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İNGtLlz BAŞVEKİLi SALI 
GONO DE HARBiN UMUMi 
V AZlYETINI ANLATACAKTIR 

ARB 
Y~NIMt 
BAŞl:IYOR 

~ CIELAL.Uva11 
16 - 8 9kj 

- Ankara 
l-.aya btıtıı L::.· • 
1'181 LI t • a 1&4lSU'lıkla• 
• • •a - k 
harbe . ·• at't W,. 

tta Fr ıöre Y•p .. , b 
laıanın lllalltbi . ' • 

15 Alustostı L .Ydiadea •••· 
i1tertye d b •ntlrıdı ıulJı •• 

e ce re11 i . -
ıöyleıa111ifti. F•kat IDza ettirilec:e· 

1•ıilia Harbiy ~·• 15 Allas• 
oda l;ir nıatu)l :ıs .

1 
••~n 8. Edta 

•öyl d"ııı.:. 'J etlı. ~~ .l• b J e '•• nutultlard v11aqıye 
afkadır. Al •• buıba. 

it it t. illan ta1· 1 ! or•unç \·ıtııalar ~are erinia 
aın ttzeri - hahnde İn ·ı 
n • ıı ne çullındılı b" 11 • 

· A1 .. an pro ır •ırada 
Y•zında ·L paganda~ı harbin 

• . nıqa,·et b 1 
fti. Biz b '- - u acatı11ı i}• 
8" 4 f111:a tur)U •O 

• •ze göre 1 . . du,unııyo-
un butun ,_' ngıhz İaıparaterlu 

L •UVT'eti . • 
Q&kiki harb n~ ortaya koya-

or. anca baflarıuc'--
ı 

J' ...... ,, 

ngiliz Harb· 
gelifi gU J ı_:e Nazırının bıı söz-

. h soy) · 
•yetinde ennu' propaganda 

aıasallard ' b 
gerek. lngil " an ı aret ol. 

Lir yıl içinde ız devlet ~adamları 
f olanla..ın ' a batta bazı kere 
·ı illan . 
ı ccck kadar evıyatlarını altııst 
açıls.ça bahset ~Uyuk tehlikeler• 

INGIL TEREYE 
lOOOTAYYARE 
iLE HÜC' lM ! 

169 Alman 34 İngiliz 
tayyaresi harap oldu 

( Y az•51 üçüncü ek ) 

Başvekil istanbulda 
1STANBUL : 16 ( TORKSÔZÜ MUHABİRİNDEN TELEFONLA ) -

SAYIN BAŞV.EKlLIMlZ DOKTOR REFiK SAYDAM !SU SABAH AN
KARADAN ŞEHRiMİZE GELM1ŞLERD1R. BAŞVEKiL HAYDARPA· 
Ş4J)A ŞEHRİMİZDE BULUNAN MEBUSLAR, .VALİ, KL1MANDAN, 
EMNiYET MODORO TARAFINDAN KARŞILANMIŞLARDIR. 

Memleketin 9 şelırinde 
daha otomatik telefon 

lkiyüz iki şehir ve Kasabamız bugün telefon 
tesisatiyle birbirine bağlı bulunmaktadır 

Londra : 16 (ı. a.) - B. Churc· 
hill, Avam klmaraaındı, •t•tı•ati 
beyanattı bulunmuştur: 

••- Somıli'de Harruiha'nın ıima· 
li şarkisinde Tujargam mevıiipi igal 
eden lntiliz ~u,,veUerjnın, ~detçe f•ik 
ve tan~ lırla ve mühim top,u kuvv~t· 
le.iy,e tıkvi)'e edilmiş , bu'unan ,ıki 
fırkıdın mürekktp lıalyı:n kuvvetleri 
tuafındın m~vıJleıindtn çılurıldıklıı ı 
hakkındı memnunly..ı ver miytn bar.ı 
hıberlt.r alrlım. 

HareUt ~ .tmiş o'dutunı nazaran 
bu hususla fazlı b r fty ıöyley•· 
mem f akaıt ,.tltcek hafta yıpıc:ıtillfl 
bey anıtta şı: rkıakı vııiyet hr kk ında 
da umumr şt'"' ı e bahsedrc·tı" •• 

B. Churchııl, Sı ı ~ünü harp n· 
' 

' 

ıiytti hak"mdı beyı nat a bulupau· 
tını ukumdan a letti ceJMde llJ.(İJ,a· 
kere yapılac ... tını A "'nı k aD'ar asındı 

/ bildirıniştır. Avım K mı•ıu:ı Perıem· 

I be .l'İİDfl içtim•lmrıı 5 E} Jule le ad1or 
t•lik edtcelı tır. 

~viçı e lnıiltereıi 

Protesto mu etmit 

Selleb, lngmz tarr•relerh,in 
l•viçre Uatlnlle uçma•ırmıı 

Roma : 16 (a. a.) - Stefaai a• 
jansı bildiriyor: 

Bu sabahki Popolo di Roma ga• 

( Geriııi UçUncU sahifede) 

ırırıı harbiyle ~ıflerdi. Şimdi bir 
ada bitecrti er fryin hu yaz 

let ada-l •anılarken ı. ·1· 
... arının har . ı 11 uı: 

Ankara : 16 (TurluözU mulıabi · 
rinden Telefonla) - Telefoa, saman 
kıymetiaiıı en iyi anla,ıldığı bu aıınn 
Yas geçilemez vasıtalarıadaa biri ha
lini alanfhr. Memleketin umumi na· 
.ratanda, fenain ve ileri tekni&ia biç 
ltir ya .. tasındAa mahrum .kalmamayı 
ana prensip ittibas eden cumhuriyet 
huk6meti, lııir yandaa yurdu 111Unaka· 
le Yaaıtalariyle örerken diler taraf· 
taa da genİf bir muhabere şebek.si 
vUcudc gctirme!e tA cumhuriyetin ilk 
yıllarında b:ışlamışhr. E,kidcn, mek· 
tııbun bile haftalarca 11onra varabil· 
digi yerlerle şimdi, en ilC"ri muhabere 
vaııataları ile daima trmas haline ge· 
çilebilmiş bulunuyor. 

Hındıstandan bir man :ara lımok ı•e Fıl 

HiNDiSTANIN -· ---oı ve netic . l>1n yeni bat· 
. enın l ·1 

Cefiııi ~ö") l . ngı tere lehine 
~ crne erı b 

nı llladdel . ve unu da bir 

~i çok ;:;a~"•nd~kkttir_erek ilia 
eıı a.. attır. 

L 1 Jl'lca '' d . 
nals.i111 b 1 t111zJe 't'e ba't'a· 

u unıayer K 
ce k111dreti . . uz. arada aırası 

rııızı ve L h"l· ti .. eceliz • Ke . . •a ı ıye •ızı 
t kead· . ndı11111i övmUyeru • 
lliaaecli:rııızde sUk6n n iti· 

.,orua u· • 
llla1111a l · uır aııuye Easla 

L ' !U Uor b" J ·ı· ıll ıtsruıı "' ır ngı ıa asrarı 
ve 1111et bl~o~ . Fakat bizim yalnız 

inde d a 11nde delil, taarras 
ltanaati e. ltendirniae mabsaı fikir 
ı •uz ID ttu . nciJt d e•cu r. " Oıyor. 
e Yaa~:e e. halkın lilıtir ve kanaat• 
ı.Cl t f lutap etmenin ne buyuk 
Yan\. oldatu11u, balkı hakikat 

111 ır tıkıaa masallarla aldat. 
ı~nuııda nasıl bir auç tellk'-" 

ccıı • b"l 1 •ı Ilı 1 ~n ngilia devlet ada111• 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Telefon, bu vasıtaların belli baş 
lalarından biri ve şehirlinin iş hayatı 
bakımından belki de en ileri geleni· 
dir. Bilha-ısa Ankara, İstanbul gibi 
nUfuıı itibariyle kalabalık, saha itiba· 
riyle de dagıoık ve geniş olan ~u hir· 
lerimizde telefonsuz hayahn dogııra· 

cali buyuk mUşkulib tasavvur etmek 

( Gerisi dörduncU ııahifede ) 

r--··--------·"'\ 
Romen kabinesinde i 

tadilat yapılacak * 
8Ukre• : US ( A. A. )- • 

Kallinenln Y•kınd• tadili ve $ 
Tr•nailY•nr•ll lllrk•Ç n•Z•· * 
rın k•llln•r• girme•i b•k· i 
lenmektedir • 1 ................. ·--·--· 

ANA YA:iASI 

İngiltere ana yasanın 
Hintıil~r tarafından 

tanzimini istemekte 
Londra : 16 a. a. - Avam Jı.a · 

marasında Hindistan nazırı B. Amery, 
lordlar kamaraunda da mezk6r ne• 
zaret musteşazı Lord Oevon•hire, 
Hindistan kanunu esaeisi meaeleaine 
dair izahat nrmitlrrdir. 

Erişilmrsi arzıı edilca brdd Hin· 
distana harpren sonra bir domioyou 
statusu temiR etmrktir. 

B. Amery ucumle demİftir ki: 
Yeni Hind kanunu e•asiıinin hiz· 

(Gerisi uçuncu sabifde ) 

Yuoanistanda 
Büyük askeri 
hazırlık var 

• 
Londra : 16 (A.A.) - Helli 

kruvazörünün torpillenmesi do
JayısiyJe Yunıniatanda büyük 

rerginlik hüküm sürmektedir. 
Büyük askeı r hazırlıklar yapıl· 
maktadır. 

hılyan ve Alman elçileri 

bugün Metaksası ziyaret etmiş
lerdir. 

lngiliz gazeteleri Helli kru· 
vazörünün ltalyı tar wfından ha· 
tmldıtını yazmaktadır. 



Sahife 2 - ·-Harb yeni mi başhor 
( Bafmakaleden artan ) 

ları her halde durup dururken bu 
sözleri söylemezler. Şuhalde İogilte· 
re hugUo kendisini, dunden daha 
kuvvetli, daha mukavemetli, hatta 
gelecekte taarruza geçebilecek dere• 
cede U_aıit)i görmektedir. Bu böyle 
olunca harbin k1Sa bir zaman içinde 
bitme'i muhal bir {Sekle girmektedir. 

Nitekim, Sovyet Hariciye Komi· 
aeri Molotof geçenlerdeki nutkunda 
Te Rus matbuatı bugünlerde İngiliz
Alman harbinin uzun bir harbe inti 
kal etmekte olduğıınu soyleyip, yaz· 
maktadırlar. Bu boş bir mU1ahadc 
elmasa gerek • 

Harbin kısa bir zamaoda. bite· 
ceiini san.anların elindeki en buyuk 
delil, Alman hava kuvvetlerinin İn· 
giliz hava kuvvetlerine Ustun olması 
meselesi idi . Halbuki ; her tarafta 
izhar olunan kanaatlerden ve B. ,Ede
nin nutkundan öğrendiğimize göre İn· 
giliz hava kuvvetleri artık mudafaa 
ve tecavuzde faik bir bale gelmiş· 

lerdir. İllgiliz deniz hakimiyeti ise 
bahis mevzuu edilemiyecek kadal" 
kahil" bir UstUnluk göstermektedir • 

Muşahade edildiği gibi harb uza· 
yacak olursa, hunun en bariz tesil"
lerini evvela siyasi sahalarda göre• 
ceğiz. BugUne kadar kısa bil" harbe 
göre politikasını tanzim etmiş olan 
birçok devletler, yarın uzun bir hal"· 
be göre bir takım ihtimalleri hesaba 
katarak yepyeni siyasi kombinezon· 
lara girişeceklerdir. 

Butun İngiliz politikasına karşı 
somurtkan olaolal" . belki de yarın 

İngiliz politikasına karşı tatlı yUz 
göstermeye başlayacaklardır . Ame· 
rikanın bu urun harbte nasıl bil" va
ziyet alacagı şimdiden ammareleriyle 
mUşahade edilmektedir. Bundan mada 
kısa bil" harb için hazırlanmış olan· 
Jarın iktisadi, sınai ve bilhassa l"uhi 
mukavemetleri ne dereceye kadar 
devam edecektir. Bu tamamen anla· 
şılmayan bir sırdır. 

Hulasa , uzun bir lıarb dunya 
nizam1Dl , bugUne kadar yaşamakta 

olan bir takım ihtimalleri bu~butun 

başka bir mecraya sevkedebilir . Hele 
Avrupanın bu gUn içinde bulunduğv: 
kıtlık tehlikesi uzun bir hal"ble çok 
yaman neticeler doğurabilir . Eğer 
logiliz harbi B. Edenin dediği gibi 
yeni başlıyorsa milletlerin , devlet· 
lerio vazifeleri , vaziyetleri yepyeni 
bil" yola giriyor demektir. 

Ferid CalAI GUven 

r 

1 ürksözü 

Adana gençlik kulüpleri 
ay sonu faaliyete geçiyor 

776 mükellef tesbit edildi 
Toros Spor, Seyhan Spor ve İd· 

man Yurdu kuliip!erine 30 Ağustosta 
tevzi edilecek olan 18, 19 ve 20 ya· 
şmd,.ki beden terbiyesi mükellefleri 
adedi 776 olarak tesbit edilmiştir • 

Bunlardan başka Milli Mens11cal fab· 
rikasında 1451 , Malatya Mensucat 
fabrikasında 602 , Devlet Demiryol · 
!arı Adana işletmesinde 271 beden 
terbi,.etıi mükellefi mevcuttur. 3 Ser· 
best doktor da beden terbiyesi ka· 
nunu hüküm 'erine tabi olduğundan 

beden terbiyesi Adana mükelleflerinin 
ytkunu 3103 e baiiğ olmaktadır. 

Gençlik kulüpleri haline ifrağ 

edilecek olan Toros Spor , Seyhan 
Spor ve İdman Yurdu kulüpleri, be
den terbiyesi Adan,ı mıntakası mü
dürlüğüne..! idare olunacaklar , Milli 
Mensucat fabrikası hususi müessese 

olduğundan beden IPrbiyesi idaresi
nin emirlerine uyacaktır. İktisat Ve
kaletine bağlı Malatya Menc;ucat fab
rikasiyle Münakalat Vekaletine merbut 
Devlet Demıryolları Adana işletme· 
sinde mevcut mükellefler ise ait ol
dukları Vekaletler tarafından 30 Ağus· 
tosa kadar tayin edılecek be-

den terbiyesi müdürleri tarafından 

organize edilecektir • Bunun için 30 
Ağustosa kadar her Vekalet muhte
lif vilayetlerde istihdam edilmek üze· 
re beden terbiyesi müdürlüğü yapa
cak kabiliyette tecı übeli idareci ve 
Spor hocaları temin etmek ıztırarın

dadırla r . 

Yurdumuzda toputopu ancak 160 
hocanın mevcudiyeti Öğrenilmiş bu
lunduğundan bu hususla hayli sıkıntı 
çekilmektedir. Bu maksatla Ankarada 
" Yüksek Beden terbiyesi Enstitüsü,, 
tesisi etrafında çok kuvvetli fikirler 
cereyan etmekte ve gençlik teşk ila
tının süratle ink iş rıf ettirilmesi bakı
mından bu Enstitünün tesisine fe"·. t 
kalade lüzum görülmektedir • 

r"-""--------------~~~< 

ihracat hakkında 
Vekaletin tebliği 

Ankara : 16 (Telefonla) 
Ticaret VeKlfeti ftiyle 

bir teblilj nefretml,tir : 
Yabancı Ulkale reihraç 

edilecek mahsuıAı ve ma
mulltm lisansa tlbi tutuı. 
ması hakkındaki 2 - 13477 
sayllı kararnamenin tatbi· 
kine mütedair talimatname 
ahkamı mucibince gUmrUK 
tarifesinin 5 ve 5 numara
sma giren sütten kesilmiş 
malak ve danaların iki ya
şma kadar oıanıarının ih· 
racına Usans verilecail 
teblii olu.ııur. 

Bir kumaş kaçakçısı 

kadın yakalandı 

Hayvan pazarı civarında Maraşlı 

Hüseyin kızı Fatma Kepek adında bir 

kadmın mantosu altında 12 metre ka· 

çak ipekli kumaş sakladığı hissedilmiş 
ve kadın kaçak kumaşl<'rla birlikte ya· 
kalanmıştır. 

Fatma Kepek bu kumaşları sat· 
mak üzere kocası Mustafa Kepek ta· 

rafından kendisine verildiğini söyle
mektedir. 

lskenderunlu Malik oğlu Yusuf 
Kırmıkçı ve Ahmet Kmmkçı adında 

diğer iki kardeş de kumaş kaçakçılı

ğından derdest edilmişlerdir. Bu iki 

kardeş ise bir sepet içinde 32 metre 
kumaş ve 1 adet kuşakla tutulmuşlar· 

dır Her üç kaçakçı adliyeye sevkedil
mişlerdir. , 

Uykudaki 200,000 
Afrika kıtasımn hattı UstUvaya 

yakın yerlerinde iki buyuk afet var· 

dır • Biri insanlal"l kasıp kavuran 

uyku hastalığı, diğeri sığır ve di· 
ger kasaplık hayvanları mahveden 
Tsetse sineğidir. Eski Alman mUs· 

temlekesi Kamerun'da iki yUz bin 

kişi uyku hastalığından muztariptil" . 

Bunlar tedricen ölUme değru gidiyor· 
lar . Hastalığı tevlid eden haşere 
ancak mikroskop ile göl"Ulcbilen Try· 

panosamen'dir. Burguya benziyen hu 

hayvancık Gloıısioa palpalis isminde· 

ki bir sivrisinek vasıtasiyle insana 

geçer. Yani bu sivrisinek insanı so· 

kar ve açtığı yaranın içine mu:ıir lıa-

OONON MEVZUU -, 

şere girerek kana karışır . Burada 

turer. Baş ağl"lsı ve deroıa:ısızlık ile 

başlıyan hastalığa sebep olul". Haşe· 

relel" hastayı hitap bırakırlar. 

Dermansızlıktan hasta mUtema· 

diyen uyar. Bundan dolayı buna uy· 

ku hastalığı adı verilmişti..... Nihayet 

hastanın cumlei asabiyesi bozulur. 

Kenuşamaz. Bir kaç ay içinde basta 

bir deri bir kemik kalıl" ve nihayet 

umumi zaaf içinde can verir. 

Umumi b.arpten evvel Almanlar 

muzir haşereyi nakleden sineğin ya· 

şadığı kamışlakları ve çalılıkları ~ a 

karak umumi temizlik yaparlardı. 

Bundan başka deveranı dem cilıasın· 

daki Trypanosamen'lel"i ölduren ve 

kendileri taraf mdan bir sır olarak 

gizli tutulan bir ilaç kullanıyorlardı. 

Fransızlar da bir ilaç bulmuşlardı . 

Fakat bunu kullanaolar sonunda kör 

olurlardı. Şimdiki harp bittikten son· 

ra Afrikayı b.er iki afetin tahribin-

den kurtarmak için dunya alimlerinin 

işbirliği yapmaları zarıırl bulunuyor. 

At 

=- • 

" 1 

Adana gençlif ~ 
]kıyafeti mesel 2 

' rn 

istişare heyeti ~ 
tip tesbit etti 

Be.len terbiyesi isti1•"' bi,İl 
son toplantısında beden ter 
dana mukellefleri içia bir ~ 
mulu kabul etmiştir. Bu fot 

re kadınlar b.aki renkte n 
(eteklik), kısa kollu gömlt~ 
ler d~ kısa p:ıntalon, kıs~ .. ~O 
lek gıyeceklerdir. Bu elb•50 İ h' 
muneleri yaptırılarak bedeli ;a 
genel direktörlUğUne gönd 
Genel direktörlUlfUn vercd' .. as 

cı ra 
göre Adana mUkelleflerioi'Jldır 
mcs 'ele si halledilmiş olaC 
Adana tipi kıyafetler iJJ1o 
diğer mıntakalardan dan~ gi 
memleket olması nazari it• 
rak tesbit edilıniş bulanı.11,V,,oo 

Her viJayet kıyafet dl .aıo 
zerimle genel direktörlUte(fıd g 
teklifler yapmaktadırlar· il 
rtktöduğun beğeneceği kıf ı:tn 
vilayetlerimiz için kabul efT 

Turk gençliği yeknasak b 
burunmuş olacaktır. iin9 

~tiJ -·-Çukurova ÇiftÇeti 
• an 

mazot tevzi edl e 

Butun Çiftçilerimize ,,ılnez 
zı edilmektedir. Makine s•b • 
l erimize çiftçiler birliği 1 k 
h. h . k ~t tin ırer Uvıyet val"a 9.sı ı:~ 

bu hu viyct varakalarına be'~z 
zin muhtelif tal"ihlerde ald 1 ar 

8 or 
miktarı kaydedilecektir. 

1 
b . ft . . ~ ıO g~ er çı çımn senevı mıı 

kolaylıkla anlaşılmış olac.tj 
1
• 
ın 

Harb okuluna ~u~ 
talebenin yaptığı (ıl: 

I• a 
Ankara : 16 ( Telefot1 1e ç 

sene harb okuluna gelen ~e k 
ler zafer abidesine ıôrt: r ar 

koymuş, müteakiben Ebed Ut 

vakkat kabirlerini bir }-{eY~,l~ 
ederek tazimle çiçek kaY ' 

------ ın 
M .f . ·ı ...,.~tıtı 

aarı sıcı meav ~ r 
men'i muhakeoıe er 

Vekalet emrine alını111ş 
rif müdürlüğü sicil memur" 
him Berik, vilayet idare 1. 
men'i muhakeme kararı al;;, 
dur edildiği anlaşılmış ve dl "1c 
resi muhasebe müdürlü~ii"J' 1 
muriyete vekaleten tayın onı v tQ 

ŞEHiRDE f-1,A ::ii 

Şehrimizde dun gö1' 1 B 
Hava lıafif rUzgarlı idi· ' & h: 

En çok sıcak gölged.• tın 
idi. ~ \' 

Bu gece.A 
IJ"an 

Nöbetçi ecZ8 
g 

JI ııu 
Tarsus Kapu5ıJ • 

·d•' Halk Ecıane5• 





Sahife 4 Türk sözü 

AAOYO 

Ehven fiyatla 
Yualaue ..,aıı .. t.lllkbr. Al· 

mak iıtivenler ldarebanemiıe mü· 

racaıt etlinlar 

12215 2-6 

Mera~ : 16 (TarkaBaU mualai· 
rinden Telefoaia) - Mm.taıia•aatla 
250 tea faaal7aaaa ihracuıa .a ... a. 
ediliıa1f .W~ ba lnııuala Taki 
elac:M U...ı talepleriaia M•atak• Ta- .._.._ _ __..ıı-...ııilMıiiıiı.-......,.ıliiiııiiıılıiPlııiıılıııılı'~' 1.: 

earet .a61arlaıa ••ıtaıiyle yap1lma· 1 
" l\ttv.•'1 allbdar i1aracat~lara WJ. 
diril•İf. Tuccarlan•ıs ikaç edilecek 
partileri huarla•ala batl .. ıtlardır. 

Memleketin 9 ıehrinde 
daha otomatik telefon 
( Biırlaci ullifeaea artan ) 

ççk kolaydır. 
Httk6met, samanı kayaetlendirea 

ba auhim muhabere •asıtasiyle, yal• 
••• buyuk tehirleri delil, butun •i· 
!Ayet ve kaaalanmızı teçhiz etmek 
için genit bir programla çallfmaları· 
aa dnam etmektedir. Bu çahtmala· 
na muabct eseri olarak bu,Ua 4 7 şe· 
bir Ye kasabamızda dahilt muhabere· 
yi temia eden telefon tebekeıi kurul· 
muştur. 202 telıir Ye kasabamız da 
bu Y&aıta ile yekdi&erleriyle daima 
tema• halin.le bulunmaktadırlar. 

Davet 
Adana Atıcılık ve Avcı
lık Spor Klübü Baıkan
bğından : 

Beden terbiyeıi Nizamname
*İnin 66 ıneı maddeıi hütümlerine 
ıöre Beden terbiyeıi Genel Direk· 
törlüpae bathlafımızı bildiren mad 
tlenin Klübümüz nizamnameıine 

derci için 19- 8-940 Pazarten 
tünü eski Halkevi binasında •ıt 
1 7 de umumi kongremiz akdfltltle 
celttir. 

Bu toplantımrzda ekjuiyet ha· 
ııl olmadıtı tıitdirde yine eıki 
Halkevi binaıında 22-8- 940 per· 
ıembe ıünü ıaat 17 de umumi 
konıremiı toplanarak ekıeriyet 
0111111 olıuua bu uturcla karar it
tilw: edileceginden bütiia azaları· 
mızı davet ederiz . 12230 

Jlin 
Seyhan vili1eti Daimi En
cümeninden : 

1- Adana Me91kket baıtaneıi 
ihtiyaca bir aentJık iliç . ve malr.e· 
mei tlbbiye, açık elcıiltme ıuretile 

alınacaktır • · 

2- Eksiltme 29-8-940 per· 
ıembe günü 11at 11,30 da Seyhan 
viliyeti Daimi Encümeninde icra 
olunacaktır • 

3- ilaç ve malz,.mei tıbbiyenin 
muhammen bedeli 4563 lira 60 ku· 
ruı olup eksiltmeye iıtirik edebil· 
mek için 342 lira 27 kunıt muvak · 
kat teminah ekıiltmeden iki gün 
önce Seyhan Hususi MuhHebe vez 
netine makbuz mukabilinde teslim 
eylemeleri lazımdır. 

4- Şartname ve iliç liıtcıi ber 
gün hastane idaresinde ıörülebiJir . 

5- lateklilerin eksiltme rünü ta
yin olunan saatl• Seyhan vilayeti 
Daimi Encümenine mürıcaıtları illa 
otanur. 12227 17 -- 24 

Zayi askerlik vesikası 
lıtildil har\inde 34 iinci ltay 

3 üncü tabur 9 uncu bölükten aidatım 
aıkerrak vesikamı zayi ettim. 

YenilİDİ alacatımdın ealciıiain 
b&kmii olmadıp11 ilin ederim. 

Deruni kale mahalle· 
sinden Süleyman ot
lu :i 16 dotnmJu Ali 
Koç 

12226 

TO KiYE CUMHURIY 

Ziraat Banka 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lir 

Şube te ıjıns adedi: 265 
zirai ve ticari laer nevi banka •umelelni 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankaaınd• kumbarah ve ihbarsız tasarruf b 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çeki 

kw'a ile qatıdaki plina göre ilnamiJe datı 

4 Aclllt 1000 Lirabk 4000 
4 " 500 " 2000 
4 .. 250 .. 1000 

40 ,, UJD ,. 4000 
100 " $0 " mı 
120 .. 40 " 4800 
160 " 20 " ~200 

DiKKAT : HMaplUındaki paralir w. sene · · 
raclu iPii cliitmifn~re ikramiye çıktılı takdir 
26 f.a.lile verilecektir. 

Kmalar ıeilele 4 tlefı, l EylGI, 1 Birincikinua, 1 
Ve 1 Hdran t1rihlerlıicte çtkileceldir. 

• T. iŞ BANKA 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Planı 

K .. id.ler : t fullat. t MaJ18, 1 ~ ....... 
t ıllincite•rin tarlhlerlncle 7•••1ır. 

K11abaralı Te kaabaruıs ....... larda •• az elli r 
bulv.oaalar karaya dallil edilir. 

--- 1940 iKRAMiYELERi 

1 Adet 2000 Lirabk 2.000 Lira 

3 " 
1000 

" 
5.800 " 6 " 

500 " 
3.000 " 

12 " 250 " 
3.000 " 40 " 

100 " 
4.000 " 

75 il 50 " 
S.750 " 210 " 

25 " 
5.250 " 

T. lı BankHına para yatırmakla, yalmz pıra 
mit olmaz, ayni zamanda talihinizi de dfDtmiı olur 

ilan 
inhisarlar Umum müdür
lüğü Adana Tütün fahri· 
kasından: 

Malatya Fabrika11 için mübaya· 
U1 kararlaıbnlan 1900 kilo muhte 

lif cinı makinı yatı ile 1 O 000 kilo 
Mazotun ihale fÜDÜ olan 14/8/940 
da iıtalili çakmadıtandan ihale 

milddeti on ıün dıba uzablmııbr. 

Açık ekıitme ile abnacak olan 
yat ve Mazotun 24/ Atuatos/940 
Cumarteli ıünü ibalei evveliyeıi 
yapdacatandm taliplerin belli sün· 

Zayi tasd· 
Adananın latikJll 

kuraundan 2-3-
dıtım tudıknameJİ 
nieini alacatımdaa 
yoktur. 

12229 

Ahmed Yort 
mi yitirdim. Bu 
borcum 7olcturi 

Şıhh•• 

de bmmi vetıik ve teariaat alçele· ------

rile ~eraber Fabri1ı.ada iurul•ut 
olan komiıyona müracaatlara ilin 
olunur. 12228 


