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&şvekilimiz Hatay Petrol 
Ölgesinde tetkikler yaptı 

• 
Milli Şefle Bulgar 
kralı arasında .. 

Ankara : 8 ( A. A. ) - Bulgar 
kralının tahta cülusunun yıldönümü 
münasebetiyle Reisicümhtirumuzla Bul
gar kralı arasında tebrik ve teşei
kür telgrafları taati edilmiştir. 

Sotukoluk: 8 (a.a.) - Başvekil Doktor Refik 
ıtı dün sabah vilayette nafıa, su işleri müdürlerini 

\iı·'derek Amik ovasının bataklığının kurutulması 
k ayet yol işlerini tetkik etmişlerdir. Öğleden sonra, 
~llerinde vali, komutan, parti müfettişi ve mebuslar 

olduğu halde Ekber mevkiindeki petrol arama sahasına 

gitmiş ve bunı.daki mesaiyi görmüşlerdir. Avdetlerinde 

lskenderun civanndaki hurmalıkları gördükten sonra geç 

vakıt Soğukoluk'a dönmüşlerdir. • 

Berlinin son 
~Otnbardımanı 
,1~tlin : 8 ( A. A. ) - Alman 

n~ ~~n gece İn!{iliZ tayyareleri 
lc1~ ucum yapmışlardır • Bir çok 
%Yangın ve infılak bombaları 

tad t • İki hastahaneden maada 
!ıliı did ıkametgah binalarına, an
ll ta ve dcmiryolu tesisatına da 
tr olmuştur . Yangınların ya· 

ıı.t 1~f~ mani olunabilmiştir . Müte· 
ta u ve yaralı vardır . Bır düş-

1.ıı YYaresi düşürülmüştür. 

1 
ndra : 8 ( A. A. )- Hava ne· 

~tı\'~li~i: Dün gf ce f ngiliz hava 
tf,~ erı Berlın mıntakasıoda askeri· 

. te ve Almanyanın bir çok 

İngiltere üstü.ne 
geniş hücumlar 

Londra : 8 (a.a) - Hava ve da

hili emniyet nezaretlerinden: Gece İn

giltere üzerine geniş hücumlar yapıl 

mıştır. 

Londraya ve Londra Banliyösüne 
lngilterenin şimali garbi mıntakasında-

ki şehirlere bir çok bombalar atılmı.ş

tır. Hasaratın ölü ve yaralı mikdarının 

bu hücumlara nisbetle büyük olmadığı 
anlaşılmıştır. 

c~tı~da münakale vasıtalaı ma hü
ıı ~ışlerdir. Manş limanlarına ve 
rıı ışg-ali altındaki araz ide tay· 

ııı eydanlarına da ayrı hücumlar Bir kısım Rnnı,,n knylilsii rı skere gideıl.-f'n 

lngilterenin diğer bazı bölgelerine 

lskoçyada Degal eyaletinde de bazı 
noktalara bombalar atılmıştır. Cenubi 

şarkide bir şehirde bir endüstri 16 
dane de lngiliz avcı tayyaresi kaybol-

ıştır . 

eyhan mebusları dünki 
orosla şehrimize geldi 
aPon Hariciye 
~ltının beyanatı 
0nya Avrupa harbine 

~ ~irecek değildir 
()ky a O: 8 (a.a.) - Valiler toplan· 

~kt hariciye nazırı Maturaka üçüz
~\;ııın aktedilmesininin, japonya-

1 
11Pa harbine girmesi demek 

tıı~tıı Amerika, lngiltere ve 
'ııı taıya arasında aktedilen teda
ıı:şltıanın Amerika ile Kanada 
sı a aktedilen anlaşmanın benzeri 
t~t tnuhtemel bulunduğu hali hazır
~a '~an eden cihan ihtilafının ja
h ıle Sovyetlerin Uzakşarkta 

. etmesine müsait olmadığını 
• J~ş Ve şöyle demiştir: 

Ponya iki büyük mesele kar
e:~· Çok olan nüfusunu nasıl 

~~•dit? lngiltere ve Amerikadan 
)ij~~ıda olan servet seviyesini 
~ SeJtmelidir? 
a~ır 

'qtf • . bu meselelerin tahakkuku 
~ tdılen gayretlere mani teşkil 
~~ arb devletlerini itham ederek, 
· aııın Çin m~selesi hakkındaki 
~ tıaıarını izah elmiştiı'. Ameri· 

de şöyle demiştir: 
'r~ Aınerikamn lngiltereye yap

'11 tn şiddeti, Almanyanın lngil
~ arına yaptığı hücumla birlikte 

~q_g~~ır. lngiliz Amerikan iş bir
tj 

1
kle Hint denizi ve cenup 

~lttıd~e genişlemek tehdidini gös· 
it, 

Şehrimizde ve kazalarımızda tet 
kiklerde bulunmak ve ayni zaman · 
da nıüntehib)eriyle temaslar yapmak 
üzere dün Toros ebpresiyle meb' 
uslarımızdan Bayan Şemsa lşçen, 
Bay Selahattin Çam, Bay Tcd.k 
Tarman, Bay lbrahim Mete şehri 
mize gelmişlerdir. 

Sovyet-Amerikan 
görüşmeleri mi ? 

Vaşington : 8 ( A. A. ) - Sov· 
yet büyük elçisi dün akşam hariciye 
müsteşarı Vels ile görüşmüştür . Bu 
suretle yazın yapı lmış diplomatik 
konuşmalara ani surette yine başlan· 
mıştır. Bu ziyaret Vaşingtonda, Sov
yet Rusyanın belkide üç taraflı paktı 

tasvib etmemekte olduğu hissini uyan- , 
dırmıştır . 

Eski başvekil Tataresko 
dün tahliye edildi 
Bükreş : 8 [ A. A. ) - Geçen

lerde tevkif edilmiş olan sabık baş
vekil Tataresko dün serbest bırakıJ
mıştır. 

Yunanistanda şenlik 

Atine : 8 (a.a) - Milli gençlik 

teşekkulü pazar günü bülün Yüna· 
nistan halkının iştirakile Elen ordu 
su gününü kutlamışlardır. 

Alman ordusu 
muştur. Fakat 10 tayyarenin pilotlara 

kurtulmuştur. 

henüz Romanyayaı Fransadaki 

irmiş dev ildir müsadere olunmuş 

yiyecekler 

g g Londra : 8 ( A. A. ) - Fransa 

1 
• da buğday sıkıntısı vardır . Alman-

' Romen ajansı bu yoldaki 

1 

haberleri tekzib ve tasrih 
ed yor . 

• 
Londra : 8 ( A. A. )- Dün ak

şam üzeri Bükreşten gelen Royter 
telgrafı hiç bir Alman kıtasının henüz 
Romanyaya gelmemiş bulunduğımu 
fakat bu Alman kıtalarııım çok ya· 
kında gelmesine intizar edildiğini , 
fakat her halde bunların petrol ku
yularını muhafaza de~il , fakat yeni
den tanzim edilecek olan Romen or
du.sunun talim ve terbiyesine memur 
olacağı bildiri l miştir . 

( Geri si ikinci s ahifede ) - -----'--

[ar bütün stokları musadere etmiş· 

)erdir. Musadere edilt-n miktar hu

bubatın yüzde elli sekizidir. 

> ...... ._. ......................................... ~ .... t"'1 
e Himler yakınçla ! 
i fspa nyaya gidiyor i 
i • t Madrid : 8 (A. A.)-RoY· i 
i ter: Gastapo •efi Himler ile i 
i deniz aşm italyan kıtaatı ! 
i müfettişi mareşal Dö Bono ! 
i yakanda ispanyaya gelecek· ! 
i ıerdir. ! 
• • • • .-. .............. ~ ......... ~·~·~· .. ·~ ·---·---\ 

lngiltereden Türkiyeye 
20,000 TON 

Eşya Gelmektedir 
lııtanbul : 8 (TurksözU muhabi· 

rinden) - İn gilizler tarafından mem · 
leketimize getirilmesi temin olunan it· 
halat e svasının ilk partisi 20 bin to· 

) . 
nu geçen muhteli f maddelerdir. . 

Es\·a cinsleri 3J kalemi geçmek· 
)~ 

t e, aralarında boya , madeni eşya, 

kimyevi ve tıbbi ecza, nişadır bulun- 1 
makfa·hr. 

,\\alların birkaç g llne kadar mem · 1 
leketimize ,;nracıı~ı sanılmaktadır. 

Çorçilin beyanatı 
ve Birmanya yolu 

Londra : 8 (A. A) - Çorçil 
bugün Avam kamarasında harp va

ziyeti hakkında yaptığı beyanatta, 
Birmanya yolunun müddeti 17 Teş· 

rinievvelde bitecek olan şimdiki an-
laşmanın hıtamından sonra tekrar 

açılacağını bildirmişti. 
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Ordu Evinde 

Dünkü diploma töreni 
çok parlak oldu 

Memleket hastahane.sinde açılan 
gönüllü yard11ncı bastabakıcılar kur· 
suoa iştirak eden bayanlarımıza dün 
saat 16 da Orduevinde merasimle 
dip'oma tevzi merasiminde parti re· 
isi Bay Fahri U~urlu, vali muavini 
Bay Ali Rıza Tarhan, gazeteciler, 
tümen subayları ve askeri hastahaneJ 
hekimleri hazır bulunmuşlar ve tü 
men komutanımız Tuğ General F ag · 

t'İ BeJon özlü bir r.utuk irat etmiş· 
lerdir. Kıymetli komutanımız bu nu · 
tuklarında yardımcı hasta bakıcı 
bayanlarımızın Ordu hizmetine gir· 

dikleri zam ad görecı:kleri vazifelerin 
ehemmiyet ve kıymetini tebarüz et 
tirmişlerdir. Bilhassa, muharebe za· 
manlarında hasta bakıcıların ve sıh· 
hiyc teşkilatının büyük rollerini kuv· 
vetli ifadelerle anlatarak bayanlara· 
mızı tebrık etmiş ve diplomalarını 

bizzat tevzi etm· şlerdir. 

Alman ordusu henüz Ro
manyaya girmiş değildir 
(Birinci sahifeden artan ) 

Bükreşten resmen tasrih edildi
ğine göre Romanyaya talim kıtaları 

gönderilmesi Viyana hakem anlaş

ması esnasında Almanya tarafından 

Romanyaya verilen garantinin normal 
bir neticesidir. Ô~renildiğ'ine göre , 
mühim bir Alman askeri rüculünün 
son zamanlarda Bükreşe yaptığı zi
yaret neticesinde Romen baş kuman· 
danlığı Ro "len ordusunun Alman . 
idaresi altında yeniden tanzim olun· 
masını k abu 1 etmiştir . 

Biikreş : 8 ( A. A. ) - Rador : 
Yabancı matbuatın yaptığı asılsız 
şayialar hakkında şu cihet tasrih 
edilmektedir: Romen ordusu fılhakika 
pek tabii' olarak mihver ordulariyle 
hakiki bir açık arkadaşlık işbirliği 
ni arzu etmektedir . Bu hed11fe var• 
mak için bilhassa Almanyanın en iyi 
vaatleri mevcuddur . Ve teknik teç· 
hizatm tekamül ettirilmesine devam 
edilmesi pek tabiidir . Bu işin başa

rılmasında Romen ordusu Alman en
düstrisinin fili yardımından istifade 
edecektir. Bu mesele etrafında her 
hangi diger bir şayia asılsızdır. 

Çeltik mahsulu umumi
yet itibariyle çok • 

ıyı 
• 

Çeltik mütahassısının tetkikleri 
Mıntaka çeltik mutahassısı Bay 

Haru11 Onuk iJe birlikte Ceyhan, Os 
maniye, Bahçe kazaları ekim saba· 
larım ve buralardaki çeltik komis· 
yonlarının muamelatını tetkike gi· 

den ziraat müdürümüz Bay Nuri 
Avcı şehrimize dönmüştiir. Butet
kiklerde çeltik ekim sahalarının su, 

geçid, sağlık durn mi arı; komisyonla· 
ın muamelatta tanzim ettikleri kayıt 
ve defterlerin ne şekilde tutuldukları 

gözden geçirilmiş, görülen noksan· 
lara işaret edilmiştir. Ceyhan komis· 
yonunun muamelatı ve ekim sahala 

rının vaziyeti nisbeten iyi görü!mü .~, 
O.ımaniye ve Bahçe komisyonlarının 
ise kontrol, murakabe ve kanuni 

şekiller bakımmdan dikkat ve itina· 
ya mühtaç oldukları müşabade edil· 
miştir. Bilhassa Bahçede bazı mü· 

him işler dikkat adesesinden kaçmış, 
buradaki ko:nisyonun daha faal bir 

hale ifrağı lüzumu hi5sedilmiştir, 
Çeltik ekim sahalarının vaziyetleri 

şayanı memnuniyet görülmüştür. U. 

mumiyet itibariyle vaziyet iyidir. 

Haruniye köy Enstitüsü 

için yapılacak binalar 

Yüksek mimarlarımızdan Bay 

Ertuğrul Menteş dün şehrimize gele· 
rek buradan Haruniye nahiyesine git· 

miştir. Kıymetli mimarımız, 16 Ka· 
nunuevvelde müsabaka imtiham açı 

!arak bu imtihanda kazanacak mi· 

mara bilahare Haıuniyede köy Ens· 

titüsü için yaptırılacak olan 46 par· 

ça binanın yerlerini tesbit ederek 
avan projelerini hazırlıyacakhr, 

Halkevimizin 
aldığı takdir 

Partimiz genel sekreterliği Ada· 
na Halkevin son altı ayhk faaliyeti· 
ni takdire şayan bulmuş ve bunu res 
men Halkevimize bildirmiştir. 

Hilmi Uran tetkik
lerden döndüler 

Evvelki gün Karaisalı kazasında 

tetkiklere çıkan mebusumuz Bay 
Hilmi Uran ve Valimiz Bay Faik 
Üstün dün şehrimize dönmüşlerdir. 

Yayınevi kitab 

tevziine devamda 

Maarif Vekilliği Adana Kitab 
yayınevi , teşkilatını tamamlıyarak 
şimdilik bütün faaliyetini kitab tev· 
ziatına hısretmiştir. H~rglin onbin· 
leıce kitao gelmekte v~ tevzi edil· 
mektedir. 

Altı işçi kumar 

oynarken yakalandı 

Tayyare meydanında çalışan iş

çilerdan altısı iskambil kağıdiyle 

kumar oynarlarken seyyar jarıdar

mitlar tarafından görülerek suç üs

tünde yakalanmışlar, müsad1're edi· 

len 525 kuruş para ve bir deste 

iskam Sil kağıdiyle birlikte birinci 

sulh ceza mahkemesine verilmişler 
dir • 

c::::::::::::::::::::B:J:R:=o===R=A=M=A=Z=A=N====m:=F=l:K:R=A=S:I::::::::::::::::~~ 

Akşam namazından evvel 
Bir gün Nasreddin hoca akşam nemazına gidip te 

geri döndüğü zaman ziyafet sofrasının yerinde yeller es· 
tiğini, orada bulunan bektaşinin nevar ne yok büti:n 
yemekleri yediğini görmüştü. Bir kaç gün sonra ayni 
Bektaşi Vı'ne akşam yemeklerinden biraz evvel o zengi
nin evine gelmişti. Hoca da orada idi. Bektaşi hocaya 
sokuldu: 

_.:_ Efendi hazretleri, iftardan evvel akşam namazı· 
nın eda edilmesinin pek büyük sevabı vardır zannede· 
rim. 

-Öyledir erenler amma bu akşam bu sevabı yapmak· 
tan vaz geçtim. Kırk senedir kazandıgım sevap bana 
yeter. Net'cede aç kalıp da günaha girmektense sevap· 

tan vaz geçmek daha akıllıca bir iştir. 

- Şu halde akşam namazını kazaya bırakyorsunuz 
demek? 

- Evet erenler geçen akşam namazı eda ettim ye· 
meği kazaya bırakmıştım. Bu akşam ise bunun aksini 
yapacağım . Yemeği e-da edip namazı kazaya bırakaca· 
ğım. Buyurun erenler sofra hazır!. 

Bektaşi sofranın başına geçerek kollarını sıvaiıktan 
sonra bermutad Bismillah ya Pir sofra Alinindir Demesi 
üzerine merhum hoca artık dayanamıyarak tepsiyi ka
pınca harem dairesine gptürür ve bektaşiye hitap eder: 

- Ulan zındık herif, sofra Alinindir amma yemek· 
ler de Nasreddin hocanındır defol şuradan! 

Sümer bankı 
mübayaa vaıiY 

Sümerbank Adana paıJJllk 
bayaa bürosu faaliyetine ııı~ 
man devam etmektedir. ~ 
Ceyhan, 0.;maniye ve Toprak 
kütlü ve koza, şehrimizde de 
balya pamuk mübayaa!J nııl• 
!emektedir. Gerd~ mübay•• 
gerek •ed!yiilta müstahsile 
kolaylıklar gösterilmekte, 60 
fiyat mübayaatta esas tutulıll 
tadır. 

Doğum 

G . . 'd k•d ~il azetemızın ı are ar . 
mızdan Bay Mehmed Göreııı• ~ 
oğlu di1nyaya gelaıiştir . Y• 
uzun ömürler diler ana ve 
tebrik ederiz • 

Bir fabrika okulu hİ 
heyeti kuruldıl 

Memnuniyetle haber aldı 
göre Milli Mensucat fabrik•s' 
tebi dahilinde bir talebe ~ 
heyeti teşekkül etmiş ve bu 
reisliğine Bay Nuri Has'ın o 
metli gençlerimizden Bay ~ 
Has getirifmiştir. Himaye be 
muhasibliğine ise Bay Emio , 
azalıklara da Bay Nuh Nac~Ô· " 
ğeni Bay Mebmed Ôzsoy, mı. 
sucat fabrikası başmakini511 

t 

Mahmud seçilmişlerdir • Mtı~ 
yetlP.r dileriz . 

Bir tehdid suçlııs 
dün tevkif edil ~ 

Umumhanede patrona Zeki t 

" Seni ne zaman olsa öldürt 
diyerek ölüm tehdidinde bd 
zabıtaca tanınmış sabıkalılar 

haeddin Kalaycı ikinci sufb 
mahkemesine verilmiş ve dtı 
sını müteakib tevkif edilınit 

Bir hırsız yakal' 
Kocavezir mahallesinden 

man oğlu Mehmed , arkadaşı 
med oğlu Mecid'in evinde11 
altında bulunan 122,5 lirasıll~ 
dığı iddiasiyle derdest edil1J1 1 ~ 

Kadirli posta şefi 9 

hapse mahkum ol 
Zimmet ve ihtilas.tan Suv'1 

dirli kazası posta ş~fi Kemal 
ler hakkında şehrimiz ağırceı: 
kem~sinde mevkufen yapıtııı• 

ı lan duru Jma sona ermiş ve 5~' 
bit görülen Kemal Türker ' 
1 O ay ağır hapse mahkuın 
tir. 

ŞEHiRDE HA v> 
Şehrimizde dün gokyiiıa 

hava hafıf rüzgarlı idi. 
6 En çok sıcak gölgede 3 

ceyi bulmuştu , 
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ıııı 

------·---
lbona Şartları 

12 
fı. Aylık 1~00 Kuruş 
Ylık da abone yapılır 

~7D'§ nu>mleketler için 
10rıe berlr•li degişmez 

)'rı( 
ııız posta masrafı 

zammedilir. 
2 -11· { .. 'd .. an ar ıçm ı areye 
rıtıı.racaat edilmelidir. 

0rçil Avam ka
ttrasında beya-
~atta bulundu 
Lorıdr~ . dı ~I . 8 ( A. A. ) - Bay 

eıı~ bi bugün Avam kamarasında 
ya ~i :1 b~Yanatta ezcümle demiş· 

bl de liıtler memleketimizi bir ay 

fılb h~rap edecegini söylemişti. 

Duf Koperin 
mühim nutku 
Londra : 8 ( A. A. ) - İngiliz 

istihbarat nazırı Duff Koper bir nu· 
tuk söyliyerek , dünyaya nizam ve· 
recek olan tek milletin lngilkre ol · 
duğu, bu nizamın hürriyetlere, istik
lillere müstenit bulundutunu , za· 
ferden sonra , bugünkü faciaların , 
yeni dünyanın kurulması için bir 
bir der teşkil edl'tceğini söylemiştir. 

Amerika - ·Almauya arası 

posta vaziyeti 
Nevyork : 8 ( A. A. ) - Nev· 

york HeraJd Tribün gazetesinin 
Vaşington muhabirinin bildirdiğine 

göre, Birleşik Amerikadaki posta 
dairelerine Almanyava gidecek olan 

Kanada tayyare 
imalatı arttı 

Ottova : 8 ( A. A. )- Kanada 
hava nazır muavini Kanada tayyare 
imalatının evvelkinden dört misli 
fazlalaştığını ve bir sene sonra da 
şimdikinden daha üç misline çıka· 
cağını söylemiş ve Kanadanın şim
di insan başına isabet eden aded 
noktai nazarından Birleşik Ameri
kanın aylık imalatı kadar tayyare 
yapmakta olduğunu bildirmiştir. 

Fransız Hindiçinisinin 

merkezi işgal edildi 

' 
Cebellüttarik'e gelen 

Fransız pilotları 

Londra: 8 (a.a.) - Şimali Af. 

rikadan bir çok Fransız pilotları Cc. 
bellittark'e gelmişlerdir. Bunlar Do 
gole iltihak edenletdir. 

Bulgaristanda yeni 
bir kanun hazırlanıyor 

Sofya : 8 (a a) - Nazırlar mec· 

lisi milli müdafaaya mütedair bir 

kanun layıhası hazırlamıştır. Layiha 

şunları ihtiva etmekteJir: 

1 
akıka bu maksat için büyük 

tt 
&atfetmiştir. Almanlar 15 

Şangh9y : 8 (A. A .) - Japon 
bütün posta mevzuatının Nevyorka kıtaları ~u sabah Fransız Hindiçini· 
gönderilmesi için eoıir verilmiştir • sinin merkezi olan Hamoye girmiş-

Bütün memleket dahilinde gizli 

ve yabancı teşekkullerin lağvi, Ya

hudi ırkına mensub Bulhrr tab'ası· 

nın hukuklarının tahdidi, Millut ve 

hükumet aleyhinde yapılacak propa. 

gandalar hakkında tedbirler alınması, 

:.~sta Uiradıkları şiddetli zayi

ld·Utcakip pike tayyarelerini ge 
ıı . 
Qt, Bunun sebebi ya ümid 

: ııeticeyi alamadıkları veya· 

a~ka bir sahada göstermek 

Bunun manası, Almanyaya gidecek , tir. Japon kıtaları şehre girerken 
olan posta irsalatının Japonya ve askeri tayyareler de şehir üzerinde 
Rusya tarikiyle geçmiycrek Atlantik uçuyorlardı. Bu kıtaların kumandanı 

lngilteredeki gemiler 

devlet emrine geçiyor 
Londra : 8 ( A. A. ) - Deniz 

tarikiyle sevkedilerek fngiliz sansö Fransız Hindiçini umumi valisi ami· 
ticaret nazırı gemi s.ahiblerine , sey· 

rüsefer yapmakta olan vapurların 

15 birinci teşrinden itibaren tekalifi 

harbiye suretiyle alınmasına karar 

e ihr 1Yata alınmış olmaları. Bi-

rüne tabi tutulmasıdır • ral Döku ve diğer Fransız erkanına 
nezaket ziyaretleri yapmıştır. 

'lcyh .. d 1 • • • b nıuca e e ettığımız aş-
~nsı.ı 
1 

• r Alman bombardman tay-
terdikleri gayret, kuvvetlerinin çok 

büyük bir kısmını yutmaktadır. Bi· . ~tıdir B l . . . .. i l>l'L • un arın tesırı ıse gun· 
ıırı L .. ~ııe azalmaktadır. Düşmanın zim itimadımız iıe buna muvazi ola· 

Cttf . 
sil 

1
• 1iı muallim pilotlar yerine rak yükselmektedir. 
"'t "k 

" ~ 1 arne edilen acemi pilotlar Almanlar 26 Eylülde Londra 
~ ~·· b 0rdüğünüz gibi gelişi güzel 

5d ~: ııtrnaktan başka bir şey 
·ıo "tur. 
ı rak 

üzertne 251 ton bomba attıklarını 

iftiharla beyan ediyorlar. O gün 

Londrada 180 kişi ölmüştür. Artık 

~i ~t k~t halen şu kanaata vanl· bombaların tesirini hesap etmek 
e 1 Almanların bize karşı gös· müşkil bir iş değildir. 

~~ 'ftlka No 38 - ----

h 

~ -Jl[Jt:t orAN ~At>r 
~-ıı 

: llAVID GARNETT Çeviren: NEVZAD GÜVEN: 

Şitrı . B. Tebrick'in bu hükmü haklı mı, haksız mı idi ? Bu, 'j 
<lı burada meşgul olacağımız bir şey de~ildir. 

İlh B. Tebrick'i bu işin dini tarafrnı çok ihmal etmekle 
t' ıtrn edecek okuyucularıma da yalnız şunu söylemek isle· 
h~.ki,. biz bu hadiseye şahid olmuş değiliz. Eğer olsaydık 

1 bız de onun gibi düşünecek ve hükmedecektik. 

tıı · . Sonra, daha bin türlü endişe B. Tebrick'in içini ke-
ıtıyordu: 

iltıl "Kıskanıyor muyum ? ,, diye kalbini yokladığı zaman 
tıı~~ınıştı ki, evet kıskanıyordu. Hatta şimdi tilkisini erkek 

•lerıe paylaştığını düşündükçe kuduruyordu bile .. 

lı . Böyle bir vaı.iyeti kabul etmek namusunu haleldar 
t11~

1Yor mu idi. Kansını tamamiyle unutarak ilk projesine avdet 
~a~ dünyadan çekilmek ve onu bir daha görmemek daha 
~aı~th, daha iyi bir hareket olmıyacak mı idi. Günün geri 
~f!rı~ kısmı. ~snas~nda hep bu ıztırap verici düşüncelerle 
tıı{!nı kcndını yedı ve akşama doğru kansını bir daha gör-

eğe karar verdi. 

Fakat, gece yansı, aklı selimi tamamiyle avdet etmiş 

Tokyo : 8 ( A. A.) - Hariciye 

! nezaretinden : lngiliz büyük elçisi 
' bugün hariciye naıırı B. Masolata 

ile görüşerek lnhiliz hükumetinin 

17 birinci teırinde vadesi hitam bu
lacak o[an Brimanya yolunun kapa· 

tılmasına mütedair İngiliz - Japon 

ihtilafının yenilemek fikrinde olmadı. 

ğını tebliğ ettiği bildirilmekt.edir. 

verildiğini l ildirmiştir. 

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlarlmlzln ça- . 

jialma•ına yardım ediniz 1 

• 

bir vaziyette uyandı ve şöyle düşünmeğe başladı: 

"Ben deli miyim? En manasız fikirlerle kendimi harap 
ediyorum. Bir insanın şerefi bir hayvan tarafından kirlenile-
bilir mi? Ben insanım ve hayvanlardan bin defa da üstünüm. 
Bu üstünlüğüm beni hayvanı kıskanmaktan menetmez mi? Bin 
defa evet.. Eğer bir tilki ile evlilik hayatı yaşamayı arzu 
edersem, bir caniden başka olamam. Fakat tilkimi görmekle 
mes'ut olabilirim. Çünkü, onu seviyorum. Ve o da şimdi men
sup olduğu cinsin sevki tabii kanunlarını takib etmekle pek 
ala mes'ut olabilir.,, 

Elhasıl; kendi kendine birşey daha söyledi ki, bu iş 
hakkında son kararı olduğunu kendi de hissetmişti: 

Onunla beraber olduğum zaman mes'ut oluyorum. Bu 
esnada en basit hadiselerin bile şeklini tahrif ediyor ve tama· 
miyle yanlış düşünce ve hükümlerle deli oluyorum.,, 

Tekrar uyumadan evvel bir dua yaptı. Bu duaya Al· 
lahtan, kendisine takib edeceği bir yol göstermesini yalvar-
mak niyetiyle başlamıştı. Halbuki, ertesi günü tilkisini ken
disine göstermesini onu ve yavrularını mu haf aza etmesini ve 
bir gün gelip, hakiki babaları gibi sevmeğ'e muktedir olabil· 
ınesi için onları sık sık görmesine müsaade etmesini ve eğer 
bu bir günahsa affetmesini diledi. Çünkü, bu günahı bilmiye
rek işliyordu. 

Bunu takibeden günlerde tilkisini ve yavrularını tekrar 
iÖrdü. Fakat bu ziyaretleri daha kısa oldu. Bu ziyaretler 
kendisine okadar temiz bir zevk verdi ki, biraz sonra, şeref 
ve vazife endişeleri gibi bütün büyük duyguları unuttu. Ve 
kıskançlı~ı da uyur iibi oldu. 

- Sonu V•r -



Sahife 4 

OUnUn tarih ve coğrafyası 

BRE MEN 
lngiliz tayyarelerinin s.k sık ziya 

ret ctti~i Alman şehirleri arasında 
Brcmen de vardır. Bremen Alman 
yamn mühim ticaret limanlarından· ı 
dır. Vuer nehri ağzındadır . Orta 
zamanlarda Hamburg ve Lubck gi· 
bi ehemmiyet kaunmıştır . Deniü 
den 75 kilometre içeridedir . Fakat 
nehir burada geniş bir haliç teşkil 
eder ve en büyük Transatlantikler 
bile gelir, yanaşır. Nehrin sol sahili 
şehrin yeni kıımıdır , Burada geniş 
ve temiz caddelerin iki tarafında 

ataçlar, bahçeler arasını dizilmiş 

güzel köşeler görünür , Sat sahilde 
eski şehir vardır. Bu kısımda sokak 
Jar dar, İntizamsızdır. Büyük ticaret 
evleri, eski kiliseler buradadır • Mü
zesi meşhurdur. Bu eski eserler ara
sında modrrn , yeni tesi.!at da bulu· 
nur. AJmanyanın pamuk, tütün, pi· 

rinç, hububat, petrol ve kereste id-
halahndan mühim bir kısmı ' harp r J 

ten evvel 1 u limandan yapılırdı. Şe 

birde gemi inşaat tezgahlan,pirinç, 1 

çelik fabı ikaları, dökümhaneler var- r '· 

TORKSôZO 

ASRi 
SUVARE DA 
---
8.45 BU AKŞAM 

Şaheser filmler serisinden 

1 

MATlNE 

2.30 

Aşk, şehvet, his, gençlik tip· 
leri yaratıcısı sevimli sanatkar 

ROBERT TA YLOR 

UN ŞÖHRETiNE YAKIŞAN EN MUHTEŞEM TEMSiLi 

•• 
TATLI GUNAH 
İlaveten 

]ürkçe Sözlü 

Tarzan Geliyor 
Bugün matinada iki film birden : 

T arzan Geliyor - Sokak Kızı 

. 
j ilan 
l Noteılılcte mu:iad~~k~ le 

kaybettim. Mezkur muhu• ,. 
hiç bir kimseye borcurn ·~ 

hüdüm yoktur. Yenisini ha 
ceğimden eski mührüllliİ11 

olmadı~mı ilin ederim · 

12397 

Paşanabi mıh• 
Hacı Mehmet. 
Fatma Ceııi 

Zayi senet ve ve 
makbuzu 

1 içerisinde 285 lira paff 

makbuzlarım ve Elif oğlu ~1 

yünden Mehmet Emin o . 
imzasiyle 65 liralık senediJl!l 
mide abdest alırken cü:ıd 
Jikte çaldırdığımı iJan ederi(ll 

Uıucami oıah•1 

enkaz mütaıhhİ 
durrabman Şent' 

Mürettip alac 
Matbaamızın gazete 

çııhşmak üzere bir müretti~ 
·~ yaç vardır . ldarebanefll1 

racaatJarr 

dır. Büyük vapurlardan bir kısmı , 
Bremcnirı ( Serbest liman ) denilen 

kısmına kadar gelmiyerek 10 mil 
mesafede Bremerbafmda kalırlar Bu 

lirnanda g milerin tamiri için büyük 
yüzücü hın uzlar, mükemmel tahmil 
ve tahliye vasıtaları mt!vcuddur. Şeb. 

rin nüfu!u 300 bindir • 

r , Bu gece 

... 

Doktor Muzaffer Lokman 
il 

Seyahatten dönmüştür ve her gün muayene
hanesinde hastalarını kabule ba~lamıştır. 

Nöbetçi 

Mustafa Rifat EczıP 

( r; D YOf~OGIU~ 7 I .. _______________ ,.... _____ ..,... __ . ----K-·a-Je_lc:_a_p_uı_n_ad __ • 

İlan 
9-1 O - 1940 Çarşanba 

8.00 Program 1 Saat ayArı 
8.30 Müzik : Hafif Musiki 

8.15 Ajans haberleri 

1.30 Müzik: Muhtelif Proi'ram 
8.5"0/9.00 Ev kadım-Yemek 

12.30 Program, saat ayarı 

12.33 Müzik: Türk 

12.50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik Türküler 
13.20/14.00 Müzik: Radyo Salon Or· 

kestrası 

18.00 Program, saat ayarı 
18.03 Müzik: Dans müzi2"i (PI.) 

18.30 Konuoma (Dış politika) 

18·45 Çocuk saati 

19.15 Müzik : Çocuklar için 

19.30 Saat ayari, ajans 
19.45 Müzik:Radyo Salon Orkestrası 
20.15 Radyo : Gazetesi 
20.4::i Müzik : Türk 

20.10 Konuşma (istatistik Umum 
müdürlüğ'ü tarafından) 

2 l .25 Müzik : Fasıl heyeti 

21.45 Müzik : Riyaseti cumhur 

bandosu 
22.30 Saat ayarı, Ajans 

22.45 Müzik. : Cazband 

23.25/23.JOProır"m ve kapamı. 

1 

Adana Askeri Sahnalma Komisyonundan 

I• 1 - Adana Garnizonunun senelik ihtiyacı için (24,000) kilo sade 
yat kapalı zarfla rksiltmeye konu!muştur. Muhammen Bedeli (34,200) 

ı ı liTa ve muvakkat Teminatı (2565) liradır. 

1

, 2 - Şartnamesi Ankara, 1stanbu1 Levazım amirlikleri ile Adana As-
keri satıoalma Komisyonlarında her gün görülebilir. 

1; 3 - Eksiltmesi 26-10-940 Cumartrsi günü saat 10 da Adana 
Askeri SatmaJma komisyonunda yapılacaktır. lstckliluin kanuni evsafı 
haiz olduklarına dair vesaikle birlikte Teklif mtktuplerını tayin edilen 
saatten en geç bir saat evvel komisyona vumeleri lazımdır. 

12398 9 - 15-20-25 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : 

Yetiştiricilere bir yardım olmak üze:re müessetemiz ıuni tohumlama 
laboratuvarlarmda gebelik teşhisleri yapılacak br. 

Yetiştiricil«"rin gebeliklerini tethis ettirmek! istedikleri kısraklarının 
idrarlarını aşağıdaki şartlar dairesinde haraya göndermeler : 

ı - Gebelik tt-şhisi için gönderilecek idrarın kısrağın son sıfad ta
rihinden yüz gün sonra alınmış olması. 

2 - idrar şişesi iyice kapanmalı ve güzelce ambalaj yapılmalıdır. 

3 - Kısrak sahibinin açık adrebİ ve kısrağın son sıfad tarihi yazılmalı 
ve tahlil ücreti olan bir liranın şişe ile birJikte a-öndcrilmcsi lazımdır. 

12387 s -6-8-9-10 11-12-13-15-15 

Ko-ı:a 
Ma. p-a.....,rl~ağ_ı_ 1 49 

Fran~ ( isviçre ) 

Umumi neariyat 

Macid Giiç11 
Adını Türkıözü ftt•l 



• 
r Çok içmişlere karşı 

lniiessir bir tetbir 

~erikada Bostanda müskirat 
k asağı kaldırıldıktan 11onra ser. 

la dson derecede artmıştır. So
~f a ~örkütük serhoşlara daima 
S edılrnektedir. 
b erbaşları ıslah için mahalli be· 
ıC 'I 
a e zabıta tarafından asri ka-
. t dabifinde kullanılan para ve 
~ ~eıaları bir türlü ayyaşların 
. aşına ketirememiştir. Bunun 
,~ne şehir zabıtası bir buçuk a
ld"cl çıkarılmış olan bir kanuna 
~en Yeni bir tedbiri tatbike 
Ut 1 0 nıuştur. 

~iirk .. t··k b" u u yahut azgın serhoşlar 
~ır büyük kafes yaptırılmıştır. 

ş bu kafese konularak kamyon 
~ 

"'~ Caddelerde gezdirilmekte ve 
ıq~le 

tcc çocuk da arkasına katı· 
e ~Uhal diye bağırmaktadır. 
~: cıezaya birkaç ser hoş çarp· 
~ı tan sonra ayyaşlar ölçülü iç

e b başlamışlardır. Son günlerde 

d eldede kendini bilmiyecek de· 
.e İçen serhoşlara tesadüf edil· 
~alk rahata kavuşmuştur. 

itııerikada dünkü 
1Plomatik faaliyet 

Va . 
a ~•ngton : 8 (a.a ) - Vaşing· 

Qttı b~gün diplomatik bir faaliyet 
ıt, 8Utmüştür. Amerika hariciye 
'nt t"tı Bay Vels Vichy büyük el
~,llı cıbul etmiş ve kendisiyle bir 

~de bulunmuştur. 
kııtrika bahriye nazırı da donan-1 
tk ~andanının ziyaretini iade e· 
e ıt görüşme yapmıştır. Bu gü 
~asifik denizi meselelerinin 

11 
ahs edildiği tahmin ediliyor. 

~evdet Kerimin 
~ konferansı 
~ d-va : 8 (a.a) - Cevdet Kerim 
~d ">'1 buraya gelmiş ve alaka 
ıran b' k f . . ır on erans vermıştır. 

()il • 
ık• lı 1 kardeşler kırıcılıkları, bar· 

~rı ·ı 
tlQ 1 e çok uzak ulkelere ad 
l l'(h c l . . 1 ''trk · anı ve ma ı ıçın on ar· 
it es korkardı. Onlar gelirken 
l 1 Sak 
ili~ ınılırd ı. 

İlt~ıUn On iki kardeşler Upsa
&tı er, Kralın huzuruna çıktılar. 
~d prensesi babasından is· 

fJ 
g·· 

1
1 
~.Ylerken; kral renkten renge 

~d cışını, suçlu gibi öallnc cğrniş 
12• V·k· d ı ıog susar susmaz orta· 

U elikanlı çıktı. Yuzu çok gU· 

~ ~Unde bayal alemlerinde do· 
•1 ııç bir şairin gUzelliği vardı. 
ti/1

.nrlak ve tath bakışlı idi, 
~;ı nlınılı, kıvraktı. Boyu bo· 
~ ~ '.Ydi. Adı lliyalmar idi. De· 

4lın k ar~asında durarak ha· 

, ................................................ , 
:DÜN YANIN MEŞHUR ADAMLARlı .................................................... 
Sir Alan Bruke 

. ·ı· t .. ,f t lngı ız ana va an mu-a .. aasının 
başında bulunan kuvvetli adam 

lngilterenin müdafaasını emri al
tına almış bulunan Sir Alan Bru
ke çok hararetli, seri konuşur ve 
ayni sür'atle iş görür bir kumandan· 
dır. 

Üst dudağmdaki Menjon bıyığı, 
gülüşlerinde ve haraketlerindeki yük. 
sek heyecaniyfe bir dakika içinde 
çok mühim tedbirler ittihaz edebil
mek kabiliyetine işaret eden bu zat 
tip itibariyle bir lngiliz zabitinden 
ziyade bir Fransız zabitine benze· 
mektedir. 

Bruke'nin ana vatan müdafaası
nın başına getirilişi alakadarları bile 
hayrete düşürmüştü. Tayininden haf 
talar g~çtikten sonra ancak şimdi 
tercümei hali itan edilmektedar 

Alan Bruke uzun zaman Uzak 
Şarkta hizmet görmüştür. O Hong 
Kong ve Şanghaydaki logiliz kıtala
rının kumandanı idi. Bu memuriyeti 
esnasında ecnebi askerleriyle sıkı 

temas imkanını bulduğu için meslek· 

Yazan 

P. P. 
daşlarına nazaran daha çok bilgili 
ve tecrübeli olarak yetişmiştir. Bir 
çok Avrupa dillerini gayet iyi ko
nuşur, Çince ve Japoncayı da bir 
~Avrupalı için müınkün vasatinin üs· 
tünde bilir. 

Meseleleri gayet çabuk kavra· 
mak kabiliyeti sayesinde her şeye 
muktedir bir zabit olarak tanınan 

Bruk 1937 de müstemleke hizme· 

tinden geri döndüğü zaman birinci 
Britanya tank fabrikasına kumandan 
tayin olunmuştu. 

Burada teşkilatçı kabiliyetini an
cak göstermek fırHtını bulabilmişti 
ki, Hor Belişa onu lngiltere hava 
müdafaası işinin başına tayin etti. 
Bruk hava müdafaasının beşına ge
tirildiği zaman vaziyet çok fena idi. 

Maden araştırmalarına 
çok hız "' . 

verecegız 

Petrol istihsaline başlıyoruz 
lstanbul : 8 ( Türksözü muhabi

rinden ) - Ram~n dağından çıkan 
petrolün yakın bir günde istihsal ve 
istihlakine başlanılacaktır. Diger ta
raftan memleketimizde mevcud muh 
telif madenlerin meydana çıkarıl
ması için maden arama enstitüsü 
emrine iki milyon lira tahsisat ve
rilecektir. Araştırmalar için Ameri
kadan bazı makineler sipariş edi· 
lecektir. 

İnhisarlar vekili 

Ak hisarda 

Akh!sar : 8 ( a.a ) - inhisarlar 

vekili Raif Karadeniz Akhisara gel

mişlerdir. Vekil tütüncüler bankası· 

nı ziyaret etmiş müstahsillerle bir 

lronuşma yapmıştır. 

1 TÜR K S Ô Z Ü'N ÜN KÜÇÜK II 1 K A YE S t f ---

-Ey benim kralım! ... Bu adamla

rm işi gUcU şehirlerinizi yağma etmek, 
tarlalarlnızı, köylerinizi yakıp yıkmak 

adamlarınızı öldurup suruleriniz\ gas· 

betmektir. Bana gelince, şimdiye ka· 
dar size sadık bir ~ilah arkadaşı oldum. 

Cenk alanlarınızda kanımı döktUm. 
Böyle olmakla beraber aklımda bu 
kadar k Ustahc:ı bir istekte bulunmak 

h iç bir vakit yt:rdmedi. Çunku Pren· 
ses Gunhild, benimkind en çok daha 

Ustun asalette bir aşka muhtaçtır. 

Kral, genç I Hyalmarnı cesaret ve 
metanetinden her zaman emindi. Bu 
hareketi ile delikanlı bir kat daha 
gözUoe girdi. Fakat, yureği sızlama· 

ya başladı. Çunku Angrinin oğulları
nın bu gUzel delik:ıulıd:ın muthiş bir 
inttikam almaya kalkışacaklardı. Kral 
Viking Argana döndu ve u:ı;un bir te· 
reddutten sonra : 

- Kızımın, gönul işi ile berabel' 

Hava müdafaa topları hem adetçe 
az, hem de keyfiyetçe iyi değildi. 

Bruk bütün bulduklarım cezri bir 
şekilde değiştirdi. Hırp patladlğı 
zaman o, hava müdafaası kuvv~tle· 
rini moiern tech;zatlı yedi fırkaya 
iblağ etmiş ve modern toplarla mii
kemmeJleştirmiş bulunuyordu. 

Sonra Bruk başka bir vazifenin 
başına getirilmiştir. O, Fransadaki 
ikinci lngiliz ordusu kumandanlığıoa 
tayin edilmiştir. 

Lil ve Som adasında bir müda
faa hattı tcsbit etm·ş ve bu hattı 
muhakkak müdafaa edeceği kanaati· 
ni beslemişti, Frarısız mesai arka· 
daşlarına müteaddit defalar Majtno 
hattına güv~nem ~diğini v ! keııdisinio 
yaptığı gibi manialarla ve gizli mı· 
kineli tüfek yuv .tlariyle bir m:idafaa 
sistemi kurmalarını tav1iye etmişti. 
Sonra da kıtalarmı büyük bir ihti
mamla hazırladığı mevzilerinden alıp 
Peronne ve Bapanme arasındaki a· 
çıktığı doldurmak ve DJn\cerk murı. 
tazam ricatinin temin hattını tut

mak emrini aldı. Veygand lngiliz ar. 
kadaşının tavsiyesini ancak o zaman 
tuttu ve Bruke nümunesine göre ale· 
lacele Vaygand hattını tesis etti. 
Fakat artık vakit geçmiş bulunuyor· 
du. 

Brukede fevkalade icad ve buru, 
kabiliyeti vardır. Silahların makine· 
leştirilerek ıslahı hususunda pek çolc 
ihtiralara sahiptir ve her yeni çıkan 
icada karşı gelebilecek yeni bir ke· 
şif yapılabileceğine inanır. 

Bir şey daha var, Brulce gençli
ğindenberi uykusuzlulctan mııztarip • 
tir. Geceleri ancak iki yahut üç saat 
kadar uyuyabilmektedir. lngatere 
myhafızı için bu hal de müsbet bir 
yardım teşkil , etmez mi? 

hiç bir işine karışmam ... O kendi se· 
çeceği erkeğin karı51 olacaktır! ... 

Dedi. Prenses Guohild de baba· 
sının yanında idi: Altın yıldızlı saç· 
larının u~tuode mavi bir tul vardı. 

Esvabı dardı, dersine yapışmış gibiy· 
di, vUcudunun yapısı lıafıf, ince, za
rif 1 abenkli ve klvrnktı. İnce belinde, 
sıvama elmas döşeli bir kemer, ke
merin de elmaslı tokası vardı. Krala: 

- Benim kr:ıl babam, dedi, şim
dilik siıı;in s:ır:ıyınızd:ın ayrılmak ni· 
yetinde değilim. Burada mesudum, ra
hatım. Fakat, bana muhakkak bir ko
ca lazımsa, beni lliyalmara verin ... 
Iliyalmar, mert bir civandır. 

Bu sözleri söylerken, kızın yUzll 
kızarmıştı. Çuoku 1 liy:ılmarı çoktan· 
beri seviyordu. 
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TürksOzü Gazete ve Matbaas 

J . 

T. 

T •• k •• •• G t • Okuyucularına, dünyanın her tarafında ur sozu aze esı: vuku bulan hadiseleri günü gününe verir • 

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

T ürkSÖZÜ Matbaası: rita, Bilumum Matbaa işlerini Türkiyede 
=~=~==:==:=:=:=:;:=::=;:=:::==:::=~ mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder • 

• 
~~-------·.,.;--

<CD Ut - IKn~mn D 
D 

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

• 
iŞ BANKASI. 

~ 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 

Kefideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 AAustoe 
1 ıkincite,rin tarlhlerlnde yapıllr. 

~ 

1 
1 

TÜRKiYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu, tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelt'ri 

Kumbaralı ve kambarasız hesaplarda en az elli liras\ 
Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye veriyor bulunanlar kuraya dahil edilir. 

1940 iKRAMIYELE.R1 --- -- Zitaat Bcnkcsında kı.:n:baıalı ve ihbarsız tasarıuf hesapları•' 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

2.000 Lira 1 Adet 2000 Liralık 

1 3 1000 " 
3.000 ,, 

" 6 500 ,, 3.000 " " 3.000 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 500 2000 

-1 
12 250 ,, ,, 

" 40 100 " 
4.000 " il 

75 50 " 
3.750 " it 

210 25 il 
5.250 il u 

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

Kiraya verilecek bahça 
Adaııanın Beylik damı mlvkiinde içinde me}veli portakal ve tuıuç, 

yeni dünya nar, dmat üzüm nsair ağaçian ve işler halde bir motör ve 
tulumbası bulunan eskiden DıbJan zade adiyle maruf 70 dönüm bahça 
kiraya verilecaktir. 

lsteyrnlerin forsa civarında tüccar Sabri Güle rrıuracaatlara ilan 
o!ur.ur. 8- 9-10 12393 

" it it 

4 " ·250 •• 1000 ,. 
40 

" 100 it 4000 
" 100 ti 50 " 

5000 
" 120 ,, 40 " 

4800 
" 160 il 20 ti 3200 •• 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50; 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktı~ı takdirde yüı 1 

20 fazlasile verilecektir. tl 
Kuralar senede 4 defa. 1 Eyyh11, 1 Bhinckanun, 1 Mı 

ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir . ..._ ___________________________________ ___ 

Çocuğu refaha kavuşlu1mak istiyorsanız Çocuk Esirgeme 1' 
Yılda Bir Lira verip Üye olunuz 1 Çocuk Milletin en kıymetli h.// ' 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Met~ 


