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illi Şefirnizin 
kururnunda 

Türk tarih 
tetkikleri 

Romanya'dalti 
zelzele felaketi 
;---.. . . ·-.. -., 
$ Ôlealerin ••.tısı tayin ı 
t edill!•iycw; memleket , t 
! bilhassa petrol tahası • 
: bir barabe halinde i ·---· . ·-- .... 
Bükreı : 12 ( A. A. )- Bükrett• 

11\\ılli Şefimiz 

/\nkara : 12 (Türksözü muhabirin
) -Milli Şefimız ismet lnönü Türk 

Kuru ııu yzaları ara,ında 

üçüncü defa zelzele olmuştur . Şlhil'
lerde panik baş göstermiştir. Ôlenle· 
rin adedi malam değildir . Postani 
şehrinde halkın yüzde yetmişi açık

tadır. Bütün petrol sahası bir harabe 
halindedir. Ölenlerin adedi hakkında 
tasvıbi de olsa bir rakam vermek 
hatalı elur. Dün yalnız bir binanın 

altında 200 kişi ölmüttür. Bükreş ra
sathanesi sekiz zel~ele kaydetmiştir. 
Başvekil Antonesko ve rasathane 
millete birer beyanname neşretmiştir • 
Bu beyannamelerde. halkın heyecana 
kapılmaması tavsiye olunmakta ve 

( Gerisi UçUncU sahifede) 

. kurumu merkezini şereflendirmiş· 

t.liUi Şefimizi Kurumda Maarif ve 
lia .. n Ali Yücel, Kurum reisi Ha· 
Cemil Çambcl karşıl~mışlardır. 
ltaırumun çahşrnaları hkkkında iza· 
'1ın14lar ve kütüphaneyi rezmitler· ı 
Laönürıe kütüphane hakkında iza
•trilmiıtir. Milli Şefimiz bu mües· 
· yiik8ek hizmetini işaret ederek 
tli direktifler hltfetmif)erdir. lnö

( Gerisi Betinci "abifede ) 

rlin müzakeratı 
dün başladı 

Molotof Hitler ve 
libbentropla görüştü 
~lin : 12 (a.a) - Sovyetler 8ir

l "-ık komiseri Molotof bu2ün sa
l de Seriinin Anhavz istasyonuna 
lbr. Molotofu karşılayanlar ara
Alman haricıye nazıri Ribben -

ile baş kumandanbk ienel kurmay 
Fon Keitel ve bir çok devlet 1 

Ordu mümessilleri bulunuyordu. 

aerlin : 12 (a.a) - So"yetler Bir· 
~k komiserler heyeti reisi Molo
""lrün 12 y~ doğru Alman harici 
"'ıın Fon Ribbentrop tarafından 

edilmiş ve müzakerelere başlan · 
· Bu mulikatı mütaakip Molotof 
tarafından kabul edilmiştir. 

i Gurupunda Hariciye 
ekilimiz izahat verdi 
~kara : 12 ( Türksöıü muhabi· 

) - Cümhuriyet Halk Partisi 
He,eti bugün Hasan Saleınm 

U>plandı • Hariciye Vekili· 
~ Saracotlu kürsüye ıelerek 

ahval ve hidiıat ve bunlar kar
'türkiyenin durumu hallıftdı 

"-t aüren izahatta bulunMuştur • 
iônra hatibler sat atmıı ve ı 
~ Bqveltil biuat ccvab 
. 

Köstenceden yurdumu
za 1000.Türk dalıageldi 

lıtanbul: 12 ( TUrksösU mulaabi· 
rindn) - Anupanın muhtelif köte· 
!erinde kalmı~ 1rkda9larımızm memle
ketimize &Tdeti dnam etmektedir. 

Köıtenccdea limanı•lza •na 1000 
• yakın ırkd•\nmıs gelmi9tir, 

1 lemen hemen •fyalarlaın •ttaim 
bir kısmını ve hayvanlarını da yan
larında getiren muhacirler, özvatana 
dönduldarinden dolayı bııyuk bir Ae · 
vinç içindeydiler. Kendileri iıklD e· 
vinde kısa bir miHfırlili uıute,ltip 

yurdan muhtelif yerlerine dağıtıla· 
cakla.ıdır. 

Koordinasyon heyeti dün 
bir toplantı yaptı 

An kıra : 12 ( Türkıözü muhı· 
birinden ) - Koordinasyoft Heyeti 
bugün Bışvekilin riyasetinde top· 
lanmış bazı karatlar almıştır. 

Elen - İtalyan 
muharebeleri 

Yunan gazeteleri şayanı 
dikkat haberler veriyor 

Atina : 12 ( A. A. )- Ordu baş 
kumandanbtı tebliti : Bu ine kadar 
abnan raporlara göre , Pazar ve Pa
zartesi rünleri datfarda , aralannda 
bir çotu subay olmak üzere büyük 
IİIİktarda ltalyan Hir edilmiştir . Her 
cinsten büyük miktarda malzeme eli
mize geçmiştir. Gündüı düşman cep
he üzerinde vı memleket dahilinde 
tiddetli tayyare faaliyetinde bUlunmuş
tur. Cephemiz üzerinde birçok nok
talar tesirsiz bir surette bombardıman 
edilmiıtir. 

Düımm hava kuvvetleri memle
ket dahilind~ de bazı şehir ve köy
leri bombalamışlardır . Hiç bir dkeri 
hedefe isabet vaki olmaraışbr . Sivil 
halk arasında bir kaç ölü ve yaralı 

1 vardır . Hava kuvvetlerimiz düşmln 

( Gerisi UçUnca. sahifede) 

Gc;eral Anton~sko 

Romen başvekili Türk -İran ticaret müna-
Roma~~ geldi I sebetlerinde genişleme 

Romen harıcıye nazırının lrandan mühim miktarda çuval mübayaa ediyoruz 
de:t#ictirildig .. i söyleniyor ı' r ., ~ r w · r · X Y :t . ı ı ı Ankara 12 (TürksölÜ muhabiri-

Londra: 12 ( a.a) - Romanya TUR..K. SÖZ mi>:den) - KointumH ban ile !icirl 

baıvekili general Antonesko ayın on 11 _ A • • ~ münuebetlerimiıin inkitafı için çah· 

dördünde refaketinde hariciye nazın H E R G o·· N ,ıımak.tadar. 
oldutu halde Romaya ridecektir. Di· lak olarak lraadan çuval satın 
ter tanaftan Romen hariciye nazırının almamız için tqobbüılere ririfilmit· 

istifa ettiti ve yerine eski hariciye na- S A Y F A tir. lran çuval fabrikaaı müdürlerill-
zm Maniyeleıko'nun tayin edilditi ha 
ber verilmektedir. Ç J J( AR 

Roma : 12 ( A. A. )- Romanya 
hükümet reisi ile hariciye nazın ~o
maya relmifler ve Musolini ile Kont 
Ciyano tarafından kabul edilmişlerdir. 

den biriıü ıehrimize relerek ticaret 

ve sanayi odam neıcİinde temaılüt 
baflam11hr. 

lran da metnleketitniide çikolata 
satın almik lıttm&rellit . 
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SIHHAT BAHiSLERi 

ESMER 
GÜZELLERi 

a ikin tuvalet yaparken : sabun 
O parlak cildin yağlarını eritir, 

fazla işleyen guddelerin ifraz· 
larını h·mizler, cildin üzerindeki me · 
samatı açar .. Sıcak su içerisine bi
raz karbonat koymak daha iyi ka · 

nm dönmesini kolaylaştırır, adaleleri 
sıkıştırır, cilde gerginlik verir .. 

Alkol de sabunla sıcak suyun 

gördükleri işi tamamlar .. Onun için 

esmerlerin tuvaletinde sabun, sıcak 

ıu ve alkol iyi gelir. 

Üzerine de biraz pudra, fakat 

pek hafif, ancak rutubeti ve yağlan 

çekecek kadar, Fazla olunca yağ ve 

ter guddelerinin deliklerini tıkar, 

tsmerlerin en büyük derdi olan 

trgenlik çıbanlarının çıkmasına se· 
bep olur., 

Makiyaj yapacaksanız, ona he· 
kim karışmak istemez. Onu da he· 
kimden sorarsanız canımızı sıkacak 
cevap verır. 

Sonra hava: Açık hava bütün t 
guddelerin işini arttırdığı için cildin 
yağını da fazlalaştırır ve ergenlik 
çıbanlarının çıkmasına sebep olur. 

Bundan dolayı sporlar esmer 
ve yağlı yüzlü olanlara iyi gelmez. 
zaten dikkat ederseniz, spor yap· 
maya meraklı kızlar daha ziyade 
sarışın olanlardır. 

Fakat evde kapalı kalıp otur· 
mak ta cildin yağını arttırır. hele 
başını t~ip iş işlemek .. Onun için 
ikisi ortası: Ne çok gezmek, ne de 
evde çok kalmak.. Örgü örerken 
dik oturmaya dik kat .. 

Gece geç vakte kadar oturmak, 
uykusuz kalmak, yağlı ve ya donuk, 
her türlü cildin sağlığına dokunur, 
yüze çirkinlik v"rir, 

Yazın sıcak mevsimde yüze bir 
vualet, güneşin guddeleri fazla işlet· 
mesinden , hem de tozların gudde 
neliklerini tıkamasından korur .. 

Daha sonra yemek meselesi : 
esmerlerin iştahı, sarışın'ardan daha 
açık olur. Bir esmer güzeli sofrada 
kollarını sıvayıp ta . yani dekolte 
lcollarile- iştahla yemek yediği vakit 
onu görenlerin de iştahı açılır. Bu, 
başkaları için, hayırlı bir İştir, fa· 
kat >~diği yemeklere dikkat etme· 
yen tsmerin kendisi için zararla : 
Cildinin ya~larını artırır. 

Onun için etlerden yağsız taraf· 
!arını seçmrk, saçlara ve baharlı 
yemeklerden hele kutu sardalyası 

gibi tuzlanmış balıklardan büsbütün 
çekinmek sebzelere çokça rağbet 

göstermek, ekmeği az yemek ergtn· 
lik çıbanlan çıkarsa ekmekten büs· 

bütün vazgeçmek, pilavı da kaşıkla 

değil çatalla az yemek, hamur tat· 
lısı yerine meyvalara ve hoşaflara 
rağbet etmek iyi olur. 

TÜR.KSÔZÜ 

Adana Orta Ticaret 
Okulu Lise oluyor 

Şehrimiz Orta Ticaret Mektebi· 
nin durumu ile yakinen meşgul olan 
Maarif Vekaleti, dört sınıflı olan bu 
mektebimizin diğer Orta Mektrp
ler scviyrsint-, y;ni üç sınıfa indiıil· 

mesini birçok sebeplerdrn fay· 
dalı bulmuştur. 

Vekaletırı bu kararı ile bu mek· 
tebe devam eden gençlerimizin ha 
yata bir sene ev ıel atılmaları temin 
edilmiştir. 

Bundan başka Adana, Samsun, 
Trabzon Orta tıcaret mektt'plerir.in 
lise derecesine ifrağ edi ecekleri de 
memnuniyetle oğrenilmiştir. Bu hu
sustaki emrin bugünlerde tebliğine 
intizar edilmektir. 

Çukurova çocuklarına ticaret 
sahasında büyük inkişaf yolları a· 
çacağına zerre kadar şüphe etme 
tliğimiz Adana Tıcaret Lisesinin 
görmekte olduğa rağbetin bir mis 
li daha geniş iğiycceği de kuvvetle 
tahmin edilebilir. 

Bu güzel mektebimiz müfredat 
programı değişmiş, kadrosu geniş 
Jetilmiş, yepyeni bir şekilde kanunu 
evvelin birinci haftası : içinde De
mir köprü civarıuda İnşa ediltn yeni 

1 
binasına taşınacaktır. 

1 Ceyhandaki 
vakıflar çarşısı 

İoşaa ta başlaoıyor 
Crylıen : 12 Tüıksözü muha· f 

birinden ) - Ce)handa Evkaf ıda 
resi tarafından yaptırılması takarrür 

«-dtn modern çarşı irışaatı münaka· 

saya çıkarılmış olduğundan ihalesi 

bu ayın onhtşinci Cuma giinü ya· 

pılacaktır . 

Halkevimizde 

Dün gece verilen ko' 
ferans ve konser 

Halkevimizde cün akıaın ~ 
bir konferans ve konser verilırı1 

.A 
-ılır" 

Halkcvi salonunu dolduran yu il 
vatand2ş d:ıhiliye mütthas51

5 
·

mızrfan Dr. B. Muzarfc::r Lokaı'~rr l· 
Ş~hir Hıfzısıhhası mevzulu koı: 
tansı derin bir a lalca görıtıiİŞ~ . 
Şehır hıfzısıhhası mes'eleıinin bil~ 'lllli 
ehf'mmiyetini çok canlı ıfadd~ Ilı~ 
izah edtn korıferansçı takdirle' :ti 
lanm ıştır. Bundan sonra HalkeVI ~ ~t 
kestrası ~ onseı ine başlamış, ~e ~ti- 1 
orkestrasının konserini ama ftJ~U tt 
B. Şahin Eşiner'in fülüt konseri 

kip etmıştir. dl S. 
Grnçlerin konserleri zevkle tJ ~ 1 

immiş ve elemanlarımız uzun ıJ 
alkışlanmışlardır. ~ıı 

t Qtın 

Gaz satılan yerle c.k 

çoğaldı 
Şehrimize .bol miktard:ı gaS ~ 

miş ve satış yerleri çoğalttlıll'~et' 
l lalkımıza bir kolaylık olmak il lı' 
gaz satış yerlerini a~nğıda li~te 

lindc gö teriyoruz: J3 
Sııathane civarında Mehmet ~ 

doğan, Ômcr Hnşeğmez Kale 1''. 
sında Ali Saracoglu' Orozdib11' JJ 

varmdıı Mehmet Pi1mişte ayrıcı p 
şu o;cmtlcrdcki bakkal dukkanlı''D 
uhlmaktadır. 

Siptillide: 26 No. lu Ahıııı:t ~ 
No. Haşim ve .Mustafa, 71 No 
oğlu Ahmet, 47 l l:ı.san oğlu J<I 

Adana yeni bir lise kazanmakla 
cidden bahtiyardır. Bu bahtiyarlığın 1 

sevincini bilhassa talebelerimiz da ı 
ha fazla duyacaklardır. Zira, Orta 
Ticaret Mektebini bitirerek lıseye 
devam etmek üzere artık lzmir ve 
lstanbula gitmek, birçok ağır kül· 
fetler ortadan kalkmış olacaktır. 

Evkaf umum müdürü Bav Fah 
reddin Kiper, bu Pazar güı.ü tekrar 
Ct"yhan~ gelmiş ve bu inşaat hak
kında alakadarlarla t~maslarda bu 

lunarak t~tlciklt-r yapmıştır . Öğre
nildiğine göre , Evkafın Ceyhanda 
yaptıracağı modern çaı şı · 16 · dük 
kan ve bir gazinodan İbarettir. Esa ı 
sen Evkafa ait Camiıkebir civarın· 

dakı dükkanlar kısmen barab ve j 
kısmen kabili istifade bir halde bu· 

lunmamaktadn.Müteahhidine ihaleyi 1 
müteakıb inşaata başlanacağı haber I 
alınan modern çarşının bır an evvel 1 
bitirilme i şayanı arzudur, Zira, ha· 
len köhne ve harabe bir halde bu· 
lunaıak çirkin bir marızara arzcyle· 
ven Evkaf dükkanlarının ortadan 
kaldırılması ile bf'raber, kasabamızın 
imarı bakımından da iyi olacaktır. · 'No. İbrnhim oğlu Derviş: , 

Kanlı f abrikn civrrında 1 '(/ 

Köy Enstitüsü kadrosu 
lzmir Kız Muallim Mektebi me 

zunlarından Bayan Rukiye Birol ve 

Aydın Bölg~ Sanat Mrktebinden 
diplomalı Bay Mustafa Karaarslan 
Haruniye (Düziçi) Köy Enstitüsü 
muallimliklerine tayin rdilmişler · 
dir. 

Bir hamal emanet 

parayı aşırdı 

Ahmet oğlu Salıh isminde bir 

hamal Vahap oğlu Bahri tarafından 

kömürcüye verilmek üzere kendisi· 

ne teslim edilen 270 kuruş:ı alarak 

savuştuğu anlaşılmıştır. Tahkikat 

netİcf'sinde yakalanan hamal Salih 
Adliyeye verilmiştir . 

Fedakar ve kahraman 
Hemşeriler, Çukurovalılar ! 

Yağmurlar ve soğuklar ba~ladı. Hepimiz huzur içinde gördüğümüz iş
lerimizden evimize döndüğümüz zaman sıcak bir yu\ia, yanan bir ocak bulu
yoruz. Ne içimi7.de bir telaş, ne yüreğimizde bir korku var. Rahat çalışıyor, 
rahat yiyor, rahat e~leniyoruz. 

Bize bu saadeti kimin temin ettiğini, bu huzurumuza kimin bekçilik 
yaptığını hepimiz biliyoruz : 

Hududlarda gece, gündüz uyanık duran, fırtına' içinde, kar ve yağmur 
altında canımızı, topraklarımızı bekleyen MEHMETÇiK .. 

O, yurda karşı olan mukaddes borcunu ödüyor. Şizim de ona karşı 
ödenecek borcumuz vardır. Ona hediye edeceğimiz bir ÇORAP, bir YÜN 
KAZAK, bir ELDiVEN onun bu mukaddes borcu daha kolaylıkla, daha bü
yük bir neş'e içinde ödemesini temin edecektir. 

Biz de bu suretle vatan müdafaasına iştirak etmiş olacağız. 
"KIZILAY,. ın sesine kulak ver l Onun istediğini gücünün yettiği ka

dar yapmağa, vermeğe çalış ! 

Cnf er Gizir' 258 N. İbrahim oılıJ · 
lim 72 No. Zeki Dalay. 

KuruköprUde: 11 ı T o. j\'\ııS~ 
Duymaz Eski i tas.> onda: 171 ... 
Mustafa Yener Knlekapı ında: , 
lcrci Duran Yenicnmi: 14G No· ~• 

B )'ılP'" 
ınC"t o~tancı 5t No. l\lustafo tel 
77 No. Ahit ÔzgUven, 29 No :ııt 
met Ünaldı, 23 No. Mehmet ' 
35 No. Mehmet Bulut. 1 

Yeni Otel civarında 7 N°· ~' 
seyin Ôzk:ı.nın dukkanlarındıı b;~ıı 
sııhlncaktır. Halkın buna göre 

~ yatlı olmnları lazımdır. 

Şehrimizde evlenenle' 
~ 

Aid olduğu daireden yapt•~1JI 
tahkikata göre üç sene içinde f>. 
nada 1680 çift evlenmiştir. I 

·'' Mahkum olan kumarc 

~t--Kahvesinde kumar oynatOJ' bl 
5uçlu istiklal mahallesinden k• 11ç 
ci Edip ve kumar oynamakt11".~ 
lu Yüksek Dolap mahalle•~ 
Mehmet ve Ali haklarında ~ 7/! 
suçlar kanununa göre birine~ ,~· 
ceza mahkemesinde yapılan 11 

pSe 
maları sonunda Edip bir gün b',ıeıt 
ve 50 lira para cezasına, dile~a
de birer lira nakti cezaya oı•b 
edilmişlerdir. 



12 Aylık 1'?00 Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dı§ memleketler için 
Abone bedeli degi§mez 
ylılnız posta masrafı 

zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye 
müracaat edilmelidir. 

- Alman ticareti 
. ~r:ıkara 12 (Türkıözü Mubabi • 
~zden - Bir müddet evvel Al· 
~Ya ife aramızda imzalanan 21,5 
~~on liralık ticaret anlaşmasının 
~~kine geçilmiş ve ilk iş olarak 
lıııanlar lzmir ve havalisi malla

tlladao yarım milyon liralık tütün 
'-l~ayaa ctme~e ıirişmiılerdir. 
S. Tütünler limanımızda belcliyen 
it fzburg vapuruyla ve Tuna yolu 

Almanyaya götürülecektir. Al 
~•11lır ayrıca memleketimizden mü· 

Ilı nıiktarda kuru yemiş de ala· 
ttij•rdır. 'L Bu maksatla Ankaraya giden 
~ ticaret heyeti temaslarına 
tvanı etmektedir. 

Elen - İtalyan 
nıuharebeleri 

( &irinci sabif eden artan ) 

~aıisi üzerinde keşifler yapmış , ve 
~lVUdlukta Avlonya limanı tesisa
~~ ve orada demirli bulunan gemi· 
~ bombardıman etmiştir. 
!it Atina : 12 ( A. A. ) - Bir lngi· 
~ bombardıman filo..su kumandanı 
~r aünü Avlonya üzerine yapbk
bi.. hücum esnasında bir bombanın 
lıG Petrol deposu üzerine düıerek 

\'iik yangınlar çıkardıQ'ını beyan 
~ştir. Depolarda da yangın çıkmış
ı..... Ayafarandide büyük bir geminin 
"111\ınduğu doklann üzerinde infilak 
~eıı bir bombanın bu gemiyi hasara 
~ttbtı sanılmaktadır . Burada da 
li... Çok yangınlar çıkmışbr . Polisfol 
~na yapılan hücum esnasında rıh· 
. lllt isabet eden bombalar rıhtımı ve 
~reye aid binaları tahrib etmiştir . 
ta u akınlara iştirak eden bütün lngiliz 
Ynreleri üslerine dönmüşlerdir . 

y A.tina : 12 ( A. A. )- ltalyanların 
~ 111'lanistanı istila teşebbüslerinin yeni 
~ cidd~ bir gerileme kaydetti~i teba· 
'tıa "I. ettirilmektedir . Gazeteler askeri 
rekatın on beş günlük bilançosunu 

taPaclarken şu noktayı bilhassa teba· 
~~ ettiriyorlar . Mesajer Dalen gaze
~1 IÖyle diyor: " Harbin bu on beş 
~nü içinde ltalyanlar bütün bölge

rde kuvvetlerinin üstünlüğüne rağ
ltıtn muharebeyi kaybetmiş ve karma 
~•tık bir halde Arnavudluğa doğru 

Çmışlardır. 

d" Atinadan alınan malumata göre , 
1.1.n bütün gün İtalyanlar kaçan ltal

>'~n 11liifrezelerini toplamakla meşgul 
~ ınu~lardır. ôtleden evvel 500 kişilik 
~iir kafilesi ele geçmiştir . Diğer 
di ler de beklenmektedir. Esir ade
İlt' bi~i bulmaktadır . ltalyanlann on 
~ bin kişi ile takviye kıtaatından 
) rekkep olan bu fırkasının ölü ve 
~~a:ı ve esir olarak verditt zayiat 
~ı.ınu mevcudun üçte ikisine balit 

•ktadır. 

TORKSÔZÜ 

Laval dün 
Parise gitti 

Cenevre : 12 ( A. A. )- Fran· 

sız Başvekil muavini ve hariciye na 

zm Lavaf refakatinde Luguet olduğu 

halde Alman makamlariyle müza

kereler yapmak üzere f=ugün Parİle 

muvasalat etmiştir • 

Ortak şark ltıgiliz 
kuvv~tlerinin faaliyeti 

Kahire: 12 (a.a) -Orta şarkta

ki lngiliz havı kuvvetleri Bingazı ve 

Sidibaraniye hücüm ederek bu böl· 

geleri ıiddetle bombardıman etmiş· 

tir. Birçok hasar yadılmıştır. 

Vilkinio nutku 
Vaıington : 12 (a.a) Bay -Vilki 

radyoda bir nutuk söyleyerek, Ruz· 

veltin yüksek vazifesinin adamı ol· 

dutunu, ona yardımda Amerikalıla· 

nn borçlu olduğunu, Allahın da ken· 
disiııe yardımını temenni ettitini kay 
detmiş ve Amerikan menfaatleri 
haleldar edilmedilu;e Amerikayı har· 
be sokmamak hakkında Ruzvelt ta· 

rafındao verilen vadin tutulacaiına 
f'min bulunduj'unu kaydetmiştir. 

Amerika bahriye nazu ı 

bir nutuk söyledi 
Vışiogtorı: 12 (a.a) -Amerika 

bahriye nazırı Albay Knoks radyo· 

da bir nutuk ıöylemiıtir. Knoks bu 
nutukta, harbin Balkınlıra da yayıl-

mış olduğunu, halyanın k Ü ç ü k 
Yunaniıtanı ezmcğe uğraştığını, Al· 
manyamn ise Türkiyeyi korkutmak 

teşebbü.Unde buluodutunu anlattık· 
tan sonra " Amerikanın harb harici 
kalmağa mütemayildir ve fakat bir 
alçaklık bahasını detil ,, demiş ve 
Amerikanın istiklali ve medeniyet 
için sarsılmaz azmini tebarüz ettir· 
mi1tir. 

lstanbulpa i iyüz bin 
liralık sığınak yapılıyor 

zı • ±s!&SEE!±222 

Maltaya bir hücum 
Lalta : 12 ( a a ) - Resmi bir 

tebliğ sabahleyin düşman tayyarele 
rinin ada etrafında daireler çizerek 
uçtuklarını fak at sahilleri aşamadık· 
larını bildiriyor. lngiliz avcıbrı der· 
hal faaliyete geçmişlerse de çarpış 
ma olmamııhr. 

Veygand Fr~nsaya 
dQnmiyecekmiş 

Vaşington : 12 (•~) - General 
Veyganpın Faansaya dönmekten im 
tina ettiği hakkında ajanı ve matbu 
atta şayialar dolaşmaktadır. 

Romanyadaki zelzele 
felaketi 

(Birin.:i !ıUıif eden artan) 
zelzelenin devam edecetinf' dair bir 
ammare mevcud olmadıtı kaydedil· 
mcktedir. Demir muhafızlar şefi Hor· 
yasima iane açılacatını ve fakat bu 
ianeye Yahudilerin iştirik eltirilmiyc· 
ceğ'ini beyan etmiştir . 

Dünyadaki Arnavutlar 

Atina : 12 (a.ı) - Bütün ccne· 
bi memleketlerdeki Arnavutlar ora· 
!ardaki Yunan konsolosluklarına mü
racaat ederek düşmana karşı harp 
etmek üzere gönüllü ~lcadolunmak 
iseyorlar. 

Draç'ın bombardımanı 

Atina : 12 (a.a ) - Dün rcee 
lngiliz tayyareleri Arnavutfutun baş· 
lıca limanı olan Draç'ı bombardıman 
ettiler. Bir mahrukat deposu tahrip 
edildi. Çıkan yaniın 160 kilometre 
uzaktan g0rülmüştür. 

Hitler - Molotof mülakatı 
Bcrlin : 12 ( A. A. ) - Hitler 

Molotof mülakatı iki buçuk saat 
sürmüştür. 

Hür Fransızların faaliyeti 
Kahire : 12 ( A. A. ) - Hür 

Fransız kuvvetleri Libvcvill'e gir
mitlerdir. General Tetu mukavemete 
nihayet verilmesini emretmiş ve bür 
Fransız kuvvetleri kumandanına tes· 
lim olmuştur. General Dögol yar· 
bay Parrant'ı Gabon valiliğine tayin 
etmiştir . 

lngilterenin Moskova elçi
si ve Molotofun seyahati 

Moslcova : 12 ( A. A. ) - lngil. 
tnenin Mo.skova büyük elçisi dün 

Evvelce yapılan sığınaklara ilave 
ak,am Sovyetler Birliği hariciye ko 

lstanbul : 12 ( Türksözü muha 
birinden) - Saferberlik müdürlüiü 
şehrimizde umumi siper ve sığınak 

yapılması için belediyeden 200 bin 

liralık tahsisat istemiştir. Bununla 
bir kısım prlif korunma ekipltrinin 
ekstklikleri de tamamlanacaktır. Bu 
ekiplcr;için de 70 tulumba alınmış 
tır. 

ten 490 Lin liraya yapılacak ııtınalc. miser muavinini ziyaret etmiştir. Sov 
laa dan ikisi şehrin müstakbel planı· yet matbuatı Molotofun Berline yap 
na göre kazılacak, ileride bunlardan l tıj'ı ziyaret hokkınd~ tam bir ıüküt 1 

tünel halinde iıtifade olunacaktır. muhafaza etmektedır. 1 

Sayfa 3 

Mısırın harbe 
girmesi keyfiyeti 

Kahire : 12 (a.a) - Mııırın ita). 
yanlara karşı harbe girip girmemek 
hakkındaki kararı Perşfmbe aiinü 
toplanacak olan Mısır meclisi vere· 
cektir. Mısırda halk ıki kıımı ayrıl· 
mıştır. Bir kısım halk derhal harbe 

f girmek, diğer bir kısım halk dı ka· 
rar vermekte iıticıl göstermeme~ 
fıkrindedir. 

Memurlar ve ytrli malı 
Ankara 12 (Türksözü Muhabi· 

rinden) - Devlet dairdcrindc çalı 
şan müstahdemlerin yerli mıh ıiy· 
meleri mecburiyetine ait olan kanun 
da bazı detiş'klikler yapılmııtır. 

Buna göre lüzum n zarurrt halin· 
de yerli o1ınıyan mallar da istimal 
edilebilecektir. 

Basra yolu açıldı 
Ankara : 12 (Türk Sözü muha 

birinden) - Şimdiye kadar uıak 
şark memleketlerinden ithalatta bu· 
lundugumuz Bağdad Basra yoluyla, 
dün ilk defa olarak Amerika ve 
Japonyaya ihraç mallarımız gönde· 
rilmiıtir. 

Amerika • Yunanistan . Türki · 
ye limınlın ırasında işliycn Yunan 
vapurlarının harpten sonra tatili 

faaliyet eylemeleri, Batdat - Basra 
trınsitinden azami istifade imkan
ları aramamıza sebep olmuttur. 

Ceyhaoda spor teşkilatı 
Ceyhan: 12 (Tüık Sözü muha· 

birinden ) - Üç gündenberi Cey-

handa bulunan bölgemiz beden 

terbiyeai müdürü c~} handa gençlik 

teşkilatının derhal faaliyete ı~çmui 
için tetkikat ve tetel;>büaatta bulun · 
muş ve (Ceyhan rençlık apor ku· 
lübünü ] kurarak ilk ıçtimaına riya· 

ıet etmiştir. 

Beden terbiyesi Genel.Direktör 
lüğünden gelr n 29 sayılı talimata 

röre Ceybaoda kurulan bu ıpor 
kulübü idare heyeti flJ ıekildc tesbit 

edilmiftir. 

Başkan: nu\cat Kimil T tkerek 
umumi kitip: Osmanlı Bankası mü· 
dürü Hikmet Üçok. Beden terbiyesi 
ve Spor amiri: i•ndarma komutanı 
Mkim: Hükumet doktoru Turaut 
Onay, muhasip ve veznedar: iş Ban· 
kası muhııibi Kamal Ormay. Kulüp 
idare amiri: tüccar Cemil Burhan· 
lıoğlu. Ceyhandı btşyüze yıkın be· 
den terbiyesi mükellefi bulundu· 
ğuna göre Ceyhanda iş oldukça 
mühimdir. . idare heyetine yeni 
ödevlerinde baıarılar dileriz. · 
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ithalat şirketleri 
tasfiye ediliyor 

lstanbul : 12 ( Tüı ksözü muha 
birinden )- ithalat birliklerinin ku· 
rulması üzerine kendiliklerinden lağ· 
vedilcniş olan ithaJat limited şirket· 
!erinin tasfiyelerine başlanmıştır . 

Bu limited şir ketlerdcn ilk ola 
rak deri limited tasfiye haline gir
miş ve tasfıye memudan tayin olun· 
muştur , Diger limitedler de , heyeti 
umumiyelerin verdiği tasfiye karar· 
ları mucibince tasfiye olunacaktır . 
Bunlar manifatura limited , çuval ve 
kanaviçe limited, çay ve kahve li· 
miteddir. Demir limitedin kuruluşu 
resmiyet k ı sbetmediği için bu limi· 
ted tasfiyı· olunmadan mevcudu or· 
takları arasında taksim olunmuştur. 

Diger taraftan Ticaret Vekaleti 
tasfiyeleri sonuna kadar ömürJeri 
çok kısa olan bu limitedlere ortak 
olan ticart t ve sanayi erbabının ıa· 
rar görme ıncleri için şirketlere koy· 
dukları Sf'ı mayenin kendilerine ia· 

desine müsaade etmiştir .Yalmz km· 
dilerinden buna mukabil bir senet 
alınmış tasfiye bu esas üzerine yü· 

rütülmtie başlamıştır . Limitedlerin 
menkul ve gayrimenkulleri ise ta· 

mamen ytrlcrine kaim olmuş bulu· 
nan ithali• birliklerine intikal etmiş· 

tir. 

Limih dlerin ort"kları ayni bu 
defı birli\ 'ere duhuliye olarak bir 

• 1 llan 
Gençler .. Cenç kızlar .. Sevenler .. Sevişenler .. Hepiniz 1 Adana Halkevi Reis 

B U A K Ş A M liğinden: 

ASRİ SİNEMAYA 
geliniz. 

G!;EMANIN EN GÜZEL 2 AŞIK! O~ 

Loretta YOUNG 1 1 Richard GREEN 1 
in fevkalade bir tarzda yarattıkları 

Düşrnan 
Çocukları 

baştanbaşa renkli harikalar filmini görünüz. 
Şayanıhayret manzaralar, göz kamaştıran dekorlar arasında geçen 

haiin bir aşk macerası. .. 

ilaveten: Tim Makkoy taraf1ndan yarmtılan m11cer11 
ve aergüz••t: filmi 

ÇAYIR HIRSIZLARI 
• 

Bugün gündüz matinede son defa 

Cebelüttarık casusu - Çayır hırsızları 

Gündüz Bayanlara, Gece fJ 
keklere Türkçe okuyup yazrfı~ 
ögretmek için Halkevi tarafınd' 

• 15 İkinciteşrin ayında dersanel' 

açılacaktır. isteklilerin şimdidtl ~ 
nüfus tezkeresi ve dört fotoğrafı ~ le 

birlikte Halkevi bü ·osuna müraJ ~~ 
la kayıt olmaları ilan olunur. 

dürlüğünden : 
• 

Pazarlığa konulan 1281 lira ke ~la 
şif bedelli ve 700 metre murabb': U 
mdaki tratuvarların islahı için ~ ~ 
pılacak hafır, grobeton ve tefriş 11

1 
~ 

leri 19 / 1 l I 940 salı günü s•~ ,, 
11 de puarlıkla ihale edilecekti' 
Taliplerin evrakı müsbiteleriyle bir· 
likte mezkfü a-ün ve aaattc Ad•pl U 

P. f.T. Müdürlük binasındaki ~O' 
misyona müracaatları ilin olunur· ı_ 

12478 ~u 

• 
___ ,,,,, .... il 

Bu gece 
Nöbetçi eczahane 

mikbr vermişler ve yapbklMı ~ ~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
üzerinden birliğe yüzde yanın ver· 

Halk f.czancsi 

meii taahhüt etmiılerdir. 

RAD'"t OC • 
IROGRAMI: 

13- 11 - 1940 Çarşamba 

8.00 Pı gram, saat ayarı 

8.03 Müzik: Hafif program 

8.15 Ajans haberleri 

8.30 Müzik : Program 
8.50/ 
9.00 Ev Kadını - Yemek 

•.12.30 Program Saat ayarı, 

12.33 Müzik: Karışık şarkılar 

12.50 Ajans haberleri 

13.05 Müzik : Karışık şarkılar 

14.20/ 
15.30 Müzik : Radyo orkeslrHl 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Oda musikisi 

18.30 Konuşma (Dış Politika) 

18.'45 Çocuk saati 

19.15 Müzik : Çocuklar için 
19.30 Saat ayarı, ajans 

19.45 Müzik : Fasıl heyeti 

20.15 Radyo Gazetesi 

20.45 Müzik : Büyük küme sazı 

21.10 Konuşma (Neslimizin hayat ve 
sıhhatı) 

21.25 Müzik : Beraber Şarkılar 

21.45 Müzik : Riyaseti cumhur ban-

dosu 
22.30 Saat ayarı, Ajans 

22.50 Müzik : Cazband 

23.25/ 

23.30 Program ve Kapanış. 

İlan 
Seyhan Vilayeti ·Vakıflar Müdürlüğünden: 

Ce}' handa Çarşı içinde cami etrafındaki vakıf dükkanların enkazı ka · 
imen satılacaktır. Muhammen bedeli (120Q) liradır. ihalesi 15-11-940 
cuma günü saat 15 de ceyhıında ve m ~hallinde yapılacaktır. 

isteklilerin ihaleden evvel Adana Vakıf lar Müdürlüj'üne ve ihale za· 
manında da oradaki komisyona müracaatları ilan olunur. 

12480 

Adana Askeri Satıp Alma Komisyonundan: 

1 - Askeri ihtiyaç için 100 ton un alınacaktır. Muhammen bedeli 
(16 500) lira muvakkat teminatı (1237) lira (50) kuru~tur. 

2 - Pazarlığı 15 . l 1 . 940 cuma günü saat 11 de yapılacak'tır. Is· 
teklilerin belli gün ve saat Adana Askeri Satın Alma Komisyonuna mü· 
racaatlaır. 12479 

ilin 
Seyhan Kültür direktörlüğünden ; 

Adana lık mektebleri için satm alınacak Odun, kömür ve kok kömü· 
rünne ait liste aşağıya çıkarılmıştır. 1940 ikinci teşrm 21 Perşeme günü 
saat 10 da vilayet daimi tncümrninde ihalesi yapılacaktır. 

Cirıs Fiyatı Mık darı Tutan 
Lira kuruş kilo ton Lira kuruş 

Kok,kömürü 30 50 
Manğal kömürü 5 
Sobalık odun 115 

12462 6-10-15-20 

5000 
10000 

8 276 00 
250 00 
150 00 

676 00 

Tarsus kapusundı 

• 

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna az• 

Hava kuvvetlerlmlzln ço· 
A•lmas1na yardım edlnl# 1 

CiNSi 

Ke:ıa' 
Ma. -pa-r-la-tı-• 

Ma. temizi 
Kapımah 
Y. Pamu~ 
Klevland 1 

,, yerli 
Arpa 
Yulaf 

En az 
K. 
ı2 
50 
47 
60 

45·---
60 



1\11 ~var? 
~"1ok? 

• 
Posforlu halılar 
llıcrika tiyatro ve sinemalarında 
Çok faydalı bir icad tatbik edil 

ddir. Bu icad , tiyatro ve sine· 

• ışıklar söndürüldükttn son-

trılıkta hafif hafif paraldayan 

~rı tııüşterilere yol gösteren 
~ U halılar döşemekten ibaret 
. halalar, iplikleri tosforlu ol· 

'çin karanlıkta hafif hafif pa· 

~ktadır. 
' Yle halılar ile döşenmiş ka· 

~İt sinema veya tiyatro salo· 
~ırtnler, fosforun hafif panl · 

· ~I bakarak kimseye çarpmadan 
arına oturabilmektedir. 

• 
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Boşanmanın kolaylaştırıl

ınası için hazırlanan proje 

Projeye göre, sulh teşebbüsleri istenirse doğrudan doğruya Asliye mahke

melerinde yapılacak ve her türlü muamele en kısa zamanda bitirilecektir 

Ankara : 12 (Türksözü muhabi

rinden) - .Adliye vekaleti boşanma 
davalarında esaslı tadilat yapan bir 

kanun proje.si hazırlamakla meşgul
dür. Bu suretle medeni kanununda 

yapılması düşünülen değişiklik usul 

kanunlarında yapılarak ~ücuda geti· 

rilecektir, 

Şimdiye kadar sulh teşebbüsleri 
evvela sulh mahkemeleri nezdinde 

yapılıyor, bu hal işin çok uzamasını, 

tarafların sıkıntı ve zarara uğrama

sını mucip oluyordu. Yeni projeyi~ 
sulh teşebbüsü istenildiği takdirde 

doğrudan doğruya asliye mahkeme· 

lcrinde yapılacak ve her türlü mua· 

'General M. Akyüz 
vefat etti 

meltnin en kışa bir zamanda ikma· 

line çalışılacaktır. 
Alakf!darlar, b~ takdirde daima 

zorluğu ileri sürüİen boşanma dav:i· t 

larının çok kolaylaşacetğını söyleı:nek·: 
tedirler. 1 

• 

Ankara 8 - Büyük Millet Mecli· 
si azasından General Muhittin Akyüz 
evvelki akşam onyedide geçirdiği bir 
anjin neticesinde hayata gözlerini ka
pamı~tır Merhumun cenazesi bugün 
öğleyin Hacıbayram c~m.isinde~. ~~~a
simle kaldırılarak şehıtlığe goturule·. . . . . .. 
cektir. 

' ubk ı kı· · w • . ı usuz ar ınıgı 

etikanın Şıkago şehrinde inşa 
ı b,, Uyku.,uzlar kliniği ,, işle· 
ı· aştamıştır • Evlerinde uyuya· 

lar ve yahut müzmin bir uy· 

·ıMemleketimize 
otomobil lastiği. 

yakında 
geliyor 

Rahmetli General, 71 yıllık hayatı
nın kırk yılını memleketine büyük hiz
metler ifasiyle geçirmiştir. Sultan Ha-
mid devrinde istipdatla mücadele et· 
miş, genç yaşlarını menfalarda geçir
miş, Meşrutiyetin ilanında mühim ida
ri ve askeri vazifeler deruhte etmiş, 

umumi harp esnasınde Asir havalisi 
kumandanlığında bulunmuştur. Milli 

~h lutulmu~ olanlar, bu kli· 

tedavi ediliyorlar . 

Usuzluğun muhtelif sebeble· 

Un uzadıya tetkik etmiş olan 

lqsıs doktorlar, müracaat eden 

aviye başlamadan evvel sıcak 
Qra tabi tutuyorlar . 200 ya· r t1 bu klinik her gece dolup 1 
tadır. Müşterilerin bazıları bu 

. ~Üeısesesinde , ertesi günü 
adar uyanmıyacak derecede 

~~ti derin bir uykuya dalmak· 
lıtıikte uyutucu ilaçların kul-

•ı, kati surctt" yasaktır . 

l 
i\tı sandalya aşırmış 

~tıf 
l Oğlu Hasan Kayadelen a· 
il~· 

~ 1 Seyhan Parktan beş san· 

~Şıthken derdest edilmiştir. 

il 
~~llAR BAŞLIVOR 
~· 
'Yeti umumiye müfettişi Mar-

ı 0lin, yaptığı tecrübelerle bir 

~ il.11dıran, yuvarlak yanaklar, 
~'Yade halim selim bir burjuva. 

~~t Onu bukadar tavsifle bırak· 
~'~lık olacaktı : Müstehzi göz· 

ıqn eskin bir zeka okunuyor, 
b~ı kanun düşmanlan için 
ır kararı gizliyordu. 

t 
0ııu geçiyordu. O 10,30 da 

~ ~çı dükkanına girdi. Mağa
~· tsnıındaki perdeler tama

d'~ilnıişti. Zannediliyordu ki, 
• ilk.kanın bütün gün kapalı 
~ı ~ 

~osteriyordu. 
it k 
~ 0 rniseri onu hemen karşı-
tıı birinci tahkikatı yapmıştı. 
. andanberi hakiki kıymetini 
'f it 1 lllüfettişin mütebaki kıs· 
llılarnasını istiyordu. 
ô p 

Sı ellemart orada idi. Oç 
ltı Ve mağaza hizmetçisi de 
ıştı, 

~6 
Ducolin çehresine bir yu • 

Vererek, her istintakın baş· 

fstanbul : 12 (Türksözü muhabi
rinden) - Şehrimize gelen malumata 
göre, Türk.iyeye pek yakın bir mem· 
leketten yakında mühim miktarda oto· 
mobil lastiği ithal edilecektir. 

Bu lastiklerin memlekete girmesi, 
lastik piyasasında ferahlık uyandıra· 
caktır. H~len otomobil lastikleri pek 
pahalı satılmaktadır. Sulh zamanlarında 
35 liraya kadar satılan bir adet oto· 
mobil lastiği halen 300 liraya hrlamış· 
tu · Bu para mukabilinde bile lastik 
bulmakta müşkülat çekilmektedir. 

Diğer taraftan Suriyede de 6 bin 
adet satılık yeni otomobil lastiği bu-
lunduğ'u haber verilmiştir. 

Bu lastiklerin sabn alınması için de 
tetkikler yapılmaktadır. 

Altın fiyatı 

lstanbul : 12 (Hususi) - Altın 
fiyatları dün 1 O kuruş yükselmiştir. 
Evvelki gün 23,95 lira değerinde o

lan bir altın, dün 24 lira 4 kuruş 
üzerinden muamele görmüştür. 

Ücretli memurların 
maaşa geçiriluıesi 

Ankara : 12 ( Hususi ) - Yeni 

baren kanununa ek 3888 numaralı 
kanunla devlet dairelerinde çalışan 

daimi ücretli memurlar kadroları de 
recelendirilmiştir. 

Hükumet, bu m u m u r 1 a r ı n 
maaşlı memur o\ m a l a r ı imkan- · 
larının tetkik olunacağı vadinde bu· 
)unmuş ve bu maksatla bütün veka· 

letler delegelerinden mürekkep ol-

mak üzere Maliye vekaleti müsteşarı 
Cemil Yeşil'in reisliğinde bir komis 

yon toplanmış ve vekaletlerin ücret 

li memur kadroları hakkındaki tek· 

liflerini tetkik ederek bu memurların 
maaşa geçirildiği takdirde bütçe ü · 

zerinde meydana getirmesi muhte

m~I değişiklikleri görüşmüştür. 

GECE BEKÇiSiNiN ESRARI 
~~~~Y~A~Z~A~N~·~~~~~~~Ç~E~Vi~R~E~N::=::==:==::= 

Claud Ascaln Tefrika Sami Göksu 

!angıcı mühim olduğu için, dikkatle 
dinleyordu. 

Komiser 

- Ben hepsini isticvap ettim. 
dedi. 

- Peki, ne netice elde ettiniz? 

Komiser hiç bir şey noksan bı

rakmadan bütün vak'ayı nakletti. 
Mösyö Pellemart'ın sıhhatini sormak 
için gece bekçiye telefon etmiş, ce
vap almış olduğunu, sabahleyin Ma
thieu'nun kapıcıyı yerine bırakmış ol· 
duğunu söyliyerek onun vaziyetini de 
izah etti. 

Komiser 
- Aramak için Mathieu'nun evine 

adam gönderdim, fakat... diye sözü 
kesti. 

Ducolin Müsterih ve neş'eli bir 
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gülümseme ile 

- Fakat... Tabii bulunamadı? 

dedi. 

Komiser 
- Filhakika öyle, diye teyit etti. 

Kayboldu... Katibime, siz telefon et· 
meden evvel, firarinin işaretlerini ve 
hakkında tafsilat verdim, Paris ve Cİ· 
varındaki bütüa komiserliklere tebliğ 

etmesini emrettim. 

Mösyö Pellemart'a emniyet verici 
bir baş hareketi yaparak 

- Onu muhakkak bulacağız .. dedi. 

Ducolin kasaya yaklaşmıştı. Bu, 
evvelce söylediğimiz g'ibi patronun 
bürosuna giden merdivenin altında 
buluuuyordu. Kendi hakikf irtifaı ile 
takriben bir buçuk metre yüksekliğin
de basamakların alhnda yanda te-

mücadele başlayınca Kastamonu ha· 
valisi kumandanlığına tayin olunan 
General, Sakarya harbine kadar ora· 
da kalmış ve müteakiben Adana'mn 
düşmanlardan tesellümünde Adana ha
valisi kumandanlığ'ina tayin edilmiştir. 

Milli zaferden sonra Tahran ve 
Kahire elçiliklerinde siyasi hizmetler 
gördükten sonra Büyük Millet Mecli· 
sinin üç devresinde de millet vekilliği 
eden General Kars mebusu idi. Sa-
yın eşinin ve oğlunun acısını paylaşı· 

rız. 

Milli Şefimizin Türk tarih 
kurumunda tetkikleri 

( Birinci say fadan artan ) 

nü ders kitaplarının, bilhassa tarih ki· 
taplannın vücuda getirilmesinde esaslt 
bir metod takibinin gözöünde tutulma
sını tavsiye buyurmuşlardır. Şefimiz 
burada dört saat kadar meşğul olmuş
lardır. İnönü kurumdan ayrılırken tak· 
dirlerini izhar buyurmuşlardır. 

Bu esnada talebe, Milli Şefi hara· 
retli alkışlar arasında teşyi etmiştir 

şekkül etmiş bir boşluk görülüyordu. 
Bu ilk defa müfettişin na7,ı rı dikkati
ni celbetti. Epeyce tetkik el ti, başını 
salladı. Döndü, müessese mc ınurlarına 
baktı. Ufak tefek olan satıcı kıza 

- Matmazel, dedi, şuraya girıne
nizi rica edebilir miyim ? Evet. .. Kasa 
ile merdiven altı arasına. 

Matmazel Odil kabul etti; fakat 
bütün gayretlerine rağmen bu daracık 
mahalle giremedi. Ducolin teşekkürle 

- Israr beyhude olacak, diye 
ilave etti. 

Onun neyi öğrenmek istediğini 
hepsi anlamıştı; oraya bir küçük insa
nın saklanmış olmasından şüphe edi
yordu. Bunun için bir çocuk lazım 
olacaktı.· 

Polis 
- Kasayı görelim, dedi . 

Mösyö Pellemart anahtarı kilide 
soktu ve açtı. 

Ducolin mırıldandı 

- Komiserin söylediği saat sis· 
temi daimi surette işleyor mu? 

Mösyö Pellemar cevap verdi: 

- Sonu var -
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Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha-

T ür ksÖzÜ Matbaası: rita, Bil~mum Matbaa İşlerini Türkiyede 

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

ko~mo: 
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Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 
Mücellithanesinde Yapılır. · 
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T. iŞ BANKASI TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 

-

. 

ikramiye 
. 

Pli n ı 

KEŞ1DELER : 

4 Şllbat, 2 Ma,ıs, 1 Aıaatos, 3 İkiRcitf'~rİA 
tarihlerinde yapalır. 

1941 iKRAMiYELER! 
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
8 " 

1000 " 3.000 
" 2 

" 
750 ,, 1.500 ,, 

4: " 500 " 2.000 " 
8 " 

250 " 2.000 ,, 
35 - 100 3.500 n " " 
80 " 50 " 

~.000 " 
300 " 20 " 

1.000 n 

Kuruluf tarihi : 1888 
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~ T. iş Banlı:aıına para yıt1rmıklı, yalnız para biriktir-
•· miŞ c;ımaZ: iyni !amanda falihinizi de denemiı olursunuz. 
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Doktor Muzaffer Lokman 
Seyahatten dönmüştür ve her gün muayene

hanesinde hastalannı kabule başlamıştır. 
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Matbaamızın gazete kısmmdı 

çü,mak üzere bir mürettibe ihti
yaç yardır. ldarebanemize müra. 

cıatl1rı. 
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