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azar günü yaptığımız 
llmumi nüfus sayımı 

Adananın 
Vilayetin 

$,~ri · 

şehir 
nüfusu 

nüfusu ( 87625 ) 
ise ( 377853 ) tur 

~ d ltlızde pazar gUoU sabahleyin" 
Qı • an itibaren basla.}·an umumt 

1. , 
l şı giç vakta kadar devam 
~0"'e sa~ •mın sona erdiği ancak 

ı.' ,3'> d 
QJld· .', e canavar duduguyle hal· 
h lrıiıni t• 
~Utu ~ ır . 
lıtJ n gUn havanın 1'apalı ve 
•aru geçmesine rağmen s&yım 
ı, •nın ekserisi vazifelerine buyuk 

ra 1 kaıgat a sarılmı~lardır. Pek çok 
ll arda "ayım öğleyin hitam 

ıır A k b · · td·ı ' nca , u ışın ıyı orga· 
•,t1 .ın~ıııiş olması ve yağın urdan 
\lı ıt •otizam~ızlık neticesi ola· 
~f_ç~ler ve bağlar ara ... ında sa· 
~ •rıJcınemiştir.Bazı ~ mahalleler· 
-tt . 
~d ıı. ~ebırde buyuk caddeler 
~~tt bulunan bir kısım binalar 
~ ulınuştur . 

Köstenceden bir kö§e : Petrol depolan 

"thanemize dun mUracaat eden 

~J;.•tandaşlarımız yazılmadıkla· 
ç •rnıişlerdir . Faaliyetin dun 
~ \r•ltta kadar devam etmiş ol• 

~~ ••kalann doğru oldu&unu 
'§tir . Numarntaj işinin ae 

" •r,..1-.d ... , idtt-
~ltıur l ara verilen defterdeki 

~ ra uymadığından anlaş1lmı1· 
.tı._ . . • b k d 

ışınm u a ar uzayaca · 
ı,11.ttıneyen bazı lı.imseler aç 

d• "
1ndan sokağa çıkmak iste· ... 

l · Talimatnameye uyıunsuz 
)'ktti1'leri görUlen 116 ki~i po· 

•1annu~br . Bunların 72 ıi 
( Gerisi ikinci sahifede ) 

. .. .. .. . .. . .........•• '~ 
Cebelüttarıkta j 

top sesleri ! J 
Algeslr•s : 21 •· a . -

Dün sabah Ceb•lüttarık ka
l••i toplarının se•l•ri ifitil· 

1111fm". Son oe-eıN'r zatfı"
d• CebelOttarıktaki lngiliz 
batary•l•rı •ık •ık faaliyet• 
geçmi,trr . Bu endahtların 

•ebebl , kalenin ı,aretlerine 
[ riayet etmeksizin boğaz1 
[ geçmek teşebbUsünde bulu -
[ n11n gemil•r• , geri dönme· 
[ teri için •t•t •çalmasıdır • 

. .. .. .. . ............... . ............ . 

nkaradaki sayım 

-tada sayımda 156,044 kişi bulundu . 
lthirde yüz erkeğe 72 kadın isabet ediyor 
~ 
ta : 21 ( Türk'Söıü muhabi- hiç olmazsa kadın ve erken nisbet-

~~d ~nkaıa belediye hudud- )erinin müsavi olması için bıt şehir 
b·tkı nüfus rakamı , dün sa· nüfusunun 200,000 e çıkması icap 

1 ıtıtıesinden az bir müddet ettiğini söylemiştir . 
tsb· 
~ ıt olunmuştur . Bu nüfus , Ankara , 1935 ve 1940 seneleri 
~ tıkek ve 65,401 i kadın ol- arasında, binde 52 gibi muazzam bir 
~tc 1-

ı92 .16,044 kişidir . Bu mik· artış niı>beti vermiş bulunmaktadır . 
"c7 de yapılan ilk sayımda Mütehassısların ifadelerine nazaran 
k· l.935 ikinci nüfus sayımında bu, anormal bir artış diye telakki 

~ .... 'Şı idi. 935 nüfus sayımına olunabilir. Çünkü şimdiye kadar dün· 
••ıı;:a yanın biç bır tarafında bu oisbetle 
ı. rarnız teş vıl içinde 32,324 
"\ı ' bir tezayüt kaydedilmemiştir . Binde 
" •tırnışlır . Bu rakamlar da 
ıo 52 , nüfusu en çok artmakla maruf 
~·t ki hükümet merkezimiz olan memleketlerdeki ni.,betin iki 
~~de yüzde yüzü mütecaviz mislidir . 

t kaydetmiştir . 
't ~k asıl dikkate şayan oları 
latanın kadın nüfusundaki 

Sı 927 yılında Ankarada 100 
t93 kadın isabC't ediyordu. Bu 
1lı 5 t~ 15.ı e çıktı • Dün yapı
~ h lletıccsinc göre ise Ankara 't \ldudJarı içindeki nüfuc;tan 

~.~~ 72 kadın isabet etmek· 

tıl·t. ~·bu nisbet bile az görün-
ır mütehassıs , Ankarada 

Veygand Rahat' ta 
Cenevre : 21 a. a. (D. N. B.) -

Vichy'den gelen haberlere göre, Ge
neral Weygand Rabat'a gelmiş ve 
General Nogues tarafından karşılan

mışbr. General Weygand Rabat Fran· 
sız makamları ile temasa girdikten 
sonra Afrika Fransız müstemlekelerinde 
teftiş seyahatına devam edecektir. 

Alman deniz altılarının 
Köstenceye nakli haberi 

Bükreş : 21 (a.a) - Alman de· 

nizaJtı gemilerinin Köstenccye nak· 
!edildiği haberini Rador ajansı yalan. 
lamıktadır. 

Himmler Madrit'te 
Madrid : 21 a. a. - ispanyanın 

yeni hariciye nazırı Sunner Madrid'
de bulunmakta olan Alman Polis tcş
kilab reisi Himmler şerefine bir ziya· 
fet vermiştir. Ziyafette birçok lspan
yol, A•man, Jtalyan ve Japon ricali 
hazır bulunmuştur. 

B. Eden 

lngiliz harbiye nazın 
Erdün'ü ziyaret etti 
Berul : 21 - a. a. - O. N. B. 

ajansı muhabirinin öğ'rendiğine göre, 
İngiliz harbiye nazırı B. Eden Kudüs 

yoluyla Erdün'e gelmiştir . Kendisine 
lngilterenin Ortaşark kumandanı ge

neral Vavel refakat etmektedir . 8, 
Eden, bu seyahati esnasında Erdün 
emiri Abdullahı ziyaret eylemiştir . 

İngiltere harbiye nazırı tekrar Ka· 
bireye gıtmiştır. 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş Tarihi : ~1 Kônunusani 1924 

Onaltıncı Yıl - Sayı 4862 
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Sovyet vaziyeti 

Bir dörtler konuşması 
haberinin tekzibi 

Londra : 21 (a.a) - Sovyetlerin, 
Almanya, İtalya ve Japonya ile bera
ber iştirak edeceği :bir dört devlet 
konferansının toplanacağını ilan eden 
haberlerin resmen Moskova radyosu 
tarafından itekzib edilmesi Londrada 
büyük bir alaka ile karşılanmakta ve 
birbiri ardından gelen iki tekzib ile· 
Sovyetlerin şimdiye kadar takib ettik· 
leri tavrı hareketin bariz ve sıkı olan 
ihtiyatkarlığından biraz çıkmağa baş
ladıklar ı müşahede edilmeptedir. 

Sovyetlerin bu tavzihi, Sovyetler 
birliğinin, hadiselerin aldığı şekilden 

memnun olmamak için hiç bir sebebe ı 
malik olmadığı hakkındaki düşünce ol· 
maktadır. Hadiseler Balkalkan mınta

kasında inkişaf ettikçe Sovyet aksüla· 
melleri daha bariz bir şekil alacakbr. 

Alıiıanlar 
Türkiyeden 
geçemezler 

Kahire : 21 (a.a. ) - Royter: 
Yakında Almanlar tarafından in· 

dirilecek yeni darbelere ..i,air mihver 
propagandasının çıkardiğı aldatıcı 
haberleri her nekadar Yakın şarkta 
büyük bir alaka uyandırmışsa da, 
Anadoludan geçerek cenubu şarkiye 
yapılabilecek bir Alman · akını hak
kındaki şüpheyi büsbütün arttırmak· 
tadır. 

lstanbuldan Suriyeye ve Filistin 
yolu ile Kahireye bir seyahat yapan 
Royterin muhabiri şu dikkate değer 
iki hadiseye işaret etmektedir: 

1 - Emniyetine bir tecavüz vuku 
bulduğu takdirde Türkiyenin mukave
met etmek hakkında aldığı kati karar. 

2 - Arazi icabı, Anadoludan 
geçmenin bilhassa ktşın hakikaten 
imkansız olmasıdır. 

Atatürk, garb devletlerinden az. 
motörlü cüzütam bulundurması ihti
maline karşı Türk ordusu için strate
jik yollar inşa ettirmiş; ayni zamanda 
bir düşman ileri hareketini kolaylaş
tıracak yolları ise bile bile yapmamış
tır. 

"Gazette Egyptienne,, diyor ki = 

Almanlar Türkiyeden geçmege 
teşebbüs ederlerse yollarında petrol 
bulamıyacaklardır. Buna mukabil az 

( Gerisi UçUncU sahifede 

HER GÜN 
SAYFA 

ÇIKAR 

-
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İngiltereye yeni 
Taarruzlar 

Büyük yangınlar çıktı 

Londra: 21 (A.A.) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin tebliği: 

Dün gece düşman başlıca taar· 
ruzlarını Londra ve Midlands mın· 

takalarına yapmıştır. Her iki taaruz· 
da gece bastıktan biraz sonra ya· 
pılmıştır. 

Londra taarruzu bu sabahın ilk 
aaatlerinde nihayet bulmuştu. Mid· 
las taarruzu ise biraz daha fazla sür 
müştür. Geceleyin iki düşman tay· 
yaresi tabrib edilmiştir. 

Londra'da bir çok evde dahil 
olmak üzre binalar hasara uğramış· 
tır. Müteaddit yangın çıkmıştır. Bir 
.kaç kişi ölmüştür, Yaralılar vardır. 

Midlands'da taarruz başlıca bir 
şehre karşı yapılmış olmakla bera · 
ber bu mıntakanın diğer müteaddit 
yerlerine de bombalar atıımıştır. Ev
lere, mağazalara ve ticarethanelere 
hasar yapılmış•ır. Birkaç yangın da 
çıkmıştır. Bu yerlerde ölü ve yaralı· 
Jar vardır. 

Diğer müteaddıl inıntakalara da 
münferid veya fasılalı taarruzlar es 
nasmda bombalar atılmıştır. Bu mın. 
takaların bü)ük bir kısmında hiç bir 
hasar olm ımıştır. F~kat bir kaç yer· 
de evler ve diğer binalar basar gör· 
müştür. Bu yerlerde kaydedilen za· 
y1at büyük değildir. Bir kaç ölü var 
dır. 

Her tar..ıfta etfaiye ytniden iyi 
çalışmıştır. 

Dün 'edi düşm&n tayyaresi dü
düşürülmÜşt ıj r, Üç lngiliz tayyaresi 
kaybedilmişse de pilotları kurtul· 
muştur. 

Afrikada İngiliz 
faaliyeti 

Kahire : 21 (a.a ) - Mısırdaki 
lngiliz hava kuvvetlerinin dünkü teb. 
Jiği: 

Cumartesi günü tayyarelerimiz, 
Binğazi ve Derne'de düşman gtmile· 
rine ve askeri hedeflere karşı mu· 
yaffakıyetli hava harekatında bulun
muşlardır. 

Binğazi'de "dış limanda bu'.unan 
bir sıra gemiye bombalar İsabet et· 
miştir. Bcrka'daki kışlalarda büyük 
bir yangın çıkmıştır. Ve telefon mer
kezine bombalar düşmüştür. 

Bardia,nan garbında kışlalara ve 
nakliye kamyonlarından mürekkep 
büyük bir grupa isabetler kayıd 
olunmuştur. 

Sollum cıvaranda Halfaya da ha 
~a dafi toplara arasına ve Buk' da 
dafi bataryaları mevzilerine bomba· 
lar düşmüştür. 

Cuma-cumartesi gecesi bir ta
arruz da 12 Adada Martiza üzerine 
yapılmıştır. Fakat hasarat tesbit e
dilememiştir. 

Habeşiıtanda Diredua'da han· 

TORKSOZO 

Fiyat murakabe komis· 
yonu - bir -büro tesis etti 

İktisat müdürlüğündeki büro faaliyete geçti 
Şehrimizde ibtikarla mücadele 

ve fiyat murakabe komisyonu mınta 

ka iktisat müdürlüjü binası dahilin· 
de husu iİ bir büro tesis ederek bu 
şubeye memurlar ikame etmiştir. 

Pazar günkü nüshamızda da bil· 
dirdiğimiı. gibi murakabe işlerine da 
ha büyük önem verilmiş ve ihtikarı 
önlemek için sıkı tedbirler alınmış 
tır. lktint müdürlü binası dahilinde . 
ki büro dünden itibaren faaliyete 
geçmiştir. 

On paralık yok 

Şehrimizde on paralık paraların 
bulunmadığı ve bu yüzden alış ve· 
riştr. halkın sıkıntı çektiği halk tara 
fından şıka yet edilmektedir, 

Bir nikah töreni 

Toprak mahsulleri ofisi depo 

memuru gençlerimizden Bay Sezai 
Tevfik Zülam ile Bayan Dursun Tü 
ınerkanın nikah törenleri dün Bele-

diye salonunda yapılmıştır . Ger.ç· 
!erimize saadetler dileriz. 

Cümhuriyet bay -
ramında nutuk 

söyliyecekler 
Halk kürsülerinin yerleri 

Cümhuriyetin 17 inci yıldönümü 
bayramında : 

1- Atatürk parkında. 
2- Belediye önünde. 
Olmak üzere i:Ci yerde C. H. P. 

Halk kürsüleri kurulacaktır . Kürsü
ler : 

28,29 Birinciteşri~ günlerinde sa· 
sat: 13 den-17,30 'a ve 30· 10·940 
Çarşamba günü saat : 7 den - 13 
e kadar açık bulunacaktır . 

Bu küı sülerdc söz söylemek İs · 
tiyenler Parti vilayer idare l:ieyeti 
kalemine müracaatla adlarını yazdı
racaklardır. 

Bayram günlerinde ise kürsü ba· 
şındaki komitelere müracaatla söz 
alınabilir. 

18 yaşından yukarı kadın erkek 
her vatandaş C. H. P. Halk kürsü
lerinde söz söyleyebilir. 

Pazar günü yaptığımız 
nüfus sayımr " umu mı 

Adananın şehir nüfusu (87625) vilayetin 
nüfusu ise (377853) tür. 

Birinci sahifeden :ırtan) 
'adliye.} e \erilmiş diger 44 Unden be· 
şer lira parn cezası alınmıştır. 

Dun ö leden sonraya kadar '>3yım 
nctic<>sini tcsbit etmek kabil olama· 
dıgından bu vaziyeti ıslah ve sayım 
işini ikru:ıl etmek için bu işe vilayet 
jandnrmn 1\ umnndanı Y ıırbay Nazmi. 
Sevgen memur edilmişti . Bu suretle 
Adananın nufusu dun saat tam 19 da 
anlaşıloıışhr . 

Aldığımız malumata göre merkez 
Adana kazasının aufusu 138108 dir . 
Yalnız sf hrin nlifusu ise '""iG~5, Sey • 
han vila~vetinin umum1 nUfusu 

317853 tur. Saimbeyli kazasının nU· 

· fu u 2075t> . 1'~t>ke 1310;) , Osmaniye 
2;:>8:.!4, Bahçe 19838, Karaisalı 427!>3, 
Kadirli 25U10, Kozan 35G87 ve Cey· 
han kazasının nufusu da 55822 dir . 

garlara hücumlar yapılmış ve infi· 
laklar neticesinde yangınlar çıkmış· 
tır. 

Basra körfezinde bahreyn adası 
dö. t ltalyan tayyaresi tarafından Cu 
ma- Cumarttsi gece yarasından son 
ra bombardıman edilmiştir. Hasar 
azdır. Zayiat yoktur. 

Mimar Neriman 

Birce şehrimizde 

Haruniye köy enstitüsü binala
rının avan projelerini hazırlamak 

ünre Mimar Bayan Neriman Birce 
dün şrhrimize gelmiştir . Kıymetli 
mimarımız Antalya ve Gönen Ens· 
titülerinin de avan projelerini ya· 
pacaktar . Şehrimizden Kayseriye 
gidecek olan Bayan Neriman Birce 
Kastamonuya da uğrayarak Anka· 
raya dönecek ve 16 Kanunuevvelde 
Ankarada açılacak olan müsabaka 
imtihanını hazırlayacağı projelerle 
girecektir. 

r· ...... .....__ .......... ~< 
$ Parti Kongreleri i 
* * t Bu!Un ~aat dokuzda Cıım·. * 
* buriyet Parti Ocağı kongresi * 
* mezbahada yapılacaktır. Saat * 
$ ~o.:w da da Kaqı_,·aka Parti ! 
* k . 1- d' t * Ol'ağı ongrcsı ocağının K.en ı i 
$ salonunda ~·apılacaktır. $ 

~-*-----------~ 

Beden 

istişare heyeti dün t 
dı; kararlar verd 

Beden Terbiyesi iıtiıare 
dün toplandı. Beden f erbİ~ 
kelleflerinin 10 aylak faaliyet 
mını lastik etmiştir. Diter ., 
her kazanın bir spor sah•51 

olması için istimlaklar yapıl 
kararlaştırmıştı 

100 lzcimiı 
Ankaraya gide 
Cümhuıiyet bayramı 

mine iştirak etmek üzere 
den t~frik edilen 100 izci 
beye Ankarayı hareket ed 

1 YENi NEŞRIY AT 
1 

İslam - Türk ansikl 

Bu ad ile Asarıilmiy~ J 
nesi tarafından güzel bır 

rine baılanmış ve ilk nu 
gün intişar etmiştir. irfan b 
da ilmi bir hareket teşkil 
kıymetli eser, yüzden fazlı 
islim mütehassısı ' alimle 
rekkep bir heyet tarafındaf 
makta ve Reisicümh~r lsnıet 
ne ithaf olunmakta:jır • Bt1 
ansiklopediyi yazanlar ile 
hiyeti, hedefi ve esas prog 
kında izah ü ver_ilme~t~dir al 
rimizin nazan dıkkahnı c 
alıp okumalarını hvsiye e 

İngiliz elçi le 

İstanbul tema 

lesi yazıyor: . ş. 
lngilterenin Ankara elçisi 

chbull . Huğessen, 8. Sara 
11 yaret ettikten sonra, İstanbıJ 

tir. 
İngiliz büyük elçisinin S. 

lu ile bu ıorüşmesi, Roman>" 
kıtalannın gönderilmesinde~ 
görüşmeleridir. Fakat bu, bı 
hadiseden doğmamıştır. . • 

lngirterenin Sofya etçiSllJ. 
deli de lstanbula gelmiştir. 

B. Knatchbull • Hugesse~'illd' 
da bulunmasından bilistıfl 
disiyle iÖrüşecektir. 

lnrilterenin Belgrad el~ 
nald Campbeli de, Ankar• 
çisinin çar13mb, günü Af1 
mesinden evvel, kendisiyla 
tir. Bu ziyaretlerin esas 
kaç zamandanberi Türkiye 
büyük elçisi ile Sofya ve 
arkadaşlarının aralarında 
bulunmuş olmaları teşkil ~ ·s 
Fakat Balkanlardaki lngıli 't 

- bl lannın tstanbulda umumı 
11 

sa bahis mevzuu oldul1"' 
haberler, asılsızdır. 
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:ttiRK.SÖZÜ 

Abone Şartları 
12 Aylık noo Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
Abone bedeli degişmez 

yalnız posta masrafı 

zammedilır. 

2 - ilanlar için idareye 
müracaat edilmelidir. 

~ ................. .... 
Stalin'in Türk elçisile 
görüştüğü haberini 

TAS TEKZLP ETTi 
hil .~oskova : 21 a. a. - Tas ajansı 

dırıyor : 

la Amerikan United Press Ajansı İs
~ te llbuı muhabirinden aldığı bir habe

ce ti .a~f ~n Moskovadaki Türkiye büyük 
b5ısın1n 18 llkteşrinde Stalin ile gizli 
ır tnülakatta bulunduğunu yazmıştır. 

~i b Tas ajansı, United Press'in verdi· 
dı~ u haberin hakikate uygun olma

ını beyana mezundur. 

J\lnıanlar Türkiyeden 

1 
geçemezler 

~~.Birinci sahifeden artan ) 
liaı~ce~ ve cephane bulacaklardır. 
de ukı, Almanyadan yiyecek gön· 
,;nıek beşer kuvvetinin fevkinde 

~Ok harekettir. Çünkü Tuna nehri, bu 
kış ayları donar. 

nct l'~rkiye ve Yunanistanın vaziye
a11' ~h' e Umitsizlik yoktur. Ve eğer müt
t". ~ ıt kalırlarsa, Almanyanın dünyanın 
1 t ~~smı için tasavvur ettiği planların 
,d~ ~~~ni muvaffakiyetsizlikle neticelen· 

1 ılecekterdir. 
~~iliz tayyareleri İsviçre 
,Uzefinden uçmuşlar 
Bc,n: 21 (AA) - Stefani: 
lsviçre genel kurmayının tebliği: 

~· 20 - 2 t lıkteşrin gecesi arazi-
't~~l ltı_üteaddit defalar fngiliı tayya 

e Yu ttı tarafından ihlal o'unmuşlur. 
ın;a hudufo cenubi şarki istikame· 

' ~~\ı c 2tçilmiştir. Bir çok yerlerde 
rı 't " dafi bataryalarımız layyarele· 

lngiliz - İrlanda 
siyonistleri 

İngiltereye müzaharet 
Londra: 21 (a.a) -Bugün Lond. 

rada toplanan lngiltere ve f rlanda 
siyonistleri senelik içtimalarım yap· 
mışlardır. Kongre, lngiliz harp gay
retine tam müzaheret etmt>ği taah
hüd etmiş ve lngiliz hükumetinden 
Filistin Yahudilerinin lngiliz bayra. 
ğı altında bir ordu teşkil etmesini 
ve lngiliz harp gayretleri lehine Fi
listin menbalarının seferber edilme· 
ıini istemiştir. 

Bir Fransız ateşesi 
tevkif edildi 

~aşington: 21 (A.A.) - Havas 
Henüz teeyyüt etmiyen gazete haber

lerine göre; F ransanın Vaşington 
büyük elçiliği basın ateşesi B. Bro· 
usse vazifesi başına giderken Ber
mudes adalarında lngilizler tarafın· 
dan tevkif edilmiştir. 

Büyük elçiliğe ait olmak üzre 
beraberinde götürdüğü diplomatık 
çaota müsadt"te olunmuştur. B. Bro· 
usse bu keyfi muameleye karşı şid

detle protestoda bulunmuşsa da 
protestoları neticesiz kalmıştır. 

Alman nazırı Filibede 
Sofya: 21 - a. a. - D. N. 

B. Bulgaristanda bir tetkik seyahati 
yapmakta olan Alman nazırı Rust 
dün öğleden sonra Bulgaristanın 
ikinci büyük şehri olan Filibeye gel 
miştir . Nazır şerefine Filibede bir 
kabul resmi yapılmıştır . 

Alman nazırına bir müddet se
yahatinde ref11kat eden Bulgar baı· 
vekili Filof Sofyaya dönmüştür. 

.i ... Jııil .. ıei!\!:tsl 1 Alma~ : Yuğoslav 
- ekonomı anlaşması 

B. Çörçilin Fransızlara Belgrad : 21 (a.a) - Hariciye 
h · b ·· 1 nazırı Markoviç Alman · Yugoslav· 
ıta en soy ediği nutuk ekonomik'görüşmelerinin neticelen-

Londra : 21 (Royter) - lngilte· 
re baş vekili Mister ÇörçiJ dün saat 
22 de Fransızlara hitab etmiştir. 
Baş vekil bu hitabında ezcümle şun 
ları söylemiştir: 

11
- Fransızlar! Ben, ÇörçiJ, size 

hitap ediyoıum. Şu anda ben size 
hitab ederken Alman tayyareleri de 
Londrayı bombardıman etmektedir· 
ler.,, 

"1940 da denizlere hakim vazi. 
yette bulunuyoruz. Gelecek sene ise 

hava üstünlüğünü de temin etmiş 
olacağız., 

Bu muazzam mücadelede bize 
yardımdan çekinmeyin! Fransız ru· 
hunun ve maneviyahmn hiç bir 
zaman kırılmayacağına kaniim. Allah 
Fransayı muhafaza etsini,, 

" Hitler bizi imha edemezse biz 
onu dünyadan silip atacağız. Zaferi
miz zaferinizdir.,, 

" Sulh zamanında 30 senedir 
sizinle beraber yürüdüm, Bundan 

sonra da sizinle beraber yürüyece
ğim. Yaşasın Frrnsal,, 

• 
Hemşehri! 

Fıtre ve zekatını Türk Hava 

Kurumuna ver. Bu Para (Hava, Kızı· 
lay, Çocukesirgeme) kurumları ara· 

sında kardaşçı paylaşılır. 

• 

mesi münasebetiyle gazetecilere 
yaptığı beyanatta şöyle demiştir: 

" Yugoslavyanın Almanya ile bir 
ticaret ve seyrisefain anlaşması im· 
za etmesind~nberi on sene geçmiş
tir. iki memleketi biribirine bağla· 
yan samimi dostluk ve karşılıklı an

layış sayesinde Yugos1avya ile Al· 
manya arasında semeı derini veren 
yalnız ekonomik ış biı iği olmamış. 

br. 
Bundan başka siyasi İş birliti 

vardır ki bu alman neıice ile bizim 
memleketimiz için har b yerine sulh 
ve muhtelif sarsıntılar yerine yapıcı 
faaliyet demek olduğunu göstermiş· 
tir. 

Bu iş birliği siyasetine devam 
edilmesine ve kuvvetlendirilmesine 
hiç bir şey mani teşkil etmemek 
tedir. Çünkü bugün iyi anlaşıl· 

mış karşılıklı menfaatlere tekabü et. 
mcktcrdir. 

Amerika Bahriye Nan
rının donanmaya mesajı 

Nevyork: 21 (A.A.) - D. N. B. 
nin hu.su:ıt muh;slJiıi lıitJiı iıuı. De· 

nizciler 2ünü münasebetiyle bahriye 
nazırı Knoks Amerika donanmasına 
gönderdiği bir mesajda donanmayı 
bu vahim anda hazır bulunmağa da· 
v.et etmiştir. 

B. Kno X'un iddiasrna göre, Avru· 
pada, Asyada ve afrikada yapılmak· 
ta olan harp dünyayı tahakküm al· 
tına almağı istihdaf etmektedir . Bu 
ise d,mokrasiye ve :serbest müba· 
deleye karşı bir tehlikedir. 

\ 
llte.11 et . . 

~ ., mıştır, 

~.._,..._.. __ ._ ..... .-.~..-e·--..._ ......... ~ ... --"'!"'l ... R!W!!mml!!mm------..---m!!!!m-.-----.--
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Çeviren: NEVZAD 00VEN dl 

Av mevsimi olan kış gelmeden evvel onları, tehdid 
~~en herlürlü tehlikeye karşı tahkim edeceği evinin bahçesine 
1 lıcaya ikna etmesi lazımdı. 

Bu çeşit projelerle beyhude yere endişelerini hafiflel-
llleğ-e çalışmıştı. Bütün gün tasa içinde kaldı. Öğleden sonra 
·Onları görmeğe gittiği zaman Silvia'yı yalnız buldu. Derhal 
~~un da endişe içinde olduğunu anladı. Fakal, zavallı, mah
I~ ona hiç birşey söyleyemedi. Sadece, ellerini, yüzünü ya· 

8
Yor ve en küçük gürültü karşısında kulaklarını dikiyordu. 
· Tebrick bir çok defaJar ona : 

- Çocukların nerede Silvia ? Diye sormuştu. 

Fakat bu sual Silvia'yı sinirlendiriyor gibi idi. 
y Nihayet, onun kolları arasına atıldı, kuca~ına sokuldu. 
~: 0 nu müşfik bir eda ile öyle bir öptü k(B. Tebrick karısının 
~U lldisini hala sevmekte olduğunu ıörerek oradan her gün-

1\den daha mes'ut olarak ayrıldı. 

• 

• 

O gece evinde yattı. Fakat sabahleyin, erkenden bir 
çok atların nal sesleri ile uyandı. Bir çiftlik sahibinin atla geç
tiğini gördü. Kendi kendine " acaba avdan mı geliyorlar? ,, 
diye sordu. Fakat, süratle endişesi zail oldu. Çünkü. bunun 
imk~nı olmadığını düşündü. 

Saat onbire kadar başka bir şey işitmedi. Fakat o 
anda birdenbire kısa bir mesafede bir ..... Ses duydu. içini bir 
korku bastı. Derhal dışarıya fırladı. Bahçen in kapısını açtı. 

Bahçeyi çeviren parmaklıkların üstüne avcıların geçmemesi 
için tel örgü koydurmuştu. Yeniden her tarafa sükunet 
çökmüştü. 

Tilkinin uzaklaşmış olması muhtemeldi. Çünkü hiç bir 
ev gürültüsü işitilmiyordu. B. Tebrick şimdi korkudan felce 
uğramış gibi idi. Dışan çıkınca cesaret edemiyordu. Bütün 
sükunetini kaybelmişti. Hiç bir şey yapmağa muktedir olmadı~ı 
halde aczini de kabul etmek istemiyordu. Silvia'nın ve yavrula
rının kolaylıkla girebilmeleri için her tarafta çitlerin altından 
delikler açmağa başladı. 

Nihayet, eve girmeğe ve biraz çay içmeğe karar 
verebildi. Tam bu sırada yine köpek sesleri işitir gibi oldu. 
Bu, uzak ve boğuk bir aksi sedadan başka bir şey değildir. 
Evden tekrar çıktığı zaman avcılar evin çok yakınındaki 

küçük ormana gelmişlerdi. 

lşte, zavallı B. Tebrick en büyük hatasını bir anda işledi: 
Doğruca eve koşacağı yerde parmaklıkların yanına gelmiş olan 

köpeklerin önüne do~ru koşmuştu . 

- Sonu Var -



Sahife 4 TORKSOZO 

ilan 
Seyhan vilAyeti daimi 
encümeninden; 

1-Adana·Tarsus yoiunun O 1 900 ) 

- 2+ 900 kilometreleri arasındaki 
şosaya muktazi (200) ve Adana-Mi. 
sis yolunun 1-:-000-5 ; 015 kilo
metreleri arasındaki şosaya lüzumlu 

( 421) metre mikap kumun nakli ke

şif tutarı olan (1032 ) lira (43) ku

ruşla açık eksiltmeye konulmuştur. 

ASRi Si NEMA 

2-Eksiltme24-10-940 trfr 

hine müsadif perşembe günü saat 

10 da vilayet daimi encümeninde 
yapılacakt/r. 

3 - lşt iyenler bu işe ait muka· 
vclrname, keşifname ve şartname

lerini görmek için Nafia müdürlüğü 
ne müraclat edebilirler, 

4- isteklilerin (77) lira ( 43 ) 

kuruş mu v.ıkkat teminat vermeleri 

12408 

İlan 
Kiıalık depo aranıyor 

Kalekar usu ile "ski istasyon a· 
rasında \>eyı cıvarında 2,000 çuval 

ve dahafazla çiğid alacak büyüklük. 

te depo ar< nıyor. Kiraya vermek is
tiyenlerin ['orsa cıvarında ''Turyağu 
şirhti yazı hanesine müracaaları. 

12415 16-18-28 

' 

~UVAR~ 
ıs.4sf 

DA 

BU AKŞAM 
l_MATlN~ 

f 2.3ol 
Sinema dünyasının büyük facia artisti 

W allaee Beery 
SiNEMA ALEMiNDE BiR HARlKA YARATTI 

!ASİ EVLATl,--
1 Baş Çavuş Meden 1 

Büyük ve yüksek bir aşkın romanı ... Aşk ve güzelliklerle 
süslenmiş nefis bir mevzu ... Baştan nihayeıe kadar 

heyecan ve maceralarla dolu şaheser 

İlaveten : 

J'OHN VA YNE ' nın 
Bugüne kadar yarattığı heyecan ve sergüzeşt filmlerinin 

en güzel ve en heyecanlısı 

• 
intikam· Yolunda 

Bugün gündüz matinede 
Tuzak - 3 Silahşör Tayyareci 

Satlık ev 
istiklal mahallesinde her türlü meyveli ağaçtan ibaret bahçe içerisinde 

iki katlı elektrik ve su tesisatı mevcud 3 numaralı ev satlıktır . Tılibler 
i Hankurbu mahallesinde 202 evde Bay Cemal Kalamana Veyı müsteciri 

- - - • 1 Bay Siyamiye müracaatları. 12423 18-20-22 

1 r•oy O iff0Gft4Ml.71 i ____ _ 

22 --10-1940 Salı 

8.00 Program , Saat ayarı 

8.03 Müzik: Hafıf Pro2nm. (Pi.) 
8.15 Ajans haberleri 

8.30 Müzik : Programının devamı 

8.50/9.00 Ev kadını-Yemek listesi 
11.45 Temsil: Gülünç Kibarlar 
12.30 Program, saat ayarı 

12.33 Müzik: Muhtelif Şarkılar 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Muzik: Muhtelif şarkılar 
13.20-14.00 Müzik: Karışık Pragram 
18.00 Program, saat ayarı 
18.03 Müzik : Cazband (Pi.) 

18.30 Konuşma (Çiftçinin saatı) 
18'45 Müzik: ( Çiftçinin saatı) 

t9.00 Müzik : Haydn kuarteti 
19.30 Saat ayarı, ajans 
19.45 Müzik : Fasıl heyeti 
20.15 Radyo : Gazetesi 
20.45 Müzik : Saz eserleri 
21.30 Konuşma 

21.45 Müzik:Radyo Salon Orkestrası 
22.SO Saat ayarı, Ajans 

22.45 Müzik : Radyo salon orkest· 
rası praogramının devamı 

23.00./~:l.25 Müzik:Oans müziği (Pi.) 
23.30 Yarınki pragram, ve Kapanışr 1 

Y azihane nakli 
Avukat Abdullah H. Türkucu ve Macit Güçlü yazıhanelerini Abidin 

paşa caddesinde Adana Vakıflar apartımanında 2 nu·marah daireye nakl 
etmişlerdir. 18-22-25 C. 

----------------------------------------------------· 
ilin 

Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden : 

Bir ay müddetle Pazarlıkla ihalesine karar verilen 12000 ıdet Beton 
karonun pazarlıkla ihalesi 24.10.40 Perşembe günü saat 11 de yapılaca
ğından talip olan'arm mtzkıir gün ve saatde teminat makbuzu ve kanu· 
ni vesikalarile komsiyonda hazır bulunmaları. 12431 

İlan 
Adana askeri satınalma komsiyonundan: 

1- Adana garnizonunun senelik ihtiyacı için 48,000 kilo pırmç 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli (15360) lira ve 
muvakkat teminatı (1152) liradır. 

2- Eksiltmesi 5-11-940 Salı günü saat 10 da Adana askeri satan 
aalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameıi Ankara, lstanbul lcvizım 
amirlikleri satınalma komisyonlariyle komisyonumuzda her gün görülebilir. 

3- isteklilerin kanuni evsafı haiz olduklarına dair vesaiklc birlikte 
teklif mektublarını tayin edilen saatten en a-eç bir saat evveline kadar 
komiıyonı vermeleri lazımdır. 17-22-27-2 124172 

22 Tşrinevvel 

İlan 
Seyhan P. T. T. Müdür

lüğünden : 

Yeraltı Kablo ttsisa tı dolayı.sile 
bozulan Trotuvarlarm eski haline 
ifrağı için yapılacak hafir, Grobetoll 

ve tefriş işlerinin eksiltmesi, 31.10.940 
perşembe günü saat 11 de yapılnıtk 
üzere on gün uzatılmıştır. 

Bu İşe ait şarname - mesai dr 
hilinde - her gün Müdürlük KaleJll 
Şefliğinde görülebilir. TalipleriO 
ihale gün ve saatinde kanuni vesJİ~ 
ve teminat makbuzlarile Komsiy<>D' 
müracaatları. 124.32 

ilan 
Adana Doğum ve Çocu~ t 

Bakımevi BaştabibliğiO"' 
den : 

Müessesemizin 203 lira 36 •' 
ruş bedeli krşifli tamıratı pazarb 
istekliaine yaptmlacakbr. lh•~ . 
23-10-940 Çarşanba günü tJP" 

14 de Sıhhat müdürlütünde icr• r 
dileceğinden talipleıirı muayyen 
atle haZJr bulunmaları ilan olll; 
Yapılacak işlerin görülmesi içiO 
ğumcvine gelmeleri. 12425 18....-

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna •z• 

Hava kuvvetlerlmlzln f~ 
lalmeaına yardım edlrtl' 

Bu gece 
Nöbetçi eczahaıt1 , 

Fuat Eczahanesi 

utday To. 
., yerli 5,75 

Arpa 4,50 
Yulaf 4 

iM•• 
Rayiımark 
Frank (Fransız ) 
Sterlin ( ingiliz ) 
Dolar ( Amerika ) 
Frank ( isviçre ) 



ır ~merikan hayvanat bah· 
, B Çesmde Şu tecrübe yapılmış · 

aata bir hayvanın yanına, bir· 
·~ebatlar konmuştur. Kafes ha· 
-~ e seyirciler hasta, hayvanın, 

e kkonulan otlardan bazılarını 
fı:' Yediğini görmüşlerdir. Bir 
~ sonra hayvan iyi olmuştur. 
ı\laı, b 
~~ 1 u otları daha evvelden 
•. olsaydı, hasta olmıyacaktır. 
·tıy h h" a il)Vanlar, hastalanacakla· 
ilıı~ettilderi zaman, kendilerini 

k tan koruy.acak bazı otları 
q d' J 0~ ~ ır er. Bu, yukarıdaki tec 
./'de de isbat ~dilmiştir. Ame
d~ '~lar,kış uykusundan sonra 

~ rnlerinden dışarı çıktıkları 
•tı . J.. 1 . 
OtJ. evvela kan arını kuvvetlendı -
il <trı Yemektedirler. Keza genç 
~r de kendilerini hastalıktan 
~akk için şifalı bir nebatın acı 
C !arını yerler. 

~ erıç karacalar, boynuzlan bit 
~'. biiyümeğe başladığı zaman· 
ıreçli, kalsiyomlu su ararlar. 

d~'lalarının kabukları için kuş· 
i ~ kireçli su içerler Yeya kireç 
~0rnu havi taş gibi bazı sert 
~ele 
1 

t yutarlar. bu sebeble yu· 
Ilı kireçli ar~ zide yaparlar. 

~atkta kütüphane 

~ Utun dünyada umumi kütüp . 
1~ haneler dam altındadır. Bazı ı 
a llleraklıları sıkıntılı o :la ve sa· 
~da eeğil açık havada kitap o· l 
~b severler. Bunların umumi : 
~iıı anelerden istıfade etmeleı ine l 
e/0 ktur. f 
k' ~tiyacı düşünen şimali ltal. 

1 ( ll . 
"l ~ '111 şehri belediyesi Gar· 
~k Cq\~ yani kral bahçesi denilen 

TDRKSOZO 
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Sinopta doğmuş olan 
büyük filozof Diyojen : 
"Fazilet ve meziyet sahibi olmak için nefse hakimiyete engel 

olan her türlü hayati zevkleri terk etmek lazım ,, diyor 

Diyojen Miladdan evvel 323.412 
senesinde yaşamış, kuvvetli ve ente· 
rasan bir Yunan filozofudur. Onun 
hakkında çok şeyler söylenir. Bunla 

rın bir kısmı doğrudur, bir kısmı da 
sonradan uydurulmuş, fakat orijinal
liklerine kıymet verilmek için ona 
atfedilmiştir. 

Fakat fener hikayasi doirudur. 
Filozof, bir gün, ortalık güne~ elinde 
bir fenerle sokakları dolaşmağa baş 
lamıf. Görenler, bu fenerle ne ara· 

dıgınt sörmtışlat! 
- Namuslu adam arıyorum, 

Demiş. Oiyojen an'asıl Sinoplu· 
dur. Buradan Atinaya gitmiş, felsefe 
tahsili yapmış, maruf Sink'leı in (Fa· 
zilet ve meziyet sahibi olmak için, 
nefsine hakimiyete engel olan her 
türlü hayali zevkleri terketmek) fel
sefesine bağlanmış, servetini, malını 

Yazan 

P. P. 
etrafındakilere vermiştir. 

Kendisine de an~ak, bir saat, bir 
kese, bir çanak ayırmıştır. Fakat bir 
gün Pmarbaşında bir çocuğun, avuç 
la su içtiğini görünce düşünmüş; 

- Su avuçla da içilebilir miş, 
Diyerek tahta çanağı fırlatıp at· 

mış1 ondan da m;~!!.!1!! kalmıştır: 
Rivayete göre, Diyojen, ev narnına 
bir fıçı içinde yaşarmış. Yazın kızgin 
kumlar üzerinde yuvarlanır, kışın kar· 
la örtülü heykelleri kucaklarmış. 
Bir defasında seyahatinde korsanlar 
kendisini esir ederek Giride götü· 
rüp esir diye satmışlar. Fakat daha 
evvel kendisine sormuşlar: 

Sanayi istihsalô:tımız 
çok artırılacak 

İstanbul : 21 (Hususi) - Bir· 
kaç gün evvel lzmire gitmiş olan 
Sümerbank umum müdürü Bürhan 
Zihni, bugün şehrimize dônmüştür. 

Umum rn~dür~n söylediğin~ 

göre, sanayi İstihsalatımııın arHırıl. 
ması için geniş tertibat alınacak, 
Na...ilH basma fabrikasının istıhsala· 
tı beş milyon metre fazlalaşacak· 

tır. 

Burhan Zıhrıi, sanayi istibsalatı. 

mız hakkında gazetecilere verdiği 

beyanatta demiştir ki : 
· ---: J(arabµkteki haddehaaemiz 

de p~k yakında f'aalıyete geçecek 
tir. Ondan sonra, hariçten vukubu· 
lacak çelik taleplerini de is' af edip 
her tarafa mal gönderebilec,.ğiz. 

- Ne iş yaparsın? 
Şu cevabı vermiş: 
- lnsanlart idare etmek san' a

tından başka elimden bir şey gel
mex. Bu itibarla beni, efendiye muh· 
taç bir insana satın. 

Onu, bir adama satmışlar, o da. 
çoluk çocuğunu terbiye etmesi için, 
Oiyojeni Korente göndermiş Diyo· 
jen, orada meşhur olmuş. Bir gün 
büyük f skender kendisini görmeğc 
gelmiş ve: 

~ Sana he iyilik yapabilirim? 

- Demiş. Diyojen " gölge etme, 
başka ihsan istemez,, cevabını verin· 
ce, lskender şaşırmış, 

-f skender olmasaydım, Diyojen 
olmak isterdim. 

Demekten kendini alamamıştı. 

Filozof, !(orentte ölmüştür. 

YANKlLARDAN : 

BİR MASTAR 
(e=' vvelki gün yemek s Jfra
~ rasında bir arkadaşım, bir 

vesile ile, şu "yapmak,, 

mastarının yerli yersiz kullanılışına ye
niden isyan etti : 

- Konuşma yapmak ! diye ba-
' 

1 
ğırdı ; sinirleniyorum şu mastara ves-
selam 1 

f Sonra birai sükiı.n buldu ve ye
meğine devam ederek : 

Parkt • b" . k'" 1 ıı a umumı ır zengm u· -----------------~----·------
llted tesis etmiştir. Burada ~her K •• ı •• k t • • 

- Biliyor musunuz, dedi, bu gi
dişle nasıl konuşacaklar? Mesela bir 
sofradadırlar. "Yemek yeme yaptıktan 
ve kahve içme yaptıktan sonra bir 
uyku yapayım. Ondan sonra bir ban-

iet:kİğ'i kitabı ağaçların altına oy uye topra evzııne 
!Qt rahat rahat okum3kta· 

~--;biıyakınlarda başlanıyor 
~q~ adalarında kuru· 
'v Amerikan üsleri 
af 

ld•l ıtıgton : 21 ·( A. A. )- An 
i h a~ında kurulacak Amerikan 
\,a~ı:•.nda lngiliz · Amerikan 
Jq tı mutabık .kalmışlardır. 

;~0nlar Birmanya 
llna hücum etti 

~~~y : 2 J ( A. A. )- Japon, 
"tı a· lllb ırmanya yollarını tek· 
~ ltdıınan etmişlerdir. Tay· 

~ :ldaki köprülere ve kam· 
b 0 rnbalar atmışlardır. 

\ alanan Çin şehri 
,~~ıı~ Birmanya - : 21 a. a. 
y~ farından alınan haberlere 
\b~ Şang' da kain Paoşam 
~~~t~tdunan edilmiştir, Mekong 
\ıt, 'tıdcki köprü hasara .ut-

lstanbul : 2 l ( Türksözü muha. 
birind~n )- Topraksız köylüye top 
rak tevziatı hakkındaki kanun ve 
Vekiller Heyetinin 14177 numaralı 
karariy}e buna ekli talimatname 
mucibince şimdiye kadar toprak 
edinememiş Türk köylüsünün toprak 
sahibi olması işine bütün memle· 

kette geni~ mikyasta başlanmakta· 

dır. Bu işle meşgul olacak ekipler 
teşekkül etmiştir. 

Ekiplerin toprak tevziatı yapa· 
bilmeleri için lazım olan Takeamet· 
re, Miro ve Planometre aletlerinin 
de tedarikinden sonra derhal faali· 
yete geçilecektir. Şimdi tevziatı ya· 
pılacak milli arazinin harita üzerinde 
taksimatı yapılmaktadır. 

Kanun, hiçbir köyün ve köylünün 
topraksız kalmamasını istihdaf et· 
mektedir . 

lngilterenin Amerika sefi

ri Landraya geldi 

Londra : 21 (a a) - fngilterenin 
Amerika sefiri Londraya ~gelmiştir. 
Sefir beyanatta bulunarak, 1 Ameri · 

kanın büyük mikyasta hazırlanmak
ta olduğunu artık İngiltereye tayya. 

relerin yüzer, yüzer verilmekte bu· 
lunduğunu söylemiştir. 

Nevyork-Madrid telefonµ 

Nevyork : 21 - a. a. - D. N. 
8. Nevyork il~ Madrid arasında te· 
lefon konuşmaları yarın tekrar baş· 

lıyacakbr • Bu konuşmalar 1936 da 
kesilmişti. Ayni münasebetle Porte· 

kiz ile de telefon muhaberatı tek 
rar açılacaktır. 

yo yaparım ... 

Sözünü kestim: 

- Hayır, dedim, banyo yapmak 
doğrudur ; onun yerine "banyo al
mak,, mastarını kullanacaksın. 

ilan başlıkları 
* * * 

Mallarme ile Nurullah Ataç isle· 
dikleri kadarilan sayfalarını sevmesinler,, 
ben zaman zaman onları okurum. 
Neye okumamlı? insanı besliyecek 
gıdalara, gene insanları güzelleştirecek 
nesnelere yazılmış kasideler oradadır. 

Bir takım eğlence reçetelerini o 
sayfalarda bulursunuz. 

Şunu bunu bırakın yat ben bi
zim gazetedeki ilan b~şhklanna da 
bayılıyorum 

Mesela bakıyorsunuz: yağ alma· 
cak, un alınacak, arpa alınacak, soba 
borusu alınacak, odun alınacak, huğ· 
day alınacak, saman alınacak, yulaf 
alınacak, sadeyağ almak, sığıreti alı· 
nacak, keçe alınacak, yün fanila ipli
ği alınacak, transformatör alınacak ..• 
derken bir de bakıyorsunuz bunların 
alhnda iki başlık daha : 

Mütercim alınacak, imam ve ha .. 
tip alınacak. T. t. 



Sahile 6 TÔRKSÔZO 

TürksOz:ü Gazete ve.Matbaa 
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Tu .. rkso·· zu·· G t .. Okuyucularına, dünyanın her tarafında aze esı. vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

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

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

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

de tabeder . 

• 

Cüllt IKnsmo -
a 
a 

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

dl~ 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası T. İŞ BAN.KASI 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bark2snıda kumbaıalı ve ihl:.a ı sız tasarruf 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 il 2000 ,, 
4 " 250 ,. 1000 " 

40 .. 100 " 4000 ,, 
100 il 50 ,, 5000 ,, 
120 tt 40 tt 4800 11 

160 " 20 ,, 3200 ,, 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 

K••ideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Aluatoa 
1 ıkincite•rin tarihlerinde yapllır. 

Kumbualı ve kurobarasız hesaplarda en az elli lirası 
buhınanlar kuraya dahil edilir. 

- -- 1940 iKRAMiYELER! ---
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lil'a 

3 " 
1001) il 3.000 " 6 ,, 500 " 

3.000 
" 12 

" 
250 " 

3.000 il 

40 11 100 
" 

4.000 " 
75 ,, 50 il 

3.7.50 ,, 
210 ,, 25 

" 
5.250 " 

T. fş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir"" 

miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuı. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Ji. r 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde Doktor Muzaffer Lokf11 
20 fazlasile verilecektir. e' 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyyliil, 1 Birinckanun, 1 Matt Seyahatten dönmüştür ve her gün mu•1 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. ı ı 

·-------------------- 1 hanesinde hastalarını kabule başlamıştır. 

Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kurumuna. 

Yılda Bir Lira verip Üye olur.uz 1 Çocuk Milletin en kıymetli hazinesidir 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti
yaç vardır . ldarchanemize mü 

• 
raca atları 

U A O t -ad# 
mumı neşnya ..., 

..... ıa 
Macid Gu.,... 

,1 _ M~tb 
Adana Türlcaözu 


