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'D ün radyolar, son nüfus sa· 
U::::::D yımının neticesini ilan etti-

4~ ler. 17 ,869,901 kişi olmu
t ?'. Bu yekunu kolayca konuşup ya· 
~ abıırnck için 19 milyon desek asla 
a~a etrnemiş oluruz. Şahsi kanaatime 

~Ore, sayım işlerinde hüku~etin son 
._rece dikkatli ve bir çok gayretler 
lttfctrniş olmasma ragmen, bir takım 
~ bebıerden dolayı sayımın içine katı
~ ııı~tııış, gözden kaçmış kimselerin de 
~ lrıası muhtemeldir. Bütün bunlara 
lttıen 1,711 ,883 kişi artmış bulunu

latuı, ve artma nisbetimiz de binde 
•5 dır. Azami artışın, binde 20 ol 
hına bakılırsa bu neticeye sevinme· 
~ lllüınkün detil. 

Bir memleketin nufuz ve itibarı, 
~l?ıa kabiliyeti, nüfusunun ziyade
ııe bağlıdır. Memleket müdafaası, 
ltı.leket iktisadiyatı, hep bu nü • 

g Ölçüsüne vurulur. 18 milyon insan 
r hangi bir tehlike karşısında 2 mil
li asker çıkarabilir. Bilhassa dünya-

ıı Şu kötü, kararsız ve azğın devrin· 
~ 1'iirk milletinin böyle bir artış 
~rıçosu göstermesi çok ehemmiyet
t. 

d 2 Milyonluk: Türk ordusu ve bu 
llrıun Anadolu gibi müdafaaya son 

tttc · k ·· · d I C clveri~li bır lopra uzerm e 
~ Utıuşu ve bu ordunun bütün tarih 
ııyl:ırıca kazandığı misilsiz muvaffaiı:ı· 
ttı, .. ki - . d b" t t, Turk topra an uzerın e ır 
~~tıa girişmek isteyenlerin gözlerini 

1 
açacak bir hadisedir. 

~U 8irinci sayımdan önce bizi 6-7 
~c Yorı lahmfo ediyorlar ve bunun için 
c ~rıadolu gibi yedi iklimin bereket 
~iltllııctUğini taşıyan geniş bir toP.rak 
tij ~llsıııı bize çok görüyorlardı. Uçün
d, 

3~Yıllıdan sonra artış nisbetimizi 
~t ~Oz Önünde tutarak diyebiliriz ki, 
~u{'r:de oturduğumuz topraklar, Türk 
liblırıin hamlesine, gayretlerine, in· 

~t 1 ııın programına günün birinde 
~elebilecek bir haldedir. 

i ıa rnilyonlqk tek millet, kabiliye
~k ~l' suretle isbat etmiş olan bu 
t l'ıııHetin neler yapmağa kadir ol
b~l\tı ne izaha, ne de isbata çalışa
~~. 'fek imanlı, tek düşünceli 18 
~ı Oıı.' bir İngiliz gazetesinin söyle

~1hi yirminci asır medeniyetinin 
ta~larn ve şuurlu bekçisi. 

Sürükleyici b i r 
;zabıta romanına 

~akında başhyoruz 

• 

GECE 
~ 

~ BEKÇiSiNiN =: 
~SRARI 
r- CEVİREN 
L Sami Göksu 

Ankaranın · çehresi 
geni şekil alıyor 

Ankara kalesi bütün haşmetiyle meydana çıkacak 

Gentral Dö Gol 

Hür Fransızlara 
bir hitap daha 
Londra : 25 (a.a) - Hür Fransız· 

Jar umumi karargahı yeni bir tebli~ 

neşrederek Hitlerin Fransa topraklarını 
parçalamak, yutmak arzusunu anlatmış, 
milliyet hissi olan Fransızları vatanı 
müdafaaya davet ctmiştir-

Ayni zamanda hür Fransız bahri
yesi de bir beyanname neşrederek 

Deniz ve Kara üslerini düşmana terk 
etıneye hiç bir Fransızın razı olmadı
ğını anlatmıştır. 

- Ankara . '25 (Türksözü muhabi
rinben) Bir müddettenbcri, Ankara'nı.n 
uzaktan görünüşünde göze çarpan hır 
saha vardır: lç ve dış Hisarların ara· 
sında kalan saha, park haline getiri
liyor. 

Evelce de kısaca bahsettiğimiz 
gibi bu saha, kısmen fuzull şagillerin
den, kısmen' de istimlakler yapılarak 
boşaltılmış ve baştan aşağ'ı tsviye o
lunarak :çizilen bir plana göre. etra· 
fına binlerce sidros dikilmiş, ortasına 
çim ekilmiş ve bol su temin olunmuş
tur. 

Gaye, bu yerin Ankara'nıo haş
metli tarih bakiyelerini ilk nazarda 
göze çarpacak bir hale :retirme~i v~. 
Ankara'nın en güzel parklarından bırı 
haline getirilmesidir· Hisar parkı, ta: 
mamlaııdıktan sonra şehre yepyenı 

bir güzellik verecektir. 

Kömür fiyatına narh 

kondu 
Vilayet İdare he)·etince tastik 

edilen karara göre kömUr mesele!l>İ 

halleEl.ilinceye kadar timdilik k.ömUrltn 
toptan 5 pare.lcent. 5,5 kuruştan sa· 
tılması muvafık görulmuştur. 

Toptan maksat 35 kilodo.n yukar1 o
lan çuvallar,perakende de 35 kilodan 
aşağı olanlardır. 

Fin Ticaret Heyeti dllo 
Ankaraya geldi 

Ankara: 25 (Türksözü muhabirinin telgrafı) - Finlandiya harici~~ ~i~~ret 
işleri müdürü B. Taunojabanti'nin reisliğinde Finlandiya bankası m~duru. B. 
Eneyre Erimo, kağıt fabrikaları mümessili Hebosten'den mürekkep Fınlandıya 
ticaret heyeti dün şehrimize gelmiştir. 

- Azizim Ray§ Mareşal Göring !. Bu parçayı, ne diş kesiyor, ne pı

çak .• Açlıktan bayılacağını. Dişe dokunmaz bir şey hazırla .. 

- Baş üstüne efendimiz! •. Öyle bir §ey arıyalım •.. 

ASKER 
ÇOCUKLARI 
iÇiN 

Nen..ad G'UVl:N ' 

D ün genç bir kadın kucağında bir 

yaşındaki ve arkasında biri yedi 
sekiz, digeri dokuz , on yaşlarındaki 
üç çocuğu olduğu halde Halkevinde 
yanıma geldi. 

Çocukların üstü başı perişandı • 
Arkasında mekteb göğüslüğü olan bi
risi de yalın ayaktı • 

Kadın içli içli ağlıyordu . Sessiz 
ve hıçkırıksız göz yaşları arasında 
derd yandı : 

- " Asker karısıyım • Al\ahtan 
başka kimsem yok • Asker ailelerine 
yapılan yardımdan istifade etmek üze• 
re belediyeye müracaat ettim • Beş , 
on g-ün sonra gel , dediler . Günler· 
denberi kuru ekmekten başka bir şey 
yemedik . Daha beş , on gün nasıl 
bekleyeyim. Dün çocukları evde bıra
karak bir yere çamaşır yıkamağa git
tim. Eve döndüğüm zaman en küçü
ğümü çığlıklar içinde buldum . Man
galdaki ateşte elini yakmıştı • ,, 

Baktım. Çocuğun eli kirli bir bez .. 
Ie sarılmış ve zavallı yavrucuk bu eli
ni şuraya buraya çarpmamak için hep 
başının hizasında tutuyordu • 

Kadın yalan söylemiyordu. 
Halkevi· mümkün olan yardımı 

yaptı. Fakat , bu küçük yardım 1 bu 
zavallı kadınla çocuklarını kaç gün 
açlık ve sefaletten koruyabilir ? Onu, 
ailenin reisi vatan borcunu ödeyip 
dönünceye kadar sefaletin pençesinden 
çekip alacak kafi yardımı hanki hayır 
müessesesi yapabilir ? Böyle bir mü
essesenin mevcud olduğunu zannet• 
miyorum. Bu üç çocuklu , kimsesiz , 
yardıma mühtaç ve çalışamıyan kadın 
gibi kim bilir daha kaç tane zava1h 
vardır. 

Bu vaziyet önümüze mühim bir 
( Gerisi UçUncU sahife ) 

SAYFA 

ÇIKAR 
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CEYHAN NOTLARI 

"RAMAZAN GÜLLERİ,,\ 
Saat 16 , yazıhanemi kapamış 1 

hcrgünkü gibi çarşıya çıkmıştım , ı 
Çarşıdan g~çerken bir köşede du- fc •• h • t b 
r~n ve önünde bir camekan bulunan ~ um urıye a yramımı-
bır şahsın avaz , avaz bağırmakta Ad 1 olduğunu görd~m · .. Kul.ak ~i~afi_ıi 1 za analı ·arın hazırlıg"" J 
oldum • Camekan uzerme dızılmış . 
kırmızı, kırmı~•. çörekleri_ göstererek: j Cümhuriyet bayramı hazırlıkları ,---------------
~ Haydı ıftarlık,yaglıyavanla~... ı şehrimizde hararetlenmiş tir . Zafer · C h b · · ı · d 

Haydı kalmadı ha •. Ramazan gul· taklarının inşası ve b. k d . ey an Ü geSIIl e 
1 

. k k .. b"lb"ll . B . 1 ır ısım aıre 
en şa ' şa oter u u en.. eşı, ve müessesel•rde 1 kt .k t . t m . f l ·r. b 1 .... e e rı esısa 1 aarı ça ışması 

çı h . eşe • . devam etmektedir . Diger taraftan 
.. Dıger taraftan bır kebapçı çı- Cümhu•iyet Balosu ve kutlama proğ· 

ragı : . . l ramı üzerinde de meşgul olunmak-
- Tel kadayıfı de var ... Taş tadır , 

kadayifi de var .• Haydi baylar, ba· 
yanlar kalmıyor .• Taş kadayifi 15, 
te1 kadayifi 20 ... 

" Taş kadayifinin kilo unun ] 5 .. 
Cumhuriyet İlkokulu 

himaye heyeti seçimi 

kuru~a ve tel kadayifinin de 20 ku· 
l'UŞ;! olduğunu anlatmak istiyor • Cumhuıiyet m0 ktebi talebe hi· 

" D'ger başka birisi de : maye hey'eti senelik kongresini yap 
- Bak. • hele •. bak , , Müba· mıştır. Kongrede hey'etin geçen se· 

ıek ne de güzel açılmış .. Tel , neki mesaisine ait o'rnnan rapordan 
tel ? .. Bu'lları yiyenin ya aklı yok, 521 lira Vifridat ve 20 top bez te· 
ya parası , . . j min edildiği bunlarla 138 fakir ço-

Bu satıcıları biraz dinledikten 1 cutun giydirildiği ve bu seneye de 
sonra daha ileri doğru geçtim git· bir miktar pıra ve bez devredildiği 

tim. Yolda keza ayni nakarat de· l anlaşılmış, hey'etin faaliyeti takdirle 
vam ediyor. Bir çocuk elinde ufak karşılanmıştır. Bi ahare idare hey'eti
bir camekan, içerisinde yağlıyavan 1 ne aza seçimi yapılmıştır. seseçimde 
çörekler yerleştirmiş, sesinin çılctığı heyetin reisliğine Malatya bez fabrikası 
kadar bağırıyor. Ramazan gülleri , genel direktörü Bay Nazmi Tezcan 
şak, şak öter bülbülleri .• Haydi getiriler~k azalıklara da Dr. Baha· 
bayanlar, Baylar taze , taze ... Sıcak cddin Y engin, Ahmed Sapmaz, Ke-
şıcak yağlıyavanlarımız var yemeli, mal Peklc:oçak, Os-nan Toparlak, 
yemeli ... Bir üçüncüsü de gelip ge· Ziya Aksoğan, Mebmed Hulusi Gül 
çen şık:. ~eyi om iş etrafına " ~isk~m· lüler, murakıbliğe ise Vahab Görgen 
ber ,, gıbı koku saçan uzun okçeh , ve lsmail Hayri Ôıbaş i 11tihab edil· 
beresini yan eğmiş , kırdıra kırdıra rr i~lerdir. 
geçen bayanları arkadaşına göste· 
rerek : 

- Taze, taze, iftarlık . Yağlı . 
yavanlar. Ye. Mebmed sende ye ... 
Anan da yesin .• Baban da yesin •• 
au dünyada yemeyen öte dünyada 
bulamaz ... Son pişmanlık para et
mez .. Yiyelim yiyelim ... -M. Selçuk 

Okullar kadrosunda 
İstanbul Güzel Sın'atlH Akade: 

~isi meıunları:ıdan F. Rikkat Kal· 
yoncu Kız Lis-esi resim Stajıyerliği· 
ne tayin edilmiştir. 

• 
* * 

.. Erkek Lisesi muavinliği 

Yakında tefrika edeceğimiz 

"Gece Bekçisinin Esrarı,, adlı polis 
romanının mütercimi Erkek Lisesi 
Türkçe muallimi arkadaşımız Bay 

Sami Göksu Erkek Lisesi müdür 
muavinliğine tayin edilmiştir. Teb· 

rik eder muvdffakiyetler. 

Haruniye Eotitüsünde 

Haruniye köy etitmen kursunura 
ikinci ders devrtsinin kapanın rş ol
duğundan müfettiş Zeki Dörtok ve 

öğretmenler şehrimize dönmişlerdir. 

Eğ.tmenli köy m'ktrplerinin kadro
larının hazırlanmasına brşlanmıştır. 

Ceyhan : 25 (Türlcsöz\i muha. 
birinden) - Ku:ımız köy:e ·inde 
yer yer mektep binaları inşaatı de
vam ettiği gibi bir taraftan da hu
susi muallim temini suretile, gerek 
evvelce mu 1llimlerin n başka tarafa 
alınmuı suretile kapanan ve gerek 
köt odalarının mektebe kalbedile
rek bazı köılerde yerinden m !k\ep 
açıldığını haber almaktayız. 

Geçenlerde Tatlıkuyu köyünde 
husu~i muallim temin edilerek ma· 
aşının da köy hılkınca verile rek köy 
o:falarında tedrisata başlandığını 
yazmıştım . Bu kerre öğrendiğime 
göre, Karamezar köyü de mektebe 
kavuşmuştur. Bu köyde evvdce 
mektep mevcut ve tedrisata devam 
edilm!!kte iken muallimin başka ta
rafa alınması v~ yenisinin de gön· 
derilmemesi dolayısile mekttp ka
pa!lmış ve köy çocukları da iık tah 
sillerinden mahrum kalmışlardı. 

Şimdi ise köy ihtiyar heyeti köy 
çocuklarının evvelki gil:ıi tahsillerine 
devam imkanlarını bulmak maksa
d.le bir muallim ,teminini düşünmüş 
ve aranan evsafı haiz ~ ir muallim 
bularak maaşını da köy h ~l ltının 
vereceğini bildiren bir dilekçe ile 
makama başvurmuşlardır. Bu mü
racaat muvafık gôıüldüğün.:len bu· 
günlerde tedrisata başlanacaktır. 

M. Selçuk 

Maarif müdürü 

Maarif müdürü Bay Ekrem Gür 
sel ilave vazife olarak Kız Lise.si. 
tarih ve yurtbilgisi muallimliğine 

tayin edi m;ştir. 

Altın fiyatı 

lstanbul : 25 (Türlcsözü muhabi· 

rinden ) - Bir Türk altınının fiyata 
23,50 liradır. \. 

Bursa Orman mektebi mezunla
rmdan Bay Salih Ayla'nın Aclana 
bP.§inci s·nıf ormın müheodis mu· 
avinlitine ta)in edildiği öğrenil· 
miştir. 

Bir fabrika amelesi kayış 

kaçırnken yakalandı 

Yarınki. At Koşusu 
Hararetli Olacak 

Milli Mensucat Fabrıkası işçile 
rinden Abtulaziz o~lu Mehmed fab 
rikadan çıkarken yapılan yoklamada 
üzerinde büyük bir parça makine 
kayışı zuhur etmiş, Mehmedin fab· 
rikadaki hususi dolabında da 17 
parça kayış bulunarak hakkında tan 

.zim edilen ,evfakla bir ikte hırsız 
Mehmed adliyeye vmlmiştir. 

Valimiz Bay Faık üstün'ı..in hi · 
mayesinde Atlı Spor Kulübünün tu 
tip ettiği at koşuları Pazar günü 
hipoJromda yapılacaktır. Ko~ulara 
saat 13,30 da başlanacak ve üç ko 
şu yapılac':lktır. Bırirıci koşuya yarım 
kan arab v~ s .f kan arab, Vesikalı 
vesika;;ız erkek ve dişi taylar gire· 
cektir. İkinci koş 1 sür' at ve üçüncü 

koş:.ı da tahammül koşu •u Jur. Bu 
koşuların mesafeleri 2000 ve 3000 
m lrcdir. ikramiyeleri ço1< zengindir. 
Pazu g:inü havanın da açık olduğu 

takdirde son bah mn ~ u so 1 vo bü· 
yük at koşusunurı lay.k olduğıı ala 

k.\yı görec :ği tahmin edilmekte· 
dir • 

Halkevimizio 
açılış töreni. 

Yeni Parti ve Halkevi bioaS'.11
: 

açılış merasimi Gicnburiyetin 17 10
0 

yıldönümü bayramının başlaııgl 
olan 28 Te)rinievvel Pazartesi gjP 

saat J 7 de Parti sa1o ıunda yaP
11

' 

caktır . 

B. Rıza Yalman Yalg1~ nı 
. ·I ~ 

Yıllardanberi Adana müzesı t ( 

düdüğü yapan kıymetli arkadaşlı~ t 

mızdan"8ay Ali Rıza Yalman ya~~ 
gın almakta olduğu 120 lira ın''J "'ıi 
Bursa müze müdürlüğüne tayio e t 

miştir • 
Bursa müzesi mii:lürü N ıci ~~ · ~ 

da 75 lira maaşla Adana müıell 
tayin edi imiştir. . ~ ~.I 

Rıza Yalgın Adanı müzesirıı •I 
günkü hale getirmek yolunda bUtı 
emekler sarfetcniş bilgıli bir JlJ~ı ~ 
cimizdir . :ıı 

Arkadaşımıza yeni vazifesinde 
muvaff •kıyetler dıleriz , 

İki vagon gazyağı 

Son günlerde hisse:lilm~kte JI 
.gazyağı ihtiyacı eh !m -niyetle g~ ,,. 
nünde tutıılarak şehrimiz ihtiyacı Y 

şimdilik iki vato'l daha gazya~ı t;, k 

ediJm;ştir. Bugün bayilere tevıİ ~ 
lerek satışı çıkarılacaktır. 

Bir Nikah ; 
Merhum Bay Seyit Tekin J, ~ 

Mehmet Tekinin dün Belediye tk 
kah salonunda bir çok dostl'fl f 0 

r 

davetlileri buzu .. ile nikahları Y'. Ccı 
mıştar. Gençlere saadetler dilerıl 1~ 

ı'. ~ 

Adananın onbir kÖY~ ~ 
daha mektebe kavLJft- ~ 

Köylerde mekteb inşaatınııı 
devam etmekte olduıu meoınu~;J- ~ 
öğrenilmiştir. Bu hususta kötl~' 1 

- .f k - d·1w· se t<J zun maarı e arşı goster ı,.ı ~ ·~ 

ve mekteb binaları inş ıatı dola~ ( 
le katlandığı fedakarlıklar takd'' 
dilmektedir. Baklalı, Buruk, lsf11'ııı' I~ 
köylerindeki mtkteb inşaatı c~~ 
men bitmiştir. Bu mekteblerin i-
h 

. ,,, 
uııyet b._yramında açı im' [11e Jf 

leri yapılcaktır. Yemişli, (je',, ~ 
Kılıçlı, Sofulu, Boı'luyoğun, y'Je• 
çen, Ç 1tlu v~ B'!ğceli k3ylerİ''.ıııı 
inşaat ve hmirat da ikm ıl eJı ~ 
üzeredir. Smnsı köyünde yaP' 
olan mrktebin de l 000 lir11f' 
teahhidine ibalrsi yapılmııtır· 

ŞEHiRDE HAV!-
Şebrimizdc dün gökyüı:~ 

bava hafıf rüzgarlı idi. l ' ~ 
En çok sıcak gölgede 24 ~1 

1 ceyi bulmuştu. 



I~ 12 Aylık l'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış mP-mleketler için 
ıfJ'I Abone bP.deli dertişmez 
irı~ Yu.lrıız posta masrafı 
gıd zammedilir. 

J~ 2 - ilanlar için idareye 
müracaat edilmelidir . 

ıl•' .......... -........ 
10 ~sker çocukları için 

tııı . 
, cı sahifeden artan ) 

ıtl 'ele çık akt d B .. d"" ~ akrıı arın a ır: ugun unyayı 

1• 1~ ~U?. akta olan ateşin dışında bulunu· 
1 cet Fakat bu alev memleketimizin 
,,Ş ~Ilı eklerini yalamağa başladı. Bugün 
eİ ~tb de büyük bir imtihan geçirmeğe 

la ur _olmamız çok muhtemeldir • 
ı1 bd kdırde önümüze, bugün sayıları 
r-d ~ Ud olan kucağı çocuklu daha 
iJ tp/ce kadın çıkacaktır. Bu ailelerin 

~rıııııe geniş mikyasta yardım yap· 
b' , 1~1'1. iın nsızclır. Halbuki , bu kim· 

, _j Çtj kadınlardan bir çoğu genç ve 
~ ıı. r. Çalışmağa hazırdır ve razıdır. 
-~· "'lll'l., ~ ~ Çocuklarını evde emanet edip 

Cekıeri kimseleri olmadığı için ça-
e 1 ~a imkan bulamamaktadırlar. 

ttc Ceba bu zavallılara bu imkanı 
llıez miyiz ? 
Şehrin bir veya iki semtinde ba· 

b llı~srafsız bir, iki kreş tesis etmek
~ ~ş temin edilebilir • 

tı 0 Ylelikle,. çalışabilecek asker ka
Çocuklarını sabahtan akşama ka· 

a.errıanet edebilecekleri müşfik bir 
~ab~ulabilecek ve yavrularının ya-

te • ılmelerini temin için çalışmak 
el ~~111_.a kavuşacaklardır. Bunun için 

ı~ uyuk teşkilata , büyük masrafa 
~Yoktur . 

'tıtı · alrıız Adanada mevcud hayır 
l 1?Ctlerinin hiç birisinin bütçesi bu 

J ııı 111 kafi değildir. Bu haylrlı ve çok 
- ~illılu teşebbüs ancak , memleketi· 

t~111 hayır işlemekten hiç bir zaman 
rı ta~lbeıniş olan servet sahihlerinin 
J CQtb·ı~arekete gelmesiyle tahakkuk 
., 1 lt ,,, 't . 

ket0P!arıacak birkaç bin lira birçok 
ı~ 1 • b~ılesinin perişanlıktan kurtulma
~~ııı ıtçok Mehmetçiğin gözü arkada 

t• ırıCldan neş'e ile cesaretle vatan 
ı iltırıı beklemesini temin edecek· 

yalınız silahı 

1 Nevzad euvan 

i ~~·ı· 
~- (Si ız hava mareşalı dün 

,t1~ bel'anatta bulundu 

'~ ~r londra : 25 (a.a) -- lngiliz hava 
~~ t~~4alı bir nutuk söylemiştir. Ma

~d bu nutkunda, lngilterenin ya· 
~ • daha mükemmel, daha çok 
ııo'rcyc sahip olacığını, yakmda, 
ttı~tıYanın hava hücumlarının ye

ıali iade edileceğini bildirmiştir. 

)\'Yet heyeti Tokyoda 
..,~0skova : 25 ( A. A. ) - Bir 

1~~et heyeti tayyare ile Tokyoya 
~· ~~t et etmiştir • Heyet Tokyodan 
~ t~11 il '3ükreşe gidecek ve orada 

li, il korn· · • 1 . ı,~ ısyonunun ıçtıma arına ı§· 

tdtccktir. 

TORKSôZO 

Hitler - Peten 
neler görüştü? 

iki milyon Fransız harp 
esiri bırakılacak 

Londra : 25 (a.a) - Dıştan ge
len malumata gör~, Mareşal Peten 
ile Hitler dünkü mülakattan esna· 
sında iki milyon Fransız harp esiri· 
nin serbest bırakılması ve Fransız 

hükumetinin Parise dönmesi hakkın 
da görüşmüşlerdir. 

Londraya gelen diğer haberlere 
göre, mihver devletleıi şimali Afri· 
kada bava ve Deniz üslerine sahip 
olmak arzusundadır. 

Amerikalılar ve 
Fransanın vaziyeti 

Nevyork : 25 (a.a) -; Ekspres 
ajansının telgrafına nazaran, Fransa 
ile mihver devletleri arasında daha 
sıkı bir iş birliği olabileceğine dair 
belirmekte olan amareler V aşinğton 
da büyük alaka uyandırmaktadır. 

Amerika bazı yarı kürresinin 
müdafaası noktasından mecburiyeti 
hasıl olduğu taktirde diğer Ameri
kan cümhuriyetlui ile müşterrken 
Antildeki Fransız arazisini işğal et
mek üzere ic:::abeden planları hazır· 
lamıştır. 

Tuna konferansı yarından 
sonra toplanıyor 
Moıkova : 25 ( A. A. )-Önü

müzdeki pazartesi günü Almanya
Romanya ve ltalyanın iştirakiyle 
Bükreşte toplanacak olan Tuna kon 
fcransma işt.rak odccek :olan Sov· 
yet murahbaslan hariciye komiser
liğince tayin edilmiştir • 

Amerika - t'ransa mü
nasebetlerinin istikbali 

İspanyolların harbe 
girmek niyeti yok 
Londra : 25 ( A. A. ) - Pres 

ajansının Berlinden itimada değer 
bir kaynaktan öğrendiğine göre , 
dün ispanyanın iyi haber alan mah· 
fiJleri memleketin harbe girmek ni· 
yetinde 0Jm:td1ğını beyan etmişler
dir. Londrada alınon haberlere göre, 
Hitler Franko ile lspanyanııi stra· 
tejik ve iktisadi vaziyeti hakkında 
görüşmüştür. .i ... ];i .. ?el31:ı .. J 

Fransa çok mühim 
kararlar arif esinde 
Nevyork : 25 ( A. A. )- Nev 

york Taymis gazetesine Berlinden 
biJdiriliyor: Siyasi mahfillere gelen 
malumata göre, mareşal Peten der
hal bazı arazi tavizlerini ihtiva ede· 
cek anlaşmayı imzaya hazırdır. Al
sas Loreni Almanyaya , Nisin ltal· 
yaya terki vardır. Tunusun ve Fasın 
idaresini İspanya ile kabul edilecek· 
lerdir. Peten bunları evvela reddet· 
miş ise de sonradan kabul etmiştir. 
Fransa bu şertları K"abul ederse , 
kendisine işgal altındaki arazide Bor
doya kadar bir koridor verilecek ve 
Fransa buranın idaresini deruhte 
edecektir. Ve Almanya derhal Fran• 
sız esirlerini serbest bırakacaktır. 

Nevyork : 25 ( A. A. ) - Fran· 
sız kabinesi bu akşam toplanacak 
ve Hitler ile yaptığı görüşmede ma· 
reşal Petene bildirilen şartları mü· 
zakere edecektir . 

F ransada komonizm 
Klermonferan : 25 Pariste ve 

büyük vilayet şehirlerinde Komooist 
tahrikatmm tenkiline devam edil· 
mektedir. Pariste J 5 kişi tevfif edil 

Vaşington : 25 ( A. A. )- Fran miştir. 
sanın Birleşik Amerika elçisi, Ame· 

K arol ikamete memur rika hariciye nazırını ziyaret etmiş· . 
tir. Şayialara göre , elçi , F ransanın Madrid : 25 ( A. A. ) - lspan· 
Almanya_ ile daha sı~ı işbirliği yap· ıl yadan _bır~kıl~ayan -~arol kendis~ 
bğı takdırde Amcrıkanın ne vazi- ve maıyetı Iehınde mudabale etmesı 
yet alacağını Öğrenmek istemiştir. için Amerilcaya ı:nüracaat etmiştir. 

GÜNÜN TARiH VE COGRAFYASI 

BAHREYN ADALARI 
ltal_raolar B:ıbreyn a<lu.larmı bomlıarclımnn etmi~ler. Bıı ııdalar - Garp 

mubarreratında - Aoual Yit l la<ljar i~imlerllc de raslanır. 

Jran körfezinde ( B11sra kiirlezinde) Bulıınan Bahrcyn grup adalaı-ı 

Aı-abi5tan yarım a<l:ı .~ınn ynkm<lır. 120,000 nlJfuslu olan bu a<lal:o1rrn Nl Ltı 

hllytt~U <le Bahreyn aıhnı ta}'u". Bu C'İvarda inci avlanıı- ve pdrol meaba· 
ları yar<lır. 

Merkezi Manama'dır. 

Bahreyn'in; bir sultanı vardır. İngilizler buraquı nıtl~takil olJuğunu 
söylüyorlar. 

Osmanlı padişcıhlıırııım ft"rmanlarında csultao Ol - Bt:rrc:yn ve - 1 -
Behre,vn> diy~ zikri ft:çı:n Bahreyo burasıdır. 

.. -.. 

Sahife 3 

Amerikanın 

Romayı protestosu 
Vaşinğton : 25 (tt a ) - Haber 

verildiğine göre, Amerika Bahreyn 
adasındaki Amerikan petrol kuyula· 
rının İtalyan tayyım·I ·ri tarafından 
bombardıman edi lmes;ni Roma nez
dinde şiddetle prote~ to etmiştir. ' 

Almanyaya büyük 
akınlar 

Londra : 25 {a a) - Hava ne· 
zareti tebliği: Evvelki gün sahil mü· 
dafa tayyareleri şimal denizinde iki 
düşman iaşe gemisini ınuvaff akiyet· 
le torpillemişlcr diğer bir gemiyi de 

şiddetli mitralyöz at ıo şine tutmuşlıır · 
dır. 

Gece .bombardıman tayyareleri 

Berlin mıntakasındaki ht!deflere hü

cum etmiş, yanğın ve infilaklar vu
kua getirmiştir. 

Diger tayyare filolarımız Emden 
limanında demiryollarına, tezgahla· 
ra antrepolara mütekas f hücum 

yapmışlardır. Bombardıman tayya· 

relerimiz Almanyada ve Alman iş· 
ğ'ali altında bulunan a razidc başlıca 
hedeflere de hücum etmişlerdir. 

Bu hedefler arasında Mağdeburğ 
ve Hanutcre petrol tesisatı, Berlinin 
şarkında Hatunel civarında, Frank· 
fortta marşandiz istasyonları ve fab· 
rikalar, demiryolu iltisak noktaları, 
Hollanda :dokları ve tayyare mey· 

danları vardır. Bir İngiliz tayyaresi 
dönmemiştir. 

lngiltereye akınlar 
münferid şe'k linde oldu 

Londra : 25 ( A. A. ) - Hava 

ve dahili emniyet nezaretleri teb· 
li~i: Münferid hareket eden birkaç 
düşman tayyare.si dün sahillerimizi 
aşmışlardır . Londra mıntakasına 
Kent ve Hemşcn kontluklarına kır· 
lara birkaç bomba atmışlar~ır. Lon· 
dra bölgesinde bazı evler ve fab· 
rikalarda bazı hasar olmuş ve pek 

az ki~i yaralanmıştır. Hem~en kont· 
luğunda bir şehirde evlerde büüük 
hasar olmuştur . Ölü ve yaralı az· 
dır. Diger yerlerde yalnız hafif hı· 
sar olmuş, birkaç kişi ölmüş ve ya· 
raf anmıştır . 

Avcılarımız iki düşman bombar 
dıman tayyaresini düşürmüştür. Ge· 
ce de diger bir düşman tayyaresi 
düşürülmüştür . Avcılarımızdan ka· 
)ıp yoktur. 

Çek hükumeti ve Kanada 

Vaşington : 25 (a a) - Kanada 
hükümeti, hariçteki Çek hükumetini 
tınıdı~mı resmen bildirmiştir. 

- - ·ıl 



Sahife 4 

Davet 

Adana Allı Spor Kulübü 
idare Hey'eti Reisliğ·in
den : 

. Önümüzdeki Pazar gunu yapı· 
Jacak Atyarışıntn neticesile buna 
dair icra edilen hareket ve muame
leler tasviplerine arzolunarak karar· 
ları alınmak ve Mektupçu Agah 
Yücenin Sivasa nakledilmesile açılan 
kulüp idare hey' eti Reisliği intihabı 
yapılmak üzere Adana atlı spor ku· 
lübü idare hey' eti asli ve yedek a· 
zalarının 28, 10;940 pazartesi günü 
saaat 14 de yer.i Halkevi binasına 

teşrifleri rica olunur. 

Mahkum olan hırsız 

Kapalı çarşıda hazır elbiseci Meh· 
met' in dükkanından iki caket çal· 
maktan suçlu Niğdeli Mustafa Tekeli 
birinci s ılh ceza mahkemesince 1 ay 
7 gün h •pse mahkum edilerek ha· 
pısaney s vk edilmiştir. 

Amerikanın Fransa 
elçisinin nutku 

Vaşington : 25 ( A. A. )- Bir
leşik Anıerik.amn Fransa elçisi Blit 
bir nutuk söyliyerek, 1938 deki teh 
likeyi Fı ansanın göremediğini anlat· 
mış ve bugünkü dünya vaziyetin· 
den bahsederek Amerikanın çok 
çabuk hazırlanması lüzumunu, çünkü • 
tehlikenin Amerikaya da gelebilece· 
ğini söylemiştir. 

İlan · 
Adana askerlik şube

sinden : 

Hava Gedikli Okulundan başka ı 

diğer gedıkli okullarına isteklı orta 
okul mezunlarından istekliler varsa 
hemen Şubeye müracatları ilan olu· 
nur. 26- 27-29 

TÜRKSÖZÜ 

·----------------------------------... !--------·· 

@UVARE 1 
ıs.4s r DA 

BU AKŞAM 
~~r eserinde binbir neşe... Heyecan yaratan 

1 F redrik MARŞ f Carole Lombard 

SANAT KUDRET1NIN EN MÜKEMMEL ESERi OLAN 

~YALANCILAR ŞAHI 

1 Müzikten ateş ... neşeden kudret. •. aşktan 
ilham alan eşsiz şaheserdir 

İlaveten: 

Kermit Maynard m ~ımdi~·c ıı.aıınr '~'.rduğu." t_ız 
he,vel.an, sı::rgu~c~t lılmlc-rıı:ıın 

en heyecanlı ve en merak.lan 

1NT1KAM ATEŞi 
Bugün Gündüz 2.30 da iki Film 

Aloha - intikam Yolunda 

------Pek yakında-------

1
-ViviftDe Romance 1 

---- Cebelüttarık Casusu·-

·----------------------------------... 1 ......... . 

DİKKAT! .. 

DİKKA1! .. 
DİKKATi • • 

Beyoğlunun, Istanbuhın Biricik Sanatkarı Berber 

-=I Hüsnü Ötken Adanoda t=-
Asrımızın baş yapma sanatının bütün inceliklerini nefsinde toplamış olan 

Hüsnü Ötken Dündenberi Adanada işe Başlamıştır 

Ona bir defa yaptırmak lütrunda bulunacağınız, Elektrikli ve Elektriksiz 
Ondülasyon size sanatının büyüklüğünü isbat edecektir ... 

lla 0 I i Belediye Caddesi Singer Kumpanyası Karşısında 
Güzellik Berber Salonu Ali Tezel 

Adana askerlik şube .. . ,...,...._....._.,._..... .......... _.....,..._.......,._,,..__...~------~ 

--000 -o-++ 000--

sinden: 

1 - 20 Birinciteşrin 940 tari· 
hinden itibaren 31 ikinci kin un 941 
tarihine kadar lise mezunlarından 

Harp Okuluna talebe kayıt ve ka· 
bul edilecektir. 

2 - istekliler şeraiti anlamak 
üzere Adana askerlik şubesine mü· 
racaat dmel~ri ilan olunur. 

26-27-29 

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlerimizin c;o
lalmasma yardım ediniz 1 

t.---------------------

Belediye Riyasetinden : 
Belediye meclisi kanuni toplantısını 4 Teşrinisani 9-40 tarihine te 

sadüf eden pazartesi gürıü saat 14 de yapılacağından rntzkur iÜndc 
meclis azalarının Belediye meclisi salonuna teşrifleri ilin olunur. 

Ruzname: 
1 - Riyaset divanı seçimi 
2 - Riyasetin yıllık mesai raporu 
3 - İhtisas encümenlerinin seçimi 
4 - Belediye encümeni azalığı seçimi 
S - 939 mali yılı kat'i hesabının tetkiki 
6 - Riyasetin vilayetten aldığı on günlük mezuniyetin tasdiki 
7 - Yeni tayin olunan memurların tasdiki memuriyetleri 
8 - Belediye meclis azalık sıfatnun zevali hakkında Vilayetten mu· 

havvel yazı 
9 - Tasdık edilmiyen bir tecil vesikası hakkında vilayetin yazısı 

10 - Munzam tahsisat ve münakele 
11 - Meclisce aymlan hesap teftiş heyetinin rıporu 12441 

ilan 
Belediye reisliğinden: 
B 1 d. ~ . . "yetid• e c ıye encuAlenı ve vııa • 

re heyeti karariyle mangal kôtll~r İ 
nün kilosuna (35 kiloya kadar p•~ Ş ı 
rakende ve bundan yukarı satışla 

toptan addedilmesi şartiyle) topt•
0 1 

b kC 
ve parekende 5,5 kuruş nar 
nulmuştur .Bu fiyatlardan faıl~ ~ 
satanlardan tfcziye edilecekleri ıl 
olunur. 

12442 

ilan 
•l () 

Türk Maarıı Adana 
1 

Cemiyeti Riyasetinde11 ~ . 
Pansiyonumuza parasız ol•1 11~ 

. k .. _ d efdj 
gırme ıçm muracaat e en ve 
rakı Cemiyetimizde bulunan ı~.~ 

·O' t orta ve ticaret okulu talebe)rtı t 

n~hayet 7 ikinciteş·i~ per~embe ~ 
nu akşamına kadar ımtihana '' 
olmak üzere cemiyet riyasetine b'1 
vurmaları ilan olunur. ~ 

12436 25-26-27- 29 .... ı 

İlan 
Kiralık depo aranıyor 

Kalekapusu ile eski istasyon J 
rasında veya cıvarında 2,000 çıı~ 
ve dahafazla çiğid alacak büyük; 
te depo aranıyor. Kiraya vcrıne~' 
tiyenlerin Borsa cıvarında "f urf 
şirlreti yazıhanesine müracaal•'~ 

12415 16-18-28 

• 
Bu gece 

Nöbetçi eczahane 

Tahsin Eczanesi 

Yeni Otel Yanında 

• 

CiNSi En 
K. s 

'ko~a· 
Ma. parlağı 50 
Ma. temizi 47 
Kapımalı 60 
Y. Pamuğu 45" 
Klevland 1 60 
Susaam 
K.bugday 00 
Üuğday To. 

.. yerli 5,75 

Aq~a 4,20 
Yulaf 4 

Ltreı 

Rayişmark 

Frank (Fransız) 
Sterlin ( ingiliz ) ·_.,...!.----
Dolar ( Amerika ) 
Frank ( isviçre ) 



• 
lılanlar cemiyeti 

~trikada Bostonda şişman· 
' uzun yürüyüşler yaparak 

- İçin bir cemiyet kurmuş· 

.•ıa günde 40 kilometrelik 

Yaya olarak yürümeli ta· 

~191iıtir. idmanlar ilerledikten 

•ton ile . Albany arasında 

helik bir yarış tcrtib e· 

'''lw11 l 20 kilo ıikletinde 
l•r bu yarışa iştirak et· 

' Fakat son merhaleye gel· 

~an içlerinden biri ölmüş 
Gçij de ığır halde hastalan 

haıtahaneye kaldırılmıştır. 
~•şısında cemiyet de datıl· 

~Ybolan hafıza 
"'de Honan eyaletinde Kuanğ • 
lelıri civarmdaki bir pirinç 

l•rip bir hadise olmuşıur. 

' fırtına çıktıjından tarla· 
nlar dağıtarak ııtınıcak 
•rınuşlardır. 

leni ismindeki bir çiftçi de 

d1tları ilr. bir kulübeye il· 

·Çok ıeçmedcn kuHlb~. 
iubet etlPiltir. Yıl· 

• Teng'in bütün en iıeıini 
'- kendisini çırçıplak bırak-

ofırak yere yıkılan çiftçi 

~ tclıniş ise de kuvvei hıfı
"'~tıniştir. Ne kendi adını 
'basenın isimlerini ve ıimı 

Yamamaktadır.~ 

~ ~öylüler bu adamı acı 
~i yanlarına almışlardır. 
telip ıeçenlerden bihaber 

~~•Ilı şimdi bir hayvan gi-

' Olarak pirinç tarlilannda 

Yor. 

~llderiye üzerine 

'"ların hücumu 

~: 2S (a,a) - ltalyan tay· 

"-'eriye üzeriM bomk· 
'tdır. Hasar ehemmiyetli 

1it lclldm ölmiJ, üç kadın 
tır. 

eltin iıtişaıesi 

: 2S ( ı a ) - Bay 

~~a renei kurmay baı· 
1
' IDülalcat yapmıştır. 

lca hava kuvveti 

T(JRKSOZO 

Amerikanın eski Paris Sef ıri B. 
Bullit iki gün evvel söylediti bir nu· 
tukta şöyle dedi : 

"- Birleşik Amerikanın bugünkü 
vaziyeti, Fransanın 1938 deki vaziye
tine çok benzemektedir. O zaman 
Fransaya da içinde bulunduğu tehlike 
haber verilmiş fakat Fransa bunu an· 
lamamıştı.,, 

8. Bullit'in bu nutkunu Cumhurre· 
isi B. Ruzveltden habersiz vermiş ol· 
masına imkan yoktur. Demek oluyor 
ki, Amerikayı idare edenler artık 

memleketlerini hakiki bir tehlike için
de görmete başlamışlardır. Ve şimdi 
bütün gayretlerini ~merikan efkarı 
umumiyesini bu tehlikeye inandırma
i• sarfetmektcdirler. 

Zaten f ransanın yıkılışından ve 
lngilterenin tehlikeli bir vaziyete gi
ritinden itibaren Birleşik Amerika 
devlet adamları Amerikanın tehdit 
edilmete başladıtını anlamışlardı. ln
giltereye mümkün oldutu kadar ge
niş mikyasta yardım edilmesi fikri de 
herşeyden evvel bu düşüncenin mah
sulu idi. 

Y aJnız, Amerikan efkarı umumi
yesi tehlikenin bu kadar yakın bulun
dutuna ve memleketlerini hakiki bir 
tehdidin sarmakta olduğur.a inanmış 
değildi. B. Ruzvelt lngiltereye yar
dımda ve memleketini yakın bir har· 
be hazırlamak hususunda çok itinalı 
ve ihtiyatkar hareket etmek mecbu· 
ı1yetinde kalıyordu. Çünkü, Cümhur 
reisi seçimine hazırlanan ve menşe

leri Avrupanın muhtelif memleketle· 
rine ait olan Amerikablar eski dün· 
yanın bugünkü boğazlaşmasına karşı · 
ancak insani bir düşünce ile alakadar 
oluyor ve bu yeni harbi bir delilik 
olarak kabul ediyordu. 

Amerikayı tehdit edebilecek bir 
tehlikenin bu ıaraftan gelebileceğine 

bir türlü inanmak istemiyordu. Onun 
bütün endişesi Pasifik Okyanusunun 
obir tarafındaki sarı insanların hare
ketinden doğ-uyordu. Amerikalının 
gözü hep btr tarafa bakıyordu. 

Mühim bir hadise vaziyeti tama
miyle değiştirdi. Hitler büyük bir pi-

1 N. O. ı 
sikoloji ve politika hatasına düşerek 

Alman - ltalyan - Japon paktını 
ilan etti. Bir taraftan fngiltereyi Uzak 
Şarkta Japonya ile tehdit ederek onu 
bu mır.tıkada mühim bir hava ve de
niz kuvveti tutmağa ve diğer taraftan 
da hazırlıksız bulunan Amerikayı ye· 
rinde rahat durmaA-a mecbur tutmak 
gibi iki gaye takibediyordu. Fakat, 
bu netice çok başka oldu. Bu pakt 
Amerikan efkan umumiyesinde bir 
alarm işareti tesirini yaptı. Aylardan
beri mt:mlcketini muhtemel bir harbe 
karşı hazırlamağa çalışan ve Ameri
kayı Avrupadan gelebilecek bir teh· 
likeye karşı korumak için lngiltereye 
elden ıelen yardımı yapmak mecbu· 
riyetinde bulunulduğunu söyleyen Ruz· 
vell'e hak verdirdi. Ve denilebilir ki, 
çok yaklaşmış olan intihabta Ruzvel· 
tin muvaffakiyetini temin edecek mü
him bir unsur olmuştur. Amerikanın 
bugün harıl harıl harbe hazırlandığını 

görmekteyiz. 
Amerikanın dirijanları açıkça ve 

ellerindeki bütün imkanlarla harbe ha
zırlanmak ve lngiltereye yardım et· 
mek için Amerikan milletinden açık 

bono almış 'demektir. 
Amerikalıya göre; Artık mihver

cilerin zaferi Amerika için hakiki bir 
felakettir. Çünkü; bu zafer ayni zamanda 
mihvercilerin safında yer almış bulunan 
Japonyanın da zaferi demek olacakhr. 
Böyle bir zafer Amerikayı bir taraftan 
Hitler ve Musolininin hududsuz ihti· 
rasları içine düşürecek diğer taraftan 
da ·Amerikanın geniş bir pazarı olan 
Uzak Şarktaki menfaatlarını altüst 
edecektır. Bu çifte tehlikeyi önlemek 
için Amerika büyük bir harbi dahi 
gÖze alacaktır. Fakat, daha evvel teh
likeye mani olabilecek tedbirler 
vardır: 

Eski dünyadan sıçraması muhte
mel olan tehlikeyi bertaraf !tmek için 
lnıilterenin mukavemetini arttıracak 
ve zaferini temin edecek her türlü 

Sahift S 

Mütemadiyen 
hazırlanan 

Amerika 
Amerika hemen harbe 

girecek mi? 

Amerikalılar 
üzerinde alarm 

işareti tesiri 
yapan hadise 

yardımını esirgememek. 
Sarı tehlikeyi önlemek ıçın ise. 

japonyanın senelerdenberi devam et· 
tiği yıpratıcı harpten kurtulmamasını 

temin ve bunun için de Çine yardım 
etmek .. lngilterenin Birmanya yolunu 
açması, Mihvercilerle yaptığı pakta 
karşı japonyaya mukabil bir darbe 
olduğu kadar, Amerikayı da memnun 
etmek gayesini gütmektedir. 

Amerika derhal harbe girecek 
mi? 

Bunu zannetmiyoruz. Bir kere Ja· 
pony•a Çinde meşgul olduğu müddetce 
Amerikaya karşı her hangi hasmaoe 
bir harekete cesaret edemiyecek ve 
·mümkün olduğu kadar Amerikanın 

Uzak~arktaki menf aatlarını koruya-

caktır. 
Amerikaya gelince: Henüz hazır 

cİeğildir. Jtpnyaırn b:iyü'< ve kuv
vetli bir donanm\lsı vardır. Bu doıaan· 
maya karşı kolaylıkla zafer kazana
bilmek için Amerikanın tezgahta bo· 
lunan son sistem ve jfi lllnüz su 
yüzünde bulunmayaıt saffıharb gemi
lerinin bitmesini beklemesi lazımdır. 

Bu gemiler ise ancak 19U de bite
cektir. 

Amerikanın lngiltereye yardım için 
yakın bir zamanda harbe girmesi de 
düşünülemez. Çünkü; buna lüzum yok· 
tur. Amerikanın lngiltereye bol b<>l 
harp malzemesi ve silah vermesi ka
fidir. lngiltere henüz müdafaa v&.Pfe· 
tindedir. Bunun için de elinde kili 
miktarda hava, deniz ve kara kuvveti 
vardır. Ôaümüzdeki yaz mütecariı 
vaziyete geçtiği zam ım - ki mihverci
lerin matlubiyeti başlamı j olacakhr
Amerikan deniz ve hava kuvvetlerinia 
lngiliz zaferini kolaylaştırmak ve sü
ratlandırmak üzre harbe girmesi bek
lenebilir. 

Amerikanın derhal harbe girmesi 
için bir de lng'İlterenin mühim bir dar
be yemesi ve tehlikeli bir surette sar
sılması lazımdır ki, bunun için böyle 
bir şey bahis mevzuu değildir. 

Sporcu gençlerimiz 
hazırlıklar yapıyor 
Türkiye Güreş birincilikleri mü· 

sabakalarma rirmek üzere Pazar 
günü lshnbula gidecf'k ofan güreı 
takımımız bütün 1ı az rl.k laranı bitir· 

miştir. 
Şl'hrimiz Dtmirspor fut~o'cula· 

" ve Adanı muhteliti yle bıyramdı 
iki maç y~k iç:n Adanayı g~· 
lrcek o'ın Anktra D:mirspor takı· 
mı ile y'-'pılacıtk temaslar etrafında" 
hazıra.ldardı so ıa ermiş•ir. Be fon 
Terbiyesi Müdürü Bay Rıza Salih 

Suay Ankaralı gençler şerefine böl .. 

gc binasında tertip edece~i çaylı 
toplantının programına da tesbit 

etmiştir. 
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Tiirksözü Gazete ve Matbaa 
· .. ~. . .. - . . . . . . ~ .. - . . 
...... "r.4' • •• • ,;· ·'• • • • • 

T •• k •• •• G İ • • Okuyucularına, dünyanın her tarafında ur sozu aze esı .. 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. 

<Cüllt · IKusmo a 
a 

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

TÜRKiYE CUMHURiYETi . 
. Ziraat ·Bankası T. İŞ BANK ASI 

Kurulu• tarihi : 1888 

f. 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her ne\'İ banka muameleleri 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
l~ramiye Planı 

K••ideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ajusto• 
1 ıkincite,rin tarihlerinde yapıllr. 

... 
' 

1 Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziuıat Barhsıt.da hnJ;aıah \'e ihhtsız t~sanuf hesaptarıııa 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdakj plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 " 2000 " 
4 " 2 50 •• 1000 .. 

40 " 100 ,, 4000 ,, 
100 ,, 50 " 5000 " . 
120 ,. 40 ,, 4800 11 1 
160 " 20 " 3200 " 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir serıe içinde 50 Jj. 
rıdan aşa~ı düşmiytnlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylul, 1 Biıinckanun, 1 Matt 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. . 

·-------------------------------------------· 
Çccvğu ıdaba h\llŞluıD'e:k isti}oısuıız Çcct.k Esirgtme Kurumuna. 

Yılda Bir Lira \'erip Ü)e oltırtız J Çccuk Milletin tn kı) metli hazinesidir 

• Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

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

- - - 1940 iKRAMiYELER! ======--=--

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
3 " 

1000 
" - 3.000 " 

6 
" 

500 il - 3.000 " 
12 250 " - 3.000 ·,, 

" 40 
" 

100 " - 4.000 
" 

75 50 " - 3.750 
" " 210 " 25 " 

- 5.250 " 

T. (ş Bankasına para yatırmakla, yalnız para 
.,,, 

birilctı 

miş olmaz, ayni zam anda talihinizi de denemiş ofurs unuı 

r . 
Doktor Muzaffer Lk 

Seyahatten dönmüştür ve her gün 
hanesinde hastalarını kabule başlamıştır· 

Mürettip alacağız Umumi neıriyat 'dl 
l 

Matbaamızın gazete kısmmda 
çalışmak üzere bir mürettibe ihti
yaç vardır • ldarebanemize mü · 
racıatlart 

' Macid Giiçl~ 
aJ,tl 

Adana Türkıözu J'fJ 1 


