


Sabif~ 2 

,... 

Vivant· ke 
musikisini yar \.. ttn 
dır. Bunlar 
müddettenbcri LCAlllL da oturuyor· 
du. Son r!f.aai v~iyeılf dol:-f.ısile 
F ransıl t'a'f>ftyefine ~tmış~r , 

Oscar Straus'a Vals Rra!t • 
denmektedir . 

tür. Genç yaımda dans musikisinde 
öhre ke 

C•JIUHI .,ı . kDf-"' ı 
Pazar gunü (Yarın) Ceyhan· 

da at koş:f)a ı yaııJctktır pq_kgşwa,, 
nn çok alaka uyandıracatı ümid edi 
IİYO,_f,; 

""" YıicarıJa 'lfmi geçen t1scar 
Straua-lliyanıde 1870 de dotmuş 
w. füccat::haeis St .. 11ı1'u11 ottu· 
dur, 1908 de Clsna Singer'le ev· 
lenmiştir. Profesör Grctner'in tale
besidir. 

vals) isimli 

S0,000 lira sarfedilecek 

Uzun zamandanberj Çak\t .. 
rüsünün 11kık bulunma111 dola~ısi 
bu civar çif(,~•ir>ı,o Nldi}'atte gü 
lük çeklikft-.riadea Ne bu t - .. .. 
biuın ~vvel intatı lüzumundan ba 
ıetmiştitc. 

Vilayet n11fia dair~si bu işl~ X 
kmdao m~t~l ol01uş ve Qibı)I 
köprünün in9a taluisatlnı alar 
bu inşaab bit möttabhide ıhal 
etmiftirr 

Köprii"iiA milıy.eıi Gaiit:e.aaıMJI 
teslim edilmişhr. inşa bazmıld 
son buhn•tr iitered'ir, 

Bu kSpr~ 90,ıoö.O li,aya çık 
cakhr. Ve 30'0 ~u~e int., ~di 
cekti~. 
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Abone şartları 

l2 Aylık. 

6 Aylık 

3 Aylık 
l Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~oo 

100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişme1. yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra

caat edilmelidir. 

iKTiSADi ME.SELELER 

BUHRANA 
......, 

DOGRU ' • 

Almanyadan rakamlar 

Londra : T. sanı 

~ lmanya'da balık buhranı
~ nm .başlamış olması ıhti-

malı şu rakamlardan an· 

Jaşılabilir. Harpten evel şimal deni 
zinde normal olarak senede 300bin 
ton balık avlanırdı. Baltıkta ise bu 
mıktar ancak 30 bin tondu. 

Bitaraf bir müşahide nazaran 
Almanyada işsizlik bir kaç binden 
bir milyona çıkmıştır. Müşahit bu · 
nu seuebini mensucat ve kundura 
fabrikalarının kapanmasına ve bu 
nu da ham maddelerin noksanına 
atfetmektedir. 

Alman münakalat nezareti hala 
işlemelerine müsaade edilen bütün 
ticari otomobil ve kamyonların ha. 
va gazı kullanabifectk şekilde tadil 
edilmesini emretmıştir. 

İogi!terede kömür istihsalatı: 17 
kömür ocastı yeniden açılmış istih· 
salat haftada 300,000 tona çıkmış· 
tır. Yakında bunun senede 270 mil
yon tona baliğ olacağı ümit edil. 
mektedir. 

Bina vergisi itiraz komi
yonlarının yeni şekli 

Yeni kanuna göre, yeoideo teş 
kil olunan bina vergisi itiraz komis
yonları bir Kanunusani 940 dan iti
baren faaliyete geçecekludir. Hu 
lComisy~nlar, Maliye V~kaletince 
tayin olunacak iki muva~zaf aza ve 
bir raportörden teşekkül edecektir. 
Komisyonlar, Ankara, İzmir, f stan· 
bul vilayetlerile diğer başlıca vila 
yetlerde faaliyete geçecektir. 

Yeni posta pullarr 

Halihazırda kullanılmakta olan 
posta pullarınm mevcudu tükenmek 
üzeredir. Posta idaresi bunun için 
}eni bir seri posta pulu sipariş et 
miştir. Yeni pullar 22 muhtelıf kıy 
mette olacaktır. Bu seride Milli 
Şefimizin, abidelerin ve bazı ihra
cat mahsullerimizin resimleri bulu 
nacaktır. Bu pullar İngilterede ba· 
sılmakıadır. 
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Şarki Polonya' da çok 
şiddetli bir rejim hakim 

Her gün Polonyalılardan 
tevkifler ve idamlar oluyor 

Londra : 24 (Radyo) - Gelen 
baberlere göre Polonyarım şarkmı 
İşğal eden Sovyet askeri terhis edi 
lecektir. Şarkı Polonyadan şiddetli 
bir rejim tesis edildi bergün yüzler 
ce kişi tevkif edilmekte ve kurşuna 
dizilmektedir • 

Çankırı - Kastamoni yolu 
karla örtülü bulunuyor 

Ankara : 24 (Hususi) - Buraya 
gelen malumata göre, Çankırı · Kas 
tamoni yolu hala açılalmamıştır bn 
yolda bir kadm souktao donarak öl 
rnüştür posta işlememektedir. 

Dörtyol portakalcı
larının toplantısı 

Kooperatifin faaliyeti 

Dörtyol : 24 ( Hususi muhabi 
rimizden ) - Dün Hatay Valisi 
Ba; Şükrü Sökmensüer kazamıza 
gelmişlerdir , 

Bu münasebetle Dörtyol por· 
takal müstahsilleri ve diger ziraat· 
çılarm iştira~ile bir toplantı yapıl. 

mıştır. Bu toplantda , Portakal re 
koltesinin artırılması ve kalitelerin 
daha iyi olması için alman ve alın 
makta olan tedbirler hakkında gö
rüşmeler yapılmıştır. Vali çiftçilerle 
dig'!r istihsal mevzularında da uzun 
Loylu görüşmüş , onların dertlerini 
dinliyerek notlar almıştır . 

Kazamızdaki portakal koop~ra
tifi, alım satım işlerini bu yıl daha 
grniş bir şekilde idare etmek için 
lüzumlu tedbirleri almıştır. 

Çlftçiye dafjıtılacak buğdaylar 

Dörtyol : 24 ( Hususi mubabi
riınizden ) - Dörtyoldaki mübtaç 
çiftçiye bugünlerde hük ı1metimiz 
tarafından 100 ton buğday tevzi 
edilecektir . 

Dörtyolda Beledlye çahfmaları 

Dörtyol : 24 ( Hususi muhabi 
rimizden )- Dörtyol Belediye ça
lışmaları ilerilemektedir . Belediye 
Reisi büyük bir gayret sarfederek 
imar işlerinde baş mlar göstermek· 
kdir. Kasabanın temizliği , tenviratı 
mükemmel bir hale konulmuştur . 

Gören 

I<anada da kurula
cak hava merkezi 

Londra : 24 (Radyo) - Büyük 
hava merkezinin kurulması ıçın 

Kanada en muvaffık mmtakadır bu 
rası bir antrezmarı merkezi olacaktır 
Kanada bütün taarruzlardan uzak 
olmakla beraber coğrafi vaziyeti ve 
tayyare meydarJarı ve sanayii ile bu 
işe çok elv~rişlidir. 

İngiliz kralı yalınız pilot, rasa 
yetiştirilmesi değil, büyük hava fi
lolaıı inşasınında tanzimini istihraf 
etmektedir. 

Polonya hükumetinin 
yeni merkezde içtimaı 

Londra : 24 ( Radyo )- Polon· 
ya kabinesi muvakkaten hükumet 
merkezi ppılan lncel.i şehrinde 
toplanmıştır . B~şvekil Skoski bir 
nutuk söyliyerek menfaatlerin yı. 

kılmaz varlığından bahsetmiş ve 
120 - 130 bin kişilik Polonya 
ordula11nın hazırlanmakta olduğunu 

bildirmiştir . 

T ataresko ve 
İrıgiıtere 

Londra : 24 { Radyo ) - Tata
re·.koyu seçmekle KrC1l Karo) Roman· 
yaya iyi bir Başvekil , kıymetli bir 
po it ika adamı kazandırmıştır. 

İzmir tütün müstahsili 
beyanatı iyi karşıladı 

Ankara : 24 (Hususi) - Aldığım 

malumata göre, lzmir tütün müstah 
sili üzerindt: tütün piyasasının neden 
dolayı açılmadığı hakkında ticaret 
vekilinin beyanatı tatminkar bir te· 
sir yapmıştır. 

Sivas ... Erzurum hattı 

istikrazı altıncı tertibi 

Ankara : 24 a. a. - Sivas-Er. 
zuruın hattı istikrazınm 4,5 milyon 
liralık altıncı tertibinin kayid mua· 
melesine yarından ( bugünden) iti 
bart-n başlanacaktır. 

Büyük nıillet meclisinde 

Ankara : 24 (Hususi) - Büyük 
millet meclisi bugün Refet Canıte· 
zin reisliğinde toplanmış isede, ruz 
namede konuşulac::ık bir madde ol 
madığından pazartesi toplanmak üze 
re dağılmıştır. 

Gümrük ve İnhisarlar Ve
kilimiz Mardin'e geldiler 

Mardin : 24 ( Hususi ) - Güm
rük ve İnhisarlar vekilimiz Raif Ka
radeniz 12,50 de Mardin'e geldi . 
Vekilimiz bugün Nuseybin'c geçecek . 
lerdir. 

Trabzonda zelzele 

Ankara : 24 a. a. - Buraya 
gelen malumata göre, dün gece 
Trabzonda 22,25 de haf.f bir zelze 
le olmuştnr. Zar ar yoktur. 

Bergamada zelzele 

Ankara : 24 (Hususi) - Buraya 
gelen ma!ilma göre, bugün 9, 15 
~de Berğamada bir zelzele olmuş 
sada hasar yoktur. 

F ekede kavgalı düğün 

Feke : 24 ( Hususi ) Fek eden 
Kozana gelin götürmek üzere gelen 
bir otomobil kasaba nüfus memu
runa çarparak yaralamıştır . 

Gece düğün evinde olrn top 
lantıda, gündüzki kazanın münaka
şası yapılırken kavga çıkmış ve iki 
kişi yaralanmıştır . Zabıta kavgayı 
bastırmış ve düğün evin 3e ki top
lantıyı dağıtmışhr . 

Halkevi reisliğinden 

Konser 
25/11/ 939 cumartes: gunu sa· 

at 20 de Halkevi '.salonunda ev or
kestrası tarafından lıir konser veri· 
leceklir. Bu konser için giriş ka
ğıtlarının Halkevi kaleminden alın 

. ması lazımdır. 

IIan 
Meı sin Liman İşleri İnhi
s3rı Türk Anonin1 Şirke
tinden: 

Altışar metre uzunluğunda kat· 
ran ağacından ( 200 ) adet gönıler 
(Mürdon) satın almak İsteyoruz ver 
mek isteyenler in fiyetlerini ve şart-
1 arini bir mektupla 30/ 11 /939 tari 
hine müsadif Perşembe gününe ka 
dar şirkete bildirmeri lüzumu ilan 
olunur. 11210 
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Yanlış kitablar münakaşası --.. --.. -..--~-- - - -

ilk Mektep okuma kitablarını da 
elden geçirmek mi lazım gelecek? 

Tek kitap 
istemek 

sisten1inin 
hatalı · bir 

kaldırılmasını 
düşüncedir 

Son günlerde gazetf"ler tarafın 
dan ileriye sürülen ve halle-

dilmesi lazım gelen maarif mesele\e. 
rinin en başında, nıubtelif tahsil mü 
esseselerinde okutulan kitaplar yer 
alıyor. İlk iş olarak edebiyat ki tap
larının ta~hihi laztm gelen kısımları
nı tesbit etmek üzere ihtisas sahıbi 
öğretmenlerden müteşekkil bir ko· 
misy911 kurdu. 

Fakat, edebiyat kitaplarından 
başka bugün riyaz"ye, tabiiye ve ta
rih kitaplarmın da tashih cdilm~si 
lazım gt"idiği ileriye sürülmektedir. 

Diğer taraftan orta tedrisat mü· 
esseselerinde okutulan kitaplarda 
hulunduğu iddia edilen yanlışlardan 
başka ilk okullarda okutulan kitap
ların da düzeltilmesi ihtiyacı mevzuu 
bahistir. 

llk tc:drisatta bütün dersler top
lu tedris usulüne tevfikan hnyat bll· 
gisi mevzuu etrafında geçer. Öğret 
meo, hayatbilgisi ünitr-slne göre 

tedrisat yapar. Yani o hafta işlemek 
üzere eline aldıkı herhangi bir üni· 
tenin mevzuuna göre, bütün dersle
rinümevzul.mnı da üniteye göre 
toplamak mecburiyetindedir. 

Hayatbilgisi üı .itesind.! kendi
sine en fazla faydası dokuPacak 
dersi okumadtr. Fakat öğretmen iş 
lemek üzere eline aldığı ünite için 
okuma kit1bmda alakalı parça bula
mamaktadır. Çocukların ellerindeki 
kitapların karışık olduğu görülüyor. 
Parçalar toplu tedris u~ulür.e göre 
tertip edilmemiştir. 

Ôgretmen bu \'aziyet karştsında 
bocalamakta, talebeye bir bayii yar 
dımcı kitabı aldırmak mecburiyetiff 
de kalmaktadır. 

lık tedrisat müfredat progr a· 
mından icap eden randunanm alın· 

ması İçin süratle okum~ kitaplarının 
tanzim edilmesi yanlışlıkların ve ek
sikliklerin düzeltilmesi lazım gelir. -

Okuma kitoplarında .en büyük 
yanlışlıkların biri de kelime 

hatalarıdır. Bazı mevzu1arda kelime· 
Jerin başka başka kullanılma~ıdır. 

Üslup çetnfıl ve dolambaçlıdır. 
Beşinci sınıf okuma kitabında man 
tık hataları mevcuttur. 

Pedagoiık, teı biye ve tedris u 
sulleri göz önünde tutularak kültü· 
rü:ı en mühim kısmını tc şkil eden 
ilk tedrisat kitaplarının sü•atle dü 
zeltilmesi elzemdir. 

Bazı gazeteler okullarda tale
beye tele kitap sisteminin 

tatbik edilmesini uygun Lulmuyor
lar. Bunun müsbet neticeler verme

diği, söyleniyor. 

Biz bu fikri doğı u bulmuyoruz. 
Tedrisatının muntazam olarak 

yürüme~i istenilen randımanın alın 
ması için muhakkak surette tek ki· 
iap sisteminin devamı lazımcır . 

Memleketin kültürü ve gençli 
ğin yetişmesi bakımından bu elzem 
dir. Kitaplardaki yanlışlar düzelti
lebilir, bu kitaplar ihtisası olan kim 

Evladlık hayvanlar 

lngillt rede yeni usulde evladlııc 
taammüm etmiştir harp dolayisile 
ve iaşe sıkmttsı olduğundan h:ıyva. 

nat bahçelerindeki hayvanların im· 
hası icap etmiştir fakat bu tedbirle 
re müracaa etmezdt>n evvel himayei 
hayvanat cemiyeti balkın şafkatına 

müra~aat etmiş ve her bir hayvanın 

bir ada 11 tarafından evladlığa alın 

ma~ını tavsiye etmiştir bu müracaata 
binlerce muvafakat cevdbı gelmiştir 

Herhangi hayvanı evlatlığa alan 
bir adam bunu kendi evine ve bah 
çesine götürmek mecburiyetinde de 
ğtldir hayvanlar gene eskisi gibi hay 
vanat bahçesindeki kafeslerinde ka 
lacaklardır her kafesin üzerinde ha 
vanı evladlığa alan adamın ismi ya 
z1lmaktadır evladlığa almak demek 
her hayvan için muayyen bir aylık 

para vermek demektir. Mesela bir 
aylık maymunu evlatlığa alan adam 
her ay iki buçuk şilin verecektir. 

selere yazdırabilir. Maarif Vekilliği 
zaten kitaplar için öğretmenler ara 
sında müsabaka açmakta ve bu 
müsabakada en iyi yazılan kitap 

seçilerek düzeltilcnekte. Kitapları· 
mızdaki )anlışlıklarm düzezltilmesi 
ni istemek en tabii haktır. Fakat 
tek kitap sisteminin kaldırılmasını 
istemek hatalıdır. 

(İlan) 
Adana Askeri Satın alma 
Komisyonundan : 

l - 90 santim genişliğinde ko 
misyonda mevcut mühürlü nümunesi 

mucibince 9633 metre bez açık ek 
siltmeye konu!muştur. Muhammen 

bedeli 3853 lira 20 kuruştur. ltk 
teminatı 288 lira 97 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi Adana Aşkeri 
Satın alma komisyonunda 11/12/939 

pazartesi günü saat onda yapılacak 
lır. Ş ırtoamesi her gün Adana Satın 
Alma komsiyonunda görülebilir. 

3 - istekliler kanunun 3,2. mad
delerinde yazıla vesaiklc ve ilk le· 

minatlarile birlikte belli gün ve sa· 
atta komisyonda bulunmaları. 

11212 25-30-S-9 

Mnycrlingin Eşc;İz Yıldızı ve K:ı(İnnın Unutulm:ız Knhrnmnnı llfihi 

DANIELLE DARRİEUX ' .. yu 
Bu AKŞAM 

ALSARA Y SiNEMASl'nın 
GALA MÜSAMERESİ OLARAK TAKDiM EDECECl 

Çigan Muziklerinin Bayıltıcı Nağmeleri ve en Nefis Macar şarkılariyle 

Bezenmiş olan Fransızca SözlU En Son Yarattığı şah:ıseri 

... Şafağa Dönüş ,. 
Aşk, İstirıı.p, St:vgi. ve buzun Filminde Takdirle seyrediniz 

.t\lcvzuu' Kuvvetli. Ş:ıhaseri Dramatik olan bu Nefis Ş:ıhaseri Butun 
Guzel Film Meraklılarına Tavsiye Ederiz 

iLAVETEN : Metro Jurnal, En son Haberlarl 
DiKKAT: Balkon Biletlerinin .Erken Aldırılması Rica Olunur TEL. 212 

I Tanda: 1 GÜLNAZ SULTAN 1 
GörUlmemiş bir Muvaffokiyetlc Devam Ediyor 

Pek Yakında Pek Yakında 

Dudya Sinemacılı~nın Ebediyen iftihar edtcegi Bir Ş:ıheser 

1 ŞiKAGO YANIYOR 
f + Tyrone Power-Alice Faye - Don Ameche 1 

[11591] 
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RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 
POST ALAR1 TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cucnarfesi - 25! 11 / 939 

13.30 Program ve Memleket Sa
at Ayaı ı 

13.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

13.50 TÜRK MüZ1Gt 
Halk Türküleri ve Halk Oyun Hava-
!arı. 

Okuyan : Azize Tözem, 
Müzeyyen Senar, Mahmut Karın· 

daş. 

Çalan : Sadi Yaver Ataman (Ka
şık, Darbuka ve Saz). 

14.30 Müzik { Riyaseti Cumhur 
Bandosu · Şef : Jhsan Künçer) 

1 - Paul Lincke : Marş 2 -
G· Pares : Kapris (Menüet) 3 - Vin· 
cent Wallace : Maritana Uvertürü 
4 - Paul Vida! : Ka Burgonde ope
rasından Bale No.2 S - Gla z ounow 
: Stenka Razıne - Senfonik Parça 

1 S.15.15.30 Müzik (Dans Müziği 
-Pı.) 

18.00 Program 
18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS 

ve Meteoroloii Haberleri 
18.'.?5 Müzik ( Radyo Caz Oıkest· 

rası) 

19.00 TÜRK MÜZlGl· : Geçit 
Konseri 

Ankara Radyosu Küme Ses ve 
Saz Heyeti. 

14 Ok uyucu Sıra ile. 

ldare Eden ; Mesut Cemil. 
20.00 Konuşma 
20.15 Türk müziği : Müzid Folk 

Lor'umuza oil Nüınuneler, Sadi 
Yaver Ataman. 

20.30 Türk Miiziği ı Karışık 

Program 
Çalanlar : Hakkı Derman, Şerif 

içli. Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri 
Üfler. 

21.00 MOZlk (Küçük Orkesra 
Şef : Necip ~kın) 

1 - Clemens Schamlstich : Kü· 
pidon ve Pşişe - Aşk Hikayesi. 

a) Yaklaşma 
b) Atk. Valsı 
c) Başbaşa 
d) Gezinti 
c) Kavgacıiık ve Barışma 

f" 2 - Hanns Löhr : Düğün Marşı 
3 - Willi Lautenschlager : Yıl

dı:7.lara doğru (Fantezi) 
4 - Raff : Kavatin 
5 - Knudage Riisager : Bir En· 

termezzo 
6 - Benjamin Godard : Ninni 
7 - Bernhard Kutsch : lsp;;nyol 

Kaprisi 
8 - Ziehrer : Der Sçhatmeıster 

Operatinin Vals'ı. 
22.00 Memleket Saat Ayari, A· 

jans Haberleri; Ziraat· Haberleri. 
22.15 Konuşma (Ecnebi Dillerde) 
22.45 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.25 - 23.30 Yarınki Pragram, 

ve Kapanış. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni otel civannda 

tahsin eczahanestdir 
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n e ma d a 
Süvare 

8 de 
Süvare tam 

8 de 
aRşam 

fleyecan Macera 

en müthiş macera ve 

ek yakında: Seviştiğimiz günler 

muhafaza ta buru (İlan) ntakya'da Hatay Gümrük 
atınalma komisyonundan : Adana Askeri Satın alma 

komisyonundan: 
Ahğıda cins ve miktarlariyle muhammen fiat ve muvakkat teminat Miktarları gösterilen beş kalem erzak 
tıııda yazılı eksiltme şe killeriyle ve muayyen gün ve saatte ihale olunacaktır, iştirak etmek istiyenler mu. 
t teminatlarını lskendeıun gümrükleri veznesine yatırarak makbuzlarını komisyonaibra zedecekJer ve k1' 

~~•fları tayin edilen saatten behemehal bir saat evvel komisyona tevdi etmiş bulunacaklardır. Buna ait ~art· 
Ct tabur satınalma komisyonunda her an görülebilir. 

Miktarı Muhammen bede\ Muvakkat teminat ihale şekli İhale ta• ih 
Kit o Lira . Lira Kurüş ve günü 

240.000 12 OOJ 900 Kapalı zarf 28111 ,939 Salı gü· 
nü Saat 10 d~ 

47.100 9.420 706 50 .. " 
281111939 Salı gü 

122.250 17.115' 1283 63 

3000 3.GOO 270 
3.425 1.370 102 75 

ilin 
~urova Harası Müdürlüğünden: 

'iıdaki şerait dairesinde Tohumluk için ihtiyacımız bulunan . yet
kilo yulafın beher kilosu üç kuruş elli santim bedeli muhamme· 

l)rı beş gün müddetle açık eksilmeye çıkarılmıştır. 
' l eminatı muvakkatası (245) liradır. 
~ ihale günü 30/1 I /93? gününe rastlayan Perşe;be günü saat oıı 
llra nıerkeıindeki komısyon mahsusa tarafından ıcra olunacakbr. 

'talip olanlar müteahhit şeraitine haiz bulunduklarına dair Ti · 
dasırıdan alacakları vesaik ile birlikte ihale saatından bir saat 

•kadar teıninatlariyle birlikte hara merkezindeki Komisyon mah 
t'caat etmeleri ilan olunur. 

18 - 22 - 25 29 11195 

nü Saat; 11 de 

" " 
281 11/ 9'i9 Salı gü 

nü Saat: 15 de 
Açık eksiltme 29/ 111939 Saat: 11 de 

.. .. .. Sa; 15 .. 
17 - 21 - 25 11194 

İlan 

1 Kozan icra Memur· 
j luğundan: J 

Antakyanın Kırıkhan kazasında 

mukim iken halen maha li ikameti 
meçhul bulunan aziryan misaka. 

Kozanlı sehlik Hesan Ôztürke 
yedi bin küsür madeni altun lira 
borcunuzdan dola}'ı Kırıkht-tn kaza~ 
sınm ahrazlı köyünde vaki on parça· 
dan ibaret emvali ğayri menkuleniz 
haciz edilmiştir. haciz ğıyabınızda 
yapılmış 'llduğundan naşi memuri· 
yetimizce ilan davetinize karar v~- ( 
rilmiştir. 

Binaen aleyh işbu ilan tarihinden 1 
itibaren İcra f flas Kanunun 103 ün· 1 
cü maddesi mucebince Kozan icra 1 

1 - Adana garnizonu ıçın 

10100 kılo sabun açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 
3636 liradır. f ık teminatı 272 lira 70 
kuru:-. tur. 

2 - Eksiltme 11 / 12/939 :Pa. 
zartesi gür.Ü saat onda Adana 'As. 
keri satın almak komisyonunda ek
silmesi yap•lacaktır. Şartnamesi her 
gün komisyonca görmefülir. bellı 

günde isteklilerin teminatlarile mü· 
racaatları . 

25 - 30 - 5 - 1 o 1120 8 

(ilan) 
Çukurova Hara~ı Müdür
lüğünden: 

8 - 11 - 939 gününde on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye çıka 
rılan müessesemiz hayvanatı için sa. 
tın alınacak (100) bin kilo ıyulafa 

talip zuhur etmediğinden açık eksilt. 
menin on gün müddetle temdidine 
karar verilmiş olduğundan talip 
olanların 2 - 12 - 939 Cumarte-

. si günü saat on dörtde kadar hara 
merkezindeki komisyonu mahsu 
suna müracaat etmeleri ilan olunur. 

11211 

.___M~a)-"e_n_e_ll_a_ne __ ,w..· _n_a_K_l_i -----,~ 

ktor Osma~ Bezkurt 

=-------~----------....; ;,~;:~~ea ~:::ı::a~:ı.~re:a~:,,:;,~lz IEiektrı· k evı· 
okumsniz ve bir diyeceğiniz varsa 

bunuda bildirme'iliz lazımdır. ı ı 

rıchan . 
esıni Kızılay cadde.sirıde merhum Doktor Stlleyman Sırrı-

"akı etrniştir . 11200 3-15 

ı b .,.. ,.,..r~d 'I" t 'h' Her türlü Elektrik ve makine 
ş u ı anın gaz.:~ e ı an an ın• 

den itibaren üç gün ic.ııJalfıbda daire· tulsatı, E:lektrik malzemesi, Radyo 
ye müracaat etmediğiniz iaRtirde İ· ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs. 

ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
tiraz etm~miş sayılacak mc-stıuriye· 
timizce muıamelatı icraiyeye dıevam 
olunacağı ilan olunur. 

11209 

mulatı Adana Acentalığı . 
Eski Orozdibak karşısı No: 85 

lv736 68 



Sahıte 6 Türk sözü 25 Tt"şrinisani 939 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
w 

CiNSi 
KiLO FIATI 

Sahlan Mikdar 
En az E.n çok 

K. s. K. s. Kilo 
Koz• 8.75 9 
Ma. parlafl • 37,50 -36 
Ma. temizi • 33 35 

...._. -·-Klevland 41~50 47 
KlevlandTY:M:-)-~ ---ı-

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Siı:ah 

Çl~IT 
1 

1 
Yerli •Yemlik. 

1 • •Tohumluk. 1 

HUBUBAT 
Butcfay Kıbns 1 

• 'Yerli 

• Mentane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek C!---- ıs 1 

UN 
Dört l!khz Silın 

.!::I .o üç • • 

.il d! Dört l!ldız Dofruluk 

~ ~imit • • 
~-a " 
~ B. 

Dört yaldız ~umliuriyet 
Gç " " Simit " 

Liv.rpol Telıraflan Kambiyo ve Para 
24 111 I 1938 it Baukamndan almmıfbr. ,._ s-ım 

Ham 7 53 um 
D • • 

Vadeli 1. 7 18 &'8Y ... ..._. .... 

Frank ( Fransız ) - 97 
7 10 2 

Vadeli 111 ~ 'lt Sterlin ( ingiliz ) 
6 74 - -Hind hazar Dolar ( Amerika ) !30 36 

ı-

Nevvork 9 68 Frank ( iıvicre) 00 00 

T. iŞ BANKASl' 0ın 
1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26Ağustos,1 Eylul, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 • 5.000 • 
8 • 500 • 4.000 

" 16 • 350 • - 4.000 • 
60 100 ~ 6.000 • • • 
65 • so • 4.150 • 250 • 25 • 6.250 • 

435 32.000 

1 T. f1 Bankasına ~r• yabrmak'a., yalnız para biriktirmiı olmaz, ayni 
l ____ __.u-...m_an_d_a talibinm de denemif olursunuz 10661 

TÜRKSÖZt:f 

GAZE TECiLİK-MATBAACILI 
• • • 

Getirilen yeni makinelerle Tiirksözü matbaa• 
cılakta son teknikle çalışıyor 1 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar, gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart-
vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar • her boy-ta defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nebsetle tab 
edilir • 

• il 

• 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtala 

mücehhez bulunuy 

Kitaplarınızı Şark kan ya 
Avrupa kin nefis bir cild • · 
görmek istiyorsanız Türk 
Cildhaneaine gönderiniz • 

Zarif sağlam 

Bir ciJd, bölgede ancak T 
sözünün sanatklr mücellicl 
elinden çıkabilir. 

-----------------------------------------

1 

Kadın 

B. 
şapka 
KETi 

• 
evı 

Arzu edilen model üzerine yeni \"e tamir 

Adres: Yeni postane karşısı No· 
11149 

R. C. A. Radyoları 
g e ı d • 

1 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Reııı0 

33 

Umumi neşriyat müdiiff 
Macid Güçlü 

Adana Tiirk sözü matb,.-


