
T. iŞ BANK ASI 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 

Ke,ideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, t Aiu•tos 
1 ıkincitefrin tarihlerinde yapılır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarda en az elli lirası 
bulunanlar kul'aya dahil edilir. 

-- 1940 IKRAMIYELERı --

1 Adc:t 2000 Liralık 2.000 Lira 
8 

" 
1000 

" 3.000 ,, 
6 

" 500 
" 3.000 ,, 

12 ,, 250 
" 

3.000 
" 40 n 100 

" 
4.000 ,, 

76 
" 50 

" 3.750 " 210 
" 25 

" 5.250 " 
T. iş Bankasına para yatırmıkla, yafnız para biriktir-

miş olmaz, ayni zamanda talihinizi -de dtntmiş olursunuz. 

Romen - lngiliz 
münasebatı dün 

ticari 
kesildi 

İlan 
Belediye Reisliği 
den: 
Bağ ve bahçecilerif1 

dikkat nazarına 

Bundan sonra bağ ve bahçe 
1 

Londra : 16 ( A. A. )- Almın· 
lar tarafına kayan Romanyaya karşı 
ablukenın teşkil edilip edilmiyeceği 
hakkında sorulan bir süale cevab 
veren hariciye müsteşarı 1 lngiltere 
hük~meti 1 Romanya ile ticari mü· 
nasebatmı kesmiştir . Cevabını ver· 
miştir. 

Zayi Bilet 

sıirc gibi hususi araba sahip ı/ 
sürücülerinin de ehliyet vesı I 
almaları Belediye Encümeni k•1 

Cumhuriyet bayramına ait Lüks 
bakkaliyesinden almış olduğum 314897 
numaralı tam biletle, seyyar B. Sait'ten 
aldığım 32486 numaralı biletlerimi kay
bettim. Hükmü olmadığını ilan e· 
derim 

Türkskzü Matbaasında Mürettip 
Duran Doğruol 

17-10-1940 Perşenbc 

8.00 Proır;ram , Sa.at ayarı 
8.03 Müzik : Hafif Program 

8.15 Ajans haberleri 

8.30-8.50 Müzik: proğramı 

8.50/9.00 Ev kadım-konuşma 

12.30 Program, saat ayan 
12.33 Müzik: Türk 

12.50 Ajans haberleri 

13.05 Müzik : Türk 

13.20-14.00 Müzik: Karışık Praıram 

18.00 Program, saat ayarı 
18.03 Müzik: Radyo Caz Orkeıtrası 

18.40 Müzik : Türk 
19.15 Müzik: Eksotik parçalar 
19.lO Saat ayari, aian5 
J 9.45 Müzik : Fasıl heyeti 
20.15 Radyo : Gazete&i 
20.4.5 Müzik: Şükrü Sarıpınar 

21.00 Müzik : Dinleyici lstelderi 

21.30 Konuşma (Sıhhat Saati) 
21.45 Müzik: Radyo Orkestra&ı 
22.SO Saat ayarı, Ajans 

22.45 Müzik: Dans müziti (Pi.) 
23.25/23.30 Prorram ve kapamı. 

iktizasındandır. 

Bu karara aykırı olarak 
sız sürücülük yapanların teczife 

dilecekleri ilan olunur. 

o 
CiNSi En a:ı 

K. s 
Koza 
Ma. parlatı 4Sl,75 
Ma. temizi 47 
l<apımalı 60 
Y. Pam•lu 45 
Klevland 1 
Sıısaam 

K.buiday 
uğday To. 

1 il yerli 5,75 
Arf 1 

1 
4,50 

Yulaf 4 

Lt•• 
Frank (Fransız ) 
Sterin J_in_ıft_i_z ,,_) __ _ 
Dolar ( Amerika ) 
Frank { fsviçre ) 

Umumi neıriyat 

Macid Güçlü 
Adına Türkıözü Mıtb••'' 
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vyetler Almanya 
asında 1hadise mi 

( Birio.c::i sahifeden artaı:ı ) 

~arın·•-
~ qtaclırlar. 
ij heyet bidayette Bükreş civa· 

Pttr ~aşlıca şimendüfcr merkezleri 
Ilı 0 sahalannın en ziyade teca· 
l truı kalabilecek kıtalan etra· 

ıtı~:l'Uri ihtiyat tedbirleri alacak 
llıt:eıeden ibaret idi. Fakat Sov· 

ll arııat.ı, daha şimdiden Romanya 
lıırıı rıurı öte tarafında tah,it edilmiş 
darı fırkasının mevcudiyetinden 
~ irdırlar. 
a~at b başk unun, kıtaahn manevrasın· 

d. a bir şey olmadığmı söyle· 
ıtlcr 

IJi • 
~ ter taraftan Sovyet cüzütamla
~~cnuba doğru ilerlemiş, Tuna 
'~a~da kain Chila'yı geçmiş ve 
ı~}a varmış oldukları bildiri! -
~ır. 

Qll .. 
b ~~zütamlann Tuna havzasının 
ı n:untehasına kadar inmesi muh
~ ~0riilmektedir. 
calas yakınında Alman cüzütam

Sovyet cüzütamlan arasında 
il hadiseler dolayısiyle Ruslar, ne· 
t~~unu 4 monitor ile takviye et
li·~· Rusların bu mıntıkalarda 12 

'<ııla gemileri vardır. Kalas'ın 
t aşa~ısında kain Reni'de ise 

~. 0Pçu bataryaları yerleştirmiş-

e 't~ahaııı matbuat, Fransız gazetele
~ Uzun iktibaslarda bulunmuş

i tktısız gazeteleri, Sovyet Rus· 
1 ~ 11 etıdi menafii doğ'rudan doğ
•" tehlikeye maruz kalmadıkça ha

~ ıeçmiye mütemayil olmamakla 
lr Balkan vakayiini dikkatle 
ltıekte olduğuna işaret ~tmek-
r. 

~o 
l ~anya,daki komünistlerin kuve 
~ ~ rn.in etmek mümkün değildir. 
' allı Romanyalı, bir Rus işgali 

1
1111 korku ile derpiş etmektedir. 

~ kendi arasında bir çarpışma 
tıa ....... • l -d ·k ~rn ·~•anı o amıyacağmı mu rı 

~ aktadır. 
()rtıa 

~li nya'nın alınanlar tarafından 
tıazivaıi devam etmektedir. 

o; lord Loid'in nutku 
tS l 

ı~k~dra : 16 (a.a) - lngiliz müs· 
~<it rıazm Lord Loid radyoda 

~~ ltluk söyliyerek: müstemleke· 
ilı ~akında bir çok cüzO.tamların 
~teye 1 :ı.· . • 1 b ge ece~mı, ımparator u-

h;t tarafından yardım vaidleri· 
lllakta olduğunu bild rmiştir. 

~~ltin haryiye ve bah
~ 
tlaıu larına tabliğatı 

Va • 
~~Şııığton: 16 (a a) - Reisicum 

1 
ıı.ıelt harbiye ve bahriye na

~a tebliğatta bulunarak henüz 

1'~ış. olan mühimmata el kon· 
ıldırrniştir. 

~ik.a.nın Londra sefiri 
~vyorka geliyor 

v • 
aıirı,. 
~~ gton : 16 (a.) - Ameıika 
t- tıazırı Hul, Amerrkanın 
~ t •cfirinin istişare için Nev· 

eıe!Ceğini bildirmiştir. 

TORKSOZO 

Ege· Tütün Rekoltesi 
Bu Yıl 32 Milyon Kilo 

Birçok firmalar mübayaaya geçmek Üzere 
J.zmir: 16 (Turk:ıözU ınuhabil'io.· 

den) - Verilen. maH\mata göre, Ege 
tutun rekoltesi 30-32 milyoo. kilo 
tahmin edilmektedir. Amerikan kum· 
panyalarının, Egeden 12-15 milyon 
tutun alacakları söylenmektedir. 

Tutunleriıniz nefis ve hastalıksıı:• 
dır. İngiliz ticaret birliği ise Samsun 
tutuolerinden altı, Egeden de altı, ya• 
Dİ cemau 12 milyon kilo tutun ala• 
caktır. Rekoltenin !0-21 milyoD.u bu 
suretle ~atılınca mUtebalır.i tutun, di· 

Paris'in bugünkü nufusu 

ne kadardır? 

Paris: 16 a.a. · DNB. Paris1in nufusu 
hicret edenlerin geri dönmeleri sebe· 

biyle, geçen hafta içinde yükselme 

ye devam etmiştir. 8 tcşrinevelde 

nefsi Parisin nüfusu. 1.867.000 ki~i

yi, bütün seine departmanınının nu 
fusu da 3.5 milyon nufuliu bulmuştu. 

Finlandiyada vesika 
usulü genişletiliyor 
HcJsioki: 16 a.a • Sttfani ajans 

muhabirinin bildirdiğine göre, Helsin 

kide sabun satışı vesikaya tabi tu
tulmuştur. 

Bu vesika usulünün yakında ete 
de teşmil edi leeceği haber verilme. 
ktedir. 

fer alıcalara kalacaktır. İnlıisarlar i
daresi, depolarındaki s toku bu yıl 
muhtelif Avrupa memleketlerine, bil· 
hau& Fi"1aodiya 1 Remaııya, Macaris· 
tan ve bu meyao.da Amerilc.aya sat• 
mıştı. Bu itibarla iıılıisarlaran da mın• 
taltamızdan (5) milyoıı kiloluk bir 
mubayaa yapması muhtemeldir. 

Ticaret vekileti, tutunleri111izin 
iyi fiatle satı1 vo ihl"acı için yerinde 
tedbirlC"ri Hmanında almış bulunmak· 
tadır. 

Amerika askeri 
heyeti Güyanda 

Georgetovo, 16 a.a: - Royter; Ame 
rika askeri heyeti dün İngiliz Guya· 
n'ı valisi ve yüksek memurlariyle 
görüşmüştür. 

içtima beş saat sürmüştür. 

İçel ve Eskişehir 
vakıflar müdürleri 

lçel vakıf Jar müdürü B.Esat Se· 

ezli ile Es~kişehir vakıflar müdürü 

B.turan Ballıoğlu mıaşlariyle beca

yiş dilmiş1erdir. 

Mussolinin kabulü 
Roma: 16 ( A. A.) - Musso· 

lini bugün Bulgar ziraat nazırını ka· 
bul etmiştir. 

PAMUKLARIMIZIN 
ST ANDARDiZESi 
İzmirde bu mevzu etrafında çalışmalar 

İzmir : 16 (Türksözü mubabi 
rimizden) - Pamuğun standardize 
edilmesi için ihracatçılar birliği ta· 
rafından hazırlanan ve Tıcaret Ve· 
kaletince İzmir ticaret o fası mecli · 
sinin tetkikine verilen kıırarlar, mü· 

zakeıeye baş~anmıştır. 

OJa meclisi, 1935 senesinde de 
pamuklarımızın nefasetini temin i
çin bazı kararlar almıştı. Gerek e
lan tatbik mevkiinde bulunan bu 

kararlar, gereks~ ihracatçılar birli· 
ğinin tesbit ettiği son esaslar oda 
meclisince yeni ve kat'i şekle ko
nacak, deı hal tatbike başlanacak· 

tır. 

1935 tarih'i kararlarda p1muk 
balyalarının karışık ve ıslak olarak 
presclenmem ~si rsası vardı. lhra· 
catçılar birliği, burıa i 1a veten pre · 
selere islim, çekirdek kırığı atılmı · 
yacağını ve normal rutubetten fazla 

rutubet bulunmamasına da istemiş
tir. 

,,,. 
Normal rutubet kaydı mecliste 

epiyce münakaşı e.:lilmi~t\r. N~ti-

cede bu ıun oisbetini tayin etmek 

mümkün o'amamış ve burıun, h:up 

sonuna bırakılması muvafık görül· 

müştür. 

Birlik tarafından 11pamuk bal· 

yalarında yeni kanaviçe k 1ıHaııl na 
sı mecburidir.,, şeklinde konan ka

yıt, aynen kabul edi'miş, harp vazi· 

yeti sebebiyle "haliharp dolayısiyle 

piyasada yeni kanaviçe bulunmadı· 
ğı takdirde temiz ve sağlam olmak 
şartile müstamel kanaviçe kullanı · 

la bilir.,, şeklinde h.ir ilave almıştır. 

Birlik, balyaların 200 kilo ol · 

sını v~ bu stklet için yüzde 5 tole

rans kııbulü11ii teklif etmişse de o· 

da mecli i, normal vaziyetin avde

tine kadar eskiden olduğu gibi, 
balyaların ağırlığının alivre satışlara 

esas teşkil etmek üzere 2JO kilo 

olmasını ve bu s ıkletin azami yüzde 

5 nisbetinde apğı ve yukarı olabi· 

leceğini kabul etmiştir. 

Sahife S 

,-- Bilmeliyiz ki 

Nttfosuau•na artt•l•u şttp!.o, 1 
yok, ancak nerelerd• ne kadar? 
en çok. hangi yerler.le arttı? Niçia 
ba,ka yerlerimizde bu lu.dar art• , 
madı? Çok artan yerde ne Yar ki 

ötecle yok.'~ Olmıyan yerlerde buna 

yaratama11 mıyız? İft• bir slll"U sor• 
gu ki b11nlara au.cak: 

20 llkteşrin - pazar günü 
Yapılacak. olan. ıenel aUfuı sa· 

yımı halledecektir. 

Ba•v•kilet 
istatistik Umum MUdürlU6U 

Jngiliz - İtalyan 
deniz çarpışması 
Üçüncü sahifeden artan 

t orpido muhribinden mllrekkep bir 
duşman kuvvetini görmll~ ve duşmaıı• 
la muharebeye tutuşmu~ ve bu torpi• 

do muhriplerinden birisini hasara 

uğratmı$hr. Diger düşman kuvvet· 

feri karanlıkta kaçmıştır • Ajaksıo 
külliyetli düşman kuvveti ile temasta 

bulunduğu sırada York kruvazörü 
yardıma gelmiş fak at bu gece düı· 
mania yeni bir temas tesis edile· 
memiştir. Hasara uğrayan düşman 

torpido muhribinin yardımına koşan 

diger bir ltalyan torpido muhribi 
tarafından çekilmekte oldutu , da· 
nanmamız tayyareleri tarafından şa· 
fakla beraher görülmüştür. Ve ajı\c. 

sın görülmesi üzerine yardıma gelen 
torpido muhribi yaralı muhribi ol-

duğu yerde bırakarak Sicilyaya do~· 
ru kaçmıştır . Ve hasara uğrayan 

muhrib York'un hadise mahalline 

g~lmesi ile mürettebatı tarafından" 
terkedilmiştir . Ve muhri b yarı:ıı 
saat mühletten sonra . topçu ateşi· 

mizle batırılmıştır • 

Muvaffakıyetle neticel eneıı bu ce

saretli hareketler yapılırken İtalyan 
hava kuvvetlerinin ve İtalyan deniz 

altı gemisinin yardımlarda bulun

duğu biliniyordu. Ajakta ancak bir 
kaç kişi ölmüş ve yaralanmıştır. Bu 

gemimizdeki hasarlar sathidir . Ve 
su kesiminin üstündedir . Muharebe 

kabilıyetini hiç bir suretle azaltacık 

mahiyette değildir . Yorkta ise hiç 

bir hasar ve telefat olmamışbr. 

Bu harekat iki kliçük ve bir bü· 
yük İtalyan torpido muhribini ka

bul etmekle beraber pek muhtemel 

olarak N ~psün tipinden bir kruva · 

zöıünün batmlmış olduğunu bildiren 

ltalyan baş kumandanlığı tebliğinin 

bahis mevzuu ettiği harekattır . Fi

lomuz düşman tayyarelerinin dört 
saat süren hücumlarına maruz kal· 
mıştır. Hiç bir hasu ve telefat ol· 

mamıştır . Dört düşman tayyaresi 

muhaı...kak , iki tayyare de muhtc· 
mel olarak düşürülmüştür • 
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DERECE 

FfATI 100 KURUŞ 

1/2 Litre 

TORKSôZO 

1 

1 
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TÜRKiYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888. 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Baııhsınd:ı kumbaıalı \C ihl:-aısız tasarruf hesaplarıtıll 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Llrahk 4000 Lira 
4 " 500 .. 2000 .. 
4 " 250 ,. 1000 " 

40 .. 100 .. 4000 " 
100 ,. 50 ti 5000 " 
120 " 40 ti 4800 " 
160 ,, 20 " 3200 " 

DiKKAT : Hesaplarındaki paraJar bir sene içinde 50 li· 
radan :lşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 dtfa, 1 Eyylill, 1 Birinckanun, 1 Matt 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

·---------------------------------------
Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kur 

Yılda Bir Lira verip Üye olunuz 1 Çocuk Milletin en kıymetli h 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer1' 
---~·----------------------------~~ 

TUrksözii Gazete ve Matb·aa 

Tu .. rkso·· zu·· G t .. Okuyucularına, dünyanın her tarafında aze esı. vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

==================:::::=:==== 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ürksözü Matbaası : rita, Billımum ~Matbaa İşlerini Türkiyede 
:==::==:::=:=:=:=::=:=:===:=::==:=::= mevcut matbaalara rekabet eder derece

.. de tabeder. 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü J 
r: Mücellithanesinde . Yapılır. 
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