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Vekaletlerin mliştereken verdiği karar 

Bütün yurdumuzda iki tip 
araba kulla·nılacakt:ır 

Büyük s~> han barajının in1oat safahatından 

SEYHAN BARAJINDA 
iNŞAAT lLERUYOR 

Y a.ım dördüncüde -

Yurdumuzun coğrafi \'e halkımı· 
zın malr vaziyetiyle ordumuzun bir 
seferberlik vukuunda yüksek ihtiyaç
Jan gözönünde tutularak tek ve çift 
dingilli olmak üzere askeri fabrikalar 
tarafından iki araba tipi tesbit edil
miş ve tecrübeleri yapılan bu araba
ların numune ve planları Milli Müda· 
faa, Ziraat ve Dahiliye l Vekaletlerince 
muvafık görülmüştür. · 

Bundan böyle Ziraat Vekaletinin 
halka kredi ile verdi~ arabalar bu 
tiplerden birisinden olacaktır. Bu su· 

( Gerisi dördUocU snbifccle ) 

Romen - Macar 
görüşmeleri 

Müzakerelerin yeniden 
Peştede olacağı söylenjyor 

Budapcştc ::2s (a.a) - Transil• 
-;;;;~·· mesclc~i ctrafnıdui mUzakerc· 
lcrc yeniden haşlanmak tızcrc, Romen 
huk'1metininfpck yakanda Macaristan• 
d•n istimsaçda bıı)unac•lt sanılmak· 
tadar. Görupmelere perfembe gUnU 
b41lanacatı ·n görDJmeleriıı pt!k mulı
trmel olaHk Budape;ıtcde yapılacafl 
tahmin edilmektedir. 

var Dış Tlearettmizde büyttk iolclşaf 

Sevönç verici r.akkam 
VİYANADA 
- Alman, /tolyan · .Macar -
- V'- Romen nazırlarının -- -
- l 1 t i r a k ı y' e lıu~ün -

940 daki yedi aylık i~a
cahmız 939 daki yeC:li 

aylık ihracattan 

27.005.670 

KONFERANS
1 

TOPLANIYOR! 

Lira fazla tutdu 
Ankara : ::!S [ Turk.sözU mubabi· 

rindr.:n J - Dı, ticaretimiz bak.kında 
v~rilen resmi raluuıılara göre 1940 
~·ılının yedi &)'l içinde memleketimi· 
ze 44.ai3.fiUO lira değerinde 'ithalatta 
bı.ıluoulmu~ ve buo:i mukabil 71.579.560 
lira ,ıe~erinde mal ihraç olunmuştur. 

1939 yılında ise aynı muddet için· 
de 81.340.135 lira değerinde ithalatta 
bulunulmuş ve buna mukabil 65.584.340 
liralık ihracat yapılmıştır. 

13umı nazaran, 1939 yılıodalıLi 
yedi aylık dış ticaretimizin, ihraca· 
tımı:ı aleyhinde 15.881.'195 liralık bir 
fark ~aydedilmiş olmuına mukabil, 
1940 yılının aynı devresinde ihraca· 
tımız lehinde: kaydolunan miktar 
27.005.670 liradır. 

ISVIÇRE 
TEHDID 
AL TINDA 

• 
Münih, 28, a. a. - Stefani ajan

sından: 
Voclkischer Beobahter, lsviçre'nin 

taşımakta olduğ'u ,zihniyetin ve mihver 
devletlerine karşı takip etrnekte oldu
ğu antipati ile menzuç hattı hareketin 
ve Avrupa'nın yeni vaziyetine intibak 
hususund~ki ehliyetsiz~in bir takını 
sürprizler tevlit edebiltcttini yazmak
tadır. 

Beme, 28, a. a. - lsviçre başku-
mandanlaktnın tebliti : 

,,.. •ı:ıt.k l •cırlcr için bir k 
tc\> • a ara vucude tir") ço 

Zt edilnıi • ge ı erelc 

v ' l·1 ı · ·ivaretindtı 
n.orıt lıyano son ıtr ın • 

.4/man ıe ftfacar nnzırlnrı Rilılıentr(Jp 
ııe T eleki ıle lıerober 

BAS VEKİLiMiZ 
YALOVAOA 

lsviçre seması. dün gece yeniden 
tecavüze uğramıştır. Hava dafi batar
yalanmız, bır çok kere harekete geç
miştir. Uç.uşlann istikameti ve tarzı 
hudutların bile bile ihlil edildiğin~ 
şüphe bırakmamaktadır. 

'1nlar ell . şta. Bir nıuddct 
•n crındeki t lU 

a il dcvl'cttiler opra arı, 
I! dılar, Çu 1' v,. yahut ça• 
iJ k tevzii k~fiu, köyluye sade· 

j ( a 1 de~l, toprağın 
tlı" Gerisi · ı · 

ı.ıunci snbif ede ) 

R 28 a 
_ Stef ani 

oma : - ıı. . 
Salzburgdan bildirildiğine göre. • Al· 
manya hariciye nıızın B. Von Rıbben· 
trop ve ltalya hariciye na:ıın Kont 

( Gerİ!İ döraUDCU <abifede) 

lstanbol : 28 (Türksözü muhabi· 
rinden) - Başvekilimiz refakatınde 
hususi kalem mü8ürü ve yaveri oldu· 
gıı halde bu sabah Yalovaya hareket 
etmıştir· 

• 
Ordu Terfi Listesi 

DördUncU Sahifede --........ . 



Sahife 2 

Köylüye Toprak 

( Ba•m•kaleden art•n ) 
kıymeti kredi meselesi.ne baglıdar. Köy
lüye toprak tevzi ederken ona bu 
toprağı işliyecek va'iıt.ları Ye lazım 

olan paranuı biç olmazsa en azını ga• 
yet ehven faizlerle temin etmemiz de 
lizımdır. 

t 

TORKSôZO 

Mazot - nakliyatı artık 
yapılacaktır sür'atle 

İki · sahrınç vagonu geldi 

9A 

1 
A 

Ressamları' y 

=v urd köşele! 2 

- çalışına~ "' 
~rı 

Bir ressamımız A 

Bundan maada bir çok mıntaka
larda, fakir köy lUoUn muhtaç olduğu 
toprak Devletin elinde değildir. Dev• 
let mallan ekseriya buyuk miktarda 
ve toplu toplu yerlerde bulunmakta
dır. Her fakir köyluyu eturdugu 
yerde topraklandırmak için Devletin 
hususi tedbirler almaSl da şarthr . Bu· 
ıaun şahısların elinde bulunup da la· 
yıkiyle istifade edemedikleri buyuk 
miktardaki toprakları Devlet makul 
fiyatlarla alıp o civardaki köyluye ' 
uzun vadelerle vermelidir. 

Çiftçiler Birliğinin Münakalat 

Vekaletine müracaatı üzerine isken 

derundan Adanaya yapılmakta olan 

mazot nakliyatına tahsis edilmek 

üzere mevcuda ilaveten Eskişehirden 

1 şehrimize gtns 
------------ fAla 
Gençlerimiz Malatyaya RessamJanmızın V 

köşesini görerek, tıı:ı•>''1 yarın gidiyorlar melerini ve bu .. uretle V 
li san'at rulıuaun dah~ L 

Ankarada açı lan su sporları ha· 

şehrimize daha iki sabrınç vagor·U keın kursuna İştirak etmiş olan spor 

gönderilmiştir . . eğitmeni 3ay Cevad Diblen bu kur· 

·-

Her köyluyu topı:aklandırmak 

s iyasi ve içtimai prensiplerimiz ba
kımından en esaslı vazifemizdir. Turk 
köylUsU bundan sonra buy uk kabili
y et ve t-ıneklerini kendisi için kulla
nabilmek imkanı bula bilmelidir. Cum
huriyet d evrinin bu yUksck gay eyi 
pek yakında tahakkuk ettireceğine 

e miniz. Yalnız k öylu bu işin uzama· 
masıoı c:ından bağl ı olduğu Devletin 
z irai politikasmdaı;ı. tezcanla beki~· 

mcktedir. 

İncirlik köyünde yapılacak 
su muvaffakiyetle bi tirerek dün şeb· 

rimize dönmüştür. Cevad Oiblen 1 

Ey lı11de Malatyada yapılacak olan 

büyük atletizm müsabakalarına 

Adıma namına iştirak edecek at· 

!etlerimizin antrenınanlariyle meş· 

gul olmaktadır. Spor eğitmeniRıizin 

9 atletle birlıkte yarın Malatyaya 

hareket edeceği haber a lınmıştır. 

Ferid Celil Güven 

Karabükte çalışacak 

lmralı adası mahkumları 

İstanb'ul : 28 [ Türksözü muha· 
bitinden ] - İwrah adası mahkum · 

lanndan 99 kişilik bir kafile Kara· 
bükteki yeni ceza evinde ikamet et
mek ve Karabük demir ve çelik 

fabrika)a11nda ç~lışmak üzere şeh· 
rimizden geçmişlerdir. 

İçlerinden Çanakkaleli Hasan 
Çavdan ismindeki mahkum Hereke 
ile Yarımca arasında denize düşmüş 
ve zavallı boğulmuştur. 

Milli Mensucat ilk 
mektebi sınıf eşyası 
Milli Mensucat fabrikası ilk mele 

tebi için yaptırılacak sıralar ihale 

edilmiştir. Yepyeni bir tarzda ]&p· 

tırılması düşünülen bu sıralar için 
Gazipaşa mektebinden üç tip nü· 
miine alınmıştır. 

mektep ve yol 

incirlik höyünden tam d~vreli ve 
modern bir ilk mektep yaptırmak

ta olan hamiyetli zenginlerimizden 

fabrikatör Bay Nuri Has dün İacif 
liğe giderek inşaatı gözden geçirmiş 

ve inşaat müteahhidine her Çfşid 
malzemenin en iyisinin kullamlması 

m ve mektebin ders mevsimine ka
dar ikmali hususunda ne lazımsa hiç 

çekinilmeden yapılmasını tenbih et· 
miştir. 

Bay Nuri Has aynca mektebJe 
istasyon binaM arasında bir de şo-

.se yaptıracağından bu kısmı da tet 

kik ederek mühendis, usta ve işçile· 

re sıkı emirler vermiş, fazla para 
sarfedilerek yapılan her işin esaslı, 

sağlam ve dayanıklı ormasım söyfe. 
miştir. 

Orman kadrosunda 
Urla beşinci smıf Otman mü

hendis muavini Bedri Kısakürek ay. 

ni vazifeyle Kozana.Kozan dördüncü 

sınıf Orman mühendis muavini Av

ni Ural da Anamura naklen tayin 
edilmiştir . 

Silah altına alınan 

memurlar.o vazifeleri 

Talim ve manevra dolayısiyle 

silah altma almanlaııo maaş veya 

ücretlerin!n mensup oldulda:ı daire

lerce tamam olarak verilec~ğini d~
ha evvelce yazmıştık. Talim ve ma 

nevra dolayısiyle vazifeden ayrılmak 

ne mezuniyet ve ne de resmi bir va 

zifenin ifası mabiyetiode görüleme· 

diğinden bunların yerlerine tayin 

olunan vekillere maaş verilmesi la
zımgeldiğindcn, maaş tasarrufatıoa 

riayet lüzumu gözönünde tutularak 
silah altına alınanların yerlerine ve-

kil tayini muvafık görülmemiş , Da

hiliye Vekaleti bu hususta vilayet

lere bir tamim yapmıştır. 

( 
G0N0N MESELELERi 

L:====:ıı 

) 
11=====================-::/) 
KARŞISlflDA 

lngiltere - Türkiye ticareti 
( Anadalu Ajansının Lord Blam'e ait haberi) 

İugiltere İmparatorluğu Balkanlar ve cenubu şarkl 
memleketleri ticaret birliSi mUmessili Lord Blem Ka
rabuk'te tetkikler yapmak Uzere Ankar:ı'ya hareket 
etmiştir. Krabuk'te tetkiklerde bulunduktan ııonra tt>k· 
rar lzmir'e dönecektir. Lord gazetecilere beyanatında 
demiştir ki: 

"- İzmir, bize y1.:pyeai bir alem, mUkemmel bir 
çalışma sahası olacakbr. İzmir ve hinterlandının bu ka· 
dar zengin ve verimli olduğunu zannetmiyordum. Bize 
gösterilen samimiyet ve husnukabulden çok memnunuz. 
İzmir Fuarı muazzam bir hadise, eşsiz bir eser olarak 
mutalea olunabilir. İzmir Fuarını bundan evvel ziyaret 
ettiğim iki buçuk milyon nUfuslu Glaskov şehri fuarıo
dan daha mukemmel buldugumu itiraf ederim. 

Muaıessili buluaduğum Britanya ticaret birliği 

Turkiye'de faaliyetine İzmir Fuarına iştirak etmek ııcs 

retiy le başlamış bulunuyor. Gayemiz memleketlerimiz 

arasındıt. ötedenberi devam eden iyi ticarl mUnasebet· · 

leri inkişaf ettirmek. ticari maniaları kaldırmak ve kaı:-
şılıklı ithalat ve ilıracaat bağlarım sağlam e<1aslarla. 
tııkviye eylemektir. Birliğimiz Turk itb.alat ve 1lıracat· 
çılarrna azami yardım göstermek kararındadır. Başlıyan 

ticari mUnasebı:t]eri harp zamanına malısus zannetmek. 
salim' bir görUş ifade edemez. Bu harp muz~fferiyetle 
bitip sulha varacaktır ve ilı..i memleket arasında devam· 
h ve şimdikinden daha çok emtia mubadelesi yapmak. 
emelim izdir. 

inkişafını mu mktta kılııı~ t 
ke ndilerini memleket ·~ 

ı~ 
rıh , çalıştırma vı kar11' 

işle iki sened~aberi ııırc =:. 
t~mizi~, . resqacnlarılfl1ı:k~ 
) urd ıçınde gezilere ç 

evvelce yazmıştık. Jllrıl 

Üçuncu~u bu seııt ~ 8" 
l · ~ an bu memleket gez•S ha 
r essam .Bay Edip Jia~tfl:Uv 
gönderilmiştir-. ouadeıtb 
b L .• ~11 raıı 

u unaa bu genç re~· 

evvelin ilk haftasına ~· ' in 
kalacak ve Adananın ~t tere 
için da.lıa faydalı göreC· dü 
y e ve kö.ylerinde de JJ ~la 
l erini hazırla"·:ıcaktıı., ti Ate) 
rb.f ıodan kendisine he~tO için 
lar gösterilen kn·metlı sJ d . . ' muvaff akiyetler dilerıS . 

Jht • 
'• 

Beden T erbiyeS;';
1 

lefleri muayeO :alu11 

sonunda bWind 
__ __,._. ırda 

·/tal ı Beden Terbiyesı Jı 1 

beden terbiyesi bioasııı ~ve 
doktorlarımızdan Bar•0 ~de 

it 
yat, Bay Suad .Serell l 
mal Satır tarafından yı ' 

• b 
lan sıhhi muay~oelerı tfrj 
vam etmektedir. GerıÇ 

·ıı. 
mız sıhhı muayenelerı ef 
sa kadar ikmal edifeC 
dedirler. 30 Ağ1,1stos 111 ~ 
tirak edecek olan ge~çl ~ 
tesbit edilmiş, bu kıt' 
danlığını Bay Cevad ~f' 
ması muvafık görül!fl11 t" : 
O . . tle 
smanıyenuı ı 

1 
daha mektebe~ )"ti 

. ( ~ıl'l'ev 
Usmanıye : 28 ~ , C. 1' 

zamıza bath Y enikor. ~ltak 
H . Jı' • emite, Ende, Tacır ılr h 

sızca köylerinde yaP' /'l.il 
ilk mektep binalarıl'l111 JI 

.. ftt tnd' 
ilerilemiıtir . Bu kof ıi 1 

pılmakta olan mekttP ~tı 
mevsiminde tedri••t. r~f'eh 
tir. Köy muallimleriıı.ıfıı /ıkiy 

d.. . M rı atı 
ıına onmelerı a• du 
yazılmıştır , -4lır 

ft~Yü 
ŞEHiRDE ~ •dın 

o~ l. 

Şehri en izde dü0 g j' P6hu 
' JI' 

bava hafif rüzgarlı 1 Jl 
cak gölgede .36 
muştu. 
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llKSözti 
' ~ CAZtll - ADANA,-

Abone Şartları __ _ 
12 A>lık l?OO Kuruş 
Aylık da obone yapılıı 

l-Dı§ memf P.ketler için 
AIJOttf' lıP.dı·li drgişmez 
Yultıız postrı masrafı 

zammedilir. 
2 -11- { . . "d .. un ar ıçırı ı areye 
rnurucaat edilmelidir. 

Yunanistanda 
askeri tedbirler 

Atina : 28 - a. a. - Royter : 
1939-1940 sınıflaıı şimdi silah al· 
tında bulunmaktadır . Şimalden ge· 
len raporlarda, geçen hafta diger 

ifşaat dört sınıfın askere çağrıldığmı bil. 

--- dirmektedir. Ayrıca malum olduğu 
sıı tayyareleri mt!ğ~r üzere, makamat tarafından Şimal 
~~,~beye girmemişler mıntakasında gizlice ihtiyat tedbir· 

VERrA~[) TARAFINDAN leri alınmıştır.Mamafıh ltaJyan radyo 
LER. Ltvuş OLAN EMiR- ve matbuatında müşahede edilrn 
MAN NEŞREDJLOlC.l ZA- gevşeme üzerİnf', resmi mahafil de 
LE!( 

1
DONYA 1 IAYRET- daha nikbin bu1unmaktadır. 
ÇıNOE KALACAK 
N 

Bitaraf müşahıtlerin fikirlerine 
evrork: 28 a. a. b k nazaran, Almanya , Avrupanın Ce· 

Ca 1 Fransız hava nazırı B ot A · nubu şısrkisinde bir karışıklığın zu· 
St 'ı , rne!ıkalı muharrir B. huıunu arzu etmediği cihetle, teskin 

1 
et c c bır mülakat vere 

arı aö I . edici bir rol oynamaktadır Romen-
• Büyük ~ ~nııştir : Macar müzakerelerinin başlamak 
'~ }'tını rn rıt.anyanm mukave· üzere bulunması. müşahitlerin kana-

vvei ucıp bir şeydir. Hal atini teyid etmektedir. Zira Alman· 

•naa::~~~:Yesinin yüksekiiğı yanın l>u müzakerelerin bir çıkmaza 
İngilte 1 e kabili kıyas de· saplanmasından İçtinap rttiği zan· 
tc rna;ı'_,Ye Yardım etmeliyiz. nedilmektedir . 
iinyad up olacak olursa, hür T 
"h an kalk roçk inin cesedi yakıldı 
a arc ar. " 

· elcrin kabık nazır , tank. ve külleri karısına verildi 
'. "1..;IJ F 1>'hıctini tak .ı.·, ed-me ı. ,., a u ' · MeksiKa : 28 (a.a) - D.N.B. Le. 
• d ' rısız e k.. h b' . . is ' erek - r anı ar ıyesını on Trotsky'nin cesedi dün öğled~n 

. ,sozleri .. 1 d : ııe şoy ı.: ev·11n sonra burada yakılmış ve külleıi dul 
neral W zevcesine vcıilmiştir. 
01an en1;~rgand tar~~ından ve Bir İngiliz denizaltı 
tındutu tr neşredılıp de tet 
de kat 21trıan dünya hayret· gemisi kayboldu 
da ta" acaktır. Frarısanın kafi Londra : 28 fo.a) - Amirallık 

ı Yar · lıların bi)tsı ~ardı: Fakat A· dairesinin tebliği: 
\'cud liıedıklerı birşf'y var • lngiliz Spearfish denizaltı gemi· 
e g~rırıdan~ak yarısının harp sı üssüne dönmekte çok fazla gtcik 

· crıl · l k t ıdebi' k mış olmasıdır. ık rr.iş olduğundan, bu gemiyi ayne· 
ece ·· 1.30() .. . uç bin tayyareden dilmiş telakki ttmck icabeylrmek-
u •si imal edilmiştir. tec.I ir. 

!tf P\t Of AN R'ADr 
: 04y 

IO GARNETT Çeviren: NEVZA'? GÜVEN 

Bu su 
· tilkin· retı: bir hayli zaman geçirmişlerdi. Nihayet zavallı 
tvriye ın gozlerinden sessizce yaşlar akmağa ve şiddetli bir 
l' tbric{akalan~ıı gibi titremeğe başlamıştı. Bunun üzerine 
ak Uzu de gozyaşlarını tutamamış ve toprağın üzeı ine otu· 
hayv n, uzun ağlamıştı Bu hıçkırıklar arasında, ıstırabı içinde 
Ünü a~ın .. yüzünü öptüğünü unutarak, kucağındaki tilkinin 
I< ' gozunü öpüyordu. 
arantık .. k .. 

dine ~o ~nceye kadar hu suretle kal<lıktnn sonra biraz 
I< gclebılmışti. 
arısını ev "t" k .. Onu e g~ urrne ıçın, herhangi bir şekilde olursa ol-

~hilnıc~a~~?mak ıcabedeceğini düşüııdii. Görülmeden onu gö· 
1Yı Pa d ç~n .. k~raıılığın tamamiyle çökmesini bekledi. Sonra 
ıı~ r esusunun altın ld d'· . . d 

q b· a a 1 ve uğmelerını sımsıkı vur u. 
d ır taraftan k tb · · UYduır.u d . a ını saran acı, diX.er taraftan karısına kar· 

6 erın "hf 6 

tırnıak . . . 1 • ırasıyle onu kalbine biraz daha yak· 
Y- ıçıo yeleğ'ını ve aö 1 x.· · d • 

Uk bir ıst b 0 • m e.sını e yırtmıştı. Çünkü, bıı, 
ıra ın pençesınde k d . ın ve ne d b" k ıvran ığımız zaman, ne bır 

Ç e ır er ek gibi dex.·ı k ocukların büt .. d dl . . . .s 1 • çocu lar gibi hareket ede· 
s" un er erı ıçın en b" "k ·1~ . 1 . . une, anneleri ol d ,... uyu ı cıç ıse, anne ennın 

ma 16' zaman birbirlerinin kolları arasına 

• 

Çörçil'in Dögol'a 
bir mektubu 

Londl':ı : 28 a. a. - Başvekil 
B. Çörçil, General de Gaulle'a Jaz· 
<lığı bil' mektubda şöyle demekte· 
<lir : 

Frıınsız mUstemleke arazilerine 
vcl'ilccek iktisadi yuclıoı hakkında 

f ngiliz huk Om eti adana yapıl:ın ruuh· 
telif beyanata te•fikan ve Çad ara· 
zisinin nılıttefikler davasana iltihakı 
sebebi ile, lngili:.: hulı.Oıueti adıoa si· 

:ı:c şu cihetleri teıniu etmek iste· 
ri ııı: 

1 - İttifakımıza mUzaheretlel'İ 
şartiyle butun deniz aşırı Fransız 

arazisine, ekonomik istikrnl'larını mu· 
haf az:ıluı için, bur Fransa topl'agan
da mUsbıkil ve meşr(l olol'İte teşkil 

edinceye kadar iktiduımızda olan her 
şeyi yap:ıcagız. 

2 - Z:ıf ere götUl'en yolumuza el· 
gel olmadıkça, hl\len e'iir bulunan 
Fransa ile te~ası 'bulunıuay~n buyuk 

Fransız iınparatorlu~u kısırularıoın 

ticaretini inki~af ettirmege ve idare· 
sine yardım eylemeğe ba:ı:ırız. 

Bu teminat, LUlUn hur Fransız· 

!arın şefi !nfatiyle size iltihak eden 
arazilert: gittikçe Jaba ziyade: bir 
kuvvetle: ~:ımilJil'. 

Bulgarlar Dobricayı teş-

rinevvelde işğal decek 
Sofya: 28 (a.a) - D.N.B. Bul

gaı farın Dobricıyı aıami f eşriniev· 
vel bidayetinde işğale başlıyıcakla. 
rı öğrt>nilmiştir. 

Bulgar hükumetinin Dobricayı 
EylUI bidayetinde işğal arzusunda 
bulunduğu şayiası, hakikata tevafuk 
etmemektedir. Mamafıh Dobruca 
arazisinin sembolik surette terkine 
daha yakın bir tarihte başlanması 
da mümkündür. 

atılarak sokulmaktır. 

lngiltere üzerine 
Alman hücumları 

Londra: 28 (ı. a )- Haber A
lındıtına göre dün akşamki akınlar 
esnasın Ja düşman tayyareleri yük· 
sek inf ılaklı ve yangın bombaları at. 
mışlardır. Londra mıntıkasına iki 

yangın bombası düşmüş ise de hiç· 
bir hasar olmamıştır. Lon.lra civa
rına da bir mikdar bomba ıtılmış-

sa da hali araziy~ düşerek çukurlar 

açmaktan başka hasar yapmamışhr. 

lngilterenin Şimali şarkisinde 
Alma.n tayyarC91eri lıir treni mitral-

}1Öz att'şine tutmuş ve katar bir tu
nele girerek yolcuları korumuştur. 

Bir kişi yaralanmıştır. Yolcular kur
şunların vagonlara çarptıklarını aa· 
rih surette işittiklerini ıöylemişler 
dir. · 

Cr.nubu garbi mıntalcasında bir 
düşman tayyaresinin düşürüldütü 
7.ann~dilmektedir. 

Almanlara çokça ekmek, 
Alman himayesi altında 

bu\unan halka ise 1.. 

Lon.fra . 28 a a - Nim resmi 
kaynaktan bildiriliyor : 

Erııi~ kıynaklardan, lnailiz hü· 
kumetiı.irı ıelihiyetli servislerine 
gelmiş ola ı mala nattan anlaşıldı

tına nazaran, pratik sahıda tatbik 

edil.mt l te olan gıda maddeleri ve· 
sika usulü, himayt. altında bulunın 

milletlercJt-n fazlı Almınlar lehine 
yürünı~k t,.Jir. 

Hava tarnamiyle karardıktan sonra, B. Tebrick büyük ted
birlerle tilkisini eve soktu. Fakat bütün tedbir ve ihtiınamlarına 
rağmen köpekler tilkinin kokusunu almışlardı. Onları susturmak· 
tıı bir hayli güçlük çekti. Tilkiyi bu suretle eve soktuktan son
ra, onu, hizmetçilerden saklama:-ıın çarelerini düşündü. Kucağına 
alııı ak yatıık odasına götürdü. Sonra tekrar aşağıya indi. 

B. Tcbrick'in evinde üç hizmetçisi vardı: Aşçı kadın, famdö
şambr ve ihtiyar sütıınnesi.. Bu üç kadından l..ıaşka bir de seyis 
veyahut bahçevan (istediğiniz g'ibi ad verebilirsiniz) vardı. Bu 
adam bekardı. Ve şatoya yanm mil mesafede bir amele ailesiyle 
beraber oturuyordu. 

B. Tebrick aşağıya inerken famdöşambrla karşılaştı: 
- Janet, dedi, çok fena bir haber aldık. M.ıdam Londradan 

çağırıldı. Ve öğleden sonra derhal hareket etmek mecburiyetinde 
kaldı. Ben işlerimizi yoluna koymak için bu gece kalıyorum. Sa
na ve Branta bir ay izin vermek mecburiyetindeyim. Yarın der
hal hareket etmenizi istiyorum. Her halde Fransaya ıeçeceğiz. 
Ne zaman döneceğimizi de bilmiyorum. Lütfen bunu ötekile
re de söyleyiniz. Şimdi çayımı hazırlayın ve bir tepsi üzerinde 
çalışma odama getirin. 

Janet hiç birşey söylemedi. Mahçııp bir kızdı. Bilhassa er
keklere karşı. Fakat o, mutfağa girdiği zaman B. Tebrick bir
denbire iÜrültülü bir konuşma işitti ve aşçı kadının yüksek 
P"rdeden hayret seslerini duydu. Odasına çayı getirdiğı ıaman 
janet'e: 

- Yukarıda size ihtiyacım olmıyacak. Sandıklarınızı hazır-
layınız, ve yarın sabah sizi istasyona aötürınek üzer b 
ı ı · · J , h b 0 c ara ayı 
tazır aması ıçın aınes e a er veriniı.. Şimdi meş ı F ka 
h k 

. . d 
1 

. . gu um. a t 
are elınız en evve sızı göreceğim. 

- Sonu V•r-
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Beden Terbiyesi mükellef· 
lerinin ilk faaliyeti 

Şehrimizde teabit rdilıuiş olan 

Beden terbiyesi mükcllt<fleri uu cu· 

mı günü sabahleyin tam saat ye

dide eıki halkevi , şimdiki bedtn 
terbiyesi binasında toplanarak 30 
Aguıtı be,ramı tört.nine ~ıtirik e· 
decektir. 

Seyhan ba~ajı inşaatı 
ilerliyor 

Bir kaç gün tvvel de yazdıtımız 

gibi, Çukurova topraklarında sulu 
ziraatı tenılo dmek için kanal ve 

Reiülitör iuıaatına hararetle devam 

olunmaktadır. 

Y aptat ıınız tctkilcatta "ve aldığı
mız malumata göre, büyük Seyhan 

. barajmm nr:hı in garp tarafm~aki 
kısmı inşa.ıtı hayli ilerlemiş, beton 
ıedlet yükselmiştir. Karşı kısmın 
inıaat hazırlıklara başlanmıştır. 

Vekile tler;n müştereken 
veroiği karar 
( Birinci sabifedeıı artan ) 

retle Adar ada son zamanlarda tekrar 
hortlayan manda arabalara da, bu ka
rar üzerint• ortadan kalkmış olacaktır. 

Karabak fabrik~sı bu arabalara 
muktazi d ·mir aksamı seriğ' halinde 
yaparak ucpz. fiyatlarla satacaktır. Dev
let müesst selerile nimresmi müessese
Jeler, yol i ;lcri müteahhitleri, alelumum 
devlet ile ı ş görenler ve nakil vasıta
larına mü ! : ıaç olanlar bu vasıtaları 

kullanma~ ıı mecbur edileceklerdir. 
Kabul edilen plan ve proje nor

mal zama·.lara ait eb'ad ve evsafa 
göredir ve bu arabaları muhtelif cins 

hayvanlar çekebilecektir. Bugünkü 
şerait ahında proje ve numunedeki 
eb'ad ve muayyen şekillerdeki esasata 
dokunulmamak şartiyle malzeme ev
safında tacJilat ve değişiklikler yapıla
bilecektir. 

Viyanada Kouferrans 
toplanıyor. 

_ ( ~iJ:inci sahif edeo artan ) 

Ciyano, dört milleti alakadar eden 
meselelerin müzakere~i için Macaristan 
ve Romanya hariciye nazırları Kont 
Csaky ve B. Manoılcsco'yu Viyanaya 
davet etmişlerdir . 

Viyana konferansı , yarın başlıya
caktır . 

B. Von Ribbentrop ve Kon Ci 
yano, buiün Viyanada bulunacaklar
dır . 

Roma : 28 - a. a. - Stefani : 
Hariciye nazırı Kont Ciyano , bu sa
bah saat 9,55 de tayyare ile Viyanaya 
hareket etmiştir. Kont Ciyanoya , bu 
seyahatinde, Almanyanın Roma büyük 
elçiıi B. Von Mackenıen ile orta elçi 
Vitetti ve ltalyanın Budapeşte ve bük· 
reş elçileri refakat eylemektedir . 

Hususi bir vazife ile Lon
dradan ayrılan general 

Londra : 28 a. a. - Yakınşark 
Fransa ordusu aenel kurmay baş· 
kana iken ,aon günlerde lngiltereye 

giden albay Delarminat, hür Fransız 
kuvvetleri kumandanı general de 

Gıulle'd .. n talimat aMıktın sonra 

huauıi bir vazife ile Londrayı terk 

etmiıtir. 

TÜRKSÔZÜ 

Zafer bayramını Adan d 
büyük bir tezahüratla kutlayac 

GENİŞ 8İR PROGRAM HAZIRLANDI 
Zafer bayramı yann şehrimizde 

büyük tezahürat içinde kutlanacaktır. 
Hazırlanan geniş programı aynen aşa
ğıya koyuyoruz: 

1 - 30 Ağustos 940 Zafer bay-
ramı aşağıdaki sıra ile yapılacaktır: 

A) Kabul resmi, 
B) Geçit resmi, 
C) Atatürk anıtına çelenk koyma 
D) Saygı atışı, 
E) Fener alayı, 
2 - Kabul resmi; Tümen komu

tanlık makamında yapılacaktır. 

Saat 7,40: 7,55; Adana garnizo· 
nunda mevcut muvazzaf ve yedek 

Ordu terfi listesi yüksek ı 
lastikten geçti 1 

Ankara : 28 ( Türksöüü muha· 

bi . inden) - Ordu terfı listesi bugün 

Reisicumhurun tastikine iktiran et 

miştir. Bu listeye ·göre; Nııfız Gür· 

man ve Sıllh Umurtak Or genual · 

lıta; Zekai Okan tüm generallığa; 

Beı köz, Zeki Erkmen, Şahap Gürltr, 1 

Kenan Esenkut, Necmi Ahlkan, Hak 

ki Uluğ, Safvat Pozantı, Rasim Çok 

sever, fahsin Erserin, Sırrı Seyrek, 

Celilettin Yaka!, Zeki Dotan, Şe· 
fik Çakmak, Razı Biltan ve Rıza 
Tut generalhğa terfi etmişlt>rdir. 

Seyhanlılar yakındv bir 
gardenparti veriyor 

Şehrimiz Seyhan spor kulübü 

Eylu!ün ilk haftası sorıunda Atatürk 

parkında fevkalade bir Gardc:npaiti 

vert.cektir. Hazırlıklara başlanmış

tır • 

Belçika altınları 

nereye nakledilmiş ? 

Bülucş : 28 a. a. - Stefani ajan 

sından : 

Be içi~ a milli bankasının müdü· 

riyet komitesinin bir müzakeresi u· 

na.ında bankanın müdürü umumisi 

B. Yans~en, bankanın -altınlarının 

sabak hükumrtin emriyle, Fransa 

ve lngiltere milli bankalaı ına ve 

cenubi Afrikayı nakledilmiş old~k

larmı beyan etmiştir. 

B. Y an11cn Belçikanna bunlara 

vazıülyet olmadağmı ilive etmiş· 

tir . 

Amerikanın hazırladığı 

hafif torpido filosu 
Vaıinglon : 28 a, a. - Stef ani 

aıansınnan : 

Bahriye nazın B. Knox son de· 

uccde hafif torpidolarla sahil mu-

hafızı harp iemileıinden müteşck· 

kil bir fılonun hazırlanmakta oldu 

~unu bildir mittir. 

• 

subaylarla askeri memurlar. 
Saat 8: 8,30; Vali, Saylavlar, Be

lediye ve halk partisi, Demiryolu er
kaniyle fabrika ve diğ'cr teşekküllerin 
mümesssilleri, 

3 Merasim 939 senesi Cumhuriyet 
bayramının kutlandığı a5falt şosenin 
şarkındaki istasyona yakın spor ala
nında yapılacaktır. 

Merasim yerinde tertiplenme, me
rasim komutanı Albay Rıza Kazankaya 
laraf ıııdan düzenlenecektir. 

4 - Merasim ve geçit resmi; aşa· 
ğıdaki izahata göre cereyan ede
cekliı . 

Teşekkür 

Maruz kalJığım tehlikeli bir has. 1 

t alığı Şt"fkat ve merhametle bütün 1 
ha~talarını bağrına basan Doğumevi 

DoKtoıu kıymetli sayan Bay Şükrü 

Konuralp muvaffakiyetli amt:liyıt 

ve tedavisi sayesinde yeniden ııh· 

hatime kavuıtutumdan dolayı say· 
gı ile minnet ve şükranlaıımı arzet 
mt"yİ bir vazife bilirim. 

Adana : inhisarlar si 
cil memuru Hayriye 

Güvcnöz • 

12267 

Zayi muhtarlık n1ühürü 
Bıçılkanlı köyü muhtarlık mü 

hürü zayi olmuştur. 

Yenisini yaptaracatımdan zayi 

olan muhbrhk mühürünün hükmü 

olmadıtını ilan ederim. 
Ceybanın Bıçalkanla kö 
yü muhtıra Du~muı ı 
oğlu Ômtr Ôzdemir 

12264 

Zayi şahdetname 
Adana senayi mektebinden ıl

dıtım şı.hdetnameyi zayi ettim ye

nisini alacağıındıa eıkiıinin hükmü 

olmadıtını ilan ederim. 

Milli Mensucat f abrikasanda 

Tes\'İyeci uıtua Abdullah 

otlu Nuri Bulat otlu 1226' 

ilan 
Seyhan Vilayeti Defter
darlığından: 

Veraset vergisinden 29213 lira 

4Q kuruş borçlu Abidin paşa zade 

Rasih Dino verueıinin sıra butlar 

mevkiinde kain ve tapunun Mart 

931 tarih ve 145 ve Ni1at 9:i3 ta

rih ve 131 numaralarmda kayıtla vcı 
6 hisseye münkesim 48500 dönüm 

tarlalara tahsilat komisyonu karariy

le 28/8/940 tarihinden itibaren 21 
gün müdddle müzayideye çılcarıl 

mış olup 8/9/940 tarihinde birinci 

ve badelkarat 10 gün sonra ihalti 

kat'iyesi icra kılmacatından talip 

olanların yevmi mezkürde vilayet i. 
dare heyyetine müracaatları ilin o-

lunur. 12266 

A) Merasim· saat 8, 
• •• tarla diğ'er teşekküOerı 

başlar. 

B) Teftişin sonund• 
C) Nutuklar. 
- Tapçu aiayındaD 
- Tümen KomutaJllo 
- Türkkuşundan blıo 
5 - Söylevden saııt'. 

mutan, bütün askeri 
erkanı Atatürk parkı öıı 
mış olan tribüne teşrif ,J 

6 - Komutanla V 
aldıktan sonra saat 9~ 
duruşundaki sıraya gc>re 
başlıyacaktır. 

7 - Merasim kıt' ..... 
de - Abinpaıa - T~ 
den garnizonlarına dö._..,.~ 

8 - Saat ıo,ıo dl 
ihtiram bölüğü (Demi,ycıl 
bütün subaylar Atatürk 
lunacak, Atatürk anıtılll 
konulacaktır. 

9 - Saat 12 de 
sahra bataryası taraf ındl' 
rasim hartucu atılacaktıl• 

10 - Geceleyin b 
kiyle, askeri bir müfret'ı 
da fener alayı yapmak 
rü yanında toplanacak c 
alayı törenine Adanadl ır . 
teşekküllerle sayın A~er 
ıruP halinde iştirak 

1 
vereceklerdir. 

11 - fener alayı .. 
kumet konağ'ı - Yatcanıll 
de· Vali konağ'ı -Askerf 
rinden) Taşköprüye 
rada merasime nihayet 

12 - Merasime 
üniforma ile, trib~ 
devlet memurlariyle di • 
mümessilleri resmi el 
adcceklerdir. 

Seyhan Vili 
terdarhğından: 

Kazanç :vergiliod" 

med kızı Sıddıkının 

Cumhuriyr.t fabrika 
edilmekt~ olan di.ıel 
motörü satışa çıkı 
cı bulunmadıtmdıo 
deti 29 8 940 Per 
kadar uzatalm11tır. 1 
lüm muamelrıi 1111 

Alıcaklarm ıuiis' 
motörü rörmek isti .. __,_.. 

tıhıilit ıef litine 

o'unur. 
12257 

Askeri Fabri1' 
müdürlütün'1~tr. 
Kullanılmış bıf 
ri alınacak. 

Takriben on t • 
mış bir Yol silindiri 

mık iıtiyenlerin bir 
Müdürlüğümüze IPar 
silindirin mufassal 

durumunun ve 
kalede teslim fiıtıOI' 
bildirilmesi. a4 
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• 
bir yumurta 

crilCada Novı Bedfort kaaa • 

Ccyaıiı Kuk namında bir · 

n tı~utu ÇOıt ıarip bir yu-

Y~ınurtlıaııtbr • Bu yumurta 

1( değıl mik'ib ıekliadedir • 

1 
uk bu garip şekilli yumur- I 

rı lllıaıık için pamuklar içine 
Ve it- -1c k Be uçu bir kutu içine 

Y•ı: saraya göndermiştir. 
YU~rt · ı B R tq ı ı c . uzvelte bir 

P _IÖbdcrmiı. Mektupta İn
au~u~ı~clcsi münasebetiyle 1 

1 ~bındc söyliyeceii nu · j 

111 
.SCsı kısılmamak için bu 

Urtay1 k d. . . 1 
nderdiıı.· . ~n1 A ısıne hedıye ola., 

• 
11ını ı ave dmiştir . 

tr Ceza usulü 
ttikadı F 

bcnu- . •r Vest mıntaka
ı: ırısa 

0 n ayağı basmamış 
raııarıt 

kızıl dc/·r vardır. Bu orman· 
ıun b· ılıler Yaııyorlar . Bu 

·1c1 ır seyahatten dönen 

ı1 d s~~Yablarından Ston Le· 
erılılc · 

ılıu'ıd rın sabıkalı hırsız. 
''ltlık . . k d'I . bir u ıçın ~n ı erme 

tdir ~ileri olduğunu hikaye 

•rın h~r •zıt . derililer sabı:Calı 
er Pa Ycrıı hırsızlık akabin· 

ıurttl rtnaklıtım kesmektedir 

~lı~ on hırıuzlıktan sonra 
r b le Parmakları kalma

• QU t · 
r ii . cdıp usulü F ar-V est 

Ztrtnd 
ltrb· c şayanı hayret de· 

1Yttki ' teıiıler yapmış-

--------aınaı k arasında çıkan 

- .'nlı kavga 
''•Yet 
tnaı ls:balleainden Şerif ot 
cblll ad adında biri arka· 
-~0tfu Hacıyı yük tqı· 
•ıtır C c;.kı ile baldırından 

•ltırı~ ••ih tutulmuş , yaralı 
•lırı111ıf tar • 

O~L·ı· 
· "'•ni l> ın •r c . ır meslektqını ver 

G Prof =~ı: liava. klinitinin di 
Ya birıd?r Ferid bugün de 
lık otu 1
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Balkanlarda 
kuvvetli 

hazırlıklı 
ordulardan 

bulanan 
biri 

Y ugo slav ordusu 
Balkan hadiseleri arasında bugün dır. Seferber edebilcccki asker bu 

gözlerin çevrildiği memleketlerden bi- itibarla 3 milyona inhisar eder, bun· 
ri de Yugoslavyadır; ve Yugoslavya lann 1.200,000 i mükemmelen talim 
daima hazırlıklı yaşamaya mecbur o- görmüştür. 
lan devletlerden biridir. Askeri hizmet 21 le 50 yaş arasın-

Hele Adriyatik denizini sadece da her erkek için mecburidir ve bay-
kendine mı-hsus bir iç deniz sayan rak albnda hizmet müddeti 18 aydır. 
ltalyanın Arnavutluğu işğalinden son- Nizami ordu 15 piyade tümeni, 
ra, Yugoslavya, bu hazırlığını daha iki süvari tümeni, bir muhafız tümeni, 
şiddetlendirmeğe mecbur kaldı. Nite· ve bir hudut muhafaza kolordusundan 
kim bir taraftan asker yetiştirmeğe ve mürekkeptir. 
teçhizatını yenilemete çalışırken diA-er Yekün itibariyle asker mevcudu 
taraftan Sovyet Rusya ile uzlaştı; ve 135,000 adamı bulur. 1939 da, vt-rilen 
bu suretle komşusu ltalyaya karşı Sov- rakamlara göre. bu mevcut şu suretle 
vetlerin bir nevi garantisini almış ol- inkisam ediyordu: 9,288 zabit, 10,076 
du. küçük zabit, ve 123.317 nefer. Buna 

Yugoslavya mesahası itibariyle 9 alaydan (4600 zabit, 4.050 küçük 
Faransanın yarısından az daha küçük· zabit, 14.000 jandarma) mürekkep jan-
tür; ve nüfusu 15 milyona varmakta- darma kuvvetlerini de ilave etmek la-

zımdır. 

Memleket topraklan beş askeri 
mıntakaya bölünmüştür ki bunların 
merkezleri Nensatz, Saray Bosna, Os
küb, Zafreb ve Niş'tir .. Bu ordu ımn
takalannın her biri üç veya dört tü
men böli'esine aynlır-

Her ordu mıntakası üç piyade tü
meni, bir topçu alayı ve muhtelif pi. 
yade alayı ve muhtelif idare uzuvlanm 
ihtiva eder; piyade tümeninin üç veya 
dört piyade alayı, iki topçu alayı ve 
muayyen bir miktar diğer gruplar var
dır. 

Süvan tümeni iki alaylı iki liva· 
dan bir topçu grupundan ve bir bi
sikletli taburdan mürekkeptir. 

Fuar / ilminin çok gü-
1 

Piyade tümeninin tipi klasiktir, fa
kat dağ alayı dört taburdan, bir ke
şif bölüğünden, bir teknik bölüğünden 
bir topçu refakat b taryasından terek
küp etmektedir. 

Topçu kuvvetleri 52 sahra topçu 
alayından, beş ağır topçu alayından, 
bir istihkam alayından, iki dağ batar
yasından ve iki havava karşı müdafaa 
alayından mürekkeptir. zel olacağı söglenigor 

Film bütün Halkevlerimizde gösterilecek 
İzmir : 28 ( Türksözü muhabi 

rinden ) - Partimiz tarafından mem 

leket eser ve güzelliklerinin filme 
alındığı malQmdur. Bu meyanda fu
nmızla lzmir muhitinin güzellik ve 
varlıklarınm filme altnması gibi ye
rinde bir karar üzerine, alakadar 
san'atkirlar fzmire gelerek çaltşma· 
ğa haılamıılardtr. Fuara ait filmle
rin bir kısmı bitirilmiştir. 

Dün de lnciraltmda film çekil· 
miş ve bu ç a 1 ı ş m a y a, fth 
rimizde bulunan operet hey' etinin 
Macar orkestrası da iştirak etmiştir. 

Film ıcılidir ve Halkevlerimizde 

gösteri'ecektir. 

Ankaradan Mersine 

gelen iki ressamımız 

Mersin : 28 [ Türksözü muha. 

birinden ) - Ankaradan şthrimize 

gelen reaam Şeref Akdik arlcıdaşı 

Cevatla Mersinde bir gün kaldık· 

tan sonra Fındık pınarı yaylaaında 

bir kaç peyzaj yapmak üzere hare· 

ket etmişlerdir. 

1 TÜR KSÔZ O'N ON KOÇOK H 1KAYES11 =ı::.ı::.-:.-a_-

Tramv a y da 
eczac.ı11 Ali. 

Tramvay iıtuyonda durmak 

için sür' atini hafifletince Ali bafifce 
yerinden kalkarak profesöre kendi 

yerine oturmasını itaret etti. 

Profesör Ferid elini kıldırdı ve 

Aliye oturmaıım anlattı. Fakat Ali 

kalkmakta ısrar ediyordu. Bu müba: 

rek adam da daima böyledir. 

Profesör Ferid arabanın nihaye

tinden batırdı: 

- Beni memnun etmek istersen 

otur kalkma. 

Ali m~teeuir bir tavırla otur 

maya mecbur oldu, Tramvay iıt11 

yondan kalkarak yeniden ıüratle 

yuluna devam etti. 

Mafevki biraz ötede ayakta du· 
rurken, Ali, oturmayı affedilemez bir 

kabahat 11yıyordu. Zira tı•mvay 

ileıideki iıtaayonda durmak için Mir· 

atini hıfıfletmeye baılar başlamaz 

biraz önceki komedi yeniden başla· 

dı ... 

Ferid kendi kendine dü,ünüyor 

du: •iyi, boş adam ama, b.azan böy
le münasebetsizlikler yapmasa ... Me• 

seli, şimdi pek ala anlayabilir ki .... 

Profesör, Alinin pek iyi tanıdıtı 

Bundan başka , bir muhafız tüme· 
ni, dört istihkam alayı, bir demiryolu 
alayı, bir makinc:st ve nakliye alayı 

Hava kuvvetlerinde takriben 24 
filoya dört •"ya ve iki livaya ayrılmıı 
500 kadar tayyare nrdır. Deniz tay
yareleri de 7 filo l 20 tayyareden mü
rekkeptir. Umumiyet itibariyle mater
yeller iyi fakat menşe itibariyle muh
teliftir. 

Buna mukabil _donanma daha za
yıftır. Mevcudu S83 zabit, 2.507 kü
çük zabit, ve 4,650 neferden ibarettir. 
Gemi olarak, bir sür'atlı muhribi, dört 
sahil denizalbsı ve 1870 tonluk bir 
tayyare gemisi vardır; bütün bu üni· 
leler 1928 den sonra hizmete girmiş
lerdir. Yugoslavyanın bunlardan başka 
2500 tonluk esıci bir hafif kruvazörü 
ve harp zamanında inşa edılmiş 300 
tonluk sekiz torpidosu vardır. 

ve klinikte kendisini korkutan aeıiy
le batırdı: 

- Boşuna israr etme! Söyle. 
dim. .. 

Ali, ürkek nazırlarla Feri de ba J 
karak oldutu yerde büzüldü. 

Profesör Ferid meraklı ve müte· 

cesais yolcuların nazarlarını kendili
ne dilemelerine mini olmak için ce• 
binden bir gazete çukardı, birinci 
1ayf a11ndaki aerlevbalan okumaya 

bqladı. 

Gözlerini razeteden aymnca 

Aliyi yınıbaşında ıördü, içinden li
aetler okumaya baılımııtı ki. .. 

Ali büzülüp sıkılarak: 

- Bay profesör, müteessirim 
fakat şimdi bilhassa inmeye mccb:· 

rum. Üç iıtasyon geçtim, eter daha 
uzaklaşırsam bu aefer geri dönüp 

eve gidebilmem için tekrar tramva. 
ya binmeye mecbur olacatım. 
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semer bank 

Maoatya Şürketn 

Kiitlü mubayaatına başla~. 
Muhterem çiftçilerimizin Sümer Ba(~~ 

Mübayaa Bürosun~ ve Malatya Şirketi Med~ 
ıın 

sucat Fabrikasına müracaatları rica olunut·~:i 

Çocup refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kurumuna 

Yılda Bir Lira verip Üye olunuz l Çocuk Milletin en lcaymet]i hazinesidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

ilan 

Osmaniye Belediye Riyasetinden : 
1 - Osmıniye Belediyesinin. çarşıda ve ırıülasik sokaklar iıtikame• 

tinde cem•an 327,60 metre uzunluğundaki sabada Toprakkale taşiyle 

yapbracaiı parke kaldmm ile cem'an 91l.60 metre nzunlukta yapbraca· 
ğı beton bordür inşaatı 6663 lira 70 kuruş keşif tutarı olup projtsi ve 

keşif evrakı vilayet nafia direktörlüğünün tetkik ve tasdikine iktiran et· 
miştir. 

2 - Bu işin ihalesi, 2490 sayıh leanunun 41 inci maddesinin (0) fıa 

rasına tevfikan ve açı~ eksiltme sureti ile 7 Eylül 940 cumart4!si günü saat 
11 de ()smaniye belediye salonunda ve belediye encümeni tarafından ya· 
pılacaktır • 

3 - Bu işin muvakkat teminab 499 lira 78 kuruştan ibarettir. 

4 - Kat'i teminat muvakkat teminatm:iki mislidir. 

5 - Bu eksiltmeye girecek isteklilerin ihale gününden ~en az 8 gün 
mukaddem Seyhan Vilayeti Nafia Direktörlüğüne müracaatla fenni eh· 
liyet vesikası almış olmaları ve kendilerinin ayrıca 940 mali yıhnda T~

caret odasında kayıtb buıunmaları meşruttur. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin muayyen olan gün ve 

saatta aranılan vesika ve muvakkat teminat makbuz veya banka kefalet 

mektupları olduklar1 halde Osmaniye belediye salonunda bizzat hazır 

bulunmaları lazımdır. 

7 - Tayin olunan bu şeraitten hangi birisine riayet etmiyen istekli· 

)er bu eksiltmeye iştirak edemezler. 

8 - işin şartnamelerini ve projelerini görmek istiyenler Adana Vi· 

]ayet Nafia Direktörlüğüne Ceyhanda belediye fen memurluğuna ve Os

maniye belediyesi yazı işleri bürosuna müracaat edebilirler. 
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------~~~ l Adana kız enstitüsü ve · dr-11 

Osmaniyeyegı iiıc 

1 

ak:şam kız sanat okulu ~ b 
Rahatinızı seviY. I lar 

müdürlüğünden tı. 
1 - Enstitü ve akşam kısımlan Emniyet O ~ti~ 

-iÇi~ talebe kaydine başlanmıştlr. • f• }~a 
2 - Enstitü kısmmıza ilk ve or ffilSa l r 0 di 

ta mektep mezunlan kabul edilir. Çünkü yazhiJ var.~~" 
bunlardan ilk mek~ep mezunları S, f tvkelide rağbet edıl~~rın 
Ortamektep mezunlar1 2 ıene tahsil kibi her bu.susta el\'erif"· Şc 
görürler 12246 _J1ii.~ 

ilk mektep mezunlan ayni za· 1 •------1---~~ ti~·~ 
manda orta derecede bir tahsil lan tri, 

temin eden okolumuzda Dikiş, Şap· ,. ~rtıa 
kacdık, Evidaresi Yemek, Erkek Adana asket1 ıa 
ve kadınn çamaşm, çiçekçilik gibi ma komisyonU~~n 
aaaatlar ve aile bilgileri öğretilir. · .. İ.•VfJ 

3 - Akşam kısmımız 12 den 1 - 4190 çift pıJdl ~r 
45 yaşına kadar her tahsil seviyesin• le askeri kundura p•~atı 
den talebe alır. Bu kısımda talebe rılacaktır. Mubammeıı sS ga 

mu\•akkat teminatı 18 B 
arzu ettiği dersi takipte serbtsttir. ruştur. ..i~k i 
Müddeti iki sene olan Akşam oku· p 1 6·'i'f'f_ c 
lunda Enstitü kısmımızdaki bütün 

2 
- azar ığı d ıı' •riy 

günü saat 10 da A ' hu 
san'atlar mevcuttur. rıd• tm alma komisyonu rı b 

Mezunlarımız atelye ve yurd da tır . . ,l_ıltrıi 
açabilirler. 3 - Şartnamrsı . ~ 1~ 

Tafsilat için her gün okula mü· bul leyazım imirliklt:jf~ra,u 
racaat edilmesi. 29-30-12268 askari satın alma kl t~~ a 

her gün görebiHrler· 
1 e 'ı ne 

Kiralık ev 
Erkek Lisesi bitişiğinde su teş· 

kilibm havi bütün konfuıu haiz 
bahçeli 4 odah ev "kiray'l verile· 
cektir. 

lstiyenrerin Borsa karşısında 
Mehmed Tekin yazıhanesine mü-
racaatları. 12265 1-6 

minatlariyle belli gu~;ı@~lkiç 
racaatlan. Y, rnilı 

Bu 11e& Qurı 
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lstikarnet Ec~ Geri 

Hükumet Y 
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