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k Millet Meclisi 

~ilıra: 13 (TürksözU 
"inden ) - Büyük 
"1ec11sı bugün top· 

ingiltere bOtl.in ihracat 
mahsullerimizi alacaktır 

~ ru:oı:namede konu
bir şey olmadığm· 

lıahen günde top- ] 
U:ıere dağılmışllr. l 

iHRACt\T PiYASAMIZDA CANLILIK 

----~··· ..... ..._...__ 

alyanlar'ın 
tıanmasına 
'thiş darbe ! 
ırı T aranto limanına 
~ İngiliz baskınında 
~l YANLARIN 1 

ZIRHLISI 
KRUVAZÖRÜ 
1-iA EDiLDi 

• 
« '. 13 (a.a.) - lngiliz Bah· 
'lı iU resmi tcbliti ncş-

---r·~ ....... • .. _....-..,, ........... _ 

lzmir linııınındn ihr:ıc:ıt 

Hitlerin Molotofa 
verdiği ziyafet 

d • Berlin : J 3 (a.a) - Hi.lcr bu'rün 
lo~tıanması, esas cüz'ü tam· saat : '4 • Sovyetlcr Bi !iti Hc;lk lı..o 

da bulunmakta olan ftal· miscrlrri reisi ve hariciye komiseri 
'it ~sına kendisini felce u~- Bay Molotof .şcrdine hususi bir ziya-

tbc indirmiştir. 11-12 fet vermiştiı. Bu ziyafette Molotof un 
·• t~ccsi deniz tayyareierimiz mayeti erkanından bazı zevatla Alman 
.~ ır taarruz yapmışlardırki, hariciye nuırı, Alman başkumandan 
~le ~il.hah yaptıtırntl keşifte lıtJ, propağanda nazırı ve Hitlerin hu-
t ltaflarla lcsbit olunmuştur. susi kurmayı hazır bulunmuşlardır . 
qg«hit oldutuna göre, Vittor· Bcrlin : J 3 (a.a)- Hitler tarafından 

·~~~ıı bir Zırhlı ön güver- 1 Molotof şerefine verilen ziyafetten son 
)\\~Saplanmış olarak iskele ra Alman hariciye nazırı Ribenlropun 
!~ktadır. kavur sınıfından ve Sovyetlcr Birliği harici~ e komiser 1 

4 t~'ta oturmuş ve arka ta· muavini Dekanazot'un i~tirakiyle siyasi 
~~ 0~ kuleside dahil olduğu müzakerelere de..,am edilmiştir. ı 
ıtu-~0tnülmüştür Bu zırhlı da ı Bugün Hitletin Moloı ofa yaplığ'ı 

1 
gurette iskele tarafına· ziyaret dört saatten fazla sürmüştür. 1 
~cU sahifede) ( Gl'risi UçUncU sııhifede) 1 

~iirk - Fin ticaret . 
~rigete giriyor 
hl Ankara : 13 ( Telefonla )- Tür-
'~ tr birçok kiye - Finlandiya arasında cereyan 
h eden ticaret müzakereleri neticelen · "l\'aff k t miştir. Yeni anlaşma ı Kanunu evvel 

1. a JY e 940 tarihinden 30 Teşrinisani 941 e 

~~~andılar kadar mer'i olacaktır • 

-~ e . l . sır er1 artıyor 
: 13 
hıı (a.a) - Yunan baş ku· 
ıı •ı tebliği: Pindüs' bölge-
ltıı lalyan esirlerinin sayısı 

alo: tadır. . 

teçen harp malzemesi ara· 
~· ıçukluk toplar. Havan 
ırıel' .. 1 tufenkler vesaire var-

ı~ 
tiıtı• 

~~~I ız iki aJay sancaAı al-
~ iltıan düşman yarahlan

~ri,i UçUncU snhifede) 

Yeni anlaşmaya bağlı listelerin 
birinde lisans verebileceğimiz mallarla 
kontenjanları , diğerinde de Finlandi-

yanın ihraç malları ile kontenjanları 
yazılıdır . ihraç mallarımız arasında 

muhtelif nebati yağl a r , kuru meyva
lar, tiftik, tütün, taninli maddeler, de
riler, barsak vesaire bulunmaktadır . 

Finlandiyanın ihraç malları arasında 
t 

ise sellüloit, muhtelif kağıt ve karton 1 

lar, elektrik ampulleri ve .s;ıire vard'.r. j 
Yeni anlaşmanın tatbıkatı nı takıb 'ı 

ve işlemesini temin için muhtelit bir , 

komisyon teşkil oluıi c. cak tır. ı 

fanl iyctiııdı:n bir intiba 

lımir : 13 {Türksözü muhabirin

den) - Haber verildiğ-ine göre yeni 

bir anlaşma ile İngiltere hükumeti bü
tün ihracat mahsullerimizi mübayaa e· 

decektir. 

Son aylar zarfında ihracatımız çok 
{yidır. Teşrinievvelde lzmir limanından 
3,489,578 lira kıymetinde mahsul ve 

32,417 liralık da hayvan ihracatı yapıl

mıştır. İzmir borsasında hararetli m~

ameleler olmaktadır . lngiltere yalnız 

üzüm ve incir mahsulünden on bin 
ton mübayaada bulunacaktır . 

İngiliz ticaret birliğ'i n emleketimiz· 

de daimi bir büro açııcaktır. Bu büro

nun merkezi Ankarada olacak, şube
leri lzmir ve lstanbulda bulunacaktır. 

GOmrOkteki malları tüc
carlar yakıi1da çekecek 

Ticaret Vekaleti me"cut malların ve tediye 
şartlarının tesbiti işine devam ediyor · 

B. Çörçil 

ÇÔRÇIL iN A. KAMA .. 

RASINOA BEY ANA ll 

londra : 13 ( Royter ) - Bugün 

Çö ıçil A vam kamarasında şiddetli al 

kış lar ar2!'1 1da bir nutuk söylemiş, 

Akdeniz bahri mu vazenes ine kat'i le· 

sir yapacak olan lngiliz zaferini anlat· 

lstanbul : 13 ( Türksözü muhabi
rinden) ·- Ticaret Vekaleti gümrük
lere gelmiş olup da henüz çıkanlma

mış malları tesbit etmektedir. Bu gibi 
mallar, bilhassa İstanbul gümrüğünde 
fazladır. Vekalet malların kimlere 
ait olduğunu, hangilerinin ithali icap 
ettiğini kararlaştırdıktan sonra bu mal-

ların sahiplerine mallannı çekmelerini 

bildirecek, çekmiyenleri bizzat çeke· 

cektir. Vekalet, bu hususla tacirlere 
azami kolaylıklar gösterecek, mah 
gönderen firmaların hukukunu düşü-

necek, tediye şartlarını da tesbit ede· 
cektir. 

Yunan Kralının mesajı 

Atina : 13 ( A. A. ) - Yunan 
Kralı halyanlar taratındıın bombar 
dıman edıltn şehirler halkına bir 
mesaj göndererek teessü ı ünü izhar 
etmiş onları cesaretlerinden dolayı 
tebrik eylemiştir . 

HER 
SAYFA 

ÇIKAR 

m ıştı r. Bay Ç ö. çi 1 lı a ! yanın b Ü yük de- ' :;;:;;iiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;iiiiii;;;;-iiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiim 
rıiz zayiatının bldnçosurıu vermiştir. 



14 Tcşrinisaai '.ro 

14-11-1940 Pcr~embe 

8.00 Program, 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: Fasıl heyeti 

12.50 Ajans haberleri 

13.05 Müzik: Fasıl heyeti 

13.20/ 
14 00 Müzik : Karışık program 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Caz 

18.40 Müzik : lncesaz 

19.15 Müzik : Keman soloları 

19.30 Saat ayarı, ajans 

19.45 Müzik : Karışık şarkılar 

20.15 Radyo Gazetesi 

20.45 Müzik : Sevilmiş parçalar 

21.00 Müzik: Dinleyici istekleri 

21.30 Konuşma (Sıhhat) 

21.45 Müzik : Radyo orkestrası 

22.30 Saat ayan, Ajans 

l!.45 Müzik : Cazband 

23.251 

23.30 Program ve Kapanış. 

Lik nıaçları 
Adana lik maçları f ıkstürüne 

Cumartesi gününden itibaren baş 

!anacaktır. Bu i k mrıç saat 14,30 
da Torosspor ve Demirspor talcım 

ları arasında olacaktır. 

Atlıspor kulübü · yeni 

reisi seçildi 

Ath Spor kulübü idare hey'eti 

evvelki gün yaptığı içtimada reis 

8. Agah Yüce'nin Adanadan infika 

lci dolayısiyle ku'üb reisliğine Üs· 

manb Bankası müdürü Bay Calib 
Serter intihap edilmiştir. idare hey'· f 
etinde açılan bi.r azalığa da yedek I 
az:.lardan Bay lbrahim Telli alın· 
mıştır. 

Daire mesai saati eri 
. . 

Resmi ~airelerde mesai saatleri 

değiştirilmiştir. Bundan böyle ~abah · 
lf'yin saat 8,30 dan 12 ye kadar ve 

öğleden sonra da 13 den 16,30 a 

l<adar çalışılacaktır. 

Ceyhan Spor sahasının 
·istimlak muamelesi bitti 

Ceyhan Spor sah:.sının istim la· • 
kine ait formalitenin tamamen ik

·mal edilmiş ol:Juğu memnuniyetle 
öğrenilmiştir. Etrafı telle çevrilmiş 
olan 76 dekarlık bu büyük saha 

yakın:la tesviyesine başlanarak en 

ı kıaa bir zamanda kabili istiınal bir 

hale getirilecektir. 

TÜRKSÖZÜ 

Halkevimf zde okuma 
yazma kursları açılıyor 

Gündüz kadınlara, gece erkeklere 
olmak üzere Halkevimiz tarafından ya · 
rın okuyub yazma dershanesi açılacak· 
lır. Bu cfershaneye devam etmek -arzu
sunu gösteren kadın, erkek birçok o 
kuyub yazma bilmeyen vatandaşlar 

Halkevine müracaat ederek kaydolun
maktadırlar. 

Dershaneye girebilmek için müra
caat ederken halkevine yalnız nüfus 
kağıdı göstermek ve dört adet vesika
lık fotoğraf vermek kafidir. Her sene 

olduğu gibi bu sene de bu der.;
hanenin büyük bir alaka göreceği şüp-

hesizdir. Henüz okuma yazma öğren- 1 
memiş bulunan vatandaşlarımıza derhal 
bu dershaneye kaydolunmalarını tavsi

ye ederiz. 

Halkevimizde malul 

gençlerin konseri 

Halkevi salonuıda bu akşam 
saat 20.30 da Kö·lt r, Sağırhı r ve 
Dilsizler Cemiyetinden sağır ve 
dilsiz mubasebc:ci Bay Aptullah 

Çaydam, azadan Bay Hamdi Gün· 
doğarken ve kör fülii\ist Bay Şa 
liin İşiner tarafından bir müs:ırnere 
teıtip edilmiştir. 

Bu müsamerede Ankara Rad
yosunda da arasıra din'e 1iğimiz kör 
fülÜtisl"' Bay Şahin Jşiner fülüt kon-

seri verecektir. ayııca diğer sağır 

ve dilsiz arkadaşları da hareket ko-
11~şmalan yapacaldaraır. Bu .,konuş· 
ınaların pek enteresan olaca~ı ve 

alaka göreceği muhakkaktır. Bu 
güzel gece için küçük bir duhuliye 

k:onmuştur. H 1lkımızm bu kohlleri 

. dinlemelerini tavsiye ederiz. 

Ölüm 
Metkez tc.pu sicil merru•u B. 

Scıib Kip tutulcu~u utürreeden kur 

tulamıyarak vefat etmiştir. Allah 

rahmet eylesin. 

Fedakar ve 

Parti Merkez 
kongresi bugün 

C.H. Par1isi Adana merkez kaza 
kong.resi bugün sHt 16 da par ti bi· 
nasında yapılacaktır. 

Bir ka ·hna saldıran üç 
adamın muhakemesi 

Kötü maksatlarla Zahidrnin 

evine girm~k ve Z lhi ieye tec-ıvüz

dP. bulunar.ık ağır surette döğmek· 
ten suçlu Ve mevkuf Moıi Hasan, 

Bedir ve Tahir haklarında ıkitJci 
asliye ct"za mahkemesinde devam 
eden du uşma dün nihayet bul · 
muş1ur. Suç'ular hakkında verilen 
kararda neti ·:ete-n Mori Hasan 7 ay 
23 gün, Bedir 7 ay 11 gün ve fa· 
bir de 6 ay 10 g 'in müddetle hap· 
se mahkum edilmiş'erdir. 

Uyuyan arkadaşının 
parasın1 aşırmış 

Kaiağoğlu Fabrikası işçilerin~en 
Mehmet adında biri)şçi arkadaşla· 
rından Muzaff u Kemerin uykuda 
bu urımasından bıtistıfade cebinden 
90 kuruş p_ırasiyle cüzdanını aşı· 

mken yakal~n:nıştıt. Hırsiz Mehmet 
Adliyeye verilmiştir. 

Bir ser hoş b!r adamı 
fena halde döğdü 

Mahmut oğlu Hasan isminde 
biri serhoş 'uk neticesinde Tarsus!~ 
Ali Arı'yı on gün soıra tekrar mu· 
ayenesini icap ettirecek derecede 
döğerek yaraladığından derdest e
dilmiş ve hakkında tutulan zabıt 

varak&siyle birlikte Adliyeye sevk 

edilmiştir. 

Hemşeriler, Çukurovalılar ! 
Yağmurlar ve soğuklar başladı. Hepimiz huzur içinde gördüğümüz iş

leri:nizden evimiı:e döndüğümüz zaman sıcak bir yuva, yanan bir ocak bulu
yoruz. Ne içimizde bir telaş, ne yüreğimizde bir korku var. Rahat çalışıyor, 
rahat yiyor, rahat eğleniyoruz. 

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

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

O, yurda karşı olan mukaddes borcunu ödüyor. Bizim de ona karşı 
ödenecek borcumuz vardır. O.ıa hediye edeceğimiz bir ÇOR<\P, bir YÜ.'l 
KAZA.K, bir ELDlVE.N 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. 

''KIZILA Y11 ın sesine kulak ver l Onun istediğini gücünün yettiği ka
dar yapmağa, vermeğe çalış ! 

Bölgemizde 
ınücadele 

Ziraat Mücadele Baş 
ni Bay Sadettin Sarı 

.. d 1 . - "d t ... tk muca e esını ı are e .... 

faya gitmiştir. Bay Sadet. 
kayanın avdetine kaJar ıı 

12 
A.. 

1 

y 

cade1e baş teknisyenliği.---- · 
IA • t ..... ~du muame atına zıraa u• 

man dairesi müdür v.!kilİ ) 

Avcı bakacaktır. C. E 
Halkevi Gençleri t S 

bir temsil haıırl 
Halkevi temsil şubesıi 

leri bu ay içirıde oyna11111 

terbiyeci lsmail Hakkı 6' 

nun "Kaf J Tamircisi;, ad 
iki perdelik farsını p·o~' 
başlamışlar'dır. 

Ceyhan Beden f~ 
ı ,. ~11 

ve hazır ık a••· 

Ct:yhanda Beden 

spor amirliğine maarif rıı 
Nedim lnaı'ın ve BedtJI 
}ıurd mü ~afaası hazırlık i 

.t 
Jandarma komutanının g· 
lıaber almmıştır. 

Bir hırsız biırt1e 
kadın ııı ahkfırt1 

v .!rilmiştir. 

• Jif 
Mersinde ve Sı ıe 

ruam mücaae 

Mersin : 13 ( fürkf~ 
rinden) - Her sene 0 

ıı§ 
bu yıl da Mersin, Tar5 

··c• şehirlerinde ruam nııJ 

edilmişti. ş 

Bu münas~betle b~ 
sınırları içinde 796 baş ·il 

·ıoı'' muayenesinden g.,çiO 
1 

sinde 326, Tarsusta l/ 
99 baş hayvan mua.Y \S'f'/o 
v-e mallein tatbibtııı~rıı~ 
muştur. Bunlardan Y~Jıı~' 
bir hayvanın ru ım'ı 0 

mıştır. f' 
11e 

Başkaca musap ·tıııerı" 
hayvanlara tesadüf eJı 



TÜRKSôZÜ 
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~------

Abone Şartları 

12 A} lık l'WO Kuruş 
Aylık da abon~ yapılır 

1-Uış memleketler içı n 
Abone bedeli degişmez 
Yrılnız posta masrafı 

zammedııır. 

2 - ll<inlar için idareye 
'n.iiraco.ot edilmelidır. 

::""" .............. ...... 

~RDAN 
~EL -ZELE VE 

İngiliz z~yiatına 
dair blanço 

Londra : 13 (a.a) - Dahi.i 
emniyet nezaretinden bildirilmiştir: 

ri t S K 1 N ·1 Z A M 

Teşrinevvel ayı zarfında ' f ngiltere 
üzerine yapılan hava akınları esna· 
sında 634 sivil ölmüş ve 8695 sivil 
yaralanarak hastahanelere kaıdırıl · 
mıştır. Eylülde 6954 kişi ölmüş ve 
1015 kişi ağır yaralanmıştır. 

Ağustosta 1075 kişi ölmiiş, 1261 
kişi ağır surette yaralonmıştır. Tem 

muzda 258 kişi ölmüş, 321 kişi 

ağır surette yaralanmıştlr. 18_Hazi 
randan sonuna kadar 336 kişi ölmüş 

irçok istilalarda olduğu 
gibi Romanya işgalinde 

i I de ileri sürülen nakarat 
# 0 ll'ıuştur: 

' Eski nizamı yıkmak ve yeri· 
~~rıi_nizamı kurmak! 

ve 476 kişi ağır surette yaralan 

mıştır. Bu suıetle 18 Hazirandan 
U ıddianın yarı yarıya doğru 

\ı!'. Trşrinevvel sonuna kadar ölenlerin 
,&Una inanabiliriz: Gerçc'<ten 
a dtvam ettiği, müddetçe eski adedi 14957 ye ve yaralananların da 

~ Ve eski hayrat ylkılmaktadır I adedi 21368 ki~iye baliğ olmuştur. 
~ .0~enyan,n eski nizamını yık· J · 
lStıyenler, evvela kıralı kaçır · 1 ltalyaolann donanmasına 

ı; sonra bu memleketin dış si· müthiş darbe 
tırıi değjştirdiler ve nıhayct or· 

(Birinci S/\hifc:clcn artan) atıtıı terhis ettirdiler. 
~sef ve elemle haber aldığımıza 1 yatmıştır. 

:~1 ~omanya'da cwelki gün şid 1
1 

Kat'i suretle tesbili kabil olma· 
b 1 u makla beraber kavur sınıfıııdan diğer 

d 
ır zelzele o muştur. uu zel· 

e k 1 bir zırhlı da ciddi surette hasara uğ
. ral sarayının, hariciye neza· .-atılmıştır. iç limanda iki kruvazör 

1lrı Ve askeri umumi karargahının arka taraflarından suya batmış vazi· 
:1i"1nı Öğreniyoruz. 1 yeltedırler. ltalyan donanmasının bü· 
benzerliğe dikkcıt tttiniz mı? 1 tün kuvveti ikisi yeni hizmete girmiş 
~ tabiat da Romanya'da eski olan Vittorya sınıfından, dördü yakın 

llııtı yıkılmasına mı taraftardı'? zamanda yenileştirilerek inşa edılmiş 
İ olan kavur sınıfından olmak üzere 

T. · altı zırhlıdan mürekkeptir. Tam bir 
'1.tab alemi mihver 1 azim ile yapılan ve tam bir muvaffa. 
~~ 1 l d kıyctle neticelenen bu taarruzdan 
~ \' etleri a eyhin e sonra ltalyanların müessir surette kul-
b 'hire : 13 ( A. A . )- Royter !anılabilecek yalnız üç zırhlıları kalmış 

t ~Ôirınin bildirdiğine göre , mih . addolunabilir. 

~ cvıetıerinin Arab alemine kar- lngiliz donanması İtalyanların Trab · 
S\ırneti gittikçe artmaktadır. lusgarptaki orduları ile olan muvasa · 

Pamuk - Hububat 
----~--K~~-o-~n~A_T_l _ _ 

En az 
K. 

En çok--
S K. S· 
~~ 

12,:H5 
50,75 

49- -

lalaıını da ciddi surette iz'aç etmiştir. 
9-10 Teşrinsani gecesi donanma Sidi
baraniyi muvaffakıyetle bombardıman 
etmiş ve kara bataryalarının mukabe· 
lesine rağmen gemilerimiz ne madde
ten ne de insanca hiç bir zarar gör
memiştir. 

Diğer taraftan bir denizaltımız 

bir destroyer himayesinde seyreden 
iki gemiden mürekkep bir iaşe kafile· 
sine taarruz etmiş, ve çok yüklü olan 
3000 tonluk gemilerden birini batır

mıştır. Diğeri de ağır hasara uğra 

mıştır. Batmış olması da muhtemeldir. 

NOT: 

Elenler büyük 
muvaffakiyet 
kazandılr 

( Birinci sayfadan artan ) 

nın sayısı yüzelliyi geçmektedir. 
Bunlara lüzumlu bütün ihtimamlar 

yapılmaktadır. Bir Arnavud bölüğü 
Subaylariyle birlikt~ kendiliklerinden 
teslim olmuştur. Düşman hava kuvvet
leri birkaç köyü bombardıman etmiş 

ve bir kaç kişinin yaralanmasına sebe
biyet vermiştir. 

Avam l< amarasında Bay 
Çemberlayn ekipleı i 

Londra : 13 (a a) - Avam ka· 
marasının toplantısında reis sabık 

başvekil Çemberlayn'm vefatını bil· 
dirmiş, bunun üzerine başvekil Çör 
çil mütevaf fanın nammı hürmet ve 
sıtayişle anan bir nutuk irad etmiş 
tir. Çörçil Çeınberlayn'e " Büyük 
ve asıl insan,, '' Bü} ük devlet adamı,, 
" sulh a~ıkı ve ha.Jimi,, olarak haiz 
o .dugu meziyetleri kaydettikten son 
ra mütcvaffanm Britanyaya yaptığı 
hizmetleri saymıştır, Avam kamara· 
sı sempati tezahürleri göstermiştir. 
işçi ve Li ı eral partileri müm{'ssille· · 

ıi de mümasil beyanatta bulunmuş· 
tur. · 

~ .. ,~J31ttGJ 
Uçan kalelerden on üçü 
İngiltereye veriliyor 
Vaşington : 11 ( A. A )- Uçan 

Kalelerden on üç tant'sİ bu ay 
ıçinde lngiltereye verilecektir . Ay 
rıca yeni iki tip tayyare planı da 
da Londraya gönderilmiştir. 

Bir · aç İt~lyan ticaret 

gemisi daha batınldı 

Lorıdra : 13 ( A. A. ) - Resmi 
tebliğ : Bütücı logiliz filosu Otrant 
kanalında dört İtalyan ticaret ge 
misi ile bu kafileyi himaye eden 

ıki toı pi doyu yakalamış ve ticaret 
gemilerinden iiçünü batırmıştır. Dör 

düncü ticartt gemisi ile bir torpito 
mühim hasara uğram·ş ve diger tor· 

pido ile birlikte kaçmaya muvaffak 
olmuştur . 

5,75 7,75 

lngilizlerin Akdenizdt ki sekiz zıı h 
hsına karşı, ltalyanla ·ın altı zırhlısı Molotof - ~ öring mülakatı 

4,20 
4 

4,75 
-5,50-- vardı. lngilizler in sekiz zırhlısından 

dördü İtalyan deniz filosunu mura· 

kabeye tahsis edilmişti. Şu hale gö· 

re lngilizlerin dört zır blısına karşı 
ltalyanlar altı zırhlı koymuştu . İtal· 
yanların üç zırhlı kaybettiğine göre 

Akdenizde iki mıntakada da muva 

zene kati olarak lngilizler lehine 

teessüs etmiş bulunmaktadır. 

Berlin ~ 13 ( A. A. ) - Mare 
şal Herınann Göring bu sabah Mo· 
lot<>fu kabul ederek kendisiyle uzun 
müddet görüşmüştür . 

f zmire petrol . geldi 
lzmir : 13 ( A. A. ) - Şehri · 

mize mühim miktarda petrol gel· 
miştir. Bu p~troller bir kaç gündür 

1 hissedilen ihtiyacı karşılayacaktır. 

Sayfa 3 

Af rikada İngiliz 
taarruzları 

Kahire : 13 ( A. A. ) - lngiliz 
ha.va kuvvetlerinin rt-smi tebliği : 
Uzun mt'safeli İ.ıgiliz bombardıman 
tayyarelerinin Avlonyaya lyoniyen 
denizi Taranto Vt> diger ltalyan li· 
manları üzerine ta ur uzlar yaptık· 
larr ve lngiliı ııvcı tıtyyarelerinin 
Yunanistanı bazı krnmları üzerinde 
:Car ak o! gez.ii!GJ~ı iı:i bildirmektedir . 
Avlonyada büyiık hesarat olmuş· 
tur. Ayni tebliğe n ~ zaran Trablus· 
garbte Bingazı, Be ı ka, Tobruk üze· 
rine gece hücumları yapılmış Ber· 
kada yerde bulunan iki düşman 
bombardıman ta, yaresi yakılarak 

imha ediln İş, diger yerlerde muh· 
ttlif yangınlar çıka rılmışbr . İngiliz 
tayyareleri şark ltalyan Afrikasın· 
da, Habrşıstanda bir çok nokta
ları bom 'oardıman r tmişler ve mühim 
tahribat ikağ elmişlrrdir. 

Hitlerio .Molotof a verdiği 
ziyafet 

( Birinci sahifeden artan ) 
Bu mulakatın üç saatten fazlası müza
kerelere hasredilmiştir. 

Berlin : 13 ( A. A. ) - Hitlerin 
muavini Ru Jo f :-les bu ~aba h Mo 
lotoru kabul etmiştir. 

ngiliz harp esirleri yekunu 
44,000 i buldu 

Londra : 13 (a.a) - lngiliz har· 
bi)e nazın E.den, Avam kamarasın· 
da, lngiliz haıp esirleri adedinin 
44,000 oldu~unu söylemiştir. 

A vusturalyarıın 

Vaşington elçisi 

Vaşingtaon : 13 (a a) - Avus· 
turc ly nın Vaşingtondaki elçisi Ame· 
ribn hariciye neıaretiyle konuşma· 
larda hulunmaktadır. Müzakaalın 

mevzuu pasifık meselesidir. 

İngilterenin Madrid 
sefiri Lfabona gitti 

Londra : 13 (a.a) - lrıgiltercnin 
Madrid sdiri Samoel Hor, otomobil: 

le Uzbona gitti. 

İngiliz hükumdarlarınin 

Yunanistana sempatisi 

Londra : 13 (a.a) - lngiliz kral J 

ve kraliçesi Yunanistana yapılacak 
yardım liste.sine dahil olmuştur. 

B. Çemherlaynıo 

cenazesi kaldırıldı 
Londra : 13 (A. A.) - Cham· 

berlaynın cenazesi evvelki gece geç 
Vdkit köylülerin hıbcıi olmakıııuı 
kaldırılm ftır. 
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Gençler .. (~enç kızlar .. Sevenler .. Sevişenler .. Hepiniz 

BU AKŞAM 

ASRİ SİNEMAYA 
geliniz. 

1 SİNEMANIN E.N GÜZEL 2 AŞIKI OLAN f 
--, ı' 

Loretta YOUNG { 1 Richard GREEN 

in fevkalade bir tarzda yarattıkları 

Düşman 
Çocukları 

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

hazin bir aşk macerası .... 

ilaveten: 
Tim Makkoy tarafından yaratılan macera 

ve aergüzett filmi 

ÇAYIR HIRSIZLARI 
1 Pek Yakında 1 _ · 

1 Janet MAKDONAL T 1 · ı 
. IAŞKIN SESi. 

Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlüğünden: 
Aşağı:la yazılı erzak 25 I 11 I 1940 tarihinde Bahçe Malmü· 

mür lüğiııı de saat 10 da açık eksiltmeye konulacd ktır. To lip ~erin bu s aat~ 
kadar t r:ıninat a kçaları ile mürac.ıat etmeleri. 

2 - Şartuameler Haru iye - Düziçi Köy Ens litÜ.iÜ Müdü · lüğüode 
görülebilir. 

Cinsi 

Bulgur 
K«'çi eti 
Pi inç 
Patates 

Kuru fasulye 

Asgari 

6000 
bOOO 
6000 
3000 
3000 

124·13 

Kilo 
Azami 

7000 
10000 
7000 
4000 
4000 

Fiatı 

Kuruş 

9 
22 
30 

6 
25 

10 - 14 - 19-24 

Tutarı 

Lira Ku r uş 

47 25 
165 00 
157 50 

18 00 
75 00 

Adana· Öğretmen Okulu Müdürlü
ğünden: 

Alınacak işin 
Cinsi Mrtrcsi Numarası 

Lacivert kumaş 350 - 400 51 O 

M. 
Muhammen bedeli Tt minat 

Kuruş 

523 
Lira 
157 

Okulumuzun talebe ibtiyacı için yukarda cins ve evsafı yazılı kuma· 
şın 14 / 11 / 940 tarihindtn itibaren on beş gün müddetle eksiltmeye 
konulduğu, 

Kat'i ıh;tlesinin 29 I 11 I 940 cuma günü saat 15 te Maarif Müdür
lü~ünde toplanacak komiııyo~da yapılacağı, 

Taliplerin 2490 sayılı kanun 2, 3 üncü maddeleri mucibince gerekli 
vesaik teriyle ve 0/0 1,5 teminatlarile birlikle ıhale günü komisyona müra: 
caatları ilan o'uour. 

,12481 
r 

14-18-22-26 

ilin 
Kız Lisesi müdürlüğünden ; 

% 7,5 teminatı 

Ekmek . . . 20000 kilo 150 lira 
Birinci nevi sade yağ 1500 11 225 11 O 
1- Yukarıda cinsi ve mikdarı yazılı iki kalem erzak 14-11-194 

tarihinden itibaren 20 gün müddetle münaL-aseye konmuştur, • 
2-- Yevmi ihale 4 -12- l 940 Çarşamba günü s , at 9 da Maarif ıtl11 

dürlüğünde yapı,a caktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün rot~ 
tep idaresine müracaatları ilan olunur. 14- 20 26 -30 1148 

İlan 
Ç f ı çi Birliğinden : 

Ç f tçi . lindeki muhtelif marka Kamyonların nobah yedrk p.,ıça 1s' ' 
nın ıırrlyıı ıbaret olduğunu Birliğimize bildirmeleri tbt'mmiyr-tle ilan olıı 
nur . 12484 14-15 b 

~-------~------------------------~-~~~~-----_,/ Uo 
Ada na Birinci icra da-

1 res i ıı d eo: 
940 - 162 

Açık aı tırma ile paraya çevrile. 
c.- k gıı yr i menkulün ne olduı~: Su 
c:u z ıd t· maballesinG!e Çiftçi f J~rikası 
d~nıe k l r: muuf fdbri\ca bini ve i
çi ı dc k ı ft1brika, makine, edevat ve 
le vazımı 

Gayri menkulün bu lunduğu 

mevk:, mahallesi, sokağı, numarası: 
Sucu z~de mahallesinde 

fokdir olunan kıymet : Kroki 
nin ( 1\) ile gösterilen bina kısmile 

bütün leu ı zımı (40000) lira lmk 
bin 

Artırminın yapılacağı yer, gün 
saat : 25- 12-940 çarşamba saat 
10 - 12 birinci, 4- 1- 941 cumartc 
si saat 10-12 ikinci 

kıf Grı 
cak artırma bedeli muhammen ,ı ~a 
metin yüzde yetm iş beşini bu~~ ~lj 
veya sataş istiyenin alacağına rt.ı 

11 
d 

nı olan diğer alacaklılar bulunP Jo 
bedel bunların o gayrimenkul 
temin edilmiş olacak larının aıt I 
undan fazlaya çıkmazsa en çok~ ( 
tıranın taahhüdü baki kalmak 11d h 
re artırma on gün daha teııı 

1 
k 

on inci günü ayni saatta .~ ~!k 
pılacak artırmada, bedeli utış ·'r '-r 
yenin alacağınarüchanı olan dı 

1 
, ~· 

alacaklıların o gayrimenkul ile 
0 

ı r: 
min edilmiş alacakları mecmuurı ır k 
fazlaya çıkmak şartilc, en çok •

1 

rana ihale edilir. Böyle bir beJel 
de edilemezse ihale yapı)aeııtı ~ , .. 
satış talebi düşer. ·V oş 

6 - Gayrimenkul kendisirıe 1 

yl 
le olunan kimıJe der bal veyı ~ 

1-lşbu gayri menkulün arttırma 
Şartnamesi 13- 11- 940 tarihindtn 
ıti baren 940 - 162 No. ile birinci 

1cra dairesinin muayyen numa· 

len mühlet içinde parayı verıııtl ~tııi 

1 
ihale karau fesho 'unarak kend1

1 ~n 
den evvel en yüksek teklifte ~' ııl)~ 
nan kimse arzdmiş olduğu be J lıı' 

,, '~ u 
almağa razı olursa ona razı 0 r 1 ,"lrıd 

j 

rasmda herkesin görebilmesi için 1 

açıkdır. İ landa yazılı olanlardan faz 1 

la malumat almak isti yenler, işbu 
şartnameye ve teıckc 940. 162 doı 
ya oumarasiyle memuriyetimize mü· 
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin % 7,5 nisbe· 
tinde pey veya milli bir Bankanın 

teminat mektubu tevdi edilecektir 
(124). 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerinde· 1 

ki haklarım hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari · 
hinden itibaren on beı gün içinde ev· 
rakı müsbitelerile birlikte memuriye 
timize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilliyle sabit 

1 
olmadıkça satış bedelinin paylaıma· j 
sından hariç kalırlar. l 

4 - Gösterilen günde artırmaya 1 

iştir ak edenler artırma şar tnaya
mesini okumu~ ve Jüzumlu malumat 
al nış ve bunları tamamen kabul et 
miş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay 
rimenkul üç defa bağırıldıktan son 
ra en .çok artırana ihale edilir. An. 

veya bulunmazsa hemen ~ 1ıpQa 
gün müddetle aıtırmaya çık. ~I. 

ı . 1 " 
en çok artırana ihale edilir. ki u1 

·· ~~ 
arasındaki fark ve geçen i 11 J '1-i 
için yüzde 5 ~en hesap oıurı' ,1 · 

faiz ve diğer zararlar ıyrıcll pd~ ' S 
iye !· 

me hacet kalmaksızın menıtJr J~ .ijc 

mizce alıcıdan tahsil olunur. M• · 
(133) ~' >;ı ~ 

Fabrika bina ve levazııtl ~i .~ 
rıda gösterilen 25- 12- 940 t:ı~r \ 11 

de Adana 1 nci İcra mrfll0 ~ '' 
odasında i,bu ilan ve gösteril.t ~ 
tırma şartnamesi iş bu dairr•~ı 
sa t ilacatı i 1 in olunur. 

oei* 
Adana Halkevi r 

liğinden: 

G .. d.. B ) (j{ıec' .~ un uz ayan ara, 
keklere Tüı kçe okur.up {ı~d" 
ö,lretmek için Halkevi t''~~l 
15 lkinciteırin aymda de~ 0~ 
açılacaktır . İsteklilerin şıııı,fı 

1 
li . 

nüfus tezkeresi ve dört fot0İ'~,,c' ~~ll 
1 

birlikte Halkevi bü ·osun• ııı .~1 
la kayıt olmalara ilan o!un"'' 

12474 3- 6 
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• 
ny•d• J>atcılık 

~lınanyada bıtluın miktarı 
OS,000 btktarı bulmuştur • 

Adanadaevlenenıer sayısı 
ve evlenmeye dair notla 

ffdifecek olan AJsas Loren bat] 

birlikte Almanya dünyanın 
Yülc şarab müstahsil memle· 

deo biri olmuştur. • 

Dünkü " Türksözü ,, nde nuarı NYta-z aTn ~ t1stleri gibi güzel kız, kızımıza .&ea-
dikkati celbeden iki haber vardı: Bo 1 a-tn, güzel, çok t4'1ısilli, yü.nek ınn·~ 
şanma davalarının kolaylaştmlacatı , kili birer erkek bul~~i\l111UZ ,G.U 
üç yıl içinde evlenen Adana gençle· bekleme~ gibi mınasıılıklara deva~ 
rinin saym . ı-. ..... -----:--,_.-..--.-__ ..,. ___ ..:• ecUlditl ti~:!::~~ milli g-a~tve \tarıaık-

.c:uJ bağ çubuklarmın bugünkü 
1 

li 320 milyon mark tahmin 1 
tir. Bıt çubutu dikilen yerler 1 
liraate yaramadıtından bat- f 
\u~at ve diger havayici za· 

Mubakkak ki iıerlces , güıel hül- gayri mümkündür. 
yalar içinde evlenir. Evlenirken dü~ boşanma şartlarının afırbtı ·• Zoraki oııumuı için bul~catımız güzel 
şünülen yegAne şey saadettir . Kadın bir saadet ,, i dahi temin etmekte kız da iyi huy, tabii göz, burun, ina-
da eıkek de ayni hisle meşbudur. aciı vııziyı!ıtedir . Ve evlenmelerin lak ve satlam bir vücuddan bafka 
BunJann arasından bazılarının• hayatı çotalması veya azalmasını da bu fevkalade bir vasıf aram lk hatadır • 
evlendikten sonra bozulabilir. Ve o şartlarda aramak doğ'ru olamaz : Ve kızımıza talib erkekte de ayni 
vakıt hayat , iki taraf için de ömür Binaenaleyh üç sene içinde Ada· husuııiyetlerden fazlasını istememeliJIZ· en olan m ~vad yetiştiren top· 

İçin bir zarar te~kil etme· törpüsü olmaktan farklı değıldir. Böy- nacta evlenen çiftlere aid olan ''1680,. Ve bu şartlar, içtimai seviyeye g~re 

' 

le azabh bir teşriki hayattansa , ay- rakamının cılızlığ'ını müşahede eder· mutedil bir nishette yükselmelidır • 

sebebi eri 
-Yanın tel üzerinde cambazlık 
1Pan sanatkarlarından en meş 
1" v . ' 1 h' . ı arnmg m a ey ıne zevcesı 
davası açmış ve zevcinin her 

IDetre irtifadaki teller üze· 

tezllleıine tahammül edeme

tikiyetine sebeb gösterrniı· 

rılmak cemiyetin erkek ve disi iki keo, evlenmenin kanuni şartları de-l ferdi için de şüphesiz daha ivi bir ğil, evlenmenin mahal il şartları üze-

1 
yoldur· Ve bu takdirde , her iki ta- rinde durmak ve bu şartların tahfifi 

I 

rafın da 'evlılilc saadetini başka başka çarelerini araştırmak lizımdır . 
insanlarda bulabilmesi de pek ala Koskoca doksan bin nüfuslu Ada-
mümkündür. nada, üç yıl içinde evlenen gençle-

işte bu va7.iyeli göz önüne alan rın sayısı 1680 dir. Bu rakama insa-
hükumet, Türk cemiyetindeki aile ni· nan inanamıyacakJ geliyor. Yanlış ol· 

1 zamına , daha olgun esaslar temin ması temenni ediliyor. Çünkü bu sa· 
etmek gayesiyledir ki , bu dava üs- yı bize anlatıyor ki Adanada nüfu! 
tünde.. zaman zaman durmakta ve ni- kesafetine göre, evlenme nisbeti yılda 
tekim bugün de aile beynindeki an- yüzde 1,5 tur, ki bu vaziyet Ü!tünde 
laşmazlıkları pratik yollnla , kısa bir ehemmiyetle durmak, bu 7.riyıf nisbe· 

~eınede oamlfaz da zevcesia· zamandı haJ çare8ini derp11 etmek· tin arlııını temin yollınna bıı var· 
ele lllemnun olmadığını ve eı· tcdir . mak milli davilarımmn ön safında 
''•.lan mürebbiyeliji yapan bu Yukarıda da kaydcttitJmiz g'bi, yer almış, vazıfedara mühtaç bir va-
fıındi laredea bile korktll- ı bir insan evlenirken ayrılnaayı IJa· ı fe halmdedir • 

bi, faı:ına koyduktan sonra ve uzlaş· Ve. bu vazıfe annelere bab ılara 
rece kadmın fareden kor- mayı asla düşünmediğine göre , düşmektedir . Oilumuıa sinema ar-

~tndisini şömineye attığını ve ·1,---------------------.,..--------

1 

~andıtını söylem'ştir. Mah 

.ltr.afuı bidikte mesut biı 

de Atatürk müzesi 
DU.'kAn~ciçlu aj1-n ı-lP&!,liz bıı.hri~·e ncznr.etinin çok şayanı dikkat 

bir tebliğin\ .. akldti. 'Bo ~ebliğde lngilizlierin, ltalyanm Taranto limanına mut· 
hiş bir akın YM>lıl" Ye ytdi parça ltalyan hart g~mlsioip: mahvedUdiğw 

' 13 ( Hu ıusi ) - Birinci kaydedili"ordn. 
• 4tatirlc kôtlıind.t 941 a ~~·~t\e 'TarAnto limaaı hakkında biraz mal~mat verelim: Bu 
nuı 1() iacr pil llÇı-._,.._,,,ima ~•{(a: kö *i ltal.)·aoın cenubişarki iç sahilindedir. Taranto 

bölgesi kimilen ova ve zirai i11tihsale elverişli bir yerdir. 
de, Ebedi Ş~f Atatürk Tarattto şehrinin nUfu<ıU 200.000 den fazladır ve bııra!lı İtalyanın 
yazılmış eserleri havi bir en mamur şehirlerinden birisidir. Burası Barinin :?00 Kilometre cenubi 

ile bay•bna ait fototrıf garbi~indedir. 
• ~ulunacıktır. 

ıı_Yır ben onu geceleri • işle-

~ı onu nasıl kuruyor~nuz? 
Vhcratçı ister istemez izahat 

'1akanizmayı işletmek istedi· 'il şöyle anahtarı sağa çevi· 
ra tabıl surette kilidi ka· 

tat· 

. . an Üzerinde isteditim aç

S....?:ı!~releri ayar ediyorum, 

L_.baktı, ibreler saat 8,45 
~rnışb. Bir başka sual 

*** 

GECE BEKÇiSiNiN ESRARI 
YAZAN 

Claud Ascaln Tefrika 

5 

ÇJ<:VlRI<:N 

Sami Göksu 

sordu: 

- Sahte bir anahtar kullanarak 
kurulmuş ohn makinenin ayarını boz
mak mümkün müdür? 

Mösyö Pellemart anlamış görün
müyordu, o tastih elti: 

- Farzedelim ki, siz 8,45 için 
ayar ediyorsunuz gizlice sizdeki anah
tarın aynım yaptırarak kilide soksam 
tahribederek onu açmata muvaffak 
olanuyacakmıy.ım? 

Mücevheratçı sözü keserek 

- O hayır, dedi bu cihazı icat 
edenler bir çok tecrübeler yapmış· 

)ardır. Bu kapattı dünyaCla hiç bir 
şahıs açmata muktedir detildir.- Di • 
namit patlatılsa bile. 

Omuzlarım kaldırıp indirerek gül-

dfi. 

Ducolin kilidin en küçük ve 
ehemmiyetsiz görünen kısımlannı tet
kike koyuldu, do~nıldu ve mırıldandı: 

- Bütün bunlara rağmen kapak 
açılmıştı! Hem tabii bir vaziyette 
açılmıştı ... 

Haztruna bir nazar attı, komiser 
bir baş işaretiyle tasvib ederek ilave 
etti: 

- Evet, en küçük bir zorlama 
görmeden!.. 

Mösyö Pellemart cevap vermeden 

yiıüne dikdik bakb. 

lflif ettiş komisere sordu t 

- Müstahdeminin isim ve adres· 
lerini aldınız mı? 8e{lirn şimdf onlara 
ihtiyacım yok... Eter lüzum ederse 
ben onları büroya davet ederim ... 
Şimdi aidebilirler .•• 

iki Cas.us yakalandı 

Ankara : 13 (Türksözü muhabi· 

rinden) - lstanbul'da bir casusluk 

fiili keşfolunarak birçok kimseleria 

tevkif edildiğine dair olan rivayeti• 

hakkında malumat vermesini rica 

r.ttitim Dahiliye vekili aşaitdaki 
c'vabı vermiştir: 

"- fstınbulda Kadıköyünde ~ 
rem Ôzdebir isminde bir şahsın ..... 
yabancı ile nıüştorekeo askeri iıtili· 
baral içio çalişbk&.rı tesbit oluo k 
ask~ri mahkemeye tevdi edil • • 

Bu münasebetle çıkan mübaliplı 
riVayetler hakikate uygun dcti 

Londra : 13 ( A. A . ) - lngil. 

tere 8_..vekalot L.ordu Saymn bir 

nutıl\~yliy~ ,~ngilizlean Yunı
nistana yapmağa başladıkla~ı ve 

yapmaktı devam edecekleri yar 

dımrar(fa11 bahsetm·ı ve Yunanista

nm, lngilterenin kıymetli bir mütte· 

fiti olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

Bir Hareketle tashih etti : 
- Tabii dün akşam Mosyö Pelle-

mart'a yardım eden müstesna. 
Trelin yüksek st!sle 
- Bu Martelet'dir. dedi. 
- Mösyö Martelet siz kalacak-

sınız. 

Saat dörtten fazla değildi. Mağa· 
zada ışıklar yanmıştı. Demir kepenek
ler indirilmişti. Müfettiş 

- Affedersiniz Mösyö Pellemart, 
dedi, ben sizde tedbirsizlik görüyo

rum. 
Mücevheratçı sıçradı 

- Bende mi? 
_ ilk nazarda gece bekçiniz müt

tehim görünüyor. Nasıl .oluyor da bu 
adama böyle bir servetın muhafaza
sını emniyet ediyorsunuz. 

-...Fakat Möş_yö o daima kusur
suz bir adamdı... Hizmette bulunduğu 
müddetçe ona (hiç bir şey söyleme

Climt::-Dört -senedenberi bu kasama · 
.ıfuahteviyabnı bekler ... Ben ondan IÜP'" 
helenmem... Hayır bu olamaz... Mar-
telet... Yahut bizzat ben, Mösyö!.. 

- jean Martelet bu tahmine j'üldiL 
Ve söze ~anıtı: 

- Sonu v•r -



TÜRKSÔZÜ 

Türksözü Gazete ve Matbaası 

.. 

• 

Türksözü Gazetesi : Okuyucularına, dünyanın her tarafında 
vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

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

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür ksÖ zÜ Matbaası: rita, Bilumum Matbaa işlerini Türkiyede 

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

cnnt . lko~mo -
D 
a 

S.ağlam, Temiz, Zarif Cilt ( T ürksözü ) 
Mücellithanesinde Y apıhr. 

• 
T. iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 

-

ikramiye Planı 

KEŞ1DELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Aiustos, 3 İkincitt-{lrİn 
tarihlerinde _yapılır. 

1941 IKRAMIYELER1 
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
3 ,, 1001) 

" 
3.000 

" 2 ,, 750 " 1.500 
" 4 " 500 " 2.000 " 

8 n 250 " 2.000 " 
35 it 100 

" 
3.500 " 

80 ,, 50 " 4.000 
" 300 " 

20 " 6.000 " 

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

1 

1 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarrhl : 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 Barıkasırd:ı h ·n hıı:ılı \C ihhrfl7 tı;sarruf hesapJarııt' 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Add 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 

" 
2000 ,, 

4 ,, 250 r 1000 ,. 
40 .. 100 .. 4000 ,, 

100 ,, 50 ., 5000 ,, 
120 .. 40 •• 4800 .. 
160 

" 20 .. 3200 ,, . 
DlKKAT : Hcsapfarındaki paralar bir srne içinde 5~ ~~ 

radan aşağı düşmiyrnluc ikramiye çıktığı takdirde yııj 
20 fazlasile verilecektir. ti 

r ~ 
Kuralar stnede 4 dda, 1 Eyyliil, 1 Birir.ckanun, 1 M1 

ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Doktor Muzaffer Lokman 
Seyahatten dönmüştür ve her gün muayene

hanesinde hastalarını kabule başlamıştır. 

--------------------------------------Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ibti· 

yaç vardır. ldarebanemize müra. 
• 

caatları. 

,. 
Macid Giiçl'1 

JI~ 
Türksözü Matbaa•' A 


