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Sakarya bölgesinde bir 
Deınir madeni bulduk 

CEVHER MiKDA RI YÜZDE 44 
kara: 19 (Türksözü muhabirin- ı ----------------...,.--------

Maden telkik ve arama mü- l 

i Yurdun her köşesinde f aaliye· 

\'~nı etmektedir. iyi bir kaynak· 

%nı malumata göre, Sakarya 

ncte zengin bir demir madeni 
~ş VP. bu maden üzerinde tet 
il.şlamı~tır. 

.enin ihtiva ettiği demir mikda· 

tan evvel tesbiti hakkında ala

ta ka t'i emirler verilmiştir. Bu 

~ bu işe bazı ecnebi mutahas· 
a ınemur edilmiştir. Yapılan 

. neticesinde buradaki Demir 
ll1ikdannın yüzde kırk dört. 
anlaşılmıştır. -- (X) lıoretli yer Yurıoıılıla rın d iin işgal elfiği Göriee'dır. 

Elen - İtalyan harbi 

1 

1 

1 
1 

1 
l 
1 

rnür geldi; fakat her-
1 

esin el! ne geçmiyor 
Göriceyi Etenler : 

1 
grupunda 1 

~hn müzakerat 
.,~.- .. ""k 
1 

e e vergısı anuJ\U 

değiştirilecek 
~~.ta : 19 (a.a) - Cumhuriyet 
~si meclis grupu • bugün top
~Vekil Refik Saydam vaz'iyeti 

j 

Şe!hrlmize .kömUr gtl meğe başla· 

nıışbr. Pu cUmledtn olarak Belediye• 
nin ııatm ııldığı kömorlt rden de duo 
Uç vagon gdmiştir. KömUr tevziatın· 

da tt!zkereli, mektuplu kimııelerin 

ihtiyaçlnra daha zi_yade nıtzarı itiba· 
ra alınmıyarak bn işe in~aflı ve bi· 

taraf bir duzen verilecek olursa bu 
bulıran, buguok U gayretll'rle nihayet 

2- 3 gUn içinde tamaml'n geçmiş olur 

kanaatindeyiz. 1 

dün zaptettiler \ 
Bir kaç Elenin bir 
adaya yaptığı baskın 

Atina : 19 ( A. A. ) - Dün ge
ceki Yunan tebliğ'i : - •· Epir ve 
Görice mıntakalarında dün şiddetli 
muharebeler cereyan etmiştir . Bir 
düşman mukabil taarruzunu tardeden 
Yunan kuvvetleri muvaffakıyetli ha
reketler yrıparak şiddetle müdafaa 

( Gerisi UçUncıı othifede ) 

Yugoslavya'ya 
yeniden tecavüz 

• 
İtalyan tayyaralart beyan
nameler atarak Karadağ 
halkını Y ugoslav hükOme· 

tine kar,ı isyana 
te,vlk ediyor 

• 
Belgrad: 19 { a.a. ) - Avala 

ajansı tebliği: Beş Teşrinisanide Ma
nastırın bombardmanı hadisesini tet
kik eden tahkikat komisyonu, Manas
tır üzerine düşen bombaların ltalya 
hava kuvvetlerine mensup tayyareler 
tarafından atılmış olduğunu tesbit et
miştir. Kraliyet hükumeti bu ayın 12 
sinde tahkikat neticesini İtalyan hü· 
kı1metine bildirmiş ve bu hususta ken
di tarafından da tahkikat yapılmasım 

rica eylemiştir. ltalyan hükumeti 16 
T eşrinisanide cevap vererek filhakika 
bir yanlışlık yüzünden İtalyan tayya· 
relerinin Manastırı bombardman ettik· 
terini bildirmiş ve bu hususta teessür
lerini beyan etmiştir. 

ltalyan hükumeti aynı zamanda 
bombardımandan tevellüd eden hasar
lann tazminini esas itibariyle kabul 
etmiştir. Bu suretle İtalya ve Yugos
lavya arasındaki dostluk münasebet
leri sayesinde bu hadiseye kapanmış 

nazariyle bakmak lazımdır. 

Belgrad : 19 ( A. A. ) - Şimdi 

iyi bir menbadan haber alındığına 
göre, hüviyeti tesbit edilememiş baza 
tayyareler Karadağ arazisi üzerinden 

uçarak bu memleketin en büyük şehri 
olan Podgoriçaya beyannameler attı· 
!ar. Bu beyannamelerde Karadağ aha-

( Gerisi UçllncU sahife ) 

~ icabettirdiği bazt husus hak· 
~tdinasyon hey'elinin alınma
~tn göroüğülkararlar milli ko· 

1
,anunundan bazı maddelerin 

•4 bzum gösterir mahiyette oldu· 
ilhisle bu bahisin büyük mil 

ı~Siııe takdim edilecek kanun 
~ ~tı evvelemirde grup idare he
'tt 'şk;ı edilecek bir komisyonda 

Şehirler arası telef on 
l konuşmalarının ıs l ô.hı 
l 

~ 'dilmesi hususunu muvafık 
~11lıekte olduğunu bildirmiş ve 
İt lııtıı heyetinin muvafakatını 
~1: .C.rup umumi heyeti başve

ıfıtıı müttefikan tasvip etmiş- 1 
i 

~ llluamele vergisi kanununun f 
~Yiik her nevi esnafı şumulüne 
Olduğundan \ıe bu halin bil- ~ 

' ~ri~i llçUocU sahifede) ı 

.~hrimizdeki 
ıf<> hastalığı 
~Siyetle takip edi

\>~ neticeler alınıyor 
~·· ~~a Türksözü Gazetesi 
~~ u~İirlüğüne - Gazetenizin 
lı rıı I 1940 tarih ve 4883 
u~ <ısının birinci sahifesinin bi
'lı. tırıı.ın son bendinde (Tifo) 
''tıd a. çıkan yazıyı okudum. 

(Gerisi UçUncU sa?if ede) 

1 

Bulg~r Kralı ve Çocukları 

Bulgar kralı 
Hitlerle görüştü 

Bu gizli seyahatin 

uyandırdığı akisler 
Sofya : 19 (a.a) - D.N.P. ajansı: 

Dün akşam neşrolunan tebliğde kral 
Boris'in Almanyaya yaptığı hususi se
yahat esnasında 17 son Teşrinde Hit· 
leri ziyaret ettiği biljirilmektedir. 

Sofya : 19 (a.a) - Royter: Dün 
akşam geç vakıt neşridilen resmi bir 
tebliğde deniliyor ki: Pazar günü Ber

( Gerisi Uçllncll :-ayfadn) 

• • 
sıparış edildi j Otomatik santral 

Şehi!ler arası telefon muhavere· 
leri ekseıiyetle ıeehhürlü yapılmakta
dır. Münakalat Vekaleti bu taahhürü 

ortadan kaldırmak için bazı sipariş-

' )erde bulunmuştu. Bu sipar işlerden 

bir kısmı gelmiştir. İstanbuHa Ankara, 
Ankara ile Kayseri ve lzmir, Bursa 

üçüncü devrelerini üçer kanailı kuran

portör cihazlan ile teksir ve tevsi 

için lazım olan malzeme siparişler a
rasındadır. 

Adana, Mersin, Afyon, Balıkesir, 

Bursa, Çekirge, fzmit, Zonguldak, 

Kayseri, Adapazarı şehir telefon ko· 

nuşmafarı için otomatik santraller de 

~~~~~~~~~~~~~~~. sipariş olunmuştur. 

HER GÜN 
SAYFA 

ÇIKAR 

Şehrimizde hızla devam edilen 

otomatik telefon tesisatı son safhaya 

gelmiş bulunmaktadır. 42 Menholün 

inşaatı da sona ermiş ve kurşunlu 

lcablolaıın çekilmesine de başlanmış· 

tır. Mümkün olan sür'at ve intizamla 

ilerleyen bu faaliyetin de en kısa 

bir zamanda nihayet bulacağı tahmin 

edilmektedir. Adananın Otomatik Te· 
lefona kavuşacağı günler çok yakın· 
!aşmıştır. 
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8.00 Program, saat ayarı 

8.0:3 Müzik: Hafif program 
• . • 

.. 8.15 

• 8.30 
. 3.50/ 

9.00 

Ajans haberleri 

Müzik : Program 

Ev Kadını - Yemek 

12.30 Program Saat ayarı, 

12.33 Müzik: Şarkılar 

12.50 Ajans haberleri 

13.05 Müzik: Şarkılar 

13.22/ 

14.00 Müzik : Radyo orkestrası 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Konçerto 
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 Konu~ma 

21.25 Müzik : Türk 
21.45 Müzik : Riyaselicumhur ban-

dosu 

22.30 Saat ayarı, Ajans 

22.45 Müzik : Cazband 

23.25/ 

21.30 Program ve Kapanış. 

Askerlerimize hediye 

verenlerin listesi 

Hasan Şahin 4, Ahmed Başoğ. 
lu 1, Köşkn Bekir !Sehçet 10, Köş 

ker Cumalı Seveoer 10, Köşker 

TtJran Bah'\·ınez 3, Köşker Enver 
Uzlu 2, Ahmet Gümüşgerdan 2, 
Yusuf Mui lııtürk 2, Halit Hoca 13, 

Abdullah Akay 10, H1yvalı köyü 
nam~na 12, Bayan Zaide Günsoy 6, 
bayan Edibe Ô1ler 50, Bayan Na

kiye 20, Mchmed Gürses 1, ibra· 

him Hartun 50, Evrendilek kırtasi 

ye evi 3lJ, Mahmud Malaz Tüccar 
200, izzettin Kürani 2, Dr. Bay To 
puz 4, F.evzi Paş:. Şu~e şefi Celal 
Körüksüz 4, Hacı Yunus Mehmed 
50, lsmlail Özgür 4, .t\bdil oğlu Ra· 
mazan 1, Emin Dınçkur 2, Yusuf 
Ziya Çatıl 5, Ahmed Kurdak 26, 
Hayan Hayriye Kurdak 26 pamuk 

lu hırka hedj.ye etmişlerdir. 

Vilayet po?is kadrosunda 

Vilayetimiz emniyet dairesi ko. 

miserl,.rinden ablaki kısım 'ş,.fi Bay 
Tevfık Gökalp Samsun vilayetine 

nıtklen tayin edilmiştir. 
~ 

Bir gencin tekmtsiyle 

TÜRKSÔZÜ 

Ankara : 19 (Türksözü muhabirin· 
den) - Geçen haftanın ihracatı, beş 
milyon liradan fazladır. Yekunun bu 
derece kabarık olmasına sebep, yalnız 
Almanyaya iki milyon liraya yakın tü· 
tün satılmasıdır. Yeni bir takas anlaş· 
masına göre Alman yaya daha 5 mil- . 
yon liralık tütün satılacağı haber ve· 
rilmektedir. 

ihraç edilen diğer mallar arasında 
fındık. susam, küspe, keten tohumu, 
balık vardır. Alıcı memleketler de Çe
koslovakya, İsveç, lsviçre, Yunanistan, 
Bulgaristan ve Almanyadır. Bunlardan 
başka Finlandiya da memleketimizden 
pamuk, tiftik ve yapağı satın almak 
için mü~acaatlarda bulunmuşh.:r. 

Setlerin ta miri 
Seyhanın Yarbeışıııdan itibaren 

kısmen halk tarafından yapılmış set 
!eri için tamir karşılığı o 'arak Na
fıa Vekaletinden Su işit rine 8 bin 

lira geldiği haber alınmıştır. 

Ticaret vekıli Ankarada 1 
Ankara : 19 (Türksözü muhabi· 1 

rinden) - Ticaret vekilimiz Nttzmi 1 

Topçuoğiu lstanbuldan şehrimize av I 
det etmiştir. 1 

Maarif kadrosunda 

' ' 
·-----.. ....._. .. ._ ____ _._ .. - ... ı' 
! İsviçre!e Li~~ns l 
, vermıyecegız i 

* * 
, Muhabirinden ) - Klering he-
! Ankara : 19 ( Türksözü ı 

saplarında lsviçre borçlu vazi
yete girdiği için Ticaret Ve- ı 
ka!cti, bu memlekete yapıla

cak ihracata lisans verilmesini 
şimdilik durdurmuştur. i ............... ... ._..... _____ _: 

Siparis atelyesi 

lnönü Kız San'at E.nstitüsünde açıla 
cak olan sipariş atelyt'5İrıin faaliy• t 

gösterl'Ct>~İ binada yapılan tamirat bu 
günlerde ikmal edıl('cek w hu kolda 

hemen f aalıyde geçi lt et k tir. 

Orman . 
ç~vırge 

miidürlücrü 
~ 

Samsun Orman çeyiıge müdürü 
birirıcı sınıf orman haş mühendis 

muavini Bay Mıthat Seun şehrimiz 
orman çrvirge müdürlüğüne tayın 

edilnıiştır. 

· İ:.parta oı ta mt:ktdı mateıııatık 
muaı:İuıi Bay Ôme1 Adil Giııü Şeb 
rimiz ıkinci orta mekteb muallımlı· 

ğine tcı yin edilmiştir. 

1 
T arsustal<i maç 

1 Ereğli s~ mer spor O 
ikinci Orta m~kteb t., rıh stajı ye 

· ri l:Jayan Nezihe Çetin stt\i nıiidde· 
tini bitirmiş o!duğundan ayni mek· 
tebin tarih muallimliğin~ tayin eldıl 

miş olduğu vekaletten bil irmıştır. 

l 
l'ar- 1 

sus Rasiın spor 3 

Tarsus : 19 ( I ürksözü muhabi· 

rinden) - Pcızar günü rarsusta E· 
reğli Sumer spn ku Ü">Ü ıle Tarsus 

1 

Kozanda cemiyet işleri 
üzerinde çalışmalar 

1 Ra.~im "Bey,, fabrika~ı gençlik kulü· 

bü arasında bir futr ol maçı yapılmışı 

nt>tİC" de Rasim spor galip geln iş· 
tir. Kozan : 19 - ( Türksözü mu 

habirinden )- Vatanın muhtelıf kö· , 

şelerinde vatan hızıneti görmekte 

olan kahraman askerleıimiıe hrr 

ı 

yerd~ olduğu gibi Kozan hct lkı•ıın 

kış lıediyderıni toplamak için Kızılay 

şubtsi mahalle mahalıe ve köy köy 1 
Bayan ve Baylardatı müteşekkil Ko 1 

miteler seçerek hummttlı bır şekılde 
1 

f aalivett! geçm şl~rdir . Kozanlılar 1 

her İşte olduğu gibı t:u mılli ve ha· 
yırlı yurd işinde de ôrı satta yer 
almı k için birbisleriyle yarış edi · 
yotlar. Kaym<1kam Rifat Erdal cid· 
dl bir şekilde bu işle HŞgu ldiir . 

Maça saat tam 14,50 de baş· 

lanmış her ıki ta raf oyuncuları iyi 

oyunlar gö termışlc::r, maç bilhassa 1 

.samimi bir hava için1f C!"re ran etmiş 1 

ve heyecanlı olmuştur 1 

Sumer spor gençlerı Rasim spor l 
kalesirıe çok güzel akınlar yapmı~· ı 

larsa da gol çıkaramam ş iardır. Bi· 
rinci haf ta ym 2 - O Tar sus lehine 1 

sona ermiş, ık10ci haft .tymın sorıuoa l 
doğru Rasim Sporluıar bır gol ıJaha 

atmağa muvaffak olarak oyur.u 3-0 

kaz~nmışlardır . 

bir adam öldü ı 

Kuyucu köyünden Abmr.t adında 
biri Süleyman oğlu Taşkınıbir şaka 

Kozgn Çocuk Esi g••mf' Kurnmu 
taa·iyeti de devam etrr e :< teoir. G,.
çen yıllarda olctuğu gibi tııı y ıl da 

Cümburiytt bayr<ımırıda 51 öksüz 
v~ ki nsesiz t alebey(; pantaıon, ca· 
'ket, büluz yaptırarak }'ÜzlttlOİ gül· 

dürmü~tür. Ciddi çalışmala,Ja başa· 
rılar ttmin eden Çocuk Esir~eme 
Kuıumu değerli R,..isi Bekir Onadı 
takdir ve tebrik ederiz . 

Bir evlenme 

Şe-lırimizde tenır.mış tüccarlar

ddn tjay Yako Bı-nye~'in oğlu Bay 

Eli Bt nycş ile Bay~n Kler Trevts'in 

düğünleri Y tnİ Otel Salonunda ya· . 

pılmıştır . Genç evlılere s ~adetler 

dileriz 

esnasında çıkan münaz:- a neticesin· 
dt! tekme ile öldürmüştür. 

Katil Ahmet yakalanarak adliye-
ye teslim edilmiştir. 1 

Köy kadın ku 
açılıyor 

Misiste açılac.ığını yaz 
köy kadm!arı geıici biçki di 
su 28 ilk kanunda açılacaıktır 
öğretm~nliğine Seniha Erdof,ı 
yin edilmiştir. Halen lstanbıJıJI 
yoğlu akşam kız sanat okul 
tatbıkat kursu geçirmekte ol~ 
öğrf'tmen 28 iıkkanunda Mı 
vaz•fe.sine başlıyacaktır. ~i 

Bu kurs dört ay müddetle 
risat yapacak ve o muhitte ~ 
tahsil çağını geçirmiş kız '<it. 

lara sanat öğretec~ktir. Kutf 
gereken birçuk <'şyalar vila~ 
gelmiş ve kursun açılac• 

na temin edilmiş bulunmakt 

Kurs dört aylı devre 5 

Misist«"n kıtlkarak ya kürkçii 
Kadı köyünde açılacaktır. B~ 
dört ayda bir yerini değiştire 

Üç 
1 • • 

ve 1ıetıcesı 

Dün Adliyeye, serhoşlak 
den 'ukua gelen enteresarı 
ralaına hadısesinin suçluları 

mışlerdır. Bu badisenin hii a 
dur : Sa.ih Çatak, Sü:eyına0 

rahim adlarında üç kafadaf 
şe>e çekılt'.rek rakı yuvilr 

başlamışl-:1r. Bu rakı alemiııd' 
gitmi}ecek şakalar baş ar' hj 
üç aıkad cış da birbirler!nirı ~ 
lerinden ıelıciJe o·mağa 

lar ve tatlı tatlı İçilen rakıll 
acı gelmeğe başlamış. Bil 
Salıb Ç~tak, fbrahime ç• 
Süleyman da Salih Çatak ı 
!iği yapıuak içindeki rakıls 
ladıkları boş kalan ş"şelerı 

mirı kafasına indi, meğe b•ş 
f orahimi ehemmiyetli sureti 
lamışlar. 

1 edavi ~!tına a'ınao fof 

yaralcırı iki b::.ftada iyı o'' t 

dert>cededır, 

Halkevimizde vet1 

konferans ve kO~ 
G ene Zira· t Mühmdislt 

Bavan Hacer Bızden t• 
H~lkev;mizde veri ıen koofe 
)'Ük bir takdır ve alaka ; 
mıştır. Değeıli Ziraatçırfl1 

feransıoı müteaki J ... Halke\'I 

tür kül t> tİ ekibi tarafın~~" al 
konser verilmiş ve anıator 

lar çok alkışlanmış!ardır · 

1 
Hakem Komitesi tOf 

Beden Terbiyesi birı~~ 
toplanan Hakem Kornitesı 

yapılacak maçların HakeJIJ 
)İn etmiştir. 
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ut 

oı~r 

Miı 
!ıi •ı 

Abone Şartları 

12 Aylık 1'>00 Ku ruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler içı n 
Abone bedeli degişmez 
}'alııı z posta masrafı 

zammedilir. 
2 - ilanlar için idareye 
ınüracaat edilmelidir. 

Elen -İtalyan 
harbi 

( Birinci s:ıyfaclan artan ) 

nı· ~ekte olan düşman ınevzile-
etlı 1 ışg-aJ dmişlerdir . 
t ~ ~ l<alamat ırmağının cenub bölge· 

t e 
1
de bir kaç gündcnbcri faaliyette 

11r. llıuııan İtalyan müfrezelerinin kaffe.si 
ı.ı'5 td~~ın şin,aline kadar tardedilmiş· 

.. ~ti ap ır. Düşman topraklarına akınlar 
csf 

0 
arı bazı müfrezelerimiz Ersela ve 

tad / 0va mühimmat ve iaşe madde
depolarını imha etmişlerdir . 

sa;~ .Atina : 19 ( A. A. ) - Umumi 
ol .~~Yet nazar eti tebliği : Pa7.ar tt'si 

130 U düşman tayyar cleri Epirde bir /e bomba ııtmı~larsa da telef" t ve 
l i h~s~le .getirememişlerdir . 17 -

ıe eşrınısanı gecesi on iki ada aha 
ncten olup Yunanistanda oturmakta 
'lıııan bir Elen vatandaşı diger 
. ~.arılılardan mürekkep bir kafıle ile 
~~k bir gemiye binmişler ve Yu· 

rı ~s.tanın bir limanınc1an hareketle 
~ 1 adadaki küçük bir ltalyan ada· 

rı ~ çı~rnışlardır . Bu küçül< grup , 
ıtkı karabinleri karakoluna taar- 1 

~derek baş komiser ve üç aske-

Somaliye dün 
yapılan baskın 

Londra : 19 (a a) - Amirallık 
dairesinden: Hafif lngiliz deniz ku v· 
vetleri yt'ni hartkat yaparak ltalyan 
ıomalisinde bulunan Daute mcvkiini 
bombardıman etmişlerdir. 

Bombardımanlar petrol dt>poları, 
sahil bataryaları, hava dafi batcrya 

ları üzerine tevcih edilmiştir. Bütün 
hedefler ciddi hasara uğramıştır. Ta 
rafımızda hasar ve insanca zayiat 
yoktur. 

Bulgar kralı Hitlerle 

görüştü 
( Birinci sahifedea artan ) 

line gitmek üzere Sofyadan hareket 
eden kral Boris Hitler tarafından ka· 
bul edilmiş ve Pazartesi günü Sofyaya 
dönmüştür. Alınan malumata göre, ha 
riciye nazırı Pofof krala ref ak et edi· 
yordu. 

Kralın Hitlerle mülakatı Sofyada 
büyük heyecan uyandırmıştır. Bu sc· 
yahat çok gizli tutulmuştur. 

Sofya: 19 (a.a) -0.N.B. : iyi ma
lumat alan mahafilde beyan olunduğu· 
n'.l göre kral Boris Hitler'in hususi 
tayyaresiyle Bertesgadn'a gitmiştir. 

Krala hıriciye nazırı Pofof ve Al
manyanın Sofya elçisi Fon Riht Toh
fen refakat etmişlerdir. Bulgar efkArı 

umumiye i kral Borisin yaptıtı bu zi-
r 1 &tlahlariyle buabcr esir etmişler· 
ilr 1 ~Undan sonra ayni adanın bahı i 
rıd ~a oluna da taarruz etmiş ve içle· 

1 
trı oranın kumandanı olan bir 

Y ~ ~~, d'.: dahil olmak üzere üç kişiyi 
l\ llı~şlerdır . Gurup berabeıinde 

' yaretin ehemmiyetini kaydetmekte müt
tefiktir. Bertogaden konuimalarında ne 
gibi meselelerin konuşulduğu bilinmi
yorsa da başlıca devlet adamları ara· 

\ Csır oldu~u halde hareket ettiği 
<1 avdet ermiştir . 

sındaki temaslar, alınacak büyük ka
rarların Buliaristan mrnfaatlerine oldu· 
~ kadar Almanyanın da menfaatleri-

" ı\tina : 19 ( A A, ) - Yunan 
~urnandanlığı tebliği : Ep r ve 
tenin şa r k böliesinde bugün de 

1 ne uyA-un olacağının bir garantisi ola· 
rak telakki edilmektedir. 

1 tıı · 'ııı · 1 muharebeler olmuştur. Asker-
d 1 ~ düşmanın mukabil hücumlarını i 
~ ~e ş ıddetle müdafaa ettiği mev- ı 
lff~~ı Zaptetmek suretiyle yeni mu-
q~ 'Yeller elde etmişlerdir. Evvelce 

l'ııat şehrinin cenubundaki mın
r~" girmiş olan düşman kuvvetleri 
di~ tamamen şimaline süı ülmüş
ra • Bazı müfre1eleıimiz düşman 
a ~ 1 n ·!a derinliğine ilerilcyertk Er 
)l' "e Boravada askeri cızak ve 
·'il d 

1
J r epolaırnı tahrıb etmişler ve 

f Dl_ınışlatdır . 1 

~ t~k~Şman hava kuvvetleri büyük ı 
~tirıı~l~er halinde cephedeki mev· j 
G :zı bombardıman etmİilİr. Cep- ı 
~ Stundeki tayy; re muharebderinde 
~~~!erimiz düşmanın yedi bom ı 

'!tı• an ve üç avcı tayyareıini dü· 
1 tt~Şlür . Tayyarelerimizden ikisi 

~ tıe_ dönmemiştir. Hava kuvvetle· 
~t tuş~an arazisi üzerinde derin-
'~ eşıfler yapmışlar ve Erg'iri 
~il l'lleydanı ile yüı üyüş halinde 
141:" düşm<'n kuvvetlerini bomba· 
~ k tdır. Memleket dahilinde düı· 
t~c ı.ıvvetleri muvaffakıyetsiz surette 

pi Qt:Cyi bombardıman etmiştir . 
} ~lu~'ad : 19 ( A. A. ) - Arna

ır- 'r~- hu iudundan gelen ve henüz 
b~ l!t et · h b 1 ·· G·· -t rnıyt>n a er ere gore, o-lecc saat birde Yunanlılar ta-

-rı :Z.aptedilmiştir -

Yugoslavyaya yeniden 
hücum 

(Birinci sahif edcn artan ) 

lisi Sırp Slavlarına karşı isyan etmeğe 

ve Karadağ tahtına İtalyan himayesi 
altında, bu taht üzerinde hak iddia 
eden Mişeli çağırmağa davet edilmek· 

tedir. Mişel Karadağ Krallık ailesinin 
uzak akrabasmdandır . Ve ltalyanlar 
tarafından himaye edilmektedir. 

Ruıveltin müşahidleri 

Amerikaya Döndüler 
Ncvyork : 19 (a.a) - Reiıicum · 

bur Roosveltin hava bombardmın

larını tdkik ctmrk üzere mü~ahid 
sıfatiyle Londrayı gönderdiği hava 

kuvvetleri erkinıharbiye rt isi Gene· 
ral Çancy ile Hava başkumandanı 

bir buçuk ay Londrada kaldıktan 
sonra Amcrikaya dönmüşlerdir. Her 
ikisi raporlanm Roosvelte verecek· 
lt-rdir. Raporda, logiltercnin tn çok 
ihtiyacı olduiu maddelerin derhal 
imal -edilmt-ıi için fıbrikatörlcrlc ı 
konuşmalarda buiunacatı yazılıdır. 

AMERİKALILARIN 
KIRALADIGI ÜSLER 

Londra : 19 ( A. A. )- Resmen 
bildirildiğine göre Amerika Birleşik 
Devletleriyle lngiltere arasında Üs 
kiralamak anla~ması imza edilmiş
tir. Bu anlaşmaya göre Amerika 
şu mıntakalarda Os kiralayacaktır , 
Bahama adalarında , Jamaik adala
rın ~a , Antigova arazisinde , lngiliz 
güyanında Demoro nehri sahille-
rinde • 

Alman endüstrisi 
büyük zarar gördü 

Londra : 19 (a.a) - Devlet na 

zırı Gronvud bugün Kulçestcr'de 
söylediği nutukta, Almanya endüst 
risinin lngiliz endüstrisinden elli misli 
büyük zuar gördüğünü beyan et 
miştir. 

.. 
~-le]li·r·l31!t·I ıu,. -
İngiltere için Amerikada 
inşa olunacak gemiler 

Vaşington : 19 ( A. A. ) - in 
giltere için on biner tonluk vapur 
lar yapmak üıere Amerikada muh 
telif tezgahlar kuıulmaktadır. Ame

rika tarafmdan sahlıta çıkarılan 
19 vapurun lngiltere tarafından sa 
tın alınacağı tahmin olunmaktadır. 

Viyana konferansı 
Viyana : 19 ( A. A. )- Ribben

trop ile Kont Ciyano Viyanaya gel 

miıtir. Macar bışvekili ve hariciye 
nazırı da Viyanıtya gelmt-ktedirlt r . 

Atinadaki tezahürat 
Atina : 19 ( A. A. ) - Binlerce 

kişi bayraklar sallayarak Hurra diye 
bağırarak Görice ct-phesinde yapı · 

lan ~iddetli muharebeler netic' sinde 

Siy~m - İngili~ 
paktı, Japonl<l'r ... · 
Tokyo : 19 ( A. A. )- D. N: B. 

bildiriyor: lngilteıe ve Ame_;ikaaıp 
güya Siyamla anlaşmış olpıalaı.ı 

hakkında J ıpon g"zete!eri büyük' 
nt>şriyatta bulunmaktadırlar . iyi ha. 
ber alan mcıhfillerden bildirildi§'ine 
göre eski ha ı iciye ı : azırı Japon yanın 

büyük elçisi tayin e• ilecektir . 

Almanyayı bombardıman 
Londra: 19 (a a) - Royter: Dün 

gece lngiıjz hava ku' vetlerine mrn
sup küçük bir l-ombardıman filosu 
Almanyada petrol teııisatına hücum· 
lar yapmışlardır. · 

Parti grubuııda mühim 
müzakerat 

( Birinci sahifcd~n artan) 
hassa muamelesi basit ve kazancı mah
dut olan esnafa ızlırab vermekte bu· 
lundu~undan bahsetti. Buna Malive 
vekili cevap vermiş, bunun hükumet~e 
nazarı itibara alındığ'ını bildirmiş ve 
bu kabil esnafın vergiden muaf tutul
ması hakkındaki kanun layihasının mec· 
lise takdim edildigini bildirmialir. 

Şehrimizdeki tifo hastalığı 
(Birinci s11lıif edeo artan) 

Bu hastalık her vakit mevcut ve 
ara sıra münferit vak'alar halinde 
kendini gösterir. Görülen ve haber 
alınan yerlerde umumi ve mevzii ted
birler derhal alınır. Halen umumi şe
kilde aşı tatbikine lüzum görülmediği 
ve icabında umumi tetlbirlerin derhal 
alınmasının da mümkün buJundug-unu 
ve aşı arzu eden aileler için her va
kit müracaatlarında aşı yapılabileceğini 
bu ve emsali hastalıkların hassasiyetle 
takip edildiğinin bilinmesini ve bu ya
zımızın gazetenizin ayni sütununa der
cini saygılarımla rica ederim. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürü 

Dr. Kemal lklzer 

mecruh düşerek Atinaya sevkolunan • 
300 kadar Yunan mccruhunu istik· 
bal ettiler. Bunlarla beraber ve ay 
ni trende yüz kadar ltalyan mec 
ruhu da gelmiş ve kendilerine dok· __ _ __ P_a..,.m_u_k_ ........ H_u_b_u_b_at _ __ 

1 

torlar tarafından ayni ihtimamla İ İ __ K_l_L_.._O FIATJ 
bakılmıştır. Fakat her türlü nümıı . CiNSi En aı - En çok-

yişe mani olmak üure ltalyan mec- K. 5 
1 K · S· 

~ 12 12,325 
ruhları hastahaneye bir saat .sonra Ma. parlağ'ı - 49 --- ~0.25-
nakledildiler . Ma. temizi 48____ 49 

Musolininin nutkunun Kapımalı - 60 ___ , ___ _ 

• • Y. Pamuğu -45---- ı 47 
akıslerı Klevland ı - GO ___ -ınr,rs-

Atina : 19 ( A. A. ) - Atina· Susaam --1 18 
dcıki kanaate göre Musolininin nut- "K-:buğday 00- _ L_4 __ _ 

ku halyada Faşist taarruzu aley Buğd~y To. 

binde kuvvetli bir alcsülamelin mev 11 yerli 
cu1iyetini gösteriyor . Musolininin Arpa 

Yuıaf 
dahili zorlukları ittiham hususunda 

5,75 7,75 
4,875 5 
4 .5,50 

kendisine yardım etmtsi için Faşist 19 / 11 / 19-40 
Kambiyo ve para 

partisine müracaat zaruretinde kal· I~ Bankasından alınmtştır. 
mış olması bu zorlukların ne kadar -u;;ı -=---------/-:--=----
ciddi olduğunu gösteriyor • Musoli Rayişmark - -

frank (Fransız) -O 00-
ninin Yunanistanla harbin 12 ay - 5,,_.t-e....,.rl..,..in_:.,..(-in-i""'il..,..iz....,)..:--- -S Bo 
sürebileceğine işaret etmesi ise ltal· ı D olar ( Ame-r-ik'--a ->--132/--W
yanın seri zafer ümidini kaybetmiş --;F;;:-r-a-n'k....:.(;--,i;-sv-:i;-ç-re_),.........:... __ 00 00 
olduğu ~eklinde tefsir ediliyor. -
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·~~~~~~~~~~~~• 1941 ~odeli TELEFUNKEN ve 

ASRİ SİNEMADA 
SU\'"ARE 

8.30 
MATİNE 

2.30 BU AKŞAM 
1 SlNEMANJN EN PARLAK ÇiFTi 1 

Gary GRANT J e I Constance BENNET f 

Diyor ki : Aşkın sırrını :yalnız aşık olanlar bilebilir. 
Mevsimin en şen, en neşeli ve şayanı hayret komediııi olan 

Görünmiyen Adam 
Aramızda 
Filminde bu sırrı ifşa edeceklerdir. 

Modern aşk ... Kibar hayat. .. Sürprizli maceralar ... Kahkahalı sahneler ... 

f LA VE TEN : Macera filmlerinin kahramanı 

GENE OTRY'nin 
Harikulade maceralarla dolu sergüzeşt filmi 

KOV.BOYLAR RESMiGEÇiDi 

• • 
Bugün gündüz matinede iki film 

Aşkın Sesi - Fil Doktoru [ oıi~~rrk~;rdi] . 

77,5 kuruştan pamuklu 
hırka ya ptıınlıy or 

Vatansever Yurddaş ! 
Sen ı .:ak yuvanda rahat rahat otururken, sana bu rahat ve huzuru te

min eden kahraman askerlerimize senin en büyük hediyen, onu zalim soğ'uk
lardan koruyacak. hediye edeceğin pamuklu hırkalar olacaktır. 

BUNU KOLAYCA ve TEZCE temin etmek için de ! 

Seyhan Kızılay Cemiyeti Merkezi YARDIMCI KOMİTESi namile teşek
kül eden Komitemiz, Orduca kabul edilmiş olan TIP üzerinden bir pamuklu 
lu hırkanın beher adedini [ 77 ,5 ] kuruştan yaptırmayı temin etti. 

Yapaca~ın hediye miktarını lıu kıymet üzerinden hesap ederek ayniyat 
makbuzu mukabilinde Seyhan Kızılay Merkezindeki Komitemiz Veznesine se
ve seve vermek için acele et Vatansever Yurddaş ! 

4- 5 12490 Seyhan Kızılay Merkezi 
Yardımcı Komitesi 

ilin 
Seyhan Kültür direktörlüğünden ; 

Adana Ilk mektcbleri için satın alınacak Odun, kömür ve kok kömü
rünne ait liste aşağtya çıkarılmıştır. 1940 ikinci t~şrin 21 Perşeme günü 
saat 10 da vilayet daimi encümrninde ihalesi yapılacaktır. 

Cins Fiyatı Mıkdarı Tutarı 
Lira kuruş kilo ton Lira kuruş 

Kok,kömürü 30 50 
Manğal kömürü 5 
Sobalık o1uıı 115 

12462 6-10-15-20 

5000 
10000 

8 276 00 
250 00 
150 00 

676 00 

1 

1941 Modeli GARQD batarys~ , 
~~,,.....,,,_,""N-..V-........-~~,..-...-....----,,...,_,,-..,,,,........,.....__....-,.;-.rt 

Radyolarımız gelmiştir. 

Taze Avrupa ve yerli anod bataryalarımız 
voltluk radyo akümülatörlerimiz 

her zaman mevcuttur. 

ve 

• • • 
Telefunken - Mende - Garod 
Radyoları Adana ve havalisi vekilliği 

IŞIK 

Asfalt Yol, Burduroğlu fabrikası civarı No. 71 
Telefon: 80 - Telgrafı: Işık - Adana 

12499 3-7 

TERZitERE 
Ramuklu Hırka Diktirilecek 

Seyhan f ızılay Cemiyeti Yardımcı komitesind 

Bez ve pıımuğ'u hükurnctçe tayin cdil~n fiyat üzerinden temin cdilfll 
· şartile askerlerimize hediye olarak nümunesine göre beher adedi 77,5 kU 

tan külliyetli miktarda pamuklu diktirilecektir. • 
Bu pamukluları dikmek istiyen terzilerin Kızılay merkez binasındaki ~ f 

mitemizc acele olarak müracaatları. 1250-4 2-S c 

ilin 
Kız Lisesi müdiirlüğünden ; 

O/o 7,5 teminatı 

Ekmek , . . 20000 lcilo 150 lira 
Birinci nevi sade yağ 1500 " 225 " 
1- Yukarıda cinsi ve mikdan yazılı iki kalem erzak 14-11-19 

tarihinden itibaren 20 gün müddetle münahseye konmuştur. rİ 
2-- Yevmi ihale 4 -12-1940 Çarşamba günü saat 9 da Maarif ' 

dürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ıll~ ~ 
tep idaresine müracaatları ilan olunur. 14-20-26-30 1 tA 

1 

Dikkat! Sathk ev 

Adananın R<'ıatbey mıhalleıin 
rle 486 ada, 16 parsel numaralı ve 
üzerinde ev ve bahçe müştemilatı 

olduğu, ayni evde Halil kızı Neri 
man ve Halil oğlu Ahmet ve '8nala 
rı Musa kızı ve köşker Halil eşi 

Emineyc ait 82 numarıh hanenin 
satıldı~ını hAber aldım. Kaadastro 
mahkem<'sinin 939 yılı 202 numı· 
rafı dosyasında mülkiyet d•vası gö 
rülmcktc olduğundan bu münaıaalı 

bulunan h~ neyi sabn alan herhangi 
bir kimse kanunun 931 inci mad· 

desinde hüsnüeiyeti mevzuubahis 

olmıyacağınm bilinmemesini ihbari 
keyfiyet ey lr rim. 

Hususi Muhasebe ıuvui 

tebliğ memuru 

Ömer Dinkçi 

Zayi Mühür 
Namıma yazılı tasdikli zati 

hürümü zayi ettim. Bu mfihiirle 
borcum ve ne de taahhüdüm 
YenisiAi ılanatımdan Hkisinin 
mü olmadığını ilin tdeTim. 

Adana KarayusuflO 
yünden Mustafa oll~ 
leyman Tabilik 

ııso5 

~~~~~~~~~-_/ 
Umumi netriyat müdfi,6 

Macid Güçlü 
Türksözü Matbaası Ad•"' 

Mürettip alacağıı 
Matbaamızm gazete k · 

çalışmak üzere bir mürettibe ~O 
yaç vardır. ldarchanemiıe 
caatları. 



li\!J IE' "aı ır ? 
~yok? 

......___ . 
Bir bilmece 

abrika direktörü seyahate çlka· 
. Caktı. Bavulları hazırlanmış, bi· 
I &lırınıış, yataklı vagonda yeri 
ll'ııştı, Fabrikadan ayrılacağı sı 
'.fabrikanın gece bekçisi yanma 
1: 

' Sizden bir ricam var den-

' Nedir, söyle 

' Bugün yola çıkmayın. 
"- Neden? 

' Dün gt'.ce rüyamda sizin bir 
~lldif er kazasına kurban gittiği. 
gördüm de. 

~iı~ktör buna güldü. Fakat ge 
kçısi ısrar edince kabul etti. 

Ce~i trenin bir kazaya u~radıgı 
~, Yolcularından hiç kimsenin 
~ llıadıiını öğrenince tuna piş· 
da olmadı. Hemf'.n fabrikanın 
brkçi~ini çağırarak yüz lira 

ış Vcfdi . Sonra da : 

' Sizi, dedi, fabrikadaki işiniz
çıkarıyoram. 

Dirt'ktör tıu kararı neden verdi? 
~l . 
•lını bulam~dmız mı? O halde 

c Vap ı.erelim : 

G,ce b~kçisi rÜ)'a gördüğün~ 
• 
fc1J·vt~muş, binaenaleyh. b~kçilik 
sını yapmamıştır. İ}1 bır rü· 
~sa bile iyi bir bekçi det il· 
o verilmesi icap ed ... r. 

~tlnya hariciye nazırı 
ıq~rnleketine döndü 

sq, r 
. ıızburğ : t 9 (a.a) - spanya 

Ye nazırı Sunner ispanyaya 

k üzere buradan ayrılmıştır. 

ŞansıAız yokmuş müfettiş bey, 
'dedi. 

ltfettiş Ducolin sessiz kaldı, kol
b~çtı, bir talisizlik tavriyle yanla- · 
h ıraktı. Söyleneni baş hemşire de 

1 ~ş işaretiyle tasdik etti. Polis 

hiç kendisine gelme-

kf:.vet yalnız bu akşam... Bir 
a •ka ... Onun homurdandığı bir 
~ 1rtıeyi doktor işitti... Reklerse
disini ça~ırayım ... 

Colin Paris komiserlerinden bi
ıı, so~uktan yarı ölmüş bir hat

lar tarafından görülerek polise 
~~etilen, Mathien isminde birisi 
h il telefonla rapor aldıktan son
<ıl hastahaneye gelmişti. 

rtat sabahın onbiri idi. 

~~baht evvela civarda bir şa
~ ~kkanına nakledilmiş, sonra bir 
~l .. 0nularak hastahaneye götü-

lt. 

lQreır 
h· b ış ancak öğleden sonra saat 

1; e: ~lrnıştı. Normal rötar ida-
11 .Yurumesinde muhtelif forma
;rapılmasına hamledilebilirdi. 

lltcı 
.. orada derhal bulunsaydı da 
0henmiş olmıyacaktı. Mathieu 
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, lngiltereden memleketimi
! ze yeni ziraat aıetleri geldi 
1 -------· -----------

! Bu suretle zirai istihsalattan 
A 

azamı 
f stanbul : 19 ( Türksözü mu ha· 

birinden ) - Bundan epey müddet 

evvel lngiltereye giden Ziraat Heye

timiz Londrada mühim miktarda zi

rai alrt ve edevat siparişinde bulun· 

muştu . 

Siparişler üzerioe imal edilen son 

sistem makinelerin ilk partısi şehri

mize gelmiştir. Mekintlerin kısmı aza-

derece elde edilecek 
misini büyük pulluklar teşkil etmek- 1 r· .. .. .. . . ........... u ."'11 
tedir · j l Milli Müdafaa 

Evvelce Amerıkadan gelen ve V k .1• J t b ld ! 
· k b. 1 1 . d.1 k e ı ı s an u a zıraat om ına aı ına e\ zı e ı en tra · İ .. 

~tan bul: 19 ( TurksozU mu· 
tör ve harman makinelerinden elde 

1 

habirinden ·) _ MiJli Mudafaa ~ 
edilen neticeler tahminin fevkinde V elır.ili Saffet Arıkan bu sabaaki f 
olduğundan hükumet yeniden mUhim ekspresle Anlı.aradan şehrimize f 
miktarda zirar alat mübayaasını mü- gelmiştir . ~ 

nakasaya komuştur. • •• •• •• w •• 0 •• •• •• •• - - •• • 

1 

Mısır memleketimizden 
Kestane ve yağ istiyor 

INGIL TEREDEN 
MANİFATURA EŞYASI 

GETIRTILECEKTIR 

latanbul : 19 ı Türksözü muha
birinden ) - Mesleklerine ait bazı 
teşebbüslerde t ulunmak üzere An· 
karaya giden manifatura ithalat ta· 
cirleri hirliği reisi Remzi A vuodulc 

lstanbul: 19 ( Türksözü muha
birinden) - Mısırdan mıntaka tica· 
ret müdürü bir taleb almıştır. Bu ta 
leple Mısıra memleketimizden kesta 
ne istenmektedir. Tıcaret müdürlüğü, 
bu tal~be nrdif{i cevapta kestane 
İhracının serbt:.st otduğur.u bildirmiş
tir. 

Ayni talebte mühim mıktarda 

memlekt>timizdeo yağ nıubayasına 

izin verilmesi ish:nmektedir. Yağ 

ihracı takasa tabi 01duğundsn döviz } 

tedarik ediiip edilmediği verilen ce- 1 

vapta bildiıilmiştir. 1 

Son aylar içinde yak fiyatları 

gayri tabii bir şekilde }'Ükseldiği için 1 

fiyat murakabe komisyonu fiyat tes 

bitine lüzum görmüştiir. Yağ rekolte 

miz geçen sent-ki miktardan az ol 

madığı gihi fiyatları yükseltecek 

Hollanda - Türkiye 

ticaret meseleleri 

l.stanbul : 19 (Türksözü muha

hirinden) - Ho11andadan, radyo, 

ı adyo aksamı, ampul getirilmesi için 

şehrimizde-ki Hollanda ticarc t mü· 

messilıiği tarafından mıntaka tica 

ret müdürlüğü nezdinde bir trşeb· 

büs vaki o'm ştur. 

Hollandalılar, buna mukabil 

memleketimizden halı, tütün, kuru 

üzüm satın almRk istemektedir. 

mübrem sebebler de yoktur. Mısıra 

yağ ihracına müsa<lde verildiği tak· 

dirde pirManın alacağı vaziyet ay

rıca tedkike mubtaçtır 

GECE BEKÇiSiNiN ESRARI 
====.:===:-=:-::-::--:-= Ç E V 1 R E N 

Claud Ascaln Tefrika 

10 

Sami Göksu 

rıhtımın taşı üzerinde bulunduğundan 
beri kendini kaybetmiş vaziyette idi. 

Yüzünü bursştıırarak binadan çık
tı. Ucunu yakahyacağı ip elinde kırıl
mışb. 

Mathieu hangi tesir altında Sen 
sahillerine gelmişti. Ducolin biliyordu 
ki gece bekçisi mücevherat mağaza

sını terkettikten sonra Tampel soka· 

ğındııki eski evine gitmİiti. Orada bir 
avlu içinde, üçüncü katta bir od"I ve 
mutfaktan ibaret bir bekar evi işgal 
ediyordu. 

Kapıcı onun geldiğini, yarım saat 

kaldıktan sonra tekrar çıktığını gör

müştü. Daima boyun atkısına sannmış 

ve kasket te gözüne kadar indirilmiş 
olduğu halde, hiç bir söz söylemeden 
sık adımlarla uzaklaşmıştı. 

Çıktığı bu saattarı - ki sabahın 

onu - son vaziyetine kadar başka 

malumat yoktu. 

Ducolin düşünüyor : Adam doğ· 

rudan doğruya Sen Mişel köprüsü ci
varına gidiyor, orada bekliyor. Niçin 
bekliyor? 

Vak'anın bir taş ve kum yığını 

arasında geçmesi bu mevkiin tayin 
edilmiş bir randevu mahalli olması 
zannını veriyordu. Ducolin, Mathieu'yü 

sür'atle götüren öldürücü sovuğa ma
ruz kaldığı yere de gitmeği istedi. 

Fakat, karanlık faydalı tecrübelel' yap· 
masına müsaade etmiyecekti. 

Başka bir karar verdi. 

Adamı hastaneye götüren polis, 
komiserlikte istirahat ediyordu. Onun
la konuştu: 

- Bu hususta bana biraz tafsilat 
verebilir misiniz ? 

Üniformalı memur hahişle kabul 
etli, bütün suallerine ihtimamla ve 

dün şdırimize dönmüş ve şunları 
söylemiştir : 

" - Ankarada bilhassa yeni ma

nifatura ithalatırn ttmin için trşeb. 

büsler y&ptık . TicarPt Vtkaleti bu 

hususta İngil tere ile anlaştı. lngilte

re~e istenildiği kadar manifatura si

parişi vc:rebilect ğiz . Bunların geti· 

rilmesine Tüı k · lngiliz ticaret bir· 
liği tavassut ~decektir. 

Ticaret Vekaleti yeni geluıiş 'lr'e 

gelecek m -ıllar içıo yüzde 9 , ikinci 

1 ele yüzd~ 6 kar kabul etmiştir • 

1 
~~~~cü elin karını ~.se Pazartesi 
gunu MurnkabP- Komısyonu tt'sbit 

edecektir . ,, 

aç;kça cevap verdi. 

Gelip geçenler arasmrla onun na
zarı dikkatini celbeden mseler var 
mı idi ? Fazla bir şey bil ıı vordu. Bir 
~ahıs, şık kürklü, fakat, ço "- zayıf bir 
adam. 

- Yanaklarının derileri şöyle içeri 
çökmüştü Müfettiş Bey, dedi, kadına 
gelince ... 

- Ah bir kadında mı vardı ? 

- Evet Müfetti~ Bev .. Güzel.. Bi-
raz fazla boyalı, fakat, .şüphesiz yine 
güzel.. Hem de çok şık, aslragan 
manto, güzelli~ini artıran latif ko
kular ... 

Polis memuru talakatle sözüne de
vam etti : 

- Egsersiz yapar gibi kaldırım 
üzerinde yürüyorlardı. Adam sigara 

yakmak için durdu. Kadın küçük taş 

divarın köşesini dönmüştü. Aşağıya 
bakınca yere yığılmış olan biçareyi 
gördü. 

- Onlar size yardım etliler mi? 

- Hayır Mösyö... Hem ben on-
lardan yüz metre uzakta idim. Yanla
rına vardığım zaman o mahalli adam 
bana göstererek anltHtı, sonra ikisi 
birden gittiler. Başka yapacak yoktu. 

- Sonu var -



Sayfa 6 TÜRKSÔZÜ 

·.:Türksözü Gazete ve Matbaas 
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1 

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

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

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür ksÖzÜ Matbaası: rita, Bilumum Matbaa işlerini Türkiyede 
=::=:==:=:=::==::==:::=::=:==:=:=:=::: mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder. 

cnnt - kn~mo a 
a 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 
Mücellithanesinde Yapılır. 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Banhsıııda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plzna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 
500 ,, :ıooo 

" 
4 ... 250 .. 1000 . ,, -

40 ,, 100 
·~ 

4000 .. 
100 " 50 

" 
5000 " 

120 
" 

40 
" 

4800 .. 
160 .. 20 

" 
3200 " 

OfKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Ji. 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyy1UI, 1 Birinckanun, 1 Matt 
v~ 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 

,. 

• 
T. iŞ BANKASI 

Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER : 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Alustos, 3 lkincitf';ırin 

t:ırilılerinde yap,Jır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

3 
" 

1000 " 
3.000 

" 2 
" 

750 
" 

1.500 
" 4 ,, 500 

" 
2.000 ,, 

8 il 250 
" 

2.000 
" 85 " 

100 
" 

3.500 
" 

80 " 50 
" 

4.000 " 
300 

" 
20 ,, 6.000 " 

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

·------------------------------------------- Doktor uzaffer 
Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kurumuna. 

Yılda Bir Lira verip Üye ol uruz 1 Çenk Milletin t'n kı}rrttli hazinesidir 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

e 
Seyahatten dönmüştür ve her gün muayet1 

hanesinde hastalarını kabule başlamıştır. 

s 


