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L _ ______ _ _ _ _ 

aşvekilimiz Hatayın her 
bucağını ziyaret ettiler 

Sovyet - Japon 
paktı meselesi 

ha · 
Büyük tezahürat devam ediyor 

Henüz böyle bir şey' 

tahakkuk etmiş değil 
Moskova : 4 {a.a.) - Royter : 

°!}e: 4 (a.a.) - Başvekil 
dun sabah 1 O da şehrimize 

,~e halkın samimi tezahürleri 
i 
1 
tı ~rasında Belediyeyi şeref· 

1
4 Ctdır. Sayın misafirimiz mey· 
0Planan halkın sürekli alkışla
li Ondan mukabelede bulunmuş
~t1kın dileklerini ve isteklerini 

11 
'~ sonra ayni tezahürlerle 

rıı· ıstikamelinde yollarına de· 
ıştir. 

1 ~han : 4 (a.a.) - Baş\'ekilimiz 
c şehrimizi şereflendirmişler ' 

Çinin iki nüfuz mıntakasına taksimi 
şartı ile Sovyetler Birliğinin Japonya 
ile bir ademi tecavüz paktı akdetmek 
niyeti hakkında Moskovada hiç bir 

1 
deklarasyon yapılmamıştır. Bununla 

beraber iyi komşuluk münasebetleri esa
sına dayanan Sovyet siyaseti için 
Molotofun ağustos bidayetinde söyle
diği gibi iki tarafın hüsnü niyet gös
termesi şartı ile Japonya ile bir yak· 
laşma imkanı müsteb'ad değildir. 

Londra üstüne 
k ltıedhalirıde kaza ileri gelen
ltpliler, gençlik teşkilatı \'e lrıI:ili:: tın l rlfı•lnlflİn ,ıfı>.'}ı 11/t111rfn h11 /r,,[) "" tlı'ııızolıı~ı son hücumlar 
(Gerisi dördUnc,;U sahifede) 

Türkiye - Japonya 
~ TiCARET MÜBADELESi 

Üzakeratı devamda 
lldayı bombardıman 

'ıtı· 
, 

1•terdam: 4 (a.a) -Çarşamba 
~ l>crş,mbeyc bağlıyan gece ve 

t he gür.ü zatfıııda sabc.hın ilk 

d~dt İngiliz tanareleri } eniden 

b aııın bir çok mrntakalarını 
ltd 1rrıan el mişlerdir. 

Ankara : 4 Ttırksözll nıııhnbirin 

den) - llukiımdimizlc Japo:ı hukiı· 
mcti arasındaki ticari mubntfelenin 
arttırılması ve muhtelif sebeblcdc 
muallakta kalmıf ticari meselelerin 
halli için Japon Jdt"gelcriylc del€gc· 
lel"İmiz arasında 1 lariciye V t>kôldinde 

mUzakcrc-lerc başlanmı~tıl" .• \\Uznkerelcr 
.;onunda. y~·ni bir ticaret anl.:ı~mıı~ının 
<".;aslnrı tc.,bit olunacaktır. 

{iümrükteki malları 
Vekalet tesbit ediyor 
~ilk 
, ~~a : 4 (TtırluözU muha\ıirin mıştıl". ~lali mu~s.;escler ile banka

lar ellerinde bulunan çekilmiycn mal· ~t ı· ek alet. ilk iş olarak gUm · 

11 
'nıan antrepolarında bulunan 

lbnl!arı tesbit etmcğe bnşla· 

lara ait konşimentoları Tıcaret Veka 
!etine bildirm~ee bı.şlamışlnrdır. 

Ticarat \'tkalc(i bu te bit j.,j 

' ·, , , bittik(cn sonra piyno;a ihtiyncını göz 

~ ·-·-·-·-· -·-·-·-·-·< önUne alarak tacire malım çekmt sini 
l.,l h bildirecek Ye icabında lalimntnnmc e y a o .i ahkamı dairco;indc bizzat ihtiyaç nıik-

darındn malı vurua okocoktır. 
,.., Ve ! Tnlim:ıtn;nıenin tatlıikati, le mcs· 

\j e h t gul olmak Uz~rc Ticaret \·t·k°fileti ht; 
~ y a n ! kuk ınUşa\·iri B. Ft>rit lst:ınbtJln gön· 
~ ! derilmistir. 13. Fcı it or.adoıı İzn irt• 
~e feyiz getirecek. ! geçerek bilahare ~ehrimizc gel c ktır. 

f B. Feridin bu iki buyuk ithnl \'e ıh· 
lık t raç merkezimizde y:ıp:ıco.J:;ı tetkiklere 
teşrinde i göre Yekaletçe lU2'Umlu ve yurda na· 

"'- • fi karar lnr nlınnc.:ık tır. Bu mt'ynnda 
"'·000 LI r a i gumruklerde bekli.ren Japon mcnşdi 

• mensucatın da çıknrılncagı öğrenilmiş· 

----Adanada çekiliyor i _t_ir_. _____ _ 

:han tuşar, Ceyhan taşarsa • İspanya harbe 
,. feyizli bir toprak bırakır. ! ki k 1~~.~e Adanada 7 llkteş- ı SÜrÜ enmiyece 

ı· hınız taşarsa cebinize i Londra : 4 (a.a.) - Deyli Telgraf 
ı~a bırakır. isterseniz bu i gazetesi ispanyayı harbe sürükfomek 

ıı ı ıra} a feyizli bir şey de-
8
• , • için sarfedilen gayretlerin muvaff akı· 

., ., t yetle neticelenmediğini tahmin etmek· ·-......... ~ ..... ·~·~ .............. ~ 
tedir. 

İ ngilizler 
deni zalt ı 

dokuz 
batırdı 

L "ıdra : 4 a·a) - Son haftalar 
zarfında Yedı Alman ve iki ltalyan 

denııaltısının lngiliz 

kuvvetleri tarafındon 

deniz ve hava 

batırıldığı ve 

d·ğer bazı denizaltı g milerinin de 

I hasara uğ'ratıldığı bildirilmektedir. 

1-

Londra: 4 ( A. A. )-Hava nezare
ti teb!iğı:Dün gece düşmanın İngiltere 
üzerindeki f aaliycti son günlerden 
daha küçük bir mikyasla inkişaf et
miştir. Hava da çok gayri müsait 
bulunmakta idi . Taarruzh,r hemen 
hemen yalnız Londra üzerine yapıl -
mıştır. lngilterenin cenub , şarki ve 
garbisinde de bazı mıntakalara bom
balar atılmıştır. Hasarat ve zayiat az 
olmuştur . 

IM us evi le r Türkçeden 
başka dil kullanmıyacak 

Hitler Musolini ( 
--· BRENNERDE -

dün görüştü 

/\ e ır rııı ı ve Cn n rıo 

B nı.cı : 4 ( A. ,\ ) - Hilleıle 
Musa iııi bug~irı s ıaı 11 de Bı ennerde 
buluşmuşlar \ c uzun bir görüşme 

yapmışl,ııdır. Göıüşmc Duçenin hu· 
1 susi vagonunda başlıımışıır . Görüş· 

meye ıki memleket har'cıye nazırları 
da ıştiıak c.mişleıdir. B•cnner seya

hatine Fuh•cıin huı;usi tıenınde !tal· 
yanın Berlin hüvük t>lçisı i'e Mareşal 
Deitel, doktor Z•g[rıd ve Fühıerin 

yaverleıi bu'uııuyodu. D çenin hu

su~i trenin !e de Al ıany.rnın Roma 
büyük c!ç s gene • 1 f\:J"ccı ve Ouçe 
i e ;.(ont Cııd.O ,.;;:ıü. 

İstanbul : 4 (Telefonla) - Kendi 

dini bayramları mUnasebetiyle Sina

goglarda yapılan bir toplantıda Mu· 
~evi - Turk y:ırdım cemiyetinin bir 

be.) nnnamesi okunmu~tur. Beyanname· 

de 1.cmiyct, musevilerin en buyuk scf

kat görduklcri rurk vatanının öz ev· 

IaJı olduklarını kaydetmekte, Musevi 

camiasının Milli Şefe ve cumhuriyet 
hukumetine olnn boğlılıgını tcbartlz 

ettirerek butun Musevileri turkçc öğ· 

renip konuşmağa davet etmektedir. 

Butun sinagoylardn umumi bir tasvip· 

le knr~ılanan Turkçeden başka dil 

konuşmıyncaklarına ba be,yanname 

Uzcrine butun muse'\~ler cınt içmişler· 

<lir. 

/' 

ı Amerika ordusu için 
büyük tahsisa t 

Vaşington : 4 ( A. A . ) -
1,039,441 ki,llik b ir ordu· 
n un teçhiz v e iaşesin i te
min için m ümessiller mec· 
ll•i 1,482,000,000 dolarlı k 
b ir tahıis11tı de rplt eden 
kan un layihasın ı Beyaz Sa· L '" tasvibine arzelmiştirj 



• 

5 Te-şrinievvel 940 TORKSOZO 

Kaymak anılar arasında 

Ankara : 4 (Türksözü mubabi· 
rinden) - Akdağmağdeni kayma· 
kamı BB. Fahri Ahıshah Ladik kay 
makamlığına, Uşak kaymakamı fey · 
zi Sorcuoğlu Simav kaymakamhğına 
naklen tayin edilmişlerdir. Fabrikalarımızda çalışa- ı Bölgeler 

319 

k hk A. k d l 
1
spor müsabaka 

Emniyette tayiı:ıler 

Ankara : 4 (Hususi) - Tarsus 
ikinci sınıf emniyet amiri Bay lbra
him Göker Cizre emniyet ~amirljii· 
ne, İstanbul vilayeti kadrosunda baş 
komiser Kamil Yel dan Edirne emni
yet amirliğine, Edirne baş komiser
lerinden Şevket Çakın Tarsus em
niyet amirliğine tayin edilmişlerdir. 

Ticaret vekaletinde tayin 

Ankara : 4 (a.a) - Ticaret ve
kaleti teftiş heyeti kadrosunda açık 
bulunan ikinci sınıf müfettişliğe TGr· 
kiye Cumhuriyet ~merkez bankası 
müfettişlerinben B. Pertev Cıngı ta
yin edifmiştir , 

Kar haddinin artınasını 

talep eden tacirler 

fstanbul : 4 (fdefonla ) - O
duncular tfsbit edilen fiyatların a:t..Iı . 
ğından şikayet eCferek alakadar ma
kama müracaat etmişlerdir. Manifatu· 
racılar ~itliği de bugünkü toplantı 
..sında ticaret vekaJetinin tesbit ettiği 
fiyatlara itiraz etmişlerdir. 

lstrnen şey kar haddinin arttırıl
masıdır. lt iıaz yarm murakabe ko

misyonunda tacirlerin iştirak ed cek 
feri bir toplantıda tetkik edil ecektir. 

ca ma um a ın ar I 
Adana Mensucat Fabrikalarında 

çalıştırılmak üzere 115 mahkum ka· 

Antrenmanlar devi 

dının şehrimize gönderilı:ct klcrini 

evvelce bildirmiş tik. Haber aldığı . 

mıza göre 1-stanbul, Arkanı , İzmir, 

Samsun ve Bursn k!idın hapishanele 

rinden tefrik edılen bu mahkum ka 

dınlar yakında şehıirnize gönderil

miş bulunacaklardır. Bunlsr, mabkil 
miyet müddetlerinin alt da· birfoi ik 

mal etmiş ve ıki sme]eri kaln;ış 

mahkumlardan o\acaklardır Şehtıı· 
miz Malatya ve Milli Men•uc k fab · 

rikalarına verıiect.k ok n u ma.hüm 

kadınlar iplikhanelerde istihdam e· 

dileckler dir 1 

Diğer tarc.ftan biı kısım mah ,. 

kum çocukla r ın da fa brika atölyeie· ı 

rinde çc lı :. tırıfm~ Jar ı e t rafında tet· 

kikl~r yapılmakta olduğu öğr fnil· 

miştir. 

Ankara müzesine A dana
dan gönderilecek eserler 

Ankarada açılacak olan Eti mü· 
zesine , Kargamrşta ( Cerablus ) 
bulunan Hum!Jaba kanad lı Eti Tan· 
rısiyle geri kaian t ütiin ese der in 
nakli için Müze Müdü•ü Ya !ımın 

Yalgııı Kargomı~a h3reket ~mri al 
mıştır . 

Tuz ucuzlc .. dı 
Şimdiyi! kada! yüz kiloluk tor· 

bası altı liraya satılan inhisarlar tu· 
ıu bundan öyle 450 kuruştan 

~atılncaktır. 

B. Feridun Fikri dün 
Ankaraya döndü 

Bo1gemizde konferanslar vermek 
üzete şehmnlze gelen değerli meb
uslstımızdarı fendun Fikri (Bır.gö l ) 
konferanshırını bıtirerek dünkü To· 

1'CTS ~kspr< siyle nkeraya avdet et
m işltrdir . Sayın meburnmuza uğur 
lu } okuluklar temenni edeı iz. 

12 ve 13 Teşrinievv-elde,., 
b"lgeW mizde yapılacak ofan o 

, .. ..k .. b kaları il 
sı uuyu spor muııa a 

'kııı' pılmakta olan hazırlıklar ı 

miştir. Antrenmanlar ise ~d~ 
man devam etmektedir. Be t 

biyesi reisliğine Hatay bölg 
dün gelen bir telgraftan 40 
lı sporcunun 12 TeşrinieV~ 

danada olacakları öğrenilmiştıf· 
Terbiyesi müdürlüğü, bölge, 
da 13 Teşrinievvel P .. zar gll 
şamı için bir de müsamere 
etmekte:iir. 

Mtrsin maarif 

Spor i h tHafları ı Mersin : 4 ( Türböıü .. ~ 
. . - d" rinden ) - Mal'lrif müdürU

13 

Beden T crl:ıyesı u.1.um mu ur / Ş f k E .. d" rı ~ .. .. . ~ . .. e ı rgun uz mezune 
luğu teşkıla•ına dahıl kulublerle ve . . . 1 . 1 • ki diler 
k~ 1 b 1 .. 1 J"bl . / gıtmıştır. yı yo cu u ar a'et ere ağ ı muessese m u erme 
m\. nsub sporcu!arın tesçili, bölge ve I L. Ü t kte 
k ,.. d • . . 1 . l. 1 ıse ve t a me 

u ub egıştırme erme ve uun arın 
re~mi mahiyetteki futbol müsaba · girecek talebe hakk 
katarına ne şt·kılde gireceklnine ve 
müsabıkların durumlarından dolayı 

doğacı:ık ihti!af!ann bölgelerce hal· 
!edileceğine ve bu husmta yapıla
c ık itirazların h:rngi m~kam!ar ta· 
rnfındsn tetki~ edi le ceğine d~ir böl 
g o! miz ueden terbiyesi reisligine 
umum mü·Jürlükten dün muf:tssal 
bir tamim gelmiştir. 

bir kar ar 

Maarif Vekaleti, talirnııtn'ı 
tesbit ettiği yaşta bulunall ~ 
alındıktan sonra yer kalırsil 

küçük ve bir yaş büyük 0 

diğer şartları da haiz Lu'ull3~ 
b ı . d ,. -ki' e erın e ııse ve orta 01.·. ~ 

kayıt ve kabul edilmele-rıll1 

fstanbu 'un kömür ihtiyacını te
min işini Etibank'm dört tacire Clev· 
rettiği haber veriliyor. Tacirler bir 
ton kömürün Zonguldaktan 215 ku· 
ruşa değil 300 kuruşa getirtilebile 
ceğirıi ileri sürerek ooa göre fiyat 
tesbitinin zaruri olduğunu söylemek
tedirler. 

Kömür fiyatı hergün 
biraz artıyor 

ı Define arayıcıların 1 ıaştırmıştır. • ~ 
Bir f ngiliz vapuru Iıf11 

P. T.T. de nakiller 

Şehrimizde kömür \:uhranı ve 

kömür fiyatlarının gayri tabii yük

selişi devam etmektedir . Bir çok 
gıda maddeleri fiyatları üzerinde 

J\nkara : 4 (Hususi)) - Hatay ae sebebsiz, nisbet~izlikler mevcud 
P;T.T. müdür muavini B Zülfi Arcan dur. Halkın aşikar ~urette aidatı!· 

makta olduğu muhakkaktır. Manisa P.T.T. 'müdürlüğüne, P.T.T. 

müfettişi Celal Başar Afyon P.T.T. 
müdürlüğüne, Erzurum P.T.T mer- Mersin emniyet müdiirü 
kez müdürü Ahmet Hamdi Erol ad. Mersin : 4 ( ll'ürksözü muhabi-
li tebliğ at işleri müdürfüğüne, Kü · rinden ) - Bir müöCJetterıberi me· 

tabya P.T.T. ~ü~ürü H~m.i~. Tunçer 1 tu.~e~ -~st~.nbultia. b~tunan Emniyet 
ce Ankara mudur muavmlıgıne nak· mudurumuz şehrımıze dönerek va. 
len tayin edilmişlerdir. z;felerine başlamışlardır. 

faaliyeti durdu 
Çaldağ bölgesinde bir define 

araştırıldığını evve!ce yazmıştık. Al· 
dığırnız ma iimata göre, bu araştır
madan hiç bir netice çıkmayacağını 
anlayan müteşebbisler bu işten vaz 
geçmişlerdir . Bu araştırmaya bin 
lira kadar sarfedilmişti • Aıaştırma 
yapılan bir taş mağarasıdır. Bu ma
ğara 911 hicri tarihinde aşiretler 

tarafından cami olarak ku1Janıldığı 
ve bu mıntakanın çok eski zaman-
lardanberi de meskun olduğu bu
lunan kiremit parçalarından anla
şılmıştır . 

re==========================================;!)~,, 
GÜNÜN MESELELERi KARŞISINDA ~ 

==============================m m============================== 

Ay isimlerine dair 
Oaumde bir yağın gazt"t~ duruyor. 
- Bunlar kaç tarilıli diye bakacak oldum. Bir de 

ne göreyim'! Baş tarafında rakam konulan ayın İ.;mi 

Y enisabah, Son Posta, Haber, Hakikat gazelt'lerinde 
c Birinciteşrin >, Vakit, Son Telgraf gazetelerinde 
d nciteşrin>. Tan, Vatan gazatele['inde c ilkteşrin .. , 
Akşam gazetesinde ise cTeşrinievveb dir. 

Ayni kelimeleri kullanalım, Tabirlerimizi birleştire· 

lim! gibi dileklerde bulunur, dururuz. Ne yalan söy· 

liyey iın, bu mUşahededen sonra ben bu tun bu temenni· 
lerden vazgı:çtim. 

- Ay isimlerini olsun, bir tek turlu yazalım! de· 

demekle iktifa ediyorum .• - T. l. 

lzmir : 4 (a . a.) - ftaly•~' 
be iştirakindenberi ilk defa 
Moroe adlı bir İngiliz vapur~ 

1 .. V po·t' nıcnıza ge mıştır. apur 
gelmektedir. Buradan mal 1 

tır. 

ŞEHiRDE HA vl-
" Şebrimizde Öün gökyilt~ 

hava hafif rüzgarlı idi. 

En çok sıcak gölgede ;1 
ceyi bulmuştu . 

'ite 
Bugünkü lmsak•ı 

Ôi!;le 

ikindi 

Akşam 

Yatsı 

İmsak 



Abone Şartları 
~2 Aylık 1'>00 Kuruş 
Ylık da abone yapılır 

1
-J)z§ memleketler için 

Abone bedeli degişmez 
)alnız posta. masrafi 

zammedilir. 
2 .-:- llunlar için idareye 
'11ıuacaat edilmelidir. 

giliz gemilerine 

ateş 
lond 
t' ra : 4 (a a) - Fransız sa· 
•ne }' 1 •. 1 • 1 .
1 

er "ştırı mış o an uzun 
ı ı· 1 Alman topları Manşı geç· 

te 1 0 •n bir lngiliz gemi kafile· 
•tc• a 1 d · ·ı· · ,, çmış ar ır. Jngı ız gemı 

•• 1 
Yoluna devam etmiş ve Al-

lopÇt.ısu atr.ş kesmiştir. 

İngilterenin 
ROMANYA YA 

Yeni notası 
8ükreş : 4 (a.a) - lngiliz elçisi 

dün akşam Rômınya hariciye neza
retine beş lngiliz tab'asının tevkifi 
hakkında yeni bir nota vermiştir. 
fngiliz tab'alarının ne zaman tahliye 
edileceklerini, bunların ne ile ittiham 
olunduklarını Romen makamlarının 
bunları mahkemeye verm'k eiyetin· 
de olub olmadığını bu takdirde 
mahkemenin nerede ve ne zaman 
yapılacağını sormuştur. lngiliz elçi· 
sine evvelki gün kaybolan lngiliz 
tabası Millerin şimdiye kadar bulun 
mamış olduğu bildirilmiştir. 

Bulgaristanda 3000 mah
kum affedildi 

Sofyı : 4 (a.a ı) - Bulgar millf 
bayramı ve cenubi Dobricanın iul-

Alman istila teşeb
büsü ve İngiliz akını 

Nevyorkf: 4 ( a.a ) - Nevyork 
Taymis muhabiri Lizbondan yazıyor: 
Almanyadan Bardo tarikiyle ve por· 
tekiz hududuodan gC'çerek gelen bü
tün raporlara gö e, lngiliı hava bas
kınları eğer Almınyanın lngiltereyi 
istila teşebbüsCJnü tamamen akim bı
rakmamışsa her halde bozmuştur. 

Havr çok aQu hasıu-a utramııtır. 

Brenner görüşmesi 

Nevyork : 4 (A. A .) - Hitler
Musolini görü~mesi hakkında Ncv· 
york Taymis'in Roma'dan aidatı bir 
telgrafta ezcümle şöyle demektedir: 

Şanghayda 

Birleşik Amerika ile J 
ponya arasında bi~ 

hadise çıktı 

Şanghıy, 4 a a - Birltşilc 
merika bahriye makamatı, Au 
amiral gemisine mensup bir ne~ 
cumartesi günü Japon jandarm 
tarafındın tnvkif edilerek fena 
amelelere maruz bırakıldıtı için 
pon makamatı nndinde krotest 
,bulunmuştur. Protestonun metni 
lum olmayıp Japon crvabı beki 

mcktedir. Bu cevap gddilcten ·~ 
hadisenin h:ılli için müzakerata 
!anacaktır. 

Suriyeye inen iki hal 

bombardıman tayyare 

~anye harbe girmeğe ıaristana iltihakı münasebetiyle kral ~-Herşey rösteriyor ki görüş-

Londra : 4 ( a.a. ) - Hayf 
yapılın akınların birinde yarala 
bulunın iki ltalyan ağır bombı 
man 'tıyyareıinin Suriyede kırı 
indiği haber alınmıştır. Bunların 
risinin mürettebatı bir Alman pi 
tu ile dört İtalyandan mürekkep 
Mütareke şartlarını yeniden ihlal 

memiş olmak için Fransız mıka 
taua tayyare mürettebatını te~ 
etmeleri lazımdır. 

3000 siyasi mahkumu ıflctmiştir. meler nisbetcn kısa olacak ve ancak 

niyetli S · bir kaç .saat sürecektir. Görüıme-
~•d .d urıye makamları ve b f d F k h 

rı : 4 ( a.a. ) İspanya 1 I l bl nin ıe e ,j bir sır ır. a at şu ci et 
rand e ı· • k·ı ı ta yan ta e eri tahmin 10lunabilir ki birinci derece· I an er ın e çe ı en te g· 

1Panyanın harbe iştirak ,t. Londra ! 4 ( A. A. ) - Suriye de ebeo uniyetli bir mea'ele üzerin· 

· h '.!ilk d k" k · k makamlarının. tayyare ve meydan.. 1 de karaı ,· almak İcab etmektedir. . •·ı ın a ı no tımarın ay I 
) ların teslimi hakk1ndaki talyan ia-, · . _ 

Co. e ~evam ediyorlar. teklerine karıı red cevabı vermif Bre n~r : 4 (aa) - Teblıj: Fub· 

ltrıca gibi bazı merkezi A· olduklarına dair henüz Londraya ıre~ ve Duçe _Al?'on - lt~Jyan no~-
r.. "-ernlcketlerinin B. Ruzvelt'· hiç bir teyid i'elmemiştir • Mesele tainazı" ta~blen çerçeveım~ .~hil 
"'il hakkında henüz bir şey söylenemez. olara~ : bugun Brenerde mulakı .. ol· 

Fransanın asker zayi, 
h.tra( Franko nezdinde fspan · • • mutlı udır. iki eevlet adımı üç saat 

''~e girmemesi için mnda· Y enı hır Sovyet aüreı ;ı bir konuıma eınuında iki 
Londra : 4 (ı.a) - Pat ıjıı 

Almanya ile yapılmış olan muh 

beler eınaaı!'da F rınıada yüı 

aıkerin telef oldutu zannedilme~ 
dir. Bugün Fran11da mülıhaasıı 

~ taı talebinin, Generul Fran Fin muahedesi meq deketi alikadar eden bütün me· 

'ildi iıteği ile harbin dışın Helsinki : 4~CA.;o A. ) - Sovyet ıele )eri hariciye nazırlarının huzuru 

l •ıı sebebiyle iki fikrin mü· 1 Rusya ile Finlandiya arasında Aland! ile müzakere • etmiılerdir. Maraıal 
~L. • . adalarının askerlikten tecrid ~ bit 1.-

,.._dniuna ıtaret edılmekte· I raf mıntaka haline ifratına dair 'llir Ke-itel görüımeoin sonlarında hazır melenin azlıtından ııkınh çekil 
tedir. muahede imzalanm1ttır , bu.lunmuıtur. 

~vıo GARNETT Çeviren: NEV:ZAD 80VEN j. 

- Silvial Silvia !lenmisin? 

Bu ses üzerine tilki omuzundaki tuışanı yere bı· 
~lı ve B. Tebrick'e bakmağa başladı. B. Tebriek ilk bakışta 
t:'1" karısı olmadığım anla?•· Çünkü, Si~via.ı'nın. ~i!zel ve 
ti~ çarpan kırmızı bir rengı vardı. Halbuk-, W. tdkmın ren
\' 8<>nük ve daha esmerdi. Bundan başka, daha da toplu 
't t :Yüksekti. Kuyruğunda daha büyük beyaz bir tüy topu 
:_~~ı. ~üphesiz bu hayvanın. ilk hayreti zail ol~u~tan sonra, 
~rcsıni yaptırmak maksadıyle poz vermek ıçın saatlerce 
'i lcrniyeceğinı kestirirsiniz. Yere bıraktıtı tavşanını tekrar 
'rak bir ok iibi fırladı ve kaçtı. Bunun üzerine B. T ebrick 
Cı acı Allaha yalvarmağa baıladı. 
~ - Hakikaten ben deli oldum. lztırabıın bana, kafam· 
nk'kalan bir mikdar aklı da kaybettiıiyor. Önüme çıkan ilk 
it .1Yi karım zannediyorum. Komşularım bana bir deli muame-
Ş •ı :Yapıyorlardı. Şimdi hakları olduğunu anlıyorum. Allahıml 
~ halime baki Ne berbat bir mahluk oldum. Hemcinslerim-
11 n nefret ediyorum. içimi yakan bu ıztırab beni kemiriyor, 
: kadar 1.ayıfladım. Aklımı kaybettim ve ancak hayallerle 
lt t'.~luırı. Allahım! Beni vaıifelerime davet eti Bana vicdan 

ltlıtlitini iade eti Benim de bir hayvan olmama müsade et-

mel ve beni affet Allahım! 

Atlamata başlamııtı. Yere diz çökerek dua etti. Haf
lalardanberi bunu yapmamıştı. 

Bir müddet sonra kalktı ve eve döndü Kendini çok 
dala-ın ve zayıf hissediyordu. Fakat, Kalbi nedametten dot
ma bir ııtırabla dolu idi. Eve vardıtı zaman battan aıatı 
yıkandı. elbiselerini detişti ve iiltikçc takatı azaldıtı için 
bütün gün yatatında uzanmış bir halde kaldı ve job'un 
kitabını okudu. Bu, kendisini bir hayli teselli etti. 

Birçok günleri normal ve aklıselimle hareket ederek 
geçirdi. Takatsizliği devam ediyordu. Fakat, incili okuyor 
hararetle dua ve ibadet ediyordu. Bu suretle iradesi o ka~ar 
yerine gelmişti ki, delice ihtirasını belki bildiği takdirde bü

tlin hayatını dine vakf etmeğe karar vermişti. içinde a-ünahla
rını affettirme arzusu o kadar şiddetlenmişti ki, ( lncil cemi
yeti ) namına iidib putperestler arasında hırısliyanlıtı ncırilc 

meşrut olmak için projesini hazırladı. Dünyıdaki mevcudiye
tini bu suretle bitirecekti. Bu husuta karısının rahip 
olan amcasına bir mektup bile hazırlamata başla
mıştı. Hatta, bir tilki sesi işidibte vücudu raşeler içinde 
kaldıtı zaman bu mektubu yazmakla meşgııldu. Evvelce ol
saydı yerinden fırlıyarak dıprı koşardı. Fıkıt bu yeni hattı 
hareketi takibe okadar kuvvetle karar vermişdi ki, yerinden 
oynamadı ve mektubunu bitirdi. Bunun, şeytan tarafından 
kendisini yolundan çevirmek üzere ıönderilmiş, alelAde bir 
tilki oldutunu ve onu dinlediti takdirde yakında mutlaka 

delilitin yolunu tutıcatını düşündü. Mamafi, bu tilkinin Silvia 
olması ihtimali de vardı. Bu takdirde karısını yeniden kabul 
etmek de vazifesi idi. 

- •onu Var -
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SelAnik Fuarında 

Elen V eliahdi ve 
refikası Türkiye 
pavyonunu gezdi 

Ankara : 4 ( Hususi ) - Şehri· 1 

mize gelen malOmata göre Elen Ve. 
liıhdi Altes Ruvayal Prenı Pol ve 

rcfik~an Sclanilc paneymndaki pav· 
yonullluzu ziyaret etmişlerdir. Prens 

Pol ve refikaları pavyonumuzda tef· 
bir edilen muhtelif maddclcrimizfe 

alakadar olduktan sonra çini ve ha· 

Jalarımız önünde bilhassa durmuş· 

lar, Karabük fabrik-.lumın fotomon

taiı karşısında takdirlerini beyanla 
madenlerimizin Yunan sanayi faali· 
yetinde oynayacağı roJ · hakkında 

kendilerine verilen izahatı büyük bir 
a!ıika ile dinlemişlerdir . Altes Ru· 
vayal ve refikaları mimar Sinan'ın 

liycmul sanat kudretini ifade eden 

fototraflar önünde hayranlıklarım 

beyan ve pavyon~.muıun teknik 
tertibinde .ıördükleri zarafetten do 
layı tııkdir ve ttıekkürlcrioi ifade 

elmiılcrdir • 

5-10-1940 Cuoıartui 

7.30 Proıram , Saat ayarı 

7 .35 Müzik : Plaklarla 

8.00 Ajans haberleri 

8.10/8.20 Ev kadını-Yemek 
8.30 Müzik : Hafif Proıram 

13.30 Program, saat ayarı 

1~.33 Müı.ik: Muhtelif .Şarkılar (PL) 

13.SO Ajans haberleri 

14.05 Müıik: !'taklarla 
14.20 Müzik : Riyaseti cumhur . 

b•ndosu 

15·00/15.30 Müzik: Şarkılı vo Şarkıs.ızl 

Film Parçalan 

18.00 P.rogram, $Ht ayarı 

18.03 Müzik: Radyo Caz Orkc5tra-

sl (lbrahim Ôzgür.ddarJ:ıiodc) 
18.40 Müzik : Türk 

19.00 J<onuşma (Biltrafya) 

19.15 Müzik Türküler 

19.30 Silat ayari, ajans 
19.45 • Müıik : Türk 

20.15 RJ\,dyo : Gazetesi 
20.45 Müzik : Fasıl he.yeti 

SH.15 Konufm& ( Guııua 

lel~ri ) 

21.30 , Müzik : Radyo ;:Salon Or-

kcı fllSl 

22.50 Saat ayarı. Ajans 

22.50 Konuşma (Ecnebi Dillerde 

22.50 Müzik : Cazband (Pi.) (Saat 

23.10 - a kadar yalnn: uzun 

Dalra Postasiyle) 

~3.15/22.30eroııam vc_J.ıpanıf. 

TıORKSôZO 

Si NEMA 

1
:suvAREI 

8.45 
DA 

SU AKŞAM 
lki Harikulade Eser 

-1-
Kiiçük, Ş•rin ve Se imli yıldız 

MATlNE 

2.30 

t :;;{ Ş İ R _L E Y T E M P L E' in f== 
Bu Güzel Filmi .•. Seyircileri Hem Güldürecek Hemde Ağlatacak Bir 

Neş'e ve A~k Filmi... Hissi ve Müessir Bir Macera Velhasıl 
Güzel Sir Aşk ROMANl 

kozu 
-2- ' 

Büyük hcyecaııl;ır .. . Harikulade maceralar ... Afrikanın oakir ormanla.-

nnda bi nleıce vahş i hayvanlar arasında geçen bir aşk maeerası 

Türkçe Sözlü 

T.arzan Geliyor 
BugUn matinada iki film birden : 

Tarzan Geliyor - Otel Hırsızları 

İlan 

Belediye riy,as~tinpen : 
1- 20-8-940 tarih ve 2/1.4231 num ralı kararname ile tatbik mev

kiine konulan talimatname mucibince askere giden erlerin muhtaç ailele. 
rine yardım kcyfıyeti ve bunlara aid işler tamamile. belediye ttıkilitile 
yapılacakbr. Ve bu itl~ri görmek üıere.. belediye Halk iılerinde bir büro 
teıis edilmiştir • 

2- Askere giden yoksul erlerin aileleri nüfus kitıtları ve müsbit ve· 
ıikalıriylc hergün bu büroya müracaatla b~yanlarmı zaptettirmelcri . 

3- Yardım yapacak mükellefler n\mma bazırlanmtş olan ihbarname
ler Belediye encümeni karariyle teJbit edilen yardım miktarları veçhile 
tanzim edilerek mükellefine tevzi edilmek üzere belediye tahsildarlarına 
verilmiıtir • 

4- Mükellefler tarafından ihbarname mucibince yapdacılc yardımlar 
belediyemiz tahsildar lan taraf mdan, bu iıe t.ahsis edilmiı resmi mühürlü 
makbuz muk._biJinde tahsil edilecektir. Bu yardımların her ayın ilk hafta· 
sanda ödennıeıi lazımdır. Aksi takdirde tahsili emval kanunu tatbik edi. 
lecektir . 

5- Badema mahalle mümessillerine bu iş için hiç bir sebep ve ıu· 
retle para verilmemesi-H)'ID halkımızın di1':kat nazarlarına arzolunur. 

12386 S~8 

ilin 
Karacab~y Harası Müdürlüğünden : 

Y cti~tiricilcre bir yardım olmak üı:cre müessesemiz suni tohumlama 

1
laboratuvarlarmda gebelik teşhisleri yapılacakbr. 

Y etiştiricilrrin gebeliklerini teıhis !ettirmek istedikleri kıaraklarının 
idrarlarını aşağıdaki ıartJar dairesinde haraya göndermeler : 

ı - Gebelik te§hisi için ıönderiJecek idrarın kısrat~n son sıfad ta· 
rihinden yüı: gün sonra alınmış olması. 

2 - idrar §İşeıi iyice kapanmalı ve güzelce ambalaj yapılmılulır. 

3 - Kısrak sahibinin açak ıdre5i ve kısratın son sıf ad tarihi yazılmalı 
ve tıhlil ücreti olan bir liranın şişe ile birlikte gönderilmesi lazımdır. 

~ 
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5 Teşrinevvel 19~ 

Başvekilimiz Hatayın be 
bucağını r:ziyaret ettiJeı 
( Birinci sahifeden aı·tan ) S 

halk tarafından karşılanmışlardır. , 
yın misafirimiz Belediyede ha~kt~ 1 
leklerini dinlemişler ve şehrin ılM 
ları ile alakadar olmuşlardır. ~ 

Bilahare refakatinde, val~, .k0

14 tan mebuslar ve parti müfettışı 0 

tu laalde lıkenderuna hareket eti11 
!erdir. 

Milli mensucat Fabri~' 
sı Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Çırç1rlarr Yerli ~1 

Çekmete başlayacağından KJevl 
Çitit istihkakı olan Çiftçi ve . 

1 
terilerimizin Klevland Çititlcriıı~ 
Nihayet 7 birinciteşrin 940 t•'1 

kadar kaldırmadıkları takdirde 
rin~ Yerli Çiğit vermek mecbu11 

tinde kılıcaf ımm ilin ederit· 
1238.5 

Kiralık veya satıla~ 
bahçe yeri 

Eski Askerlik şubesi yınırıJ 
Niyazi, Manisati Ali tarlalarile 
dut 55 dönüm bahçe yeri İ 
verileceii gibi mülkiyeti de 
hkbr. Talip olanlar1n Curnhllr 
otelinde iki numarada f brahiil11 

racaat etmeleri. 5 

Bu gece 
Nöbetçi eczahane 

Yeni Eczane 

Belediye Yananda 

CiNSi En az 
K. S 

Ko:ı:a. 12 
--:--=---MI. parlal!.._ ,,_,,,49,,,__ __ 

Ma. temizi 45 
Kapımalı 60 -- rı 
Y. Pamuğu ""45 1-1} 
Klevland ı -s-r--- 60 

Suıaam 18 ı~ .,,,.-,:-; -· - 1' n.ouJday 00 _..,. 
Puğday To. 1 . A 

~
,, 

5,75 ~ 
~.f,D/ 

, ___ ..___ __ , 4,50 4 
4,75 6ı 

U .. . -darO 
mumı neşr1yat mu 

" Adanı TürkıözCi Matb•' 
• 



• 
'tabanca tehdidiyle 

Yapılan dans 
ırı 'le ,.~rı ada bir kadın mahkemeye 
llrıcaat ederek kocasından 

191rkaç z•viyeden Birleşik 
Amerikaya toplu bir bakış 

Yazan k Birlrşik Amerika hükumetleri me· :------
:•. iıteditini söylemiş, ve es sabası 7390000 kilometre murabba· 

1,. UCJbc olarak da ıunları anlat· 
· ıdır. Fakat buraya bağlı Alaska 

~Kocam ile sevişerek evlen· , ( 1530000 kilometre murabbaı ) ve 

;" lci sene gayet meıut bir ha. Havay adaları ( 16000 ) ile beraber dır. Her hükumet Birliğe aid olmı-
;çirc:fik. Ben ev işlerinden, ko· mesahanın ytkunu 9,385,000 kilo· yan kendi dahili işlerinde , adli ve 
• Vazifesındcn vakit ve fırsat metre murabbaını bulur · Yani he- içtimai teşkilatında, ticaret ve nak· 

~ bulmaz, ya arkadaşlarımıza men hemen Avrupa büyüklüj'üne liyat muamelelerinde, talim, terbiye,; 
,,_ut da eğlence yerlerine gide- varır. Şark ve cenub kısmı dağlık • sıhhat, içtimai muavenet meselele-
,..~ediyorduk. Günün birinde orta kısım ovadır. rinde kendi kanunlarını tabidir. icra 

1finden çıktı. Para kazana· Birlt!ıik A!Derika 48 hükumetin kuvvetleri ve Adliye memurları bile 
oldu, Tabiatiyle de ctlence yer ittihadından mürekkeptir . Her hü- intihıbla tllyin olunur . Bu hüku· 

P. P. 
kuvvet kongredir . Ve bu konıre 
ayan ve mebusan azasm:lan mürek· 
keptir. Reisicümhur icra kuvvetle
rini temsil eder ve iki dereceli in-
tihap usulü ile seçilir. Reisin salahi
yeti geniştir. Ordu ve donanmanın 
da amiridir • 

Amerikada nüfus 1800 yılında 
5,300,000 iken 1930 da 122 mil-
yona varmıştır. En kalabalık yerler 
şimali şarki memleketleridir. Beyaz
lar 95 milyon kadardır. 10,S milyoa 
zenci ve melez, 250 bin kadar Ame. 
rika yerlisi ile bir miktar Çinli , Ja
pon ve muhtelif ırktan tebaa var· 

ridip kurtlarımızı dökemedik.

1 

kumet ayrı bir Cümhuriyettir . Her metlerin birliğini temsil eden merkez 
~ ıünlerce bir düş?ncedir al- birinin ikiş~r ~ecl.isi ve ahali tara- cümhuriyet hükumeti teşrii , icra ve 
it Yet bir gece, ehnde dolu l fından seçılrmş bırer Governoru var· adliye kuvvetlerine ayrılır . Teşrii 
~ıncı ile karşıma dikildi: 1 - ---------....,..._-._,,,,_.......,.__,..... _ __ "-------------., 

•ydi tek başına dan5etl" dedi./ K •• ı •• b •• t •• k t• J Ceyhanda bir 

dır . 

.!.~:~~·inyac~Yd~r :aen:1·:y· ;;~~ l oy u u un uvve ıy e 
" y Bakkal Sürgüne itirafı o'madıA-ını anlayıoc:1, der· ı k 
r .1c~siıinceye kadar bir balet sapana sarı aca Mahkum oldu 
rıbi dansettim ve bu günlerce 

\ ~tti. Yorulur gibi oldulum 
r•kladığım zaman tabanca ile 
~ •nıın dibine ateş ediyor ve 
Orku ile ve daha büyük bir 

Bütün tertibat alındı 
dlOta devam ettiriyordu. Artık Mersin yüzme antrenörü 
bll:lül edecek halim kalmadı. 
U dans çılğınından kurtarınız. 
Ö•ıümün sorıuna kadar dans 

tceğim " cüleri yefştirmek üzere Ankara Su 

~'44 sene süren sporları Federasyonu tarafından gön-

Mersin: 4 (Türksözü Muhabirin· 

den) - lçel bölgesine bağlı yüzü· 

. boıanma davası! drrilen Milli takım yüzücülerinden 

~ 4e mahkemelerde işler •Ürat antrenör Orhan Saka şehrimize gel 
dVJtrııiyor diye ~.kiyet ederiz. miş ve idman yurdu deniz lokalinde 
. •lc:i misalin yanında mahke· 
ita' d yüzme derslerine bi'şlamıştır . ~ıı yıldırım süratin edir: 
Yanın "sabır rekoru" bir Pa· 
ır. Pol Simetyer isminde olan 
1ız, 44 sene hiç bir gün ak Mersin ticaret müdürü 

• 
1'Zln Paris boşanma mahke· 1 'Mersin: 4 ( fürksözü muhabirin-

de görülmüş ve nihayet da· den) - Mezu11en lshnbulda bu·unan 
~•Zanmıştır. Bundan 44 sene Mıntaka ticartt müdürü B. Mitat 

tııından ayrılmak için meh· 
·~ llıÜracaat eden Pol, o tarih 
, ten bugüne kadar çalışmış, 
"'11 ve nihayet talik ilamını 
"· 

karagülle mrzuııiyetinden dJnerek 

şehrimize gelmiş ve vazif-esine beş· 

lamıştır. 

Ankara: 4 (Türksözij muhabirin· 
den) - Hükihıetimiz, z;rai istihsa· 
litımızın bu sene mümki'fo o1duğu 

kadar fazlalaştırılmasını esas olarak 
kabul ettiğinden, z'caat mınhkala · 

rında geniş tertibat alınmasını lazım 
gelenlere emretmiş ve alakadar ma· 
kamların bütün faaliyet1eıini bu 
maks!da hasret-nelerini temin eyle· 
m:ştir. 

Haber alındıtma göre; toprak 
mahsulleri ofısi, bu iş ıçin eo mü-
him rolü üzerine almıştır. Toprak o· 
f ısi, her ş-:yden evvel ziraatin attı· 

rılması için müstahsile geniş mik
yasta ve azami şekilde yardımda 
buluaac1ktar. Bunun için lazım olan 

.krediyi ziraat baıikuı verececektir. 
Alınan bu tedbirler sayesinde 

bu sene köylü her tarafta sapana 
sarılac:ak ve zirai istihsalatın müm
kün olduju kadar f.az'alaştırılması 
için çolc v~ mütenevvi zer'ıyat ya
pacaktır. 

\baba, kızlarının gittikçe eri· 
b.a Ulunu görüyordu. Ve sebe· 

ldutar: miha bir denizciye l-

f roR K s o z Ü'N o N KOÇ OK H ı K A YE s ı J ==== 
İJti lta~)ı basit ve fakirdi. Bir ge
~cı makinistti. Fakat cesu:-, 
bir tkli ve güzeldi. Feriha Sa· 

kotra yarışı günü tanışmıştı. 
tn sonra biribirlerinden ayni· 

~ dı. Büttin bir yazı beraberce, 
t lhavi suların Ülltünde ~çir

' derıizin ebedi aüzeüjti He -.r-
~ . 
'buştardı. 

6•t~ deniz, ılık yn sabahaarında 
tu gibi her zanıarı tatlı bir 

sessiz bir halde durmaz. Gii
~n ömrü azdır. Nitekim tatlı 
•takan yaz akşamlan geçer; 

h•nn matemli çehresi ortalı
~la gecikmez. 
'"-De Sadıkm tatlı a-ünlerinin 

tı \lile zor dotdurmuıtu. 

Yeşil kanad 
----- y •• a n ----~ 

Tangllner 

Onlar masmavi denizin, masmt1vi 
iötün en _geniş, en temiz ve en ebe
di doStlutunun lehadeti ile kankoca 
oımıwı.rdı. Feriha biliyorduki, Sadıkla 
resmen evlenmiyecek. Çünkü ana ve 
babası pek matrur insanlardı. Onu 
bir geminin ikinci makini~ine hiç ve
rirlerml idi. 

• 
Sonbaharın girmesi F erihaıun bü-

tün mevcudiyetinde bir detişiklik yap· 

mıştı . .Şimdi Sadıkı eskisi %i\>i göre· 
miyordu. Sık sık Karadeniz seferleri
ne çıkan delikanlı ile ancak ayda bir 
iki def'• buluşabil\yordu. Fakat her 
seferden dönüşte Sadık pek yorgun 
ve üzüntülü görünüyordu. 

lstanbule geldiği son ,Un Feriha-
ya: 

- Yarın Akdenize çıkıyoruz. Sen· 
den bir ay ayrı kalacatam. Dedi. 

• 

Ceyhan: 4 (Türksözü muha'>irin· 
den) - Ceyhanda bakkaiıkla iş
tigal eden Vanlı bakka1 Mehmedin 
bü}'ük teneke gazları tenekesiz 350 
ve tenekeli olarak da 400 kuruşa 

ve küçük t neke gazları ise 105 ku· 
ruşa satarak gayri meşru kazanç 
temini suretiyle ihtıkar yaptığı za
bıtaya biıihbar, kendi dükkanı v~ 
komşusuoua dükkarıı jle evinde ya 
palın er.ıştıraıa sonuada irili ufaklı 
cemao yekun 64 teneke gaz bu•mı· 
duğu cihetle h'lkkında tutulan zabıt 
varalcaıiyle mahkemeye sevk edil
mişti. MnhıJkemesioin mevkufen de· 
vam tttiğini evvelce yazmışdım. 
Suçtu Vanlı Mehmedin dün yapılan 
duruşmasında suçu sabit göri.ilmelde 
iki seoe müddetıe Dörtyola sürgün 
edilmesine ve SOO lira para cezasma 
çarpdm1makla beraber yakalanan 
irili ufaklı 64 teneke g ızlann da 
müsaderesine karar verilmiş ve bük· 
mürı hemen infazı cihetine gidilmiş-
dir. M. Selçuk 

Bu, Sadıkın ebedi gidişi oldu. 
Çünkü, alb yedi gün sonra bütün tel
sizler " Yeşil kanad., ın - Sadıtın 

çaJıştıta ~i- bir serseri torpile çar
parak battı~ını haber verdi. 

• 
Genç l<1zın artık yaşamak ıçan, 

mes'ut olmak için bir ümid noktası 
yoktu. Ve böyle bir şey'i de aramak 
aklından ıasJi geçmedi. Bundan sonra· 
iki htlyat, onun için, yaşamata hiç 
de.tmeycn bir şeydi. 

• 
Ana baba, Bir sabah uyandıkları 

zaman kızlannı bulamadı. Çırpınchlar. 
'Bütün 1stanbul sanki Feri hayı aradı: 
,ıazeteler, polis hep bu " kayboluş ,. 
ile meşguldü. Fakat o bulurıannclı • 
Yalnız bulunan ipucu şuydu: Fcrihanın 
kaybolduğu gün lstanbuldan kalkan 
vapurdan Silifke a,Çıklanllda bir genç 
kızın denize düttütü ,ayiuı. 
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DERECE 

FIATI 100 KURUŞ 

1/2 Litre 

TORKSôZO 

1 
1 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

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 liia 
ikramiye veriyor 

Zi ırn t Buk<sır.c~ hnl"o. Jı \·e ı blaı~ız tasanuf hes<'pl arıııa 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 500 
" 

2000 
" 4 

" 250 •• 1000 .. 
40 ,, 100 

" 
4000 

" 100 ,, 50 .. 5000 
" 120 

" 
40 " 4800 

" 
160 

" 20 
" 

3200 it 

DfKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li· 
radan aşağı düşmiytnlne ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar serıede 4 dda, 1 Eyylfil, 1 Birinckar,un, 1 Matt 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

----------------------------------------
İşbankasına imtihanla memur alınacaktır 

Orta mektep ve Lise mezunlarından talip olanlar 7 Teşrinievvel! 
pazartesi günü saat 14 de Adana fşbankası şubesinde yapılacak 
handa hazır bulunmak üzere vesaik ve fotograflariyle birlikte imtib•11 

nünden evvel lşbankasına müracaatları ifan olunur. 

Türksözü Gazete ve Matbaa 

T ürkso·· zu·· Gazetesi : Okuyucularına, dünyanın her tarafın~a 
vuku bulan hadiseleri günü gününe verır. 

======================= 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür ksÖzÜ Matbaası: rita, BilUmum Matbaa işlerini Türkiyede 

=============~===== mevcut matbaalara rekabet eder derece
de tabeder. 

CüDt IKo~mo -
a 
D 

Sağlam,Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü J 
Mücellithanesinde Yapılır. 
~ 


