
tt 

--UR z 
GÜNDELİK SİYASI GAZETE P. K. 44 5 Kuru~ 

r Sahip ve Baş"'ulıarriri 

' Ferid Celal Güven 

Kurulu§ Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onaltıncı Yıl - Sayı 4861 

19 TEŞRINiEVVEL 940 Cumute•i 
L~~~~~~~~~---

. --.. - .... ""'\, 
NO iLE L1NSEN 
ARASINDA 

•1111 1 •• ; 18 (•.•) - Mil-

Varın bütün yurdumuzda 
nüfus sayımı yapılacak 

ltliz:tnönU ile Çin cum· 
~•laj llnsen •r•••nda 
•kornet b•yr•ml mU· 

"-tiyle telgraflar teati 

'"''· 
Her taraf kapalı olaeağından herkes 
ihtf yacını bugünden temin etmelidir 

rta Anadoluyu 1Ak
enize bağlayan: yol 
Büyük Şosamız inşa edilmiş bulunuyor 
l,,. : J8 a.a) - Orta Anadolu bu gUnden itibartn !Uzel Akde.ftiz'e 
l J olla bağlanmış bulunu_) or. Bn JOI 27 seneden beri Uzc:rinde çalı~· 
'•n Kon~ a Beyşc.bri·Akseki .Manavgat i~tikameıinde ilc:rliJen buyuk 

\'ol. Anadolu'nun en arızalı sahalarından biri olan cenup 1 örosu 
.den gıçmt~hdir. Vatar.ı, yeni ve çok dığtrli bir JOla daha .kavu,;. 
'çin buralarda bu~ uk zahmetltr iktiham etmek, bu.) uk daglar ara· 

;•çitJ"r ~·ııratmak lazım gelmiştir. Fakat, bugUn duyula.n ~udubu;ı; 
.7 senenin yorgunlulı.larını unutturmaya yeh cek kadar derındır. ÇUn· 

lin bir ninterlanch, en kısa umanda ve en rahat bir ~ekilde denize 
Şi'ftıll~tur. Arızalarla bilhassa Beyşehir'le Mana\'"gat arasında ugra~ıl· 

'ftıalde BeHthir'le Konya ve cenupta Mımavgal'la Anlalp. arasm· 
ı, .. daha enl uasen muntazam bir şekilde yapılmış olduğu için 
. AntalJ& bll.)lece biribinııe bağlanmış buluomaktadır. ÔnlınıUzaeki 
il salı !UııU .) olun açılma töreni yapılacı.khr. 

Yarın Bütün Yurdumuzda Umumi 

nüfus sayımı başlıyacaktır. Yarın sa· 

bah saat sekizde büiün sayım memur-

ları ve kontrolörler, tayin edilen mın· 

\akalarda olacak ve ev ev dolaşarak 

her nüfus sayım defterlerine kaydedi· 

lecektir. 

Hemşehrilerimizin sayım teşkilatı 

memurlarına kolaylık göstereceği ve 

yazılmadık bir nüfus kalmamasına dik

kat edeceği şüphesizdir. Şu noktayı 

ehemmiyetle hatırlatırız ki, yann bü· 

tün çarşılar, her yer kapalı olacağın· 

dan. şehirliler bugünden yiyecek ihti· 

yaçlarını temin etmelidirler. 

Bütün ticarethaneler bu akşam 23 e 
kadar açıktır. Yarın nüfus sayımı biter 
bitmez şehir saat kulesindeki canavar 

oüdiiğü çalacak, ancak o zaman h~r· 
kes sokağa çıkabilecektir. 

an vaziyeti 
llistan üzerinde ltal
tazyik i devamda 
r,.: 18 a. a. (Reuter) - Bal· 
,:

1 tünün meselesi olmakta 
, :or ve her taraf ta ve bil· 
tt\ı11ıton'da büyük bir siya· 

On kuruşluk makara 
elli kuruşa satılıgor 

aydediliyor. 
Ntrıin Türkiyedeki büyük 

achbull Huguessen Anka· 
Q• hariciye vekili ile görüş
~11Yük elçinin intibaı şudur ki, 
alkan vaziyetini vahim te
hlcktedir. 
~1~i lngiliz elçisi Rendeli ls-· 
.~ıştir. Fakat lngiliz mah
t~Yltnildiğine göre, elçi bir 
~ mahsesa ile değil, ancak 

11 istirahat için lstanbula 

l 
• Amerikan işbirliği için 

bi rıc ile B. Rcosevelt arasın· 
r iÖrüşme daha olmuştur. 
(Gerisi UçUrıcU sahifede 

' 
l Uğurlunun 
. aze töreni -
llın değerli çocuğu .. 
lln büyük bir 
•ainı yapıldı 
i 
. ttce Yeni otel salonunda 

tn vefat ettiğini tees· 
"erditimiz , Adananın 

'tı~ Parti Başkanımıı Fah· 
( ctrı. C::tnaıesi dün sut 11 

l'iai dörduacu sahif~d~ ) 

Günlerdenberi şehrimizde beyaz 
makara ipliği bulunmamaktadır. Ancak 
bazı kimseler tarafından satışa çıkan· 
lan iki cins makara pek nişbetsiz de-
recede pahalı satılmakfadır. HattA 
Doğum ve Çocuk Bakımevi için la· 
zım olan 10 kuruşluk bir beyaz ma
kara 45 kuruşa zorla temin edilmiştir. 
4 kuruşluk makaralar ise 35 kuruştan 
verilmektedir. 

AMERIKADA ASKER 
CELBi 

Vaşinton : 18 ( A. A.) - Ame

rika Harbiye Nazın, celbedilen 30,000 

kişiden sonra martta da 60,000 kişinin 

askere alınacağını söylemiştir. 

Cebelüftarıktaki gemiler 

Madrid; 18 - a. a. - D. N. B. 
Perştmbc gecesi asker yüklü bir 
kaç büyük nakliye gemisi Cebe-

lüttarıktan ayrılarak meçhul bir is

tikamete hareket etmiştir. 

................ 
! 
• . • . • . 
• . • • . • 

......... 
Resmimiz Birleşik 

Amerika askerleri• 
ni ve zabitlerini bir 
bayram gUnU yapı· 
geçit resminde göt;· 
teri yor • 

~ ....................................... ._. 

inglltereye 
son hüeum 

Hasar büyük değil 

Londra : 18 ( a.a ) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin tebligi: 

Dün gece düşman lngilterenin c~ 
nubt şaı kisi üzerine müteaddit hücum-! 
lar yapmıştır. Bu hücumlann başlıcala-1 
n çok yüksekten uçan avcı tayyareleri J 
tarafından icra edilmiştir. 

Büyük avcı kuvvetlerimiz her fır
satta düşmanla temasa geçerek teşek· 
küllerini dağıtmıştır. Pek az düşman 
tayyaresi Londra mıntakasına girmeğe 

muvaffak olabilmiştir. Şimdiye kadar 
gelen raporlar atılan bomba miktarı
nın da az .olduğunu göstermektedir. 

Zayiat ve hasaratın ağır olmıyacağı 

tahmin ediliyor. 

Diger düşman tayyareleri kent 
kontluğunun sahil şehirleriyle İngilte
renin cenubunda bazı mıntakalar üze
rinde bombalar atmıştır. Bombaların 

tesiri hafif olmuştur. Dün üç düşman 
tayyaresi imha edılmiş ve tayyareleri
den biri de dönmemiştir. 

Dün gece dördüncü bir Alman 
bombardıman tayyaresinin düşürülmüş 
olduğu şimdi tahakkuk etmiştir. 

Alman tebliği iki tayyarenin ziya
ını bildiriyor. Halbuki düşürülen Alman 
tayyareleri Harwich' Bishdesstortford, 
Denbih ve frome yakınlarında bulun
maktadır. 

ARNAVUDLUGUN 
iSTEKLERi VAR 

Tirana : 18 - a. a. - Stefani : 
Arnavud faşist partisi merkez komi· 
tesin ın bir toplantı~ıı esnasında nazır 
B. Meoria bir nutuk söyliyerek , bü· 
tün kuvvetlerile ltalyan imparatorlu-
ğunun yananda yer almış olan Arna· 
vudluğun, bu harbte meşru ve birçok 
asırlık metalibatının tahakkuk ede· 
ceti kanaatinde olduğunu beyan et· 
miştir . 

ztı••-öztt 
HER ~~-ON 

SAYFA 

ÇIKAR 



YANKILARDAN : 

TASARRUF 
VE İSRAF 

M emlekettc küçüklü büyüklü bü
tün vatandaşlara bir tasarruf 

terbiyesi verilmesini kendisi için bir 
dava telakki eden bir dostum geçen
de şikayet ediyordu : 

- Mektepteki çocu~uma öğret· 
meni bütün defterlerini ayni renkte 
parlak kağıtlarla kaplanmasını emret· 
miş. Bütün mekteplerimizde.. ayni şe
yin yapıldığını farzet ; o zaman lü· 
zumsuz yere ne kadar kağıt harcana· 
caktır, anlarsın. Bunun bir mahzuru 
da çocuklanmıza vermemiz gereken 
tasarruf terbiyesine aykın oluşudur. 

Bir lstanbul gazetesi de şunları 
yazıyor : 

"Bu arada ekmeklerin üzerine ka· 
gıt yapıştırmak adeti de maziye ka
rışsa... Hem her somundan birkaç 
gram ziyan ediyoruz ; hem de yanlış
lıkla ağıza kağıt giriyor. israf olduğu 
kadar iğrenç birşey. ,. 

Vaktiyle lstanbul ekmeklerine 
böyle kağıt yapıştırılması usulünü Şe· 
hiremini operatör Emin Bey çıkardığı 
zaman hesap ve istatistik meraklısı 
bir dostum bu kağıtları koparırken 
ne kadar ekmek ziyan edildiğini he
saplamıştı. Bulduğu rakkam aklımda 
değil ; fakat her halde lstanbul yok
sullarını bir iki kere doyuracak ka· 
dardı. 

Evet, küçük şeyler ; farkında ol
madan yapılan israflar ; fakat su dam· 
laya damlaya göl olur da, neden kü
çük israflar birike birike büyük ziyan 
olmasın ? - T. 1. 

lzmirde körler konseri 

lzcrir : 18 (Türksözü muhabirin· 
den) - lzmir satır, dilsiz ve körler 
cemiyeti, kör musiki san'atkirların· 
dan mürtkkep bir orkestra teıkil 
etmiş ve bu san'atkirlar, halkevinde 
ekzersizlerine başlamışlardır. 

Hazır lıklardan sonra bir konser 
verecek ve daha sonra Türkiyede 
bir turnaya çıkacaklardır. Elde edi
lecek hasılat'a anormaller için lzmir 
de bir yurd açılması mutasavverdir. 

Amerika şefleri arasında 
dün yapılan görüşmeler 

V2şington: 18 (A.A.) - B. Hull 
Summer Velles ve Norman Davis 
dün yabancı mülteciler meselesi hak· 
kında B. Roosvelt ile görüşmüşler 

dir. 

t'ransa Fasında vaziyet 

Tanger: 18 (A.A) - General 
Nogues'un ntşretmiş olduğu bir e· 
mirname ile Fransız F asındaki de

niz ticaret merkezi ofislerini Rahat 
dan Kasablanka'ya nakletmiştir. 

Bu ofislerin idartsi, ~)nı zaman. 
da Kasabfankır dediz m ntakası şefi 

o,arak ta)İO edılen B. Mallet'ye tev· 

di edilmiştir. 

Çine giden tayyareler 

Nev,ork : 18 ( a a ) - D.N.B. 
Bir Amerikan gemisi Çine 30 Ame 

kan tayyartsi götür mcktedir. 

Halkevimiz cumhuriyet 
bayramına hazırlanıyor 

Cumhuriyet bayramı için zengin 
bir kutlama programı hazarlayan 
Halkevimiz ayni zamanda büyük bir 
müsamere yapmağa da karar ver· 
miştir. 

Temsil ve Ar şubelerinin müş· 
tereken tertib edecekleri bu müsa· 
mere 30 ve 31 T eşrinievvelde kü· 
çük tir duhuliye ile Asri sinemada 
olacak ve "fedakirhk,, piyesi tem· 
sil edilecektir. 

Bu iki perdelik eser Fransızca· 
dan şair Bay Halid Fahri Ozansoy 
tarafından adapte edilmiştir. Ar şu· 
besi halk türküleri grupunun ayni 
gecelerde ayni zamanda vereceti 
halle türkülerinden mürekkep konser 
için geceli gündüzlü ç~lışılmakta, 
Fedakarlık piyesinin provalarına mun 
taziman devam edilmektedir. 

t Parti müfettişimiz 

Dün akşam Ankaraya 
hareket etti 

Genel sekreterlik tarafından da 
vet edil~n parti müfettişimiz dün ak· 
şamki ekspresle Ankaraya hareket 
etmiştir. B. Hasan Reşit Tankutu'un 
bu seyahati bir hafta, on gün kadar 
pevam edecektir. 

Mektüpçunun tahvili 

Sıhhi sebeblerden do'ayı tahvili 
için müracaatta bulunması üüerine 
naklen Sivas mektupçuluğunua tayin 
edilen vilayetimiz mektupçusu Agah 
Yüce dün emrini tebetluğ etmiş ve 
vazifuinden ayrılmıştır. 

Ayni zamanda şehrimiz atlı spor 
klubü reisi bulunan Agah Yüce ka 
nuni iznini burada geçırerek atlı spor 
klubii namına yirmi yedinci günü ya 
pılacak koşu işlerinin tertip ve icra· 
siyle m'şğul olacaktır. 

Meşhur hırsız on aya 
mahkum oldu 

Hırsızİık yapmakla hayatını ka. 
zanmağı meslek ittihaz edinen yersiz 
yurtsıh takımından mtşhur hırsız 

Alı Yıldırım hakkın1a ıkinci asliye 
ceza mahkemesinde m' vkufcn yapı· 
lan duruşma sonunda 10 ay hapsine 

1 
karar verilmiştir. • 

Acı lı bir ölü.11 

Ce\ han Kaymakamı Bekir Suphi 
Aktan'rn bir yaşındaki kızı Günsel 
Aktan ycıkalandığı hastalıktan kur· 
tulama) arak dün şehrimizde ölmüş· 
tür. 

Küçük Günsele tanrıdan rahmet 
baba ve anasına baş sağlığı dileriz. 

Parti reisi vekilliği 

Fahri Uğurlunun ini ve elem 
verici ölümünden sonra inhilal eden 
Parti reisliği vekilliğine mıntaka 
Par ti Müfettişliti tarafından Vilayet 
idare :;eyeti azasından Doktor Bah 
ri Erkam tıtyin edilmiştir. 

Yıllardan beri Parti işlerinde ça · 
lışm>lkta olan kıymetl i Doktorumuzun 
epryce uzun sürte ek olan bu veki · 
leti muvaffakıyetle b1şaracatından 
eminiz. Başarılar dileriz . 

Yüzme antrenörü dün 
şehrimizden ayrıldı 

a~den Terbiyesi genel Direk
törlüğü tarafından Adana yüzücüle· 

rioi yetiştirmek üzere şehrimize gön 
derilen su sporları entrenörü Bay 

Orhan Saka dün ıehrimizi terk et· 

mek ıztırarmda kalmıştır. 

Pelediyenin yüzme havuzunu su 
suz ve yüzüstü bırakmasından ameli 
dersltr vermek imkanım verildikten 
temin edilmemiş ve üç nazari ders 

sonra raporunu genel d rektörlütüne 
sunan Say Orhan Sakı Hataya git 
miştir. 

Bez ihtikarı 

Seyyar satıcı ve bir mani
faturacı hakkında takibat 

Hasan Toköz adında bir seyyar 
satıcı, topunu 850 kııruşa satması 

icab eden 85 santim eninde Milli 
Mensucat fabrikası bezini · 1150 
kuıuşa satmak suretiyle ihtikar yap 
tığı anlaşıldığından derdesi edilmiş· 

* * * 
Tarsus bezleri satışında ıhtikar 

yaptığı şikayet ve iddia edilC'n esnaf 
hakkında da kanuni takibata geçil 
m"ştir. Bu esnaf kapalı ç ırşıda ma· 
nifaturacı Mehrned bacaksızdır. 925 
kuruşa satması lazımgelen bir top 
Tcrsuc; bezini 1350 kuruşa sattığı 

ihbar edilmiş ve polisçe işe el kon· 
muştur. 

Bir çocuk dl.in araba 
altında kaldı 

Hasan oğlu hüseyin iaın"nde bir 

· araba sürücüı.ü 9 yaşında ismet a· 
dında bi r Ç•JCuğu kullandığı araba· 

sıylı çiğneyerek yaralanmasına se· 

bebiyct verdiğinden yak1lanmıştır. 

Yaralı l~met hatahaneye kaldırıl-
• 

m·ştır . 

Parti Genel 
• • • 

reterımızın 

kadirşinaslı"' 
.. 

Bugün ebedi istirahatf. 
di ettiğimiz Halk Partisi re. 
Ugurlunun ölümünü müteıki 
da yanıbaşında bulunan P 
fettişimiz Hasan Reşid Tan .. 
hadisesini ve duyulan teeSSU 
Genel Sekreterliğine aşatı,. 
letti~imiz telgraf la bildirınİI~ 
Genel Sekreterimiz B. Dok 
Tuzer bu acı haberi aldıtı 
dnin bir teessür duymut 
Parti müfettişimize telefon 
bu teessürlerini bildirmiı, k 
na merhumun mezarına ~ 
çelenle konmasını rica etlll 
çelenk bugün hazırlattmlır-
lacaktır . 

Parti müfettişimizin çek 
graf şudur: 
C. H. Partisi Genel Sekrete~ 

Adana Vilayet idare be 
si!DİZ Fahri Uturlu bugiiO 
19,50 de vefat etti . Bir · 
sonra birlikte yemek yem-. 
bana ve Valiye iltih1k 
Geldi ve masaya oturur 
cansız düştü Doktorlar n 
tiden öldüğünü söylediler .• 
kimi! bir adam ve ideal bit 
daştı. Şimdi etrafında büyilk 
ve matem içindeyiz. 

H. Retlll 

Ceyhanda kö 
rin yiyecek ih 

Ceyhan : 18 (Türksöıil 
rinden ) - Ceyhan kazı• 
bölgesi olduğu malumdur·. 
köylerden yüzlerce halk . 
gelir ve gerek hükumet d 
ki işler!ni faörür ve gerekl' 
ihtiyaç ve noksanlarını te 
geri köyüne döner. .. 

Bilhassa bugünlerde, ko 
akşamdam sonra veyahuttl. 
vaktı arabaları koza ve ~ 
olduğu halde kasabaya ge 
lcr. 

Köylülerin bugünlerde 
fazla gelerek kasabada 
yaptıkları değil, balakis, 
sonra gelen köylülerin ~ 
yiyecek ekmek bulamay•r' 
dıklarını anlatmak isterilll 

Gerçi kasabamızda 
kının ve köylerden gelce~ 
rin ihtiyaçlarını temin ed 
furun b~luomakta ise dt, 
ki bu fıırunlar akşamdan 
palı bulunmaktadır. 

Bu yüzden, kas ~bayı 
nu relen köylüler, lokan 
mek bulamayınca, furun 
mek bulamıyor. 

Her akşam bütün 
masa dahi bir iki furur>..,. 
lundurulması ve bu ~ 
vakıt köyünden kasabar• 1 
lüleı in ihtiyaçlarını teraıP 
zımdır. - M. Selçuk 
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Abone Şar.ttarı 
12 Aylık 1'?00 Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
l'fborıe bedeli dc1?işmez 
Yafoız posta masrafı 

zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye 
müracaat edilmelidir . 

Balkan vaziyeti 

İsveç üstünde meç 
hul tayyareler 

StokhoJm : 18 - a. a. - Mil· 
liyeti belli olmayan iki tayyare dün 
gece şark sahilleri ve Blekinge vİ· 
liyeti açıklarındaki adalar üzerinden 
uçmuştur . Karlskrone kalesindeki 
hava müdafaa bataryaları ateş aça. 
rak bu tayyarıleri tardetmiştir . 

ğı;'' 
l·ştİ Bir1' • L. f d t ) ! ncı saa.ı ıt en ar an 
ktor . 

Bay Vilki yeni bir 
nutuk söyledi 

~ı ,~er taraftan Lord Lothian da bir 
lış ,~ ~ddet lngiliz hükumet merkezinden 

Saint Louis - Missouri - : 18 
a . a. - Cümhuriyet partisi reisi B. 
Vilkie intihabat dolayısiyle söylem•ş 
olduğu bir nutukta , hükQmeli gerek 
harbin gerek sulhün ihtiyaçları kar
ŞLSSnda islihsalat meselelerini hallede· 
memekle itham ettikten sonra bürri· 
yetin müdafaası için lngiltereye yapı· 
lacak yegane yardımın islihsalatı ço
taltmaktan ibaret olduğunu beyan 
etmiştir, Bay Vilkic sözlerine şöyle 

devam etmiştir : 

~o J O:ı~ta kaldıktan sonra Londraya 
kerı ' llıcktcdir. Lord Lothian görüşme
b~ ' r 
·~t ~aPacaktır. 

m',, ltaı 'k' Y . t .. . sra" Yan tazyı ı unanıs an uzerın· 
devam ediyor. Fakat Yunanistanın 

hareketi de şayanı dikkat bir 

a aıimkar olmakta devam eyle· 
1edir. 

londra : 18 a. a. (Reuter ajansı 
'r-1Yor) - Almanlar, Balkanları 

hata kadar müphemiyet içinde 

~l'llak istediklerinden Romanyayı 
liik bir üs haline ietirmeğe çahşı
lcır Ve bu hususta pek çok gayret 
Cd' 1YOrlar. 

Ccneral J\ntonesco, Alman heye· 

&'ayesi Romanyanm hakimiyetine 
1 ~ctirmek olmayıp, bilakis ordu 

ktallığm istikbalini sağlamlaşbr· 
C>ldutunu beyan etmiştir. 

i1ınan kumandam General Han
~ Yapmtş olduğu beyanatta, Al-

~ heyetinin gaye~i, :·b.ilhassa or~u 
k va kuvvetlerinın ırtıbatını temın 
k 'll'ıırıdan Romen ordusunu en yük-

Binaenaleyh istihsal1tı mütemadi· 
yen arttırmaklığımız lazımdır. Birleşik 
Amerikaya düşen vazife , satın alma 
kabiliyetini arttırmak ve evveli kcn· 
l:lisi ve bilahare digerleri için hayat 
seviy~sini yükseltmektir. Ne harb ve 
ne de müsterih bir hayat sürmek 
sulh yolunu tt>min enemez. Sulhu te
min edebilecek yegane şey istihsal-

dir. 

lngilterenin Amerika 
elçisi Londra yolunda 
Liz.bon : 18 - a. a. - lngilte· 

renin Amerikadaki büyük elçisi 
Lord Lothian dün tayyare ile bu 
raya muvasalat etmiştir. 

~· d ki· \lıyeye çıkarmak,, ol u~unu 
., 11eıni~t· 

Elçi matbuata beyanatta bulun
maktan içtinap etmiş, Londraya İn
giliz hükumetiyle görüşmek üzere 
gitmekte olduğunu söylcmrklc iktifa 

eylemiştir. aı ., ır. 
se 

,11·~ 

~-~ 

su --

Ttf Jit Of AN ~At>J 
'": DAVID GARNEf1' Çeviren: NEVZAD G0VEN 

O günden itibaren tilkilere yaptığı ziyareti mümkün 

QlduA-u kadar uzatma~a ve geceleri ormanda geçirmeğe baş
ladı. Haftalarca bu suretle yaşadı. Nadiren yiyecek almak 

Qzerc evine donüyordu. Silvia ve yavruları bir hafta, oniün 

Ycrıi inlerinde yaşadıktan sonra yeni bir itiyat peyda ettiıer. 
~ergün ormanda av ararnağa başladılar. Bir hayli zamandan· 

beri karısının ıünün büyük bir kısmında yalnız yaşadığını bi· 

iiyordu. Şimdi çocuktan da aynı şeyi yapmak istiyorlardı. in 

Pislikle dolmuştu. Yavrular, herhanıi bir korku kendilerini mec· 

bur etmedikçe oraya girmek istemiyorlardı. 
Bu yeni hayat tarzı B. Tcbrick'e yeni bir keder daha 

Vermişti. Çünkü, bazı zamanları onları saatlerce, hatta bütün bir 

~ün fÖrmesi mümkin olmuyordu. nerede olduklarını da bilmediği 
'~İt\ bütün bu müddet yalnız ve en<1işc içi;dc bcklem~le ge
Çıriyord u. 

Birmanya yolu açıldı 

Londra : 18 (a.a) - Birmanya yolu 
hakkındaki f ngiliz-japon anlaşması 
müddeti ~dün gece bitmiştir. Bu yol 
Çine harp malzemesi ve diğer mad· 
delerin geçmesine yeniden açılmış· 

tır. 

8irmanya yolu kapalı kaldı~ı 
müpd&tçe tHan-kong yolunun da 
ayni zamanda kapalı kalacağlacağı 
hakkında İngiltere hükOmeti teminat 
vermişti.Bu itibarla verilen bu temi· 
da müddeti bitmiş sayılmaktadır. 

Romanyadaki Almanlar 

Bükreş : 18 (a.a) - Romanya· 
daki Alman kıtaatınm çir çok stra· 
tejik noktalara ve bilhassa petrol 

mmtakasında kılabahk bir halde 
bulunduğu sabit olmakla beraber 

mevcudJarmın 15,000 i bulduğu zan 
edilmemektedir. 

Bunlar bilhassa havacılar ve tek· 
nisiyenıerdrn ibarettir. Tahmin e-
dildiğine göre, Almanlar bu kıştan 
euvel har~kete geçmiyeceklerdir. 

Almanlar şimdilik Romanyayı 

işğal ederek Balkanları yaza kadar. 
tereddüt içinde bırakmak niyetinde
dirler. 

Sqvyet - Alman 
münasebatı 

Berlin : 18 (a.a) - Sovyet·AI· 

man münasebatının normal o)dutu· 
nu yabancı basın mümessilJcrinin bir 
süaline cevaben hariciye nezareti 

İspanya dahili vazi
yeti ve mihver 
Berfin : 18 ( A. A. ) - D. N. B. 

bildiriyor : 
ispanya Dahiliye Nazırı B. Serra

fto Sunnerin Hariciyeye ittirilmesi 
Berlin matbuatında büyük bir alaka 
uyandırmıştır. 

Berliner Börsen Zeitung ·şu satır · 
!arı yazıyor : 

Almanya, Roma ve Berlindeki son 
ikametleri esnasında A'man ve ltalyan 
milletlerinin en derin muhabbztlerini 
kazanmış olan B. Sunnerin bundan 
böyle lspanyanın dış siyasetini idare 
etmesini büyük bir memnuniyetle kar
şılamıştır. Bu vazifenin kendisine mü
him bir anda tevdi edilmiş olması bu 
tayine hususi bir mahiyet atfetmek
tedir. 

Alman üslerine dün 
yapılan hücumlar 
Londra : 18 a. a. - logiliı tay

yareleri dün akşam parlak bir ay 
ışıtı altmda Fransız .sahilinde bazı 
yerleri şiddetle bombardıman et· 
mişlerdir . lngiliz sahilindeki kesif 
sis tabakası infilaklerin görülmesine 
mini olmuşsa da bu infilak)erin ıid
detinden Kent sahi ı i sarsılmıştır. Bir 
saattan fazla uçan tayyareleri ma
kine sesi uzaktan İşitilınekte idi . 

lngi11z l>ahri~e kadi.dsun 

da <teğişiklikler oluyor 

ı sözcüsü beyan etmiştir. 

Londr11 : 18 - a. a. - Ami
ralhk dairesinin bildirdiğine göre , 

iki birinci kanun tarihinden itibaren 
amiral Sir Hcnry Harvood amirallık 
komiserliğine ve deniz kurmay reis 
muavinliğine tayin edilmiştir . Ayni 
tarihten itibaren amiral Johne Tovcy 
de anavatan donanması baş kuman· 
danhğına getirilecektir . 

2AWU 

• 

Silviası kendisine karşı büyük bir alaka ve ihtimam .gös

teriyordu. Ekseriya Ongelicı veya küçüklerden diQ'er birini 

göndererek ona yeni inlerinin yoluhu gösteriyor ve vaktı ol· 

duğu zaman bizzat kendisi gidiyordu. Hepsi de artık onun 

huzuruna tamamiyle alışmışlardı. Ve ona tabii bir arkada1 

gözüyle bakıyorlardı. Halbuki B. Tebrick onlar için zararlı 

da oluyordu. Ekseriya tavşanları korkutarak kaçırıyordu. 

Mamafi buna rağmen uzunca bir ayrılıktan sahra yan

larına gittiği zaman onlar tarahndan büyük bir neş'e ile kar· 

şılanıyordu. Emin olunuz ki, bilaistina hepsinin kendisine 

karşı gösterdiği bu sevgi onun biricik saadet menbaı idi. 

Hakikatte, kendisi de sadece bu yavrular için yaşıyordu. Ka

rısına karşı olan aşkı gittikçe büyümüş ve bu aşk nihayet 
çocuklarınada intikal etmişti. Bu tilki yavruları onun günlük 
oyun arkadaşları olmuştu. Onları kendi çocuklım da · olsa 
ancak bu kadar sever ve tanıyabilirdi. 

Selvyn ve Ongelica ile beraber olduiu zaman daima 

mes'ut oluyordu. Bu iki yavru da onunla beraber oldukları 

kadar hiç bir zaman sevinmiyorlardı. Bu kadar g-arib bir an· 

!aşma hiç g-örülmemiş, ve hiç bir anlaşmadı iki taraf üzerinde 

bu kadar tuhaf bir tuir yapmamıştır. 

B. Tebrick şimdi onları her tarafta takibedebiliyordu. 
Onlar kadar sür'atli koşabiliyor ve her hangi bir ormanı bir 
geyik kadar sessiz vı gürültüsüz ıreçebiliyordu. 

- aonu ııv.r - -- -

' 

''1. 
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Fahri Uğurlunun 
cenaze töreni 

( Birinci ~ahif t.'<ltn :ırtan ) 

' de evinden büyük törenle kaldırılmış 1 

TORKSOZO 

...................................... ~!--------·· 
ASRi Si NEMA 

DA 
8.45 BU AKŞAM 2.30 

Sinema dünyasının büyük facia artisti 

Wallaee Beery 
SiNEMA ALEMiNDE BiR HARiKA YARATTI 

" 

ve yeni mczarlıQ-a gömü lmüştür. Başta 

Valimiz, Parti Müfettişimiz ve Komu· 
lanın mümessili , Halkevi ve Be· 
lediye reiıleri , hükwmet ve askeri 
erkan, banka direktörleri, adliyeciler, 
partililer, Halkevliler ve kendisini se· 
ven kalabalık halk tan müteşekkil bir 
kiitle merasime iştirak etmiş bttloou· 
yordu. Başta Halkevi bandosu olduğu 
halde büyük bir cenaze alayı Part i 
Haşkanımızın cenazesini asrt mezar
lığa kadar götürmüş ve ıröz yaşları 

arasında toprağa emanet etmiştir. 
Fahri Uğurlunun kabri başında 1 

gençlerimizden Vedad Güç ü ve mü· 
teakiben a lt ınc t işletme namına Hasan I 
Silah merhumun hatıralarını taıiz et
mişlerdir . Parti , Halkevi , Belediye 
Devlet Oemiryolları namına mütcad· 

ASİ EVLAT 
• Baş Çavuş Meden 

Büyük ve yüksek bir a şkın romanı ... Aşk ve güzelliklerle 
süslenmiş nefis bir mevzu ... Baştan nihaye ıe kadar 

heyecan ve maceralarla dolu ıaheser 
did çelenkler konulmuş ve büyük 
bir acı içinde şehre dönülmüştür . 
Değerli kaybımıza Tanrıdan bol rahmet 
diler, en ... amimi hıslerimiıle Uturlu 
ailesine baş sağlıQ'ı temenni ederiz • 

Zayi mühür 

Zati ınuhıümü gaip dtim. Bu 
mühürümle kimseye borcum yoktur. 
Y eniıini y ıı ptıracatımdan gayib müh 
rün hükmii olmadığını ilan ederim. 

Koyuncu köyünden Meh
met oğlu Yunus Dat 
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19- 10- 1940 Cumartesi 

8.00 Pro~r:ım , Saat ayarı 
8.03 Müzik : Hafif Program 

8.15 Ajans haberleri 

8.30-8.50 Müzik: proğramı 
8.50/9.00 Ev kadını-Yemek listesi 
12.30 Program, saat ayarı 
13.33 Müzik: Muhtelif Şarkılar 

12.SO Ajans haberleri 
14.05 Muzik: Muhtelif şarkılar 
14.20 Müzik : Riyaseti cumhur 

Bandosu. 
15.00 ·15.10 Ankara at yarışlan tah· 

minlcri. 
13.30 Müzik : Film şarkıları {Pi.) 
18.00 Program, saat ayan 
18.03 Müıik: Radyo Caz Orkestrası 

18.40 Müzik: Şarkılar 

19.00 Konuşma: (istatistik) 
19.15 Müzik : Halk havaları 
19.30 Saat ayarı, ajans 
19.45 Müzik : Fasıl heyeti 
20.15 Radyo : Gazetesi 
20.45 Karışık Şarkılar 

21.15 Konuşma ( G unuo mcse · 

leleri ) 
21.So Müzik : R•dyo Salon Or

kestrası 

22.~0 Saat ayarı, Ajans 
22.50 Konuşma (Ecnebi dillerde yıl 

nız kısa dalga postasile) 
23.00 Müzik : Cazband (Pi.) 

(23.10- a kadar yalnız uzun 
dalia psstasile) 

~3.25/ H.30 Prorram vekapanış. 

İlaveten: 

JOHN VA YNE ' nın 
Bugüne kadar yaratlığ"ı heyecan ve ser2"Üzeşt filmlerinin 

en güzel ve en heyecanlısı 

• 
intikam Yolunda 

Bugün gündüz matinede 
Tuzak - 3 Silahşör Tayyareci 

Hemşerilerimizin Nazarı dikkatine 
Evvelcede gazetelerle ve münasib vasıtalarla ifan edildiği vechile s11t 

kulesinden çalınacak canavar düdüğü düşman tayyarelcıirıin şehire gelişi· 
ne ve şehirde alarm yapılmasına işaret olarak tahsis edilmiş ve başka 
maksadlarla çalınması menedilmişti. 

Birinci teşrinin yirminci pazar günü nüfus sayımı yapılacağından halka • 
bir kolaylık olmak üzre yalınız o gün için sayımın bittitini yaymak mık· 
sadilc canavar düdüğü bir defaya mahsus olmak ve fasılasız devam et

mek üzere düdük çalacakdır. 
Bu düdüğü işiten halk sayımın bittiğini anlayac~k evlerinden, ve bu

lunduldarı yerlerden sokağa ve dışarıya çıkacaklardır: 
Sayım gününden başka, gün veya gecelerde çalınacak canavar düdü

ğünün mutlaka hava tehlikesine İşaret olduğunun halkca unutulmaması 

İcab eder. 12420 
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T. iŞ BANK ASI 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 

K•f id•l•r : 1 Şubat. 1 Meyıe, 1 Alu•lo• 
1 ıkincitefrin tarlhlerlnde yapıllr. 

Kumbaralı ve kumbıırıısu: besaplarda en az elli lirası 
bulunanlar kuraya dabil edilir. 

-= 1940 IKRAMIYELERl 

1 Adc:t 2000 Liralık 2.000 Lira 

8 
" 

1000 il 3.000 ,, 
6 il 500 " 

3.000 il 

12 
" 

250 ,, i"l.000 il 

40 
" 

100 " 
4.000 11 

7!) 
il 50 " 

3.750 " 210 
" 25 

" 
5.250 il 

T. iş Bankasına para yatırmıkla, yalnız para biriktir-
miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de drntmiş olursunuz. 

# 

ilan . 
Seyhan vilayeti d• 
encümeninden; 
1-Adana· Tarsus yo'unuıı O 

- 2 + 900 kilometreleri ar• 
şojaya muktazi (200) ve Ad• 
sis yolunun 1+ 000-S+ OtS_ 
metreleri arasındaki şosaya 1 
( 4l 1) metre mikap kumun n 
şif tutarı olan (1032 ) lira ( 
ruıla açık eksiltmeye konuldl 

2-Eksiltme 24-10-940 
hine müsadif perşembe g1ıı' 
10 da viliyet daimi enciİ 
yapılacaktlr. 

3 - lştiycnler bu iıe ait 
velrname, keşifname ve şır 

lerini görmek için Nafia mü tın 
ne müracaat edebilirler, ~ ~ 

4- isteklilerin (77) lir• ( 11 

kuruı muvakkat teminat ver '-~u 
lazımdır. 

12 - 15- 19-23 12 

Adana Çif çi birliğİO 
Üretme Çiftliği tarafınd•' 

edilmiş Arpa ve Yulaf bid 
bedeli mukabilinde almak 
çiftçilerimiz'in bir'an evvel 
Mektebi yanındaki Üretene 
müdürlüğüne müracutli bu 
lcrden almaları menfaatle~ 
ıından olduğu ehemmiyetle 

1 nur. 18-19 1242 

• 
' Mürettip alaca 

Mıtbaamızın a-azete 
çal•ımak üzere bir mürettibi 
yaç vardır . ldarebanemiı' 
racaatları 

• 

s 
07:& 

Ma. parlat!_ 4~ ,75 

Ma. temizi 47 

Kapı malı 60 
Y. Pamuğu 45 
K'.levland 1 56 

Suıaam 17,50 
ıt:-butd;y- 00 

utday To. 

1 " 
yerli 5,75 

Area l 4,50 

Yulaf 4 

u,,, 
Rayiımark 
Frank ( Franaaz ) 
Sterlin ( inlfliı ) 
Dolar ( Amerika ) 
Frank { lsviçre ) 

Umumi nqriyat .. 
Macid Güçlil 

Adana Türkıözü Mıtbl" 
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• Arnerikadaki lngiliz müs
zeytin temlekelerine bir bakış 

tin ağacı her iklimde yetiş. 
11•zik bir r.ebattır. Meyvası· Bir dünya imparatorluğu olan 
nazik bir nebattır. Meyvası- lngilterenin, Am"'rikada müstemle· 

t~.k nazlı verir. Bir zeytin a· keleri vardır. Bunların başındı,A'Ile 
tkildıkten 15-20 sene sonra rikanın şimalinde bulunan Kanada 
~erir. Bu kıymetli ağacın ve gelir. Şimali şarkide Labrador yarım 
•tttırmak ve sokuk iklimlere adası sahilleri ve şarkta Nevfoun· 
ak için şimıiiye kadar birçok land lngiltcrenin ayrı bir dominyo· 

~'er ~apılmıştır. Fakat birtürlü nudurlar. Kanada mesaha itibariyle 
•kkıyet elde dilemiyecek bu 1 Birleşik devletlerden büyük ve Av· 
Akdeniz havzası haricinde rupadan biraz küçüktür. (9,659,000) 

.tıneğe iınkan hasıl o1mamıştrr. kilometre murabbaı . Nüfusu 1921 
• ( ~-Ji ilk defa Kırım yarımada. istatistiklerine nazaran 9 milyon ka· 

~Ctııu~unda Zeytin yetiştirmeğe 1 dar · 
bauıunü de süratle vermesini Nevfounl•nd ve Labrador : 

Yazan 

Bernurd11 adaları : P. P. 
1 

ederler. Halk balıkçıdır. 

Birleşik Amerikanın şark sahille· --------------..! rinde 58 mil açıkta 360 kadar kü· 

Nevfounland 110.000 kilometre 
mu.rabbaında büyük bir adadır. Pek 
eskidenberi Fransızlar, İspanyollar , 
Portekizliler buraya kadar balık 
avına gelirlerdi. lngiliz muhacirleri 
buraya 12 inci asırda yerleşmişler· 
dir. Nüfusu (270) bin kadardır. 

Labrador ve ada, dominyon şek· 
linde bir İngiliz müstemlekesi teşkil 

çük adadan mürekkeptir. Bunlardan 
yirmi tanesi meskundur. iklimi mu· 
tedil, manzaraları güzeldir • Nüfusu 
31 bin .. En meşhur 'ehir Hımilton· 
dur ; 

Şimali Afrika ve Antıl adalan 
yolu Üzerinde f ngiliz donanması için 
pek ehemmiyetli bir hareket mer

, kezidir. Bir çok telgraf ve telefon 
kablolariyle etrafa bağlıdır. 

llluvaffakiyet hasıl olmuştur. 

t profesörü Kolesnikoj Kırı· 
hsus dişbudak ağacına zeytın 
•tısı tatbik etmiştir. Aşı bir 

bir senede bir metre büyümüş 
Cİ sene mahsul vermiştir. Şim· 

oftıör böyle aşılı zeytini iklimi 
olan şimali Kırımda da yetiş. 

Hatay turistik yolları 
inşa faaliyeti devamda 

Britis Hondura'sı : 

Orta Amerikada Yukatan 
adasının cenubunu kaplayan 
dir. 

8arbi Hindistan : 

yarım 

arazi· 

'ıı t çalışıyor Bu ikinci tecrübe 

Antakya : 18 (Türksözü muha 
birinden) - Vilayet Nafia müdürlü· 
ğü Vilayet dahilindeki yolların tamir 
ve ikmaline faaliyetle devam etmek· 
tedir. 

~ffakiyet verirse zeytin istih 
•1rtıdiye kadar bunu yetiştir· 
,rneınleketlerde de temin e 
ııtlir. Asfalt yolların tamir işi sür'atle 

ilerlemektedir. Şehir dahilinde ve 
\l. ~ uıat mu haf aza parkı methalindeki yolların asfaltlanması 
&. . kıştan e-vvel ikmal edilmiş buluna· 

V}'era ile Bohemya arasındaki caktır. 
Ya Ofmanı tabiatın ~serlerini Yalnız Kışla Orhan caddesinde. 
•za parkı olmak üzere istim· ki kaldırımlar henüz Bele:liye tara· 

~ilmiştir. Bu orman Avrupanın fından yapılamadığı için bu cadde. 
~·l ve şimdiye kadar liyıkile nin asfaltlanması ilkbahara kalmıştır. 

~ f edilmemiş bir A11ntakasıdır. Şen köyde bulunan asfalt madde 
•rk yiıks· k dağların üzerinde 1 sinden istifade edilmeğe başlanmış· 
"-•çlaıında bulunuyor. Ağaçlar tır. 
lt\etre irtifada nihayet bulmak· 

· 1450 metre irtif aındaki tepe· 
11 hadden sonra çıklaktır. 
~, ... 

ıııt ve dalgalı bill4r kayalar-;n rnüteşekhi! bu dağlar bir· 
(} &anelerin sahnesi addedilmiş· 
tınanın uzun1uğu 225 kilomet· 
Bunun devamı olarak Tuna 

~~a~j Bavyera ormanı ve ) u 
11«ıız ormanları vardır. Arazisi 
~kaya olduğundan civarında 

, ' Usus Bohemyada kesme kris· 
~rıay·· '-k' · . ıı teraK ı etmışlır . 
Q 
~ oıman şimdi seyyahlara ve 

luh erbabına hasredilmistir. 
'rıdaki ağaçların birçoğu hiç~ ir 
' balta görmemiş \e tabii ha· 
tıb faza ttmiştir. Bu orman 

111
daki ormanlarla birlıkte Av 

ıe e l - .. k L. t n uyu r ır orman mınta 
fşkil e.i)Or. 

iltere kazanacaktır 
a . 
~ Şıngton : 18 (a a ) - Bir A. 
~rı gazetesi açtığı an'cet netice 

t~f~s~,~· politika adamı ve dev
il er~nın verdikleri cevaba göre 

\ 
0Rılterenin kazanacağı netice· 

tııı"'rrnıştır. lngiıtere lehinde rey 
~r Yüzde 85 tir. 

lngiltereye yardımlar 

Lo:ıdra: 18 (A.A.) - Hollanda 
prensi bernard dün tayyare 
nazırı B. Beaverbrook'a Felemenk 
Hindistanı sakinleri namına 40 Spit · 
fıre ile 17 bombardıman tayyaresi 
satın alınması i;in bir çek tevdi ey· 
!emiştir. 

B. Beaverbrook, prense gönder. 

diği bir teşekkür mektu 1urı Ja şöyle 

demektedir : 

"iki millet imtihanlarını birlikte 
geçirecekler ve zulme karşı kazanı· ı 
lacak zaferden dolayıda yine birlikte 

sevin ceklerdir" 

Batan İngiliz gemileri 

Londra: 18 (AA) - Amirallık 

1 

kons,.yi aşı1ğtdaki küçük muavin 

. g~mi'eı in ahiren düşman harekatı 
yüzün-.ien battıklarını bildirmiştir. 

Rosolve, Listrac, Varvick D~e· 
ping ve Sumrner Rose balrkcı ge
mileri. 

Ölenlerin en yakın akrabaları 

haberdar edilmişlerdir. 

Zengin damarları ihtiva ettiği an. 
)aşılan bu asfaltlardan bir kısmı blok 
h'llinde şehrimize getirilmiş bulun
maktadır. Bunlardan Gençlik kışlası 
karşısındaki yolda 50 metrelik bir 

kısım üı.erindc bir nümune yollu yap 
tırılarak tecrübe edilecektir. 

Diğer taraftan Süveydiye yolu
nun henüz yapılmamış olan 7 \tilo

metrelik kısmının inşasına da başlan 
m ştır. Bu kısım da kıştan evvel o· 
tomobil ve kamyonların kolaylıkla 

geçeceği şekle ifra~ edilmiş buluna
caktır ki, bilhassa portakal mevsİ· 

Küçük Antillerden bir kısmı gar- ' 
bi Hindistan namı altında bir lngi· 
liz müstemlekesi teşkil ederler, En 

mühimleri Bahama adaları ve Bar· 
bados adasıdır • Abama adalarını 

Kriıtof Kolomp Amerikayı bulduğu 

vakıt en evvel bu adalardan birine 

çıkmıştı. Bunlar Florida yarım ada· 
sının şark sahllleri açığından Haiti 

adasına kadar 900 kilometre mesa· 
teye serpilmiştir. Büyük küçük 3000 
kadardırlar . Fakat 20 si meskun
dur. Nüfusu 10.000 di ve ekııerisi 
zencidir . 

Barbados 430 kilometre murab· 
bamda ve 160 bin nüfuslu bir ada
dır. Ekseriyeti zencidir . Bir beyaza 

Romanyadaki madenlerin karşı 30 zenci vardır. 

hükumetçe işgali j lngiliz Guiana'sı 

minde bu yol Süveydiye için hayati 
ehemmiyeti haizdir. 

Budapeşte : 18 a. a. - D. N. Cenubi Amerikada Vengezuela 
B. ajansı bildiriyor : ile Brezilya arasında fngiltere, Fran-

Hükumet dün s~lgotarjan Tata , sa ile Felemenk ara ıı111da taksim 
Dorog ve Tokod madenlerini işgal edilen ve çok mamur o an bir müs· 
etmiştir. Bunun sebebi, mezkur ma· temlekedir . 
denlerle grev yapmış o1an işçilerle 
müteahhitler arasındaki müzakere· 
lerin akim kalmasıdır. 

Edenin Maltayı ziyareti 

Londra : 18 (a a) - lngiliz har· 
biye nazırı Bay E-:len Maltayı ziya· 
retle kıtaatı teftiş etmiştir. Eden, 
kralın bir mesajını malta valisine 
vermiştir. 

Bu mesajında kral, valiyi ve Mal 
talılara gösterdikleri mukavemet ve 
c~saretten dolayı tebrik etmiştir. 

Bay Ruzvelt beş nutuk 
• söyliyecek 

Vaşington : 18 (a.a) - Ameri· 
ka reisi cumhuru Ruzvelt, intihabat 
devresi için Filedelkiyada, Klevland· 
da, Ncvyorkta, Vaşingtonda ve 4 
Teşrinisanide de Beyaz suayda ol
mak üzere beş nutuk verecektir. 

Bir İngiliz mebusunun teş
ri'i masuniyeti kaldırıld1 

Londra : 18 (a .a) - Avam ka

marasının bugünkü toplantısında B. 
Churchill mebus Robert Boothby'in 

kendi tal~bi üzerine muvakkaten 
teşri'i masuniyetinin kaldırıldığını 
bildirmiştir. 

Bu mebusun, lngilteredeki Çe
koslovak matbuıtının tediyesi işin
deki hattı hareketi hakkında tahki· 
kat yapılmak üzere bir parlemento 
komisyonu teşkil edilecektir . 

Robert Boothby bu mesele ile 
aı:kadar koııitenin reisi iken alacak· 

ların tevziini tavsiye eylemiş, halbu· 
ki sonradad mühim bir alacakta ken· 

disin de alakaear olduğu öğrenilmiş· 
tir. 

' 
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TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her n.evi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bar kcsırd;,ı hn taralı ve i hl:arsız tasaıruf hesaplarına 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 · Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 " 2000 ,, 
4 " 250 ,. 1000 

" 40 " 100 ,, 4000 " 
l 00 " 50 " 5000 ,, 
120 .. 40 ,, 4800 fi 

160 ti 20 ,, 3200 " 

DIKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li· 
radan aşağı düşmiytnlere ikramiye çıktığı takdirde yü:ıde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 EyyhiJ, 1 Birinckanun, 1 Matt 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

--------------------------------------~-

Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgtme Kuru 

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

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merke~ 

TiirksOzii Gazete ve Matbaası 

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

=================::::::=:==~ 

• 
Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

TürkSÖZÜ Matbaası: rita, Blli'ımum : Matbaa İşlerini Türkiyede 
· mevcut matbaalara rekabet eder derece-

de tabeder. 

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


