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!tkiye yeni bir dünyanın doi· 
Utunu fark etmiyor, •. 

İtalyanın resmi ajansı olan 
dia ediyor. 

hususi bir maksatla söyletilen 
ltıinasını çok iyi anlamakta-
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Almanya üstüne 
son hücumlar 
Londra : 22 ( A. A. ) - Hava 

nezaretinin tebliti: Fena havanın dün 
rece lngiliz bombardman tayyarele
rinin harekatı mühim surette müşkül

leştirmiş olmasına rağmen Almanya
daki hedefler üzerine hücum yapıl· 

mışhr. 

. irıin doğmakta olduğunu id
'r'F.NI DÜNY A'nın mahiye· 

Çok iyi anlıyor ve görüyoruz. 
llıısının yeni dediği dünyanın, 
dar bir ülkede de olsa, ,çok 

~ınış olduğunu da biliyoruz. 
letıerinin bugün kurmata 

YENi DÜNYA'yı Firavun • 

Cfff'; uçu§lnrt için lıusn.~i s11rP.tte rupılmış hır lngiliz bnmbnrdman tayyartsi Nevyork: 22 ( A. A. ) - Royter : 
Bozı muharrirlere göre lngiliz hava 
kuvvetlerinin dün gece Berline yaptık· 
!arı hücum şimdiye kadar yapılanların 
en şiddetlisidir. fngiliz tayyareleri rit
tikten sonra bir çok yangınlar müşa

hede edilmiştir. Hücum şimdiye kadar 
yapılanların en uzunu olmuştur. Ber· 
tinler hemen hemen şafağa kadar 
uyumamak mecburiyetinde kalmışlar

dır. Alınan raporlara nazaran tay
yare dafi bataryalarının şiddetli ate
şine ragmen lngiliz tayyareleri şehir 
üzerinde birçok defa uçmuşlardır. 

Şehirde ihtikar meselesi 

binlerce sene evvel 
erinde kurmuşlardı. Yeni 
•olini dünyası :ite Firaunla· 
~ ayni prensip ve ayni ni-

İhtikarı önlemek için 
Hükumete yardımı 

herkesin 
lazımdır 

lltinat etmektedir. • Firaunlar 
Ve ihtişamları için insanla

)Van sürüsü gibi kullanmış, 
ttırıişti. O zaman Mısırın ada· 

bir yudum su, bir tek hur 
~ kazanabilmek için hüriyeti· 

esini Firaunun emrine terk 
tinde idi. 
Ve Mussolininin bugün vad
i DONY A'nın temelini de 

kölelik teşkil etmektedir. Bu 
)a.4aınak için de milletlerin hü
i&tiklallerini Despotların emrine 
ri lazımdır· 
l)ayı lngiliz esaretinden kur· 

lçirı cihad ilan ettiklerini söy
elinde Rasizm bayrağım 

hakikaten gülünç oluyor. Cer· 
ırı dünyayı idare için Allah 
&Önderildi~i iddiasını milli 

111
. hllline getiren hır milletin, 
ılletıere vadettiği yeni nizam 

11 .başka ne olabilir? 
~ı~vercilerin yapmağa çalıştı· 
ı· \lnYanın iktisadi nizamını da 

Bir müddet evvel, şehrimizde çı· 

kan bir akşam gazetesi Adanada ih
tikar hareketlerinin alıb yürüdüğünden 
ve bu i'e bakılmadığından bahset
mişti. Bunun üzerine biz de fiyat mu
rakabe komisyonu re.isi olan valiye 
müracaat etmiş ve bu hususta malü· 
mat istemiştik. Ozamanda bize veri· 
len izahatta komisyonun vazifesine 
titizlikle devam ettiği, ihtikar olmadı
ğı, ırörülmekte olan bazı ihtikar ha
reketlerinin şiddetle takibedildi2'i ve 
edileceği bildirilmişti. 

Bui'Ün de murakabe heyeti reis· 
litinden aldıtımız aynı mealdaki ya
zıyı aşağıya koyuyo.uz. Bu hususta 
vatandaşların da hükümete yardımını 

istiyen bu satırları herkesin dikkatle 
okuması ve ona göre hareket etmesi 
menfaatlarımızın omuzlarımıza yükle
di2i bir vazife, bir borçtur : 

TDrk•6zD gazetesine - Adana 

Şehrimizde intişar etmekte olan 
i'azetelerin bazılarında ihtikarın alıp 

yürüdüğüne dair muhtelif yazılara 

tesadüf edilmektedir. Eşya ve havayi-

~ ;azan ben yiyeyim, sen ça· yoktur . 
a at edeyim.,, 'Brenner'e dayanan Alman süngü· 

~ili Dünyanın nizamlarını, şim· sü, bir gün acaba , ltalyanın ılık ve 
\'vet zoru ile, kabul etmiş güzel güneşi altında da parlamaya-

ltıilJetterın hali gözümüzün Ö· cak mıdır ? Bize gelince : 
t, Bizim inandığımız bir tek dünya 

~il evvel Polonyadan gelen vardır : Her millete güneş altında 

ci zaruriye fiatları üzerinde görülen 
tereffülerin hakiki sebepleri ve önlen· 
mesi çareleri sık sık içtima etmekte 

1 
bulunan komisyonumuz tarafından i
cap eden şekilde tahkik ve tetkik e
dilmekle beraber haksız ve gayri 
meşru kazanç temini yoluna sapan 
muhtekirler hakkında icap eden ka· 
nuni muamelenin icra edilebilmesi de 
failleri hakkında müsbct ve maddi 
delillerin bulunmasiyle mümkündür. 

Bu ciheti nazarı dikkate alan 
komisyonumuz 19.lo.940 tarihli top· 
lantısında bu hususta şikayette bu· 
Iunacak vatandaşların vilayet muraka· 
be komisyonu adına Mıntaka iktisat 
Müdürlütüne müracaat etmek sure
tiyle komisyonunun mesaisini teshil 
ve gazetelerin de bu yolda yapacak· 
lan neşriyat ile halkı irşat ve tenvir 
etmelerinin münasip olacağına karar 
verilmiş olduğ"undan bu yolda hare
ket edilmesini rica ederim. 

Fiat Mürakabe Komisyonu 
Reisi Vali 

Faik OatOn 

Edenin Ankaraya gele
ceği haberi asılsızdır 

Londra : 22 ( A. A. ) - Royter 
diplomatik muhabirinin ötrenditine 
göre, lngiliz harbiye nazırı Edenin 
muhtemel olarak gelecek hafta veya 
yakın bir zamanda Ankaraya rele
ceti hakkında Bertin radyosu tara
fından verilen haberin kıtiyen esası 
yoktur. 

• 
YARIN 

En büyük malum 
En büyük meçhul 

YAZAN 
~EHÇET KEMAL ÇAGLAR 

• 

• • • lvüfus 
arkası 

sayım ışının 

dün alındı 
:~c, Almanlar tarafından Var· hür yaşamak, dünya havasından nefes 
"\I almak , kazandığını rahatça yemek 
t llıantar • Yahudiler ve Po- hakkını verecek bir dünya .. 
~ il.tasında taksim edildiği bil- Bu ~u demektir ki ; bir karış da· 

1 

j Vilayet nüfusuna aid 3~7,853 rakka~ı artacak gibi 
Pazar günü yapılan nüfus sayımı- de nüfus sayımının dün saat 19 da 

: h Şehrin en güzel; parklar, ha genişletmek arzusunda olmadığımız 
tt üyük caddelerinin bulun- milli hududlarımız içinde, Türk milleti-

Alırıanlara tahsis edilmiş • nin iradesinden başka hiç kimsenin 
\., 1~ sahibleri olan Polonyalı- ı d 
l~ emrine, arzusuna tabi o ma an yaşa-

depoların ' istasyonların mak istiyoruz . Bizden bu hakkı al-

·
kirli mahallelerde oturmak 

mağa kalkışan kim olursa olsun, Türk 
~ş · milletini, karşısında çelik bir duvar 

dise , mill~tlere vadedilen halinde bulacağına şüphesi olmasın . 
l\nctınin ne olacağını anlat- Türk milleti , müstevlilerden arta 
~afi bir işaret değil midir ? kalacak bir lokma ekmeği rahatça 

ııu ve bunun böyle olaca- yemek için , hacalet ve zilletten da· 
1~ biliyoruz . Bunun böyle marlarında donup kalan kanını akıt· 
Stcrani ajansı da biliyor. Ve mamak için hürriyet ve istiklalini mo-
~Yrete düşüren şey;ltalyanın, dern firaunlara terkediverecek millet· 
ıniyetinde şerik kabul et- Jerden değildir. Bunu on sekiz sene 

trin Cermen cennetine inan· evvel bütün dünyaya isbat etmiştik · 
ır. Hitlerin ihtirasını hudud· lcabettiği zaman , yeniden ve daha 
ddes Cerman imparator· parlak bir şekilde, bir kere daha is-

lasının içinde Romanın da bata haı.ınz. 
' l\1t kulağı çok delik olan 1 Bilhassa, Stefani ajansı bunu böyle 
~sının bilmemesine imkan bilsin. 1 

nın Ankara ve Adanaya ait olan ne· nihayete ermiş olduğunu yazmışbk. 

ticelerini dünkü nushamır.da bildirmiş- Öğrendiğimize göre nüfus sayı-
tik. Şehir nüfusumuzun 87.625 ve vi- mının arkası düne kadar hala alına-

Jiyetimiziu umumi nüfusunun i s e 
377.863 olduğunu, vilayetimiz dahilin-

B. BE'< DÜN 
TEVKlrEDİLDl 

Kondra : 22 
( A. A. ) - Sa 
bık Polonya 
harici> e nazırı 

Bay Bekin dun 

Roman_yada tev 
kif edilmiş ol· 
duğ11na dair ha 

herler gelmtk· 
tedir . 

mamış ve tasnif işiyle dün de o~ra

( Gerisi UçUncU ~ahifede 

HER GÜN 

6 SAYFA 
ÇIKAR 



ŞEHiRDE NOTLAR 

Sayım günü 
bizim şehir 

Hasan Silah 

N üfus sayım günü .. Bütün 
yurddaşları bir pazarı evle 
rinde geçirmeğe mecbur 

eden bu enteresan günün panorama· 
sını (Türksözü) sahifelerinden Ada 
nalılara seyrettirmek düşüncesiyle 

pazar sabahı erkenden sokağa çıkı
yorum. 

Ortalıkta - mahsus tabiriyle
Cinler top oynuyor. Yalnız kışlık 
kıyafetlere bürünmüş bazı sayım me 
murları koltuklarının altlarına yerleş 

tirdikleri çantalarına sımsıkı sarıl· 
mışlar, hızlı adımlarla sayım mınta· 

kalarına koşuyorlar. 

Her gün Sırat köprüsünü aşar 
gibi yanındarı dokuz salavatla geçi

len meşhur kumbaralı saatin önün
den yola doğru ilerliyorum. Bütün 
günü, bulundukları çatının altında 
geçirmeğe şimdiden hazırlanmış o
lanlar,dah.:s sabahın bu erken saatin 
de otel ve evlerinin pencerelerinden 
caddedeı arasıra gelen, geçenleri 
seyre dalmışlar. Tarn dörtyol ağzın· 
da istasyona doğru saparken De
miryollar nöbotçi memuru Kenan 
Gülgünle selamlaşıyoruz . 

- Ne o monşer ; sabahın bu 
erken saatinde golefleri gt'ymiş, as
falt caddede antrenman mı yapıyor· 
sun ? Tavsiye ederim, terler yoru 
!ursan zinhar firigi~aireden soğuk su 
içeyim deme, kafayı yere \ıurur 

haftaya maçları görmekten mah· 
ruın kalırsın diyor. 

Asfalt caddeye şöyle bir göz 
attım; görü .ı ürlerde biç bir şey yok 
Gittikçe yaklaşmakta olan yağmur
dan bir s çak altına saklanmak için 
e lf' k l rik şirketine doğru yol alıyo· 1 
yor um. Hafıf, hafif başlıyan yağmu· 
run ıslattığı parkeler üzerinde genç 
bir subayla, onu takib eded Meh· 
medciğin atlarından çıkan nal ses· 
leri, ıssız caddelerde hoş akisler bı
rakarak uz.aklaşıyor. 

Şimdi Tümen karargahının Ö· 

nündeyim Kapuda nö':>et bt:kliyen 
kısa boylu, tıknaz bir Mehmetcik, 
bana 8 sene evvel bir resim sergi· 
sinde seyretti~im muhteşem bir 
tabloyu hatırl!ttı. Bu tablo, ininin 
kapusuna yaslanmış mübeyyib bir 
arslanı tasvir ediyordu. Görseniz ne 
müşabehet. 

Bunu düşünerek ilerlerken ku
lağıma bir a\:İna ses geldi . Meğer 
farkında olmıyarak yı>ni Evkaf apar. 
tımanlarına 'kadat ilerlemiş i m.Bölge 
müdürü, perceresinden bana sesle · 
nıyor : 

- Merak etme azizim ; Ankara · 
D : mirspor maçlarını yağmura karşı 
3İgorta ettirmenin de çaresini bul 
dum. 

Bütün düşüncesini spora has· 
retmiş olan bu cidden çalışkan ve 
değerli arkadaşa teş ekkür ederek: 

- Koca puan evde geçirmekte 
ne mana var ' haydi aşağı in ' bir 

Halkın bayram ha.zırlığı 
Normal fiyatlarla sallş 

mallar pazarına halkın 
yapan yerli 
rağbeti var 

Cümhuriyet ve Ramazan bay. 1 
ramlarının yaklaşmış olması hase· 
biyle kunduracı , bezirgan , manita· ! 
turacı, hazır elbiseci dükkanlariyle 

1 
kumaş satan mağazalarda canlı bir 1 
alış veriş göze çarpmaktadır. Gerek 
köylülerimiz , gerek şehirliler hem 
kış hazırlığı yapmakta, hem de bay· 
ramlık tedarikiyle hummalı bir tarz· 
da meşgul görünmektedir . Halk 
bilhassa " Yerli Mallar Pazarı Sa
tıı Mağazası ,, na pek fazla rağbet 
göstermektedir. Bu mağazanın önün 
de hergün sabahl-yin daha çok 
erkenden bir çok vatandaşlar top· 
!anmakta, mağazanın önü çepçevre 
kuşatılmaktadır . 

Öyle ki, saatlerce bekleyip sıra 
bulamayan vatandaşlar çoktur. Tak· 
dir ve memnuniyet hisleri uyandıran 

halkın bu alakası karşısında Yerli 
Mallar pazarı mağazasının o dap· 
daracık dükkandan daha geniş bir 
yere nakletmek ve teşkilatını biraz 
daha tevsi etmek her halde fay 
dalı bir hareket olacaktır. 

Kooperatif umum 

Müdürü Ceyhan da 
Ceyhan: 22 (Hususi) - Koope· 

peratif umum Umum Müdürü Hay. 
ıullah Emiroğlu bir ıki gün evvel 
Ceyhana gelmiş ve kaza kaymakamı 
ile Ceyhm Tarım Kooperatifi mü· 
düriyle temaslar yaparak Tarım ko· 
operatifir in vaziyeti hakkında tet· 

kiklerde bulunmuştur. Alman haber· 
Jere nazaran, Ceyhan Tarım Koo-

p"ratifine ait ve mikhrı yarım mil· 
yonu Geçen Koza ve kütlülerin A· 
dana fabrikalarında çektirilm~si mu· 

vafık görülmüş ve Ortaklarada bi· 
derlik kılevnat tohumu tevziide gö 
r üşülmüştür. - M. Selçuk 

Hemşehriler ! 
Fıtre, zekat olarak Hava Ku · 

rumuna vereceğimiz pıra, bütün yıl 
harcadıklarımızın en yerinde ola· 
nıdır. 

Şehir.de gazgağıve çivi · 
sıkıntısı var 

Şehıimizde günlerdenberi de
vam etmekte olan çivi ve gazyağı 

buhranı elyevm aynı durumu mu· 
hafaza etmektedir. Çivi ve gazyağı 
temin etmek günden giine zorlaş 

maktadır. Bilhassa, gaz»ağı tevzi 
eden bayi'erin dükkanlarının önün-
de hergün bü) ük bir insan kalaba 

likte dolaşa!ım, dedim . 
- Fena olmaz.fakat bilmem kj, 

bayan müsaade eder mi ? 
Sporculu\c ve kılıbıklık . Meba· 

rete bakınız ki Rıza Salıh Saray 
her iki kulvarda da şaşma:lan mü
kemmelen koşabilmektedir . Birin· 
cisine diyecek yok . Biz bu illetle 
ötedrnberi maluluz . Fakat bugüne 
kadar bekar kalışımızın en büyük 
sebebi bayan fan müsaade almağa 
mec~ur kalmamak İçindir . 

lçinde mt vcud b u 1 u n a n 
yüzlerce k i şiye say ı m gurıunun 

hiç bir hususiyet arzettirmeoiği Ce
zaevinin önündtn geç«>rek ş ,.. hrin 

garb tarafına doğru ileı liyo ı u 11 , Git 
tikçe hızını aıltıran yağmurun altın· 

da vazife gören sayım mtmur laıı 

mızm işleri hakikaten güçl11şmiştir . 
Şemsiye ve saçak altından başka 
iltica edt c"k Lir yer bulamıyan fe 
dakar arkadaşlarımız , sağdan sola 
koşarak çalışmalarına devam et· 
mek tedirler. Mesela bakınız : Cüın · 

lığı göze çarpmakta, l u vaziyet kar· 
ş s•n :la bayiler dükkanlarının ke· 
penklerini indirmek lüzumunu duy
maktadırlar. Halk sıkıntı içindecıir. 
Aceba, bu vaziyeti ıslah ve izale 
etmek için ş ~bide galyağı tevzi 
ed cek daha iki bayie ruhsatiye 
vermt> k mümkün değil midir. 

I huriyet mahallesinin tam ortasında 
: mevki alan kıyme tli öğretmen Abdi 

Atamer o, kendisine mahsus şık ve 
zarif jestleriyle maiyP.tindeki me· 
murlara kumanda ediyor : 

- Çocuklarrrr, dikkat : Sayım 
s~ at 12 ye kadar mutlak surette 
bitmeli ve rekor kırılmı!ıdır . Sen , 
sağdan ikinci , orta okullu . Biraz 

1 evvel girdiğin 76 No. lu evde tam 
j 4 dakika kaldın . Bu müddet çok

tur. Tekerrür ede•se kendini yandın 
bil , anladın mı ? 

Bu kadar şiddetle konuşan bir 
adam velev dostunuz dahi olsa ya. 
nına sokulmağa cesan·t edel ilir mi · 

1 
siniz ? Kendisinden istiyect"ğ im iıa · 

1 bati telefonia da almak kabil oldu. 
i ğundan, Abdi Atameıe gözükmeden 

Mirzaçelebi istıkametine doğru sı · 

vışıymum. 

Mırzaçdebi .. Bu rn"thallf'de he 
pimizin tanıdığı ve sevdıği bir dos · 
tunıuz var . Bu kadar yorgun!uktan 

• ( G eri si dör<lun cU sabi feda ) 

J 

Okulların kit 
ihtiyacı mese 

Bazı kitaplar gel 

Şehrimizde, kazaları 
köylerdeki bütün İlk mekte 
ferinin kitabları, beşinci 
Taıih ve Coğrafyasından 
mamen temin edilmiştir. 6i' 
!ebe velileri çocuklarının 
coğrafyasız kalmış olmaları 
mevsimi sonunda çocukları 
not alarak sınıf ta kalmalar~ 
sinin mevcud bulundu}'U11 

yet etmektedirler. 

Hakikaten çok haklı 0

1
1 

kayetleıi nazarı dikkate ' 
çocuklarımızın noksan kalaD 
)arını tamamlamak icab et 

Beden terbiyesi rJ1 

le.fleri talimlere b8 

Beden terbiyesi Ada 
mükellefI,.rinin talimlerifle 
günü şehir stadyomunda 5 

da başlanacaktır . . Mükelle 
talimleı iyle değerli muallı 
den Fehamet Taşkın, B. 
ri Tokkal, Abdi Atamer. l 
bet ve Ferid Savul meşg~ v• 
lardır. Talimler iki saat de 
cektir. Yekunu 3 bini aşaıı 
lar ve D .!Vlet D .!m iry0Jlar1~ 
tahdem mükellefler ise hO 
retmenler tarafından taliıı1 
ceklerdir. 

B. İbrahim A~~ 
Malatya bez fabrik.'5a1 

şefi mensucat mühen::Jisı ~ 

him Ak bay Kayseri f abı~ 
mühendisliğine tayin edili'~ 
mühendisimize yeni vazı ' 
başarılar dileriz. 

. flef Okul kooperatı 

su satacak 
. ,ı 

Memnu11ıyetl~ haber 
göre i k mekteblerde mekt, 
peratıf feri " iyi su 11 satıfl 9~ 
vermişlerdir. Cidden ço 

1 
. . t:O 

olan lu su mese esınıo >" 
h ılledılmiş olması yerinde~ıe 
bir harekl'ttir. Yalnız ırır 1 ı 
su sa~ışmın sıkı, • ir koot10 ıfl. 

1 · 1 • aı• 
yapı ması ve teınız ıge •t 
cede riayet edil.nesi de ş~ 
zudur. 

Silah a\tına 
memurların 

~-~ Talim ve manevra 11,,ı 
(Er) olarak silah alt na 311. 

.. ı · 1 la o o mum ucret ı memur ar ıe v 
çi vesaire gibi müstııh ~e;.ıif, 
ücretlerinin verilmesi 0.J 

1 tı 
!etinden Vilayete tamiırıe" 
miştir. 



• tORKSôZO Sahife 2( 

------------
•bane Şartları 

12 Ayhk l'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

Alman - F ramuz mütare- ı lskenderi1eye taarruzklr Türk-Romen 
ticaret anlaşması 1-f)ış memleketler için 

Abone bedeli degi şmez 
Yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

2 - /UinJ.ar için idlJleye 
lhiiracaat edilmelidir . 

• --

23-10- 1940 Çarşamba 

Prepam , Saat ay ... ı 

Mwzik: Hafif müsiki 

Ajans habeı leri 

SO Müzik : Proanm 

tv kadını-Yemek listeli 

Prowr:am, saat ayarı 
Müzik: Türk 

Ajans haberleri 

M~ik: Türk 

-

·14.00 Müzik : Radyo salon 

Orkestrası 

Prorram, saat ayarı 
&fizik : Konçerto 

l<onuıma (Dış politika) 

~k saatı 
Çocuklar için musiki 

S.at ayari, ajanı 
t.fijz.ik: Radyo lncesaz heyeti 

Radyo : Gazetesi 

'-tiiıik : Şarkılar ve türküler 

l\onupma (Modern opera) 

.. ilik: Koşnuuar 
"'6ıik: Riyaseti cumhur Ban· 
dosu 

s,13'-ı ayan, Ajans 

~t.s Cazband (Pi.) 
lrlllki prarram, ve Kapanışr 

ke komisyonunu taşıyan 
tayyare düşmüş 

Vichy: 22 ı a. - ~a.aı bitfli · 
riJor : 

10 llkteşrinde mütarrke lc:omiı
yonu izasmdan üç Franaız ve dört 

Alman Subayı veya pilotuyla 6 Al· 

man erbaşı ve askerini taşıyan bir 

tayyare Akdeniz sahillerinde her 

halde fırtına yüzünden yolunu şaşı 

r•ık batmış olacaktır. 

F11nsn ve idman hna kuvvet

leriıin yaptıtı bütün araştırmalar 
neticesiz kalmıJtır. Dalaalar uhile 

bir kaç ceset atmıştır. 

Kahireye hava hiie11mu 
Kahire : 22 ( A. A. ) - M.11r 

mili müdafaa mzareti bir teblit 
neşrederek , Kahirede bir çiftlite 

müteaddid bombaların diiştiitünü , 
ahı kifiain yaralanmış bir kişinin 

ölmüş bu!undutunu bildirmiştir. 

Yugoslav batvelcili din 

beyanatta buluaclu 
Belgıad : 22 ( A. A. ) - Y11-

goslav başvekili beyanattı bafunı. 
rak, Yugoslavya harici siyasetinin 
detiımemiı oldutuau IÖylemiı ve 
yakındı dahili iıtikfH ...... ert ff. 
karı .. cetmı bildirmiıtir. 

Arabistanda buluttan 
Amerikan petrol tesisatı 

Londra : 22 ( A. A ) - Ara· 

bistanda bulunan Amerikan petrol 

tesisatının ltalyan tayyareleri 1•• 
fından bombalanmasını Amerika ha· 

riciyeıi ltalya andinde proteıto 
etmiştir_. 

Ttr~t O!AN ~ADr 
1 b4vıo BARNETT Çeviren: NEVZAD B0VEN 

~· Demir parmıklıktann yal1llNI vardajı zaman Sihria,mn '° llıe dotru gelmek~ oldutunu rörıuiştii. Zavallı mahluk 
~lrı&ktan bitab halde ve onu tikibeden köpek ancak bir 

ldım ıeriıinde idi. 
"· 

8 
Bu maızaranın dehşeti kalbini durduracak gibi olmtıt

k ~ vak'al:lan sonra da B. Tebrick bütün hayatınca hep 
0 Peklerin korkusu ile yaşadı Onların Silvia'yı yakalamak 
~Undaki muhteris fayretleri, onun kanını içmek için duy-

n iştiha hayatının sonuna kadar zavallı adamı dehşet 
btrıkmıştı. . 
Çok geç kalmtŞ olmakla beraber B. Tebrick'in arkaya 

koşması lazımdı. Fakat o aksine olarak Silvia'yı çağır
~e o da kendisine doiru gelmişti. Bunu takip eden sahne 

~~rrı~ek süratile wkua gelmiş ve bir çok şahitler tarafından 
ınu,tü. ' b B. Tcbrick'in bahçesi takriben altı aya1' yiJkHklitinde 

''ttıu ltıahalde bir münhani teşkil eden bir duvarla çevril· 
. Avcılar içeride olup bitenleri rörebilmişlerdi. • 

Kahire: 22 ( A. A. ) - leken-

deriyede neşredilen deniz teblitine 

rö~, ~addid tayyut-lcr laicen-
deriye ciVIWtnı bombardıman etmiş 

ve lskenderiyc civarına bombelar 

düı•ÜftÜr. Hasar yoktur. 

Birleıik Amerikanın 

Roma maslahatgüzarı 

Vaıinıton : 22 ( A. A. ) )- Bir 

Jeıik Amerikanın Roma matl.lıat· 

güzarı, izahat v"mek üzere V .. inı 
tona gelmiıtir. 

Tüt kiye gürbüz istilrlili 
mubaf uada devam 

ettikçe .• 
Londra : 22 ( A. A. ) - TaJmis 

raıeteıi, Balkan stratejisi .,ışlrgı al· 

tında neırettiQ'i başmakalede diyor 

ki : 

- " Türkiye rfirbOz isliklllini 

••Rafın ettikçe , Yunanietan sıkı 

durdukça ve Suriyedeki Fransızlar 

Romanın taleblerine tam mutavaat 

r••eraekten imtina eyledikçe mHı

verin reri kalan Libyadaki mareıal 

Gtasyaninin iferileyişine şimılden 

milessir yardımda bul•nmasına itllkin 
yoktur. 

Dün bir ltalyan torpidosu 
tahrib edildi 

Roma : 22 ( A. A. ) - ilir ftal

yan torpido!U tahrih edilmipe de 

mürettebatından az ıaytat vardır . 

Ankara: 22 ( Türkıözü muhabi· 

rinden) - Türkiye - Romanya 

arasında gr>çen ay iç'rıde imzalanan 

ticaret anlaşması, her iki tırıf iA dı 

henüz resmen tasdik edilmemiştir • 

Haber aldığıma göre Ticaret vcki· 

leti, anlaımanın hsdiki için buıün

Jerde bir bnun proj ~ i hazırlayarak 
Büyük Mi let Meclisine takdim ede· 

cektir. Romanya hükümetinin an· 

lıımayı ne vakit tasdık edeceti bel

li değildir. Anlaşm rnın tasdıkten son 

ra meıiyet m~vkiine g 'rmesi, anlaş · 

ımı hlkümleri ilttiıasrndandır. 

lngilterenin Y · goslavya 

sefiri latanbulda 

Belgud : 22 ( A. A. ) - lnril

trrenin Belgrad sefiri 18 teıriniev 

velde Semplonla lıtanbula hneket 
• 

etmiıtir • 

Nüfus sayımı işinin arka

sı dün alandı 
(Birinci 8ahifedea .... ) 

şıl ... tır. 

Şehir dışında bulunan sayım me· 

murlarından bazıları da ancak dün 

defterlerini getirmi~lerdir. Şu halde, 

muvakkat Yilayetimiz nüfusunun ye· 

klanaı olarak göslerilen 377 .853 raka- · 

mı kat'i bir rakam detildir ve vilaye

timiz nüfusunun bu rakamdan yüksek 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Hatta içlerinden biri hayatını tehlikeye koyarak aliyle 
berabet bu duvarın üzerinden 41-tlayarak bahçeye girmişti. Bu 

avcı duvan kazasız atlamış fakat, hiç • bir şey yapamıyacak 
kadar da geç kalmışh. 

Silvia koşarak 8. Ttbrick'in kucağfna 11çrarirrfh. Fikat 
zavallı adam d~ vakı(bllmadan köpekler üzerine sıç
raDUi Tilkisi ile beraber kendisini de yere yuvarlamışlardı. 

Ba aada bütün avcılar tarafından ince bir çıtlık işitil

mişti. Avcılar sonradan, bunun bir erkek sesinden ziyade bfr 

kedm sesine beftttdiğini iddia ettiler. B. Tebrick ıni yoksa 
bi•ntJire kamn sesi avdet eden Silvia mı batırmıştı ? 

Bonu hiç khrrse anlıyamamıştır. Duvarı atlıyan avcı 
yanlanaa vanb da köpekleri kırbasla defettiti zaman B. Teb· 

rick köpekler tarafından takriben yirmi yefiDden yaralanmış 

yüzünden, gözünden kanlar akmakta oldutunu görmüştü. Sil· 
viaya relince; ölmüştü .. B. Tebrick ha&a, tilkinin ölüsünü kol-

ları arasında sımsıkı tutuyordu. 

Avcılar, 8. Tebrick~i derhal evine nakletfil~r ve civar

dan imdat aradılar. Fakat şimdi artık komşulan onun bir 

deli olduğunu iddiada haklan vilrdı. 

Uzun za11ıan hayahndan ömit kesilmişti. Fakat nihayet 

tekrar hayata avdet etti. Hatta bir müd.tet sonra akh da 
avdet etmiş ve uzun seneler yaşamııtı. Halli bua-ün dahi 

yaşamakta olduiunu söylemeA-e mecburum . 



Sahile 4 

Sayım günü 

bizim şehir 
( lkind ~ahif ~Jc:n artan ) 

sonra oraya uğrayıp bir kahve iç· 
mck her bılde fena olmaz , diyerek 
meşhur antrenörümaz Cevad Dib· 
lenin evine doğru ilerliyorum . Her. 
gün spor 11h11ını enaz 10 defa do· 
laımadan rahat edemiyen Cevad , 
pazar günü evde hapsolmanın ver
diti asabiyetle evinin balkonundan 

batmyor : 

- Ne o yani, Hasan Silah: Ce· 

bine izin kiıdını ynlcştirip te ıo

kak sokak gezerek bize fiyaka mı 
satıyon ? Bunun acısını ıenden 

çıkarmıyacık mıyım ~anıyorsun ? 
Kırk yılda bir sahaya gelmedim diye 

günıha mı girdik. 

Kahvtdtn çoktan vazgeçmiıtim 

Y ıtmur bmi kafi derecede ıslat· 

mııtı. Şimdi bir de Cevadın beni 

ıslatmasır. a tahammül edemez, bunca 

senelik bo~ sörlüğüme ratmen Mir· 
zeçelebi im.hallesinde Cevadın yum 

ruğu ile nJkavt olamazdım. Kaçmak 

ta yiğitlik ~ertflerinden biri oldu · 

tuna görr, ıelimeti tabanları kal. 

dırmakta buldum . 

Aziz okuyucular : Pazar gününü 

evinizde geçirmete mecbur kaldı· 
ğınızdın dolayı sakın üzülmeyiniz . 

lıte, bütün gün ıebri baıtanbııa 

dolııtıtım halde size anlatacak hiç 

bir vıek'ıya tuadüf edemedim. 

Sizler radyolarınızın başında , 
tertib ettiğiniz muhtelif ttlencelerle 
pazarınızı her halde bizim gibi te 

peden tımıtı kadar ıırsıklam olan
lardan muhakkak daha iyi geçirdi-

niz • 

Çekilen müşkilit bıkkındı ıizc 

bir fikir verebilmek için ıu rakım· 

lır kif idir sanıram. Bakınız , 8Q,OOO 

kiıilik Adını, 2,000 memurla ancak 

13 saatte·aayılabilmiıtir . Şu halde 

bir memurumuz bütün rün didine

rek ancık kırk vatandııı 11yabil· 

mej'e muvaffak olmUftur. 

iı3 · H•••n Slllh 

İlan 
Kiralık depo aranıyor_ 

Kalekapuıu ile tHİ lıtaıyon a· 
r11ında veya cıvırında 2,000 çuval 
ve dahafazlı çitid ılıcak büyüklük 
te depo aranıyor. Kiraya vermek iı· 

tiycnlerin Borsa cıvarında ''Turyat., 
tir~tti yazıhaneıine müracaalırı. 

12415 16 - 18- 28 

TORKsazo 

................................................... _. ............ _ 

DA 
8.45 BU AKŞAM 2.30 

Şaheserler serisinden 

1 JEAN MURAT 1 1 Danielle P ALO 1 
YARATTIKLARI 

IALOHA ___ . 
Adalar Şarkısı 

ilaveten: 

Askeri Liseler Spor Bayramı 
Bugün gündüz matinede 

Asi Evlat - intikam yolunda 

------Pek yakında-----

1 Vivlane Romance 1 

Cebelüttarık Casusu -
Filminde 

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

pııa caddesinde Adanı Vakıflar apartımanında 2 numaralı daireye nıkl 
etmişlerdir. 18 -22-25 C. 

----------------------------------------------------
ilin 

Adana Ziraat Mektebi Müdürlü
ğünden: 

Adanı ziraat ve makinist mektebi talebesi için beher çiftinin mu ham 
men bedeli 700 kuruştan 141 çift iskarpin 22 - 10 - 940 tarihinden 
5-11 - 940 tarihine kadar 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul 
muştur. 

Eksiltme S -11-940 Salı günü saat 15 de Viliyet Ziraat Müdürlü· 
tünde toplı~acık satın ılma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Eksiltmeye isttkli olanların 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerindeki vesaik ve '/o 7,5 niıbctindelci dipozitelerile me)lc.ur gün ve saat 
komisyona ve ıartnamesini iÖrmsk istiyenlerin bu müddet zarfında mck:
tıp müdürlütüne müracaat etmeleri. 

12434 22-27-29 - 5 

ilan · 
Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1 - Muhtelif Eb'ıdda Olmak üzere 32 metre mik'abı kereste pa· 
zarlıkla alınacaktır. Pazarlıtı 28/ 101940 pazartesi ıünü saat 10 da yapı· 

laacıcıtmdın iıtrklilcrin belli gün ve saattı Adanı Askeri satın alma ok· .. 
misyonuna mürac11tlırı. 12435 

ilan 
Seyhan vilAyeti d 
encümeninden; 
1-Adana·Tarsus yolunUll 

- 2 900 kilometreleri ı 
şosaya muktazi (200) ve A 
sis yolunun 1 +ooo-s ' ot 
metreleri arasındaki şosay• 
(4ll) metre mikap kumun 
şif tutarı olan (1032 ) lir• 
ruşla açık eksiltmeye k 

2-Eksiltmc24-10-
hine müsadif perıembe 
1 O da viliyet daimi en 
yıpılacaktlr. 

3 - lıtiyenler bu işe 
veltname, keıifname ve 
lerini görmek için Nafia 
ne müracaat edebilirler, 

4- isteklilerin (77) r 
kuruı muvakkat teminat 
lazımdır. 

12-15- 19-23 

Türk Hava KuraJ 
aza 

Bu 
Nöbetçi 

Y tni Postahane Y 

Yuvanın saadet "' 
doturan, Aile dütümü11B 
lcndiren çocuk tur. Çoc.al' 
vilmekten mahrum bikd 
da hatırla yılda bir liri 
Esirreme Kurumuna OY' 

CiNSi 

oza 
Ma. parlatı _50_~ 
ML temizi 
Kapı malı 
Y. Pamup 
Klevland 1 
Suıaam 

K.bu&day 
Butday To. 

" yerli 
Arpa 
Yulaf 

00 

l ı,75 
1 !,50 

22/ 10 / 1 
K•mbiyo v• 

lı Bankasından 

Rayişmark 

Frank (Fransız ) 
Ste m ( ia~liz ) 

Dolar ( Amerika 
Frank ( ilviçre ) 
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E var? 
~ok? 

r·------------------·--ı 
L~~ ~ ~ ~· .. • .. • ~ ! .~ .. o .. ç .. ~. ~ .~: ~ .~.~ ! : .. 

• 
Şort yasağı 

~erikada kızlar ar1s.nda şort 
lllQltıltta gezmek adet ofmqtur. 

Bugünkü Adan beldesi 

fonlu kızlar her türlü cemiyet· 

Adenin dekoruna, ellerinde kızgın çatallariyle dolaşan ifritler yakışır; 
Cehennem mahkumlarını omuzlarından yakalayarak Gayya kuyusuna 
fırlatacak yabanilerin oturacağı çok müthiş korkunç bir yerdir burası ••• 

lirrnektedirler. Oniveraite tıle· A den ı. . 

1 

Yazan 

1 

da yaşadılar. Allahın asabiyeti b11 
lozıar şort ve pantalon ile .. ıı insan bu kayalıkları görünce cennete temas edince Aden bugün· 
lıiıe airmektedirler. Fakat Sen· "aedta burada teytınlar dolıımıyor, P • P • kü bıliai aldı. 
'vtrsitesi rektörü kızların tort bu dekoıa, ellerinde kızgın çatallı· ı... ------------- S eba, melikesi Belkiı, bayab. 
nta'onla sındlara girmelerini riyle dolaşan ifritler yakışır, cehen- mn ısbrablanm bu vahıi top· 
etıniştir. Dahı sonra üniver- nem mabltumlaranı omuzlarından Datlır kızıl, ıiyalumbrak kızal· raklara gömmek istedi • .Buraya ıel-
.a_ k be ·ı dik f ı dır. Toprıtın her noktası deUk de- ~,_ wı apılarına nö tçı er · yıkahyarak gayya kuyusuna ır ata· di, kıya kovuklarında, yer alba1:1m - ı h h · b. '- b' ıiktir. Sahiller mercan adıaklariyle 

•ç pantalon u er anıı ar 11:ız tacak yabanilerin oturıcatı ır yer· ıeni~ qıeakenler hazırladı, 
· d doludur. Semalarında a~babıbalar- ,.... in binaya girmesini menetmıı· dir burası... er. ) Ad d b. ı 

lfttıloa yüzünden yüksek tah- ' Adeain manzarası bu tarife bık dan bışka kqf uçmıı, Yine rivayet er en r. ır vo • 
, lllabrum kalac•klarını anlayan verdirecek kadar vahşidir. Burada B Burayı görenler daima garip bnın patladıia gÜD kıyametin kop~· 
laiı.:.•rur şortlarını evde bı ı çok gırip ren~l~r~ J~~adüf e~1 il!r, hayallara kapılırlar. Din ki· cıtını söyler. 

k k 1 d · b le 1 t 1 d ..ı taplaranın anlat••ıı.·-- -::-.... ıktivle iniveD.=.teye ete li i'e ge . enıı ı ır ç• ı ı ac:a ar ytjiı .. ::', ••. , .... gunı, .,. ' lıte Adene ıvık basan bir .. .,. 
k 1 1 d 1 .. k d ' k ...1 d d' bura11 cenneti, A:!~nıle Hıvva laurı . 1 

'-ech..riyetinde • 1 m•ı ar rr. 1° ııma urıun rtn •• n e ır. yab, ~~r ıeydtr. .ev~el bli maiiÜ•ı 
---~----------.-----------------~--~--------~---------------------~.:--------------

j Hususi .Muhasebe Mlldiirleri 
sahibininyakasını 1 arasında yapılan nakiller 
kmıyan hırsızlar 
Yhan: (Huıu.J) - Kazamaz• 

Aqam köyünün Avcılar ma· 
İnde bir adamm l'ece vıkti e· 

rak bir çok eşya ve iki de av 
•i çalan dört kafadar hırsız 

11yan1p kendilerini yakala· 

- - ev ıllıibini fena halde 
ler. Zabıtadan aldttım malG· 

Ankara : 22 ( Türk sözü Mltba ~ 
birinden) - Isparta vi1iyeti Huıusi 
Muhasebe Müdürü B. Hasan Turgut 
terfian Kırşehir huıusi muhasebe 
müdürlütü, Tunçeli huıuıi muhase
be müdürlütüae Binröl müdürü 
Nafiz Ôıer, Bilecik hususi müdürlü · 
tünı-, Tunçeli müdürü Sami Karasu· 
lu, Diyarbakır hususi muhasebe mü 
dütlütüne Çankm müdürü Ali Raza 

Aygil, Tekirdıt hususi iJare mü· 
dürlüiüne Bilecik müdürü Süley
man Erkut, Bingöl butuıi idare mü-

dürlütüne Tekirdat müdürü Hasan 
Gürsea, lıparta müdürlüpne 1abdt 

ziraat banlcesı müfettiılerinden Reşat 
Şaman naklen tayin edilmişler ve 

Sıiıt müdürü lbrabim Güçlü bir de-

rece terfi ettirilmiştir. 

lh·zırın badin tiyle o•muş ithalat ve ihracat birlikleri 
1 

altı gün evvel ve gece vak· 
•rn köyünün Avcılar mahal· 

O•man oj'u Bekirin evinin 
ı kilit uydurmik suntiyle 

İçeri giren, Kozanın Hamım 
Mustafa otlu Yusuf ve 

~ ottu Nıyazi ve Kardeıi Be-
l)~fehocah köyünden Envt-r 

e!.; nam ıah s1ar, ev halkının 
tJi 'lyı ye çamaşırlarının bu 

11 •aodıtı açıp, meydanda 
'elcadar işe yarar eşya ve ö 
l'aısa hepsini doldu ur, ev 

ait iki de tüfenai omuzla 
lonra kapudan çıkarak lıraç· 

hltendilderi bir sırada gürül
'1111ın ev sahibi yatatından 

\'e gürültünün gelditi tarafa 
bir de ne görsün? üç meç· 
&andıtı omuzlamışlar ve 

iiırelrr. •Kıpırdamayın yok· 
ıı yıkırtm. diye ev sahibi 

kuru tehdit üzer ine hırsız 
~ tijeride içerde kalmıı 
'llbillirin dışarı çıktıtını gö· 

~ 1-banlan kaldırarak kıç· 
t'ırnıı bunun üzerine ev 
P~şitıe takılmıştır. Bir hen 

'Peyce bojuştuktan sonra 
b llltt ve ke)'fıyet gtce köy 
'Yetine bildıralmiştir. Faali· 

ihtiyar heyeti Dedeyi 
'~alamış ve diter suçlular 

" Yardımı ile t:irer ~irer 
dır. Evlerirade yapılan a· 

~n~ııda gerek Bekire ait 
bır .kaç gün Hvel evi a 

ticaret odalarına bağlanacak 
1 Ankar• : 22 (Türk sözü muhabi-

Japon imparatorunun 
teftiş ve mesajı 

Tok)o : 22 ( A. A. ) - Ellibin 
asker, 3000 tank ve 500 tayyareyi 
tdtiş «!den Japon imparatoru , as
kere ~ir mesaj neşrederek , dünyada 
nizamsızlıtın gittikçe büyük ebem· 1 

miytt keıbettitini, ordunun kuvvetli 
bulunması lüzumunu bildirmiıtir • j 
Almanlar Varşova şehrini 

üç kısma böldüler 
Londra : 22 ( A. A. ' - Var· 

ıova şehri , Polonyalı , Alman ve 
Y abudilcre olmak üzere üçe taksim 
rdilmiıtir . Büyük binalar , parklar 
ve temiz mahalleler Almanlara, ıi· 
mal mahalleleri Y abu Jilere ve geri 
kalın kısım Polonyalılara ayrılmış 

tar. Yehudi mahallesi bir Geto şek· 
lini alacaktır. Bu mıh1lle duvarlarla 
çeviriltctk ve birkaç kapı olac<tlt
hr. Ve bu suretle Yahudilerin dün· 
ya ile alakası keıilmiş olacaktır . 

l çılan kardtşjne ait bir çok eşyalar ve 
iki de tüfengi bulunmuştur. Suç'ular 

çaldıkları tşyalarla Ceyhana getirile· 
rek adliyeye teslim edilerek tevkif 
edilmişlerdir. Bekirin yüzü gözü ya 
ra ve bere içerisinde oldutundan 
cl<jto:ca muayenesi yapılmışhr. 

M. Selçuk · 
• 

rinden) - Haber aldığ'ıma göre itha· 
lat ve ihracat birliklerinin vaziyetleri 
yeniden tedkik edilmiş ve esaslı bazı 

kararlar alınmıştır. 

Bu kararlar arasında Ticaret Ve· 
kalelinin ithalat ve ihracat işlerinin in
tizama girdiğini nazarı dikkate alarak 
bu birliklerin badema mahalli ticaret 
odalarına raptedilmesi, katibi umumi· 
ler ve muhasebe teşkilahnın kaldırıl-

ması vardır. 

Vekaleti t öyle bir karara sevke· 
den amil, tasarruf ve ticaret odalan 
ile tacirlerin daha yakından ve sık o
larak temaslannı temin düşüncesidir. 
Vekalet, şimdiki halde, ltanbul itha
lat ve ihracat birliklerinin 3 aylık büt· 
çesini tasdik etmişti. 

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlerlmlzln ço ... l 
lalmaaına yardım ediniz 1 

---------------
ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gökyüzü açalc., 

hava fıafif rüzgarla idi. 

En çok arcalc gölgede 24 
ceyi bulmuıtu. 

den· 

dinler. 

B urünkü Adenin görünüşü IMr 
hayli medenidir. Burada dün. 

yanın baıkı, bııka ırklarına memap 

elli bin insan oturur. 

Bugün Aden İlmi verilen kayalık 

yer iki ıebre taksim edilmiştir. insi· 
lizlerin Stimer puvan ismini verdık

leri ıehir fü:aret limanma yakınd ... 

Gemi acenteleri, bankalar, büyük 
mat azılar buradadar. Sokaklar mun · 

tazamdar. Bu yollann açıldtlı büyük 

meydanda 20 hurma atacı vardır . 
Adende bu yirmi •taçtan baıka a· 

taç bulunmaz. Bu atıçlar ti Süveyş • 

ten vapurlarla getirilen su ile bes 

lenir. 

Fakllt asıl ehemmiyetli olan ikin
ci ş'hirdir. ikinci şehir limandan al· 
tı kilometre uzaktadır. Livlann ve 
yanardat atızlarının arasına gömül· 
müı olduğu için uzaktan görünmez. 
Buraya lngilizler volkan ağzı mana
sına gelen Krater ismini vermişler
dir. turada halk yazlı, kışlı, geceli, 
gündüzlü bar hamam kü l hanında ya
şar gibi yaşar. 

Burada dört bin Yahudi, yedi 

bin Hintli, Habeşliler. Çınliler ile 

beraber 30,000 Arap yaşar. Burası 

Lütün Arabistan hazinelerinin depo

sudur. Zamk, günlük, kahve, Habe· 
şistanın av derileri, Çinin ipekliltri, 

Hindistanın pamukluları, Cıvınm 
meyvaları dünyanın her tarafına bu· 

radan sevkolunur. Keçi ıürülerioin 

dolaıtığl, sakalann kırbalarla su ta• 

ııdıgı bu s,kaklardı son sistem A · 

merikan otomobilleri de do1aşır. 

Zayi mühür 
Namıma yazılı noterlıkten mu 

saddak zati mührümü zayi ettim. 
Bu mühürle hiç bir lcim.seye borcurn 
yoktur. Yeni mühür ya.ıhracıığım. 
dan e.ı~ i mührün hükmü olmadı~ıni 
i'an ederim . 

Genelevde Ceyhanh El· 
masın evinde sermaye 

12433 Elıf Atılkan 
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Türksözü Gazete ve Matbaası 

--
1 
1 .._ 

J 

1 

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

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

1 
Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür ksÖzÜ Matbaası: rita, BilUmum 'Matbaa işlerini Türkiyede 

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

CüDt IKosmo - • a 

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

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajan! adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleltri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

• 

Ziraat Bar k2sınd:ı ke m bar alı ve ihtaı s.ıı. tas<ıı ı uf hesaplarına 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çek ilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Lirahk 4000 Lira 
4 ,, 500 " 2000 " 
4 it 250 ,. 1000 ,, 

40 " 100 .. 4000 " 
100 . " 50 ti 5000 " 
120 " 40 ,, 4800 ti 

160 ti 20 ti 3200 " 

olKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li. 
radan aşa~ı düşmiyenlerc ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyyliil, 1 Birinckarı~n, 1 Matt 

~~ 

• 
T. iŞ BANK ASI 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 

Kefideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos 
1 ıkincitefrin tarihlerinde yapılır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarda en az elli lirası 

bulananlar kuraya dahil edilir. 

1940 IKRAMIYELERt --- --
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

3 " 1000 " 
3.000 it 

6 ., 500 il 3.000 
" 

12 n 250 it 3.000 ,, 
40 

" 
100 " 

4.000 
" 75 

~· 
50 H 3.730 " 

210 
" 

25 " 
5.250 ,, 

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

'Doktor Muzaffer Lokn'I', 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. ı 

·--------------------------------------------

Seyahatten dönmüştür ve her gün mua1e~ 
hanesinde hastalarını kabule başlamıştır. 

Çocuğu refaha kavuştmmak istiyoısanız Çocuk Esirgeme Kurumuna. 

Yılda Bir Lira verip Ü)'e olur.uz 1 Çocuk Milletin m kıymetli hazincsidiı 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti
yaç vardır • ldarehanemize mü 
racaatları 

-ô~~ 
Umumi neşriyat oıu 

Macid Güçliİ 

Adana Türksözü Matb-' 

,, 


