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aarif programında 
!/er alan esasları 
l>he gtrisinde 1 üık kızı iş başı yapacak 

ta)ebrltrimizin deli~me )apılan mufrcdat programı melı..ttpltre bildi 
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d •rdır • Yeni pro!ramda kızların' ı.t ıçın a.Hlİ umanda 
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!%cilerımiz gPÇf!'fl yılki geçit resminde 

SA INGIL TEREYE 
liARBE G1RERMI? 

Ne.-d GVVEN 

sabahki radyo haberleri a
~ lfıda Fransanın Alsas -
lrııanyaya, Nisi, Savua ve 
balyaya terketmck 5uretiyle 
le sulh yaparak onlarla be-

. tereye karşı harbe gireceti
r 4&yia vardı. 
~ianın çıkmasırıa Ribbentrop'· 
lir bulunduğu Hitler-Laval 
'ebcb olsa gerektir. 

1 
r, filhakika 1939 Eyh1lundan 
lrıadık şeylerin vukuuna, akıl 
ırı r'ddetıği sürprizlere alışıl
ırıa rağmen, . dünyayı bir 

' hayrete düşürecek mahiyet-

~ b' h ır şey olabilir m? 

ı,1
11rıa irrıkan görmemekteyiz. 
~-Loıeni Almanyaya, Ni
Vt. Cczayiri ltalyaya terkede-

tal>ol 
d· h Ve müstemleke toprak-
"'u a geniş bir kısmını ga· 

rın,k suretiyle onlarla sulh 
ı,ta21 olabilir. Fakat onu, 
h Yanyana dünkü müttefiki
b iltbe sevk edebilecek hiç 
~ ~Oktur. Fransanın bugün 

}'. arıcak, büyük fedakarlık· 
~ ... •tıdc de olsa bir an evvel 

•
11
§llb yaralarını sarmak ve 

ıı· 
~t 111 yekinmesine çalışmak 
· a1rısayı bugün idare eden· 
' il tt tıltereyi de yere serecek 

taferinin kendi memleket-

t ~'lircccği müthiş akibeti 
01ıtıcmelerine imkan yoktur. 
•tı lngiltereden, ne de lngil· 

dan istediği birşey vardır. 
&a içih yegane kurtuluş 
ltıüttefikinin zaferindedir. 
&anın bugünkü dirijanları, 
~~ti müteakib vukua ge-

1YOnla harbi idare eden
ltreyi, memleketlerini f e-

ltrrıiş olmakla itham edi-
. lllümkün oldu~u kadar 
·~i Qo • 

6eçınme~e çalışıyorlar. 
bir zaman, bu insanla

)eni ve büsbütün gaye
~Ütükleyecek kadar akıl-

l)' lllek değildir. Bu in· 
I~~ b~lirler ki, henüz, kor· ı 
{ C 'tın yükü oltında inle

trisi UçUncU sahifede 

Şayani dikkat bir soygunculuk 

Bir benzin vagonunu bo
şaltan hırsızlar tutuldu 

Dün şehrimizde oldukça meraklı 
bir hırsızlık vakası kaydedilmiştir. A
merika hırsızlannın maceralarına bir 

Yunanistana 
yapılan tazyik 
Londra : 23 { A. A. ) - Atin•· 

daki Alm•n ve ftalyan sefırlerinin 
başvekil Metaksası ziyaret ederek 
baıı isteklerde bulundukları haberleri 
üzerinde durulmaktadır . Türkiye bu 
vaziyet karşısında azmini zerre ka 
dar kaybetmemiştir. 

Yunanistanın Arna .. udluk hudY· 
dundaki köprü!eri berhava ettiği ha 
berleri doğru değildir . 

nebze benzer bir hırsızlık macerası 

yaşamak istiyen Mehmet Ziller, Süley· 
man Şckermen, Yaşar Elkıran ve 
Mustafa Avlar adında dört kafadar 
başbaşa verip yapacakları hırsızlıtın 

planlarını hazırladıktan sonra Eski is
tasyona gidiyorlar. istasyonda tüccar 
Muharrem Hilmi Rcmo'ya ait bir ben
zin vaıonunu boşaltmak için tertibat 
aldıktan sonra faaliyete geçen kov
boy hırsızlar vagonu bo<jaltmağa baş
lıyorlar. Aşırdıkları benzinleri Mustafa 
Avlar'ın evine naklederlerken sa~ ve 
sollarını iyi kollayamıyan benzin hır
sızları suç üstünde yakayı ele . veri
yorlar. 

Suçlular, çalınan benzinlerden ele 
geçirilen 130 k ı lo benzinle birlikte 
Adliyeye verilmişlerdir. 
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Amerikanın l11{{İltP.reye sattıftı dcstrnyerler 

Kömür ocaklarını 

Devlet işletiyor 

Ankara : :23 ( Türksözü muha· 

lirinden )- Ereğliden Amasraya ka· 

dar bütün kömür ocaklarını Devletçe 

işletilmes! Vekiller Heyetince karar· 

!aştı • 

Ş.ap denizinde . 
dünkü muharebe 

lngiliıler bir İtalyan 
destroyerini batırdı 
Londra : 23 ( A. A. ) - Yirmi 

yirmi bı r ılk tt-ş r in gecesi Şap dt-nİ· 
zinde bir lngı lız harp gemisi bir 1tal
yan destroyerini tahribetmiştir. Ami
rall ı k dairesinin resmi tebliğine na-

( G erisi UçUn cU sahi fede) 

izciler.imiz 
Ankara'da 
Ankara : 23 ( Türksözü muhabi

rinden )- Bütün vilayetlerden gelen 
izciler bugün Anlca~da toplanmış
lardır. Yarın büyük bir prova yapı
lacaktır. 

Hitler - Lav al 
Pariste buluştu 

Ka t'i mütareke şartlan 
müzakere edilecekmiş 

Londra : 23 (a.a) - Alman rad
yosu Hillerin Parise giderek Fransız 
başvekil muavini Lavalı kabul cttitini 
bildirmektedir. Alman hariciye nazın 

Ribbentropun da yakında Vişiyc gide
deceği söylenmektedir. 

Londranın düşüncelerine göre bu 

görüşmelerin hedefini kat'i mütareke 
şartlarının tesbiti teşkil eylemektedir_ 

Fransa mihver devletlerine Alsas. 
Loreni, Nisi, Tunusu ve Cibutiyi ver
meyi teklif etmekte ve mihver devlet
leri de Fransanın lngiltereye karşı har
ve girmesi şartiyle bu teklifi kabul et
mektedir. 

Buna intizaren Fransız hükümeti
nin Almanyaya mütemayil azası Fran· 
sa ile Almanya arasında bir yakınlaş• 
ma lehinde tavsiyelerde bulunmakta
dır. 

Fransız hariciye nazarı nitekim 
dün Amerikan gazetelerine yaptığı 
beyanatta ezcümle şöyle demiştir : 
" Fransa Almanyaya karşı tam bir 
dürüstlük göstcrmtğe borçludur·. 
Fransa ile Almanya arasında bir· 

( Geri~i UçUncU sahifede) 
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EN BÜYÜK MALOM 

EN BÜYÜK MEÇHUL 
'·'forksözU., ne içimden gddikçc ~·azacağım. Öyle haftada bir 
ve,·a iki di,•e ka,·ıt koymu.Yorum. Çunku birçok edebiyatçıları 
m;hveden ş~eyin bu fıkı·acılık oldu!;unu acı ile göruyorum. Ben 
"TurksöxU,, ne arada bir ic;imdcn geldikçe henllz nazma çekmeğe 
,·akit bulamadığım. yahut o kalıba giremiyecek kadar co~kun ve 
serazad gördUğUm şeyleri yazacagım. 

D 
ünyanın her yerinde dağıl-
nıalar ve çözülmeler var. 
Baıka milletlerin içindeki sı-

nıflar kabahatlan ve dalaletleri birbi
rine yüklemek istiyor. Endişe korku 
dojııruyor, korku kitleyi birbirinden 
ayınyor :. Her sınıf, sinmek ve sığ'ın· 

mak için bir köşe anyor. 
Türk milleti, sınıfsız ve tezadsız 

millet, bu karanlık ve karışık dünya 
<>rtasında her endişe ile biraz daha 
kaynaşmış, biraz daha birleşmif gö
rünüyor. Her millet dağılırken, bir tek 
bu millet kenedlenmektedir. 18 mil· 
yondan herbirinin kazancı, diğerinin 

de kazancı, herbirinin endişesi diğe
rinin de endişesi. Hepimiz birimiz İ· 

çin, birimiz hepim~ için ... 

Halk, okumuştan ve sözüm yaba
na aydınlanmıştan daha iyi biliyor, 
daha iyi görüyor. Halkın aziz insiyakı 

ve selim hissi, bir kahraman ve bir 
ilahtır. Halkın kendine güveni var. 
"Paçaları sıvamak gerek, iş yine bize 
düştü, ne vakit biz girmeden dünya 
güzeldi ? ,, diyorlar. Bir ihtiyar köylü 
söylüyordu : "Avrupa bitti gayri.,, Şa
şıyorum : "Neresi çürümemiş, daha 
nesi sağlammış ki bu Finleri vermiş. 

Sonra anladım : Onların da aslı Türk-

---- YAZAN' 

Behçet Kemal Çağlar 

Kalp gümüş lira 
basanlar 

Bir kalpazan yakalandı 

lstanbul : 23 (füı ksözü muha· 
birinden) - Son günlerde piyasa~a 
kalp gümüş liralar çotalmıştır. Bun· 
lardan muhtelif yerlerde toplanan 
24 tanesi darphaneye teslim edil· 
miş, bunların kalp o!duğu an'aşıl· 

mıştır. 

Dün de ihya adında bir kundu· 
racı maliye şubesine para verirken 
liralardan bir tanesinin kalp olduğu 
görülmüş, ayrıca Sadullah adında 

birinin, Demir adında bir adama 
verdiği 50 kuruşluğun da sahte ol
masından şüphelenilmiş, paralar 
Darphaneye yollanmıştır. 

TORKSOZO 

' 

l 
Halkevi gençleri birl Talebenin d 
müsamere veriyor levazımı ve ver 

Halkevi temsil ve halk tür küle
ri ekiplerinin 30 ve 31 T ,.şriniev· 
velde Asri Sinemada verecekleri 
büyük müsamerenicı huırlıkları 
muntazam devam etmektedir. Bu 
müsamere için 10 ve 15 kuruş gibi 
küçük bir duhuliye konulmuştur. 

Hukuk işleri müdürlüğü 

kadrosu kaldırıldı 

Vilayetimiz Hukuk işleri müdür
lü~ünün iki memurdan ibaret kadro. 
siyle birlikte Ankarayı nakledildiği 
Dahi!iye Vekaletinden vilayete bil· 
dirilmiştir. Bu suretle Seyhan viliye· 
ti hukuk işleri müdürlüğü, teşkili· 
tiyle beraber Adan ıdan kaldırılmış 
olmaktadır. 

inkılap ilk okulu su 

ihtiyacının temini 

Talebe mevcudu bini müteca· 
viz bulunan lnkılip mektebinin ge· 
nişliyen su ihtiyacını gözönüne alan 
mezkur mektebin çalışkan müdürü 
bu ihtiyacı karşılamak için mektep 
bahçesinde yeni bir kuyu aÇtırmata 

başlamıştır. Bu suretle lnkı 1ab mek· 
tebi talebelerinin içme ve temizlilc 
suyu ihtiyaçları kökünden halledil· 
miş olacaktır. 

Mekteblerde çocuklarıdl 

lındıklan defter, kalem ve 
kep gibi dcrı malzemesinİO 

ları çocuk velilerini düşüo 

başlamıştır. 

Çocuklarımızın 

rayış ve duyuşluını 

çocuk velilerinin sıkıntalarıoJ 

mek yQlunda m~kte':> idı 

lazım gelen tedbirlerin alı 
menni edilmektedir . Türlü 

için kullanılan zümre , iş ve 

defterleri sayısının mümkün 
kadar azaltılmas. , yü~sek 

kiğıt ve def ter kullandın! 
çocuklarımızın alacakları de 

~ 

cb'adı, yaprak sayısı ve k• 
sair malzemeler bakkınd• ç 
açık, kat'i direktifler verildi 

vafık bir hareket olacaktır 

tindeyiz . 

Bir iskapin htrS 
Kocavezir mahallesinde' 

oğlu ldris'in evinde bir 
karpin çalmaktan suçlu Me 
lu Rağıp Ildır yakalanarak 
ıevk edilmiştir. 

Bir hırsız tutuld' 

müş. Turanlı mı ne diyorlar işte. Tür
kün gavuru bunu yaparsa, gör müs-
1ümanı ne yapar.,, 

En büyük malum bu : Bu millet 
hesaba sığmaz, bu halk kendine gü
veniyor. Anadolu tekin değildir ... Ve 
en büyük meçhul yine bu halktır. Bi-
2im dağılıp çözüleceğimizi bekliyenler 
varsa avuçlarını yalasınlar. Bu halka 

Dün biıinci ağırceza mahkeme· 
sinde de bir kalpazanın muhıkeme· 
sine başlanmıştır. Bu; Çatalcanın 

ormanlar köyünden Ahmet Şimşir
dir. Kendi yaptığı bir kalıpta, 

k a 1 a y ve lngiliz madeninden 
50 kadar 50 kuruşluk basmış, bu· 
rada sürerken yakalanmıştır. 

İlk okullar kadrosu 
ş~hrimiz ilk mektebler muıllim 

ı kadrosundaki münhallere Lise me· 
zunu gençlerden vekiller tayin edil· 
miştir. 

Ceyhanlı Hüseyin oğlcl 
Hasan Uçak adındı bir f 
man otlu Hacı Doğanın 

üzerinden bellemesini çalar~ 
besine koyup götürürken scıQ 
de yakalanmıştır • 

henüz biz kendinden olup da biraz 
mürekkep yalayıp şehirleşenler bile 
akıl erdiremiyor, nufuz edemiyoruz. 
Kaldı ki başkaları, kaldı ki yabanlar l 

Onda inanların en derini, sıfatla
nn en durusu, sözlerin en icazlısı, yi
ğitliğ'in en köklüsü var. Bu kaynak 
nerdcn? Bu ummanın sınırları nerede, 
bu kaynak nerede bitip nerede başlı
yor? O, bu emsalsiz ve gerçek ermiş
liği nereden aldt? Ne zamandanberi 
böyledir ? Bizim idrakimiz, bu terazi 
bu kadar sıkleti çekmiyor. 

Ey, hala mucizelere inananlar ! 
Ey, muhakkak bir şeye ağzı açık 
ıhayran olmak istiyenler I Buna saygı 
duyup, buna şaşınız. Halk : En bü
yük meçhul J 

Halkevirnizde dün gece 

yapılan toplantı 

Halkevi reisi Bay Nevzad Gü. 
venin riyasetinde Halkevi komite 
.azaları Halkevimizde dün bir top· 
Jantı ya~mışlardır . Bu toplantıda 
Halkevimizin çalışma programı üze· 
rinde konuşulmuş ve bu arada aza. 

lara çay verilmiştir • 

Ahmet mahkemede suçunu in
kar etmiş, şah"tlerin celbi için mu· 
hakeme başka bir güne bırakılmış· 
tır. 

Amerika Bahriye 1 
1 

nazırının beyanatı ' 

' Amerika daha bir çok 1 

üsler kuracak 

Vaş:nglon : 23 ( A. A. ) -

Nevyork Herald Tribün gazetesinin 

teıtibettiği bir toplantıda Bahriye 

nazırı , ayrıca munzam üsler tesis 
edileceğini, bunların nerelerde ola· 

cağının ileride tf"sbit o1unacağını , 
Amerikanın . dünyanın en kuvvetli 

üslerine sahib olduğunu, daha birçok 
üsler elde edileceğini , bunlar sa-

yesinde Atlantikte , Amerika top· 

raklarmın zaptedilemez bir hııle ge· 
tirileceğini , şimdiye kadar her hu· 
susta kaybedilen zamanının telafisi 
için, elden gden herşeyi yapmak 
lüzumunu beyan etmiştir . 

Bayramda yapılacak 

büyük spor temasları 

Bdyram fa şehrin ize gelectk o· 
lan Ankara D~mirspor ku'übü fut 
bo'cularile ıki maç yap nağı kabul 
eden Şı:hriıniz Dcmirspor futbolcu· 
tarı ve Adana muhteliti antrenman. 
lara başlamışlardır. Yurdumuzun sa· 
yılır takımlarından ve Fener bahçe
n in senei dt:v iyesinde getirti eıı in· 
giliz takımını yenmeğe muvaffak 
olan Ankaralı gençlerin tam kadro· 
lariyle gelecekleri haber alınmıştır. 
Beden terbiyesi müdürü Ankaralı 

geonçler şe efıne bölge binasında bir 
ça)lı ve danslı toplantı programı 

hazırlamıştır. 

Ankara Türk ınaarif ce

miyeti lisesi müdürlüğü 

Gençlerimizden henş hrimız Bay 

Necati Sepici'nin Türk Maarif cemi 

yeti Ankua erkek lisesi direktörlü

ğüne tayin edildiğim '!mnuniyetle hı

ber alınmıştır. Muvaffakıyetler dile 
rız. 

Gümüşane 

eteklerinde 
Gümüşane. 23 a a. ..; 

aydanberi devam eden kur~ 
lardan sonra yirmi dört sııt 
fasılası:r. yağan yağmurlar ~ 
mize zeriyath bulunmak ~ 
vermiştir. Ş hrin etrafındaki 
tepeler lerde kar vardır. 

* * * 
Ş. Karahisar, a a. - ~ti 

inden\>eri hafif devam etdle ~ 
yağrııurlar düa kar ile karış 
mıya başlamış ve kasabadlı.I 
rındaki tepeler karla örtiil 

Mersin Evkaf 111ii4 

Mersin : 23 (TüıksöıÜ 
1 

rinden ) - Mersin Evkaf 
lüğüne Bay Murad Ballı t• 

miştir 

ŞEHiRDE HAV 
Şehrimizde dün gökY .. 

bava hafif rüzgarlı idi. 
18 

En çok sıcak gölgede 
ceyi bulmuştu. 



Abone Şartları 
12 Aylık l'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dı~ memleketler için 
Abene bedeli degişmez 
Yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

2 - llri.nlar için idareye 
'1lüracaaı edilmelidir . 

~tansa lngiltereye kar-
lı hat be girer mi ? 

•t Makaleden :ırtan ) 

olan Fransız milletini böyle 
harbe sürüklemek demek memle

ihtilal ve isyan ateşini alevlen
k demektir. Fransa henüz aldı

tlrllan bile sarmağa başlıyama
. licr tarafı yara içinde yücu

her tarafından kanlar akmakta 
bittb bir insanın yeniden kavga 

ı ancak delilikle tarif olunabi-

'1iıhakika, lngiltere ile ile Fransa 
a Merselkebir, lskenderiye ve 
ıibi bir takım kanlı hadiseler 

Ur. Fakat bu, bir tarafın harp 
l..tiYelleriyle, diğer tarafın başın
~liyen yumruk korkusiyle yap
ltıecbur kaldıktan iestlerdir. 
tün, bütün Alman propagan
\ıc Pcten hükumetinin tazyikine 

11 Fransızların büyük bir kısmı
t..ı 'liz zaferini arzu ettiğine şüp· 
·~tur. General Dö Gaul'ün Kam

tördüp iyi kabili bunun bir 
· Henüz başlangıçta ve derhal 
. on dört milyon taraf tar top· 

bir hareketin istikbalinden bü-
~ler beklenebilir • Bugün , ser
ttnsa adı alhnda devam eden 

t~ ırı kurtuluş mücadelesi geniş
'llt tvveıa altmış milyonluk Fran· 
~'lorluğunun birçok yerlerine 
ası be \'t. sonra da anavatana. g.~ç-
.klenılmiyecek şey değıldır . 

Cilerin ilk zaafı bu ümidi par-

~n kafi aelebilir. 
~r • Laval mülakatının mevzuu 

. leri hakkında hiç birşey söyle- 1 

lıııkln yoktur . Laval ne iste- 1 

~ liiUcr ne vermeğe razı ol- I 
~ 1'1lukabilinde ne taleb etmiş- 1 
Utılan ancak , takibedecek ha-
c anlayabileceğiz . Fakat , mü
llle"ıuu ve neticesi ne olursa 

~ransız milletinin lngiltereye 
harbe girmeğe razı olaca
ıannetmiyoruz . Peten hükü

~ıiltereye karşı hıncı ne de· 
itli 'le kuvvetli olursa olsun 

il' Yeni bir vuruşmaya sevk 
'>'ette Ve kudrette olmasa re· 

Nevzad •uv•n 

Hindiçini 
~'sebetleri meselesi 

~o · 25 (a.a) - Teırinisani 
de Hindiçini makamları 

bir anlaşma imza ,,dilecek· 

, 
TORKSôZO 

Fransa-Amerika 
münasebetleri 

Bay Lavalın beyanata 

Nevyork : 23 ( A. A. )- Nev· 
york Taymis gazetesinin Vişideki 

muhabiri, Fransa hariciye nazırının 
Amerika gazetecileri ile yaptığı gö
rüşmede Fransa ile Almanyanın ara· 
larında işbirliği yapmasının mümkün 
kılacak bir sulhun lüzumunu tebarüz 
ettirmiş ve demiştir ki: " Eter Fran 
sa Avrupa kıtaaı ile işbirliği yap· 
mağa hazır ise bunun sebebi bir 
buçuk asır içinde Fransanın üç defa 
iıtiliya uğramış olmasıdır . 

Fransa bu anlaşmazlıklar esna· 
sında çok ıztırap çekmiştir. Bundan 
dolayı adalete dayanan bir sulhu 
hararetle arzu etmektedir . Fransa 

bütün memleketlerle işbirliği yap 

mak uminde, kendi ekonomisini ye
niden kurmağa hazır bulunmakta-

dır. Amerika Birleşik devletlerinin 
hali yapmağa çalıştığımız şeyleri 

anlayacağını ve Fransa ile Ame· 

rika Birleşik devletleri arasındaki 
dostluk bağlarının gevşemiyectğini 

ümid etmekteyiz , ,, 

Şap denizinde 

dünkü muharebe 
(Birinci sabifcden artan ) 

zaran ayni gece lngiliz kafilelerinden 
biri Şap denizinde iki ltalyan nestro· 
yerinin hücumuna uğramıştır . lıalyan 
destroyerleri himaye gemilerine tor
pil atmış ve kafileye obüs ı\teşi aç· 
mıştır. Himaye gemileri derhal ateş 

açarak bu gemileri k()valama~a baş· 
lamıştır .. Müteakiben temas muvakka
ten kesilmiştir. Şafak sökerken Kom 
berles ismindeki lngiliz destroyeri 
tekrar temas etmiş ve bir düşman 
ciestroyeri ile muharebeye tutuşmuş

tur . 
Kırk dakika süren muharebeden 

sonra ehemmiyetli surette hasara uğ· 
rayan ltalyan destroyeri karaya otur· 
muş ve müteakiben Komberleyin at
tığı bir torpille düşman gemisini ha
vaya atmıştır. O anda üç toptan mü· 
rekkep bir kara bataryasının ateşi 
altında bulunan Komberleye bir mer· 
mi isabet etmiş ve mermi parçaları 
buhar borusunu hasara uğratmış ve 
bu suretle gemin in sür 'ati azalmış
tır. Bununla beraber Komberley kara 
bataryasının üç topundan ikisini sus
turmağa muvaffak olmtıştur . Destro
yerden üç kişi yaralanmıştır . 

lsveçin protestosuna 
Amerikanın cevapları 

Vaıington : 23 (a.a) - Harici
ye nazırı Bay Hul, fsveç'in, müsade
re edilen 110 tayyareden dolayı A
merikayı yaptığı prottstoya, hükü· 
metin iki cevap vı-rdiğini b~yan et 
miş tir, 

Hitler - Laval 
Pariste buluştu 

(Birinci sahifeden artan) 

yaklaşma vukua gelmelidir. iki mem 

leket arasında böyle bir yaklaşma· 

yı ve samimi işbirliğini arzu etme· 

mek manisız ve gülünç bir şeydir.,, 

Gazeteciler, nazırdan Fransanın Al· 

sas Loreni Almanyaya verip ver· 

miyeceğini sormuşlardır , Hariciye 

nazırı Baudouin Alman hülwimetinin 

ne niyette olduğunu bilmediğini söy 

!emiştir . 

Vichy : 23 ( A. A. ) - Fransız 

hükumetinin mihver d~vletleriyle I 
Fransız donanmasının bu devletler 

tarafından kullanılması hakkında 

müzakeref ere giriştiğine dair çıkan 

şayialar tekzib edilmektedir . 

Lavalın Parise Fransanın logil. 

tereye harb ilin etmesi etrafında 

müzakerelerde bulunmak üzere git· 

miı olduğuna mütedair haberlerde 
yalanlanmaktadır . 

Lavalın Parise gitmesinin , umu· 

mi meseleler hakkında Alman ma· 

kamları ile görüşmeler yapmak için 

oldutu söylenmektedir • 

Çörçilin nutku 
Londra : 23 ( A. A. ) - Çör

çilin nutku dünyanın her tarafında 

dinlenmiştir . 

Fransız-Atman konuşması 

Vichy : 23 ( A. A. ) - Rib· 
bentropun da hazır bulunduğu Hit 
ler - Laval mülakatında Fransanın 
istikbali meuzuu bahsolacaktır . Bu 
mülakat mütarekeden sonra vuku· 
bulan hadiseler en mühimidir . 

Hitler- Laval mulakatı 

ve İngiliz matbuatı 

Landra : 23 (a.a) - Matbuat 
Hitler-Laval mülakatına büyük e· 
hemmiyet vermektedir. sanıldığına 
göre, Hitler Lavala kat'i sulh şart· 
larını tevdi etmistir. 

Alman matbuatında 

Berlin : 23 (a.a) - Hitler, La
val mulakatı Alman !matbuatı tara· 
fından tefsir edilmemektedir. 

Lüksenburğ meclisi 

Lüksenburğ : 23 (a.a) - Alman· 
ların bir kararnamesıyle Lüksı-nburğ 
mebusan meclisi ile dtviet konsı-yi 
datıtılmiıtır. 

Sahife 3 

Mihver - Fransa 
ve şayialar 

Amerikan gazeteleri 
mühim haberler veriyor 

Ciyano 
Berline 

yakında 

gidiyor 
Nevyork : 23 (a.a) - Nevyork 

taymis gazetesinin Roma muhabiri· 
nin bildirdiğine göre, kont Ciyano· 
nunu yakında Berline gideceği ve 
Ribbentropun, sulh şartlarını müza. 
kere için Fransaya yaptığı seyahatla 
bu seyahatin alakadar olduğu hak 
kında şayialar dolaşmaktadır. 

Ayni gazetenin Beı lin muhabiri
de şunları bildirmt>ktediı: 

"Yeni bir emirle yabancı gazete 
muhabirleri Ribbeııtropun seyahat-

leri hakkında mütalealarda bulun· 
maktan menedilmiş1erdir. Bu emir 
meriyete girmiştir. Bu emre muha
lif hareket edenler cısuslukla ittiham 
olunacaktır. mahfillerdeki düşüncele· 
re göre Hitlerin Lava! ile görüşme· 
de bulunmaları keı fiyeti, Vişi ile 
yapılmış olan iptidai münk,relerin, 
eger Fransa sabık müttefikine karşı 
idame edectği sed: kate bir nihayet 
verirse böyle bir görüşme ile seme
reli netic~ler alınabilec~ği kanaatini 
göstermektedir, 

Fransa ile mihver nasında nor
mal münase'ıetlerin yeniden ttsbiti 

için )Ol bu suretle açılmış olacaktır,, 

N !vyork Tamis'in Roma m uh a 
biri, Ciyano ile Rll>hc ntrob f-'ransa· 
ya karşı diplomatik hareketlerini a· 
ralarında tanzim için görüşecekler 
dir. Vişiye beraber gitmeleri muhte. 
mel değildir. Diğer tuaf l •. n Alman· 
ya ile halyanın ayrı ayrı müzakere
ler yapacatından da şüphe edilme· 
mektedir. Demektedir. 

Hollanda açıklarında 
İngilizlerin yaraladığı gemi 

Londra : 23 (a a) - Hava neza· 
retinin tebliği: Biı lngiliz bombardı. 
man tayyaresi dü!ı öğleden sonra 
Hökvan Hollanda açıklarında takri · 
ben 10.000 tonluk bir düşman şile· 

bini yüksek infilak kudretli iri bom 
balarlar ön tarafına tam isahetler 
yapmıştir. 

Antonesko Romaya 

gidecek 
Londra: 23 ( A. A.) - Ro 

manya hükumet reisi Antonesko 
ikinci teşrin ayının ilk on günü zar 
fında Romayı resmen ziyaret ede. 
cektir. 



., 

Sabile 4 

İngiliz tebası Tok-1 
yodan ayrılıyor 

Amerikalılar da çekilecek 

Tokye : 23 (a.a) - Tokyodaki 
lngiliz büyük elçisi Tokyodaki lngi 
liz tebasına, mümkün olan sür'atle 
Tokyoyu terkdmelerini tavsiye et· 
miıtir. 

Alınan malumata göre Amefr 
kan tebası da yakında çekilectktir. 

lrlımdaya giden kadın 
ve çocu~ lar 

Londra : 23 (a.a) - Avam ka
marasında Dominyonlar nazırı, irfan 
daY,a giden ve gidecek olan kadın 
ve ço~ukla•ın ikametini kolaylaştır
mak için başlanan müzakeratm de· 
vam etmekte oldutunu söylemiştir. 

Malta üzerine hücum 
Londra : 23 (a.a) - Malta üze

rine bir 'm kdar düşman tayyaresi 
ielmiş, Fak ı t bunlar lngiJjz avcı tay 
yareleri tar, fından kaçtmlmıştır. 

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

Hava ku ıvetler.lmlzln ço
l•lma•ma yardım ediniz 1 

Bu gece 
Nibetçi eczahane 

istikamet Eczanesi 

Hükumet Yanında 

24-10-1940 Perşembe 
8.00 P.r.oıram , Saat &,Yarı 

8.03 Müzik: Hafif program 

8.15 Ajans haberleri 

8.30/8.50 Müzik : Program 

9.00 Ev kadını - Konuşma 

12.30 Program, saat ayarı 
12.35 Müzik: Müşterek şarkılar 

12.50 Ajans haberleri 

13.05 Müzik: Türk 
13.20-14.00 Müzjk : Kanşık prog-

ram 
18.00 Program, saat ayarı 

ti.03 Müzik : Radyo caz orkestrası 

18.40 Müzik : Fasıl heyeti 

19. t~ Müzik : iki piyanodan par-
çalar 

19.30 Sut ayarı, ajans 
19.45 Müzik: Radyo Saz heyeti 

20.15 Radyo Gazetesi 

20.45 Müzik : Keman - Solo 

21.(){I Müzik : Dinleyici istekleri 

21.30 Konuşma : (Sıhhat saati) 

21.45 Müzik : Radyo -orkestrası 

zum Saat ayan, Ajans 

22.45123.25 Müzik : Cazband (t-1.) 
23.30 Yannki prarram, ve Kapanış 

1, 

TORKSOZO 

,_ 
. 

ASRİ ~~etI'} 1 

ı ·: 

9UVARr DA 'iATINE 
8.45 BU AKŞAM 2.30 

Şaheserler serisinden . ı JEAN MURAT 1 ~ 1 Danielle PALO 1 ıl '~ 
YARATTIKLARI 

.l 

-

ALO HA ~ ı'; ! 

Sevdalılar CennetitJ . l 

,_'; u 
ilaveten : ı1 

';' 

Askeri Liseler Spor Bayramı tı 

Pek yakında 

[V:ivlane Romance J 
Cebelüttarık Casusu 

Filminde 

DiKKAT! .. 

DiKKATi .. 
DiKKATi •. 

Beyo~Junun, Jstanbulun Biricik Sanatkan Berber 

Asnmızın baş yapma sanatının bütün inceliklerini nefsinde toplamış olan 

Hüsnü Ötken Dündenberi Adanada İşe Başlamıştır 

Ona bir defa yaptırmak lütfunda bulunacakanız, Elektrikli ve Elektriksiz 
Ondülasyon size sanabnın büyüklütünü isbat edecektir ... 

ilin 
Başvekalet. Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

Seyhan Bölgesi Başkanlığından : 

3530 Sayıla Beden Terbiyesi kanunu mücibince H'ıeyeti Vekile karari
Je Beden Terbiyesi Mükellefiyeti dahiline giren Adana~da 18/19120 yaş-
larındaki erkeklerin her pazar günü sabahleyin tam suat sekiz buçukta 

perşenbe günleri de öileden sonra tam saat iki buçukta Adana Stadyo· 

mu spor alanında hazır bulunmaları ve talimlerine mtiotazaman devam· 
)arı mecburidir. Bu davete icabet etmiyenler hakkında kanuni takibat ya· 
pılıcatı tebliğ olunur. 

12441 24 - 25 

Seyhan &ölgeai 81Şkanı 

VA L l 

.İlin 
Zayi ikamet tezk. 

pasaport: 

Seyhan Emniyet Mü 
almış oldutum 18/11/939 
511174 sayılı ikameltezk 
kiyeden alnııı oJdutum 1 
tarih vıe 428 sayılı P 
ip ettim. Bulanların •ıll' 
lime-- ptitmelerint.41".-.,. 

rica ederim. 

lesinde 6 Nuıa 
Suriye tflbad 
otlu Süleyman. 

ilan 
Zayi 

Nitde orta olculund8' 
493 Nolu. Şahadetnımelllİ 
tim yenisini aJacatımdao 

hükmü olmadıtı ilin ..,......_ 

12440 

lıan 

raımda vıya cıvarmdı 

ve dıbafızla çiiid~CIPt1 

şirlreti yazıhanesine m .. 

12415 

Türk Hava Ku 
aza olunu• 

elNSI 

231 10 I 1 
K•mbiro ve 

it ilnkuedao 



~ n le=' var ? 
1~ IE:.yok? 

• 
adam • 

yerıne 

$kagoda büyük bir top hergün 

•damı mermi yerine hava· 

aktadır. Cınh mr rmiler 60 
irıifıa kadar çıkıyor, sonra 

bir ağa düşüyorlar. 

~I tabii şehrin büyük bir sirkin· 

• Canlı mermilık yıpın bu iki 

bilhassa şimdiki harp dola· 

Amerikalılar arasında heyecan 

rrınaktıdır. 

./\yni adda iki şehir 
lr•nailvanyanın eimil kısmının 

• tına iade edilmesi garip bir 

doturmuştur. Burasanı Triınoıı 
tsi mucibince Romanyaya 

ldatı zaman Rumenlerin eline 

Nagyazolanta şehri ahalisin · 

bir kısmı Macıristana göç d· 

- hudud boyunda bir başka 
leaiı ttmiştir. 

\',hİ şehre Romanyada kalan 

'rı hatırası yaşaması için Nag· 

htı ismi verilmiştir. 

1'rınıilvanyanan Macaristana ia· 
• en k11mın:la eıki bir şehir de 

tundan Macaristanda ayni 

taııyaa iki şehir peyda olmuş· 
bal posta ve telaraf muba · 

• de bir çok zorlukları do· 

ı başlamıştır. Bu sebeble 

lebrin adı Uyszolantaya çevril· 

itikada in -
lz harekatı 

Yan üslerinde büyük 
l'angınlar çıktı 
· e : 23 ( A. A. ) - logiliz 

~Itri SoHuın üzerine bir seri 

"'da bulunmuştur . Nakliye 

~akılmış , birçok kamyonlar 
1•ara uğramıştır. 

tde de logiliz tayyareleri 

' 'le Guraya karşı mütead· 

la, yapmıştır • Binalar bom· 

edilmiş • isabetler olmuş

•da büyük yangınlar çıkmış 
ltalyan Afıikasına da hü-

0Irnuş, tayyare meydanı bom 

cdılmiş ve üç büyük i"fi. 
11ıtur, 

tiliz iaşe v az iye ti 

dra : 23 (a a) - Avam ka 

• ziraat nazırı Hudsu iza· 
~'ek, i şe vaziyetinin madde 

l butdu~unu, rekoltenin, nor 

ltnda bulunmasına rağmen 
~~addclerinin arttığını, Çünkü 

~~?1 •abasının fazla olduğu· 
11tir, 

Birmanya yolunu glJsrerir harita 

A lmanya - ltalya - Japonya-ara
sında imzalanan üçler paktın· 

dan sonra, lngiltere Japonyaya, mu· 
kabil ve ilk darbe olmak üzere ev
velce kapamış olduğu Birmanya yolunu 
açmata karar verdi ve açtı. 

Bu yolun açılmasının nasıl bir 
ehemmiyeti vardır? Japonya bu yolun 
açılmasından nasıl bir ziyan görür? 
izah edelim : 

Japonya, Çine karşı açtığı harbe 
yıllardanberi devam etmektedir. Ken· 

disi için çok pahalıya ve ağıra mal 
olan bu harbi artık bir an evvel bi· 

tirmeyi arzu ediyor. Bunun için ise, 
en büyük çare Çini haricin yardımın-

dan mahrum etmektir. Yani Çinin 

hariçle olan münakale yollannı kese

rek Mareşal Şan - Kay - Şek'in dı· 

ıarıdan harp malzemesi almasına ma
ni olmak. 

Bunun için Japonya harbin baş· 

langıcından beri çalışmak~adır. ve 

kısmen de muvaffak olmuştur. Bugün 

bütün limanlar elinde bulunmaktadır. 

Son zamanlarda, Hanniyi Yunnana 

Birmanya Yolu 

lngilterenin japonya'ya 
karşı kullandığı müessir 

bir silahtır. 

YOLUN ÇIN 
MUKA VEMETI iÇiN 
EHEMMiYETİ 
bağlayan demir yolundan çine nakli· 
yat yapılmasına mani olmak için mağ· 
lup Fransayı zorlamış ve bu yolu da 
kapamağ'a muvaffak olmuştur. Bu su· 
retle, şimdi Çinin dışan ile temasını 
temin eden ancak iki yol kalmıştır. 

l_N_. _a._.I 
1 - Çini Sovyet Rusyaya ba~

lıyan otomobil yolu. 

2 - Yunnanı, Rongon limanının 

bulunduğu lngiliz Birmanyasına bağh
yan Burma yolu. 

ı•ngiltere, Japonyayı tatmin etmek 
için 18 haziranda bu yolu kapa-

mıştı. Bu suretle bütün kapular Çinin 

üzerine kapanmış hariçten, yani deniz 

yolu ile hiç bir şey almasına imkin 

kalmamıştı. Fakat, japonyanın mihver 

devletleriyle birleşmesi üzerine lngil
tere bu yolu açtı. Ve Mıreşal Şan -
Kay - Şek de yeniden harp malze· 

mesi, silah, mühimmat ve tayyare 

getirtmek yani daha uzun zaman J a

ponyaya mukavemet imkanını bulmuş 
oldu. 

··----------.............. _ ........ --... 
t~ ~-:.:~: ~ ~ .. K .. °-~•0•: .~: ~: .~ ::J 
Fransız 
Amerika bahriye nazın dün gaze· 

tecilere beyanatında, Amerikanın üsle· 
re olan ihtiyacından bahsediyordu. Bu 
münasebetle , Cenubi Amerikadaki 
Fransız Güyanının vaziyetini tetkik e· 
delim: 

Güyan cenubi Amerikanın .şimalin· 
de, Atlas okyanusu kıyılarında 1500 
ldlometre uzunluğunda geniş bir ara· 
zidir. Giiyan denilen arazi asıl cenubi 
Amcrikaya tamamiyle bitişik değildir. 

Riyo Negro nehri tabii bir kanal ha
linda bu toprakları asıl cenubi Amc· 
merikadan ayırır. Bu suretle Güyan bir 
ada manzarasını almış olur. 

Güyan sahilleri ilk defa olarak 
1500 tarihinde Vicente Yanespinzon 
isminde bir lspanyol seyyahı tarafın· 
dan keşfedilmiş ve dolaşılmıştır. Bu ta· 
rihten başlayarak 81 sene lspanyollar 
burada müstemleke kurmak ve altın 

toplamakla meşgul oldular. 
158 l de Hollandalılar Güyan kıyı

laı ının bir kısmına el koydular. 1604 
de Fransızlar da işe karıştı. 

1688 de Portekizliler de bu kıyıda 
bir liman kurarak Amazon nehri kıyı· 
larına doğru yürüdüler. Arada müsa
demeler, çarpışmalar hatta h1rpler ol
du. h 15 e kadar devam etti. Nihayet 
bu tarihte Güyan toprakları beş dev· 
let arasında taksim edildi. 

Güyanlardaki ahalinin ekseriyetini 
bu havalide yerleşmiş ecnebilerin yer
lilerle birleşmesinden meydana gden 
melezler teşkil eder. Bunların sayısı 

Güyanı 
zilyadan kaçan mahkümlar, muhacirler, 
mahpuslar, kürek mahkumlarından müd· 
detini bitirmiş, fakat Güyandan çıkma 
müsaadesini alamamış olanlar, memur
lar ve papaslar teşkil eder. 

Güyan topraklarında sıcak iklim
lere mahsus bütün mahsulat yetişir. Fa· 
kat iklim burada insanların çalışmasına 
müsaade etmediğinden bu topraklar. 
Fransaya iktisaden büyük bir şey te· 
min etmez. Sahillerdeki mahdud ara
zide şeker kamışı, kahve, pamuk, ka· 
kao, karanfil, biber, tarçin yetiştirilir. 

Güyan topralarının en rmühim ma· 
deni altındır. 1855 de Brezilyalı Pabli· 
no isminde birisi burada ilk altın zer· 
relerini top'amıştır. Altın buraya bir 
çok insanları celbetmiş, bu sıhhate 
muzir toprakları on binlerce altın ara· 
yıcısına mezar yapmıştır. 

Fakat buna rağmen burada altın 

istihsali fazlalaşmış, 1900 yılında 1.397 
kiloya baliğ olmuştur. Bugünkü senevi 
istihsal vasati olarak 1500 kilodur. 

Amerikanın satın almak istediği 

topraklardan Fransız Güyanı barındır
dıgı mahküumlar yüzünden değil, ne· 
hirlerinin kenarında bulunan altın zer
releri sebebiyle kıymetlidir. 

Yuvanın saadet ve varlığını 

do~uran, Aiıe düğümünü kuv\ et· 
lendiren çocuktur. Çocuğu sev. Se
vilmekten mahrum bikes yuvaları· 
da hatırla yılda bir lira ver Çecuk 
Esirgeme Kurumuna Üye oll 

Burm• Yolu: 

Bu yol çok eskidir. On üçüncü. 
asırda, henüz kervanlann ge-

çebileceği dar, bozuk bir yol oldutu 

zamanlarda meşhur Marko - Polo da 
hey~tini buradan geçirmişti. 1937 yt· 

lına gelinceye kadar da ıneak hay·_ 
vanların geçebileçe~i bir yol olarak· 

kaldı. Bu yolun ehemmiyetini Mareşal 

Şan - Kay - Şek anladı. , Binlerce 
Çin am:lesi on dprt ay geceli, giiıı-

düzlü çalışarak, takribeu 600 kilomet· 
re uzunluğunda, araba ve otomobil-

lerin işleyebileceği bir şosayı yapma· 
ğa muvaffak oldu. Bu yol büyük bir 

enerji ve vatanperverlik eseri olmuş

tur. Çünkü, yolu yaparken Çinlilerin 

elinde hiç bir vasıta yoktu. Silindir 

makinesi bulamadıktan için kayalardan 

kopardıkları taşlan lot yaptılar. Taş

ları öküz arabalariyle naklederek elle
riyle kırdılar. 

Yolun geçtiği mınbka çok arızah 

bir mıntıkadır. Üç, dört metre geniş-

liğinde olan yol hazan 2400 metreye 

kadar tırmanmakta ve bazı yerlerde 

70 - 90 metre uzunluğunda köprüler 

geçmektedir. 

İngiliz toprakları üzeriııde 200 
kilometre uzu :ıluğunda olan bu yol 
hududdaıı itibaren Yunnana kadar 

takriben bin kilometredir. Hind denizi 

üzerinde bulunan Rongon limanından 
yolun başladıtJ Lashio şehrine kadar 

bin kilometreden fazla bir mesafe 
vardır. Fakat bu iki şehir arasında 

bir demiryolu mevcuttur. Bununla be

raber yalnız Burma yolunu katetmek 

için altı, yedi gün harcamak lazım 

geldiği düşünülecek olursa bu yoldan 

yapılacak münakalibn zorluğu ve Çin· 
!ilerin memleket müdafaası için kat· 

landıklan fedakarlığ'IR büyüklü~ü der

hal meydana çıkar. 

Bütün bunlara rağmen bir taraftart 

Japonlar, diğer taraftan Mareşal Şan
Kay·Şek bu yola fevkalade bir ehem· 

miyet vermektedir. Çinli Mareşal için 

bu yol sadece ordusuna silah ve mü· 

himmat temin eden bir yol de

ğil, ayni zamanda bütün dünya ile a

laka ve temasını muhafazaya hizmet e

den biricik bir kapıdır. Çünkü Kan

san'dan Sovyet Rusyaya giden yol 

daha çok uzundur. 

. 

Burma yolu lngilterenin elinde Ja· ... 
ponyaya karşı tevcih edilmiş bir si· 

lah halinde duruyordu. Japonya ln

gilterenin düşmanları safında yer alır 
almaz lngiltere de bu silahı kullan· 
makta tereddüt etmedi. Bu yol saye-

sinde Çin mukavemet imkanlarını ar

tırmış bulunuyor. 

Bu şu demektir ki, Japonya daha 

uzun müddet Çinle uğraşmağa mec· 

bur olacak ve bu müddet zarfında 

ise Avrupa işlerine müessir surette 

müdahale imkanlarından mahrum 
kalacaktır. 

Hemşeriler: 

Hava tehlikesini önlemek için 

havada kuvvetli olmak lazımdır. Fıt· 

re ve zekatınızı Hava kurmuna vermek· 

2t,OOO kadardır. Nüfusun gerisini Bre· ı le. bu tehlikeye karşı koymuş olacak· 

---------------' sınız. 



Sahife 6 TORKSôZO 

TürksOzü Gazete ve Matbaa 

j 
1 
~ 

Türkso·· zÜ Gazetesi: Okuyucularına, dünyanın her tarafında 
vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

=================:::::::=.==== 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür ksÖ zÜ Matbaası·: rita, BilUmum Matbaa işlerini Türkiyede 

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

• 
cnnt IKo~mo a 

a 

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

~~ 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziızat fa.ıh~ır.da hnhı<ılı \C ılılaHız t.:saın .. f 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 ,, soo ,. ıooo .. 
4 " 250 ,. 1000 " 

40 " 100 ,, 4000 " 
100 " 50 " 5000 " 
120 ,, 40 " 4800 " 
160 " 20 ti 3200 " 

1 

• 
T. iŞ BANK ASI 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 

Kefideler : t Şubat, t Mayı•, 1 Ailusto• 
1 ıkincitefrin tarihlerinde yapılır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarda en az elli lirası 
bulunanlar kuraya dahil edilir. 

- = 1940 IKRAMIYELERl --
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

3 ,, 1000 " 
3.000 " 

6 il 500 " 
:3.000 

" 
12 " 

250 ,, 3.000 ,, 
40 

" 
100 " 

4.000 " 
75 

" 
50 il 

3.750 " 
210 " ~5 ,, 5.230 ,, 

T. fş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir-
miş olmaz, ayni zama.nda talihinizi de dmemiş olursunuz. 

olKKA T : Hesap1arındaki paralar bir sene içinde 50 li- r 
radan aşağı düşmiytnlue ikramiye çıktığı takdirde yüzde Doktor Muzaffer LokmB 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyyliil, 1 Biı İtckanun, 1 Matt 

.__ __ v_e_ı __ H_a_zi-ra_n_t~e-ri-nd-e--çe-k-il-ec-c-kt-ir_. ________________ ı 1 

Çocu~u refaha kavuştuımak istiyorsanız Çccvk Esirgfme Kuıumuna 

Yılda lfü Lira vnip Ü}c oluruz 1 Çenk Milletin rn kı}rrttli bazirıesidiı 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

Seyahatten dönmüştür ve her gün muayefle' 
hanesinde hastalarını kabule başlamıştır. 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti-
yaç var~ır • ldarehanemize mü 
racaatları 

U • . t -dif6 
mumı neınya mu 

Macid Güçlü 

Adana Türwıözü Matb••" 


