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Ankarada İtler - Musolini i 
~lakate şayiaları i 
'-•drld: t 3 ( A. A. )- i 

Ple Mu•ollnlnln bir i 
9'atta bulunacakları i 
•ını Bertin mehaflll i 

lb etmektedir. i 
Paya gelen bir Ber- i 
'-ıarafı da bu habe· • 
••ılaız oldu§unu rea-! 

Adanada 12 bölgede 
demir mideni var 

yapılan 
gazeteciler toplantısı 

Ankara 2 t3 (TUrk•özU muhabirinden) - Ba,vaklllmlz 
Doktor Refik Saydam bugUn TUrklye matbuat mUmes•ll· 
lerlnl kabul etml• ve çok samimi bir toplantı yapılmışllr. 
Doktor Saydam gazatecllerlmlzle muhtelH mevzular Uze-

bildirmektedir • ! 
• '·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ iki bölgede de zengin Petrol , Krom damarları bulundu 

rlnde görUfmelerde bulunmu•tur. Hasblhaller iki saat· 
ten fazla devam etrnı,11r. 

ER1KANIN 
l'UNU 

Nevzad GtiVEN 

Adana tılölgesi içinde uzun 
zamanlardanberi Türk Maden Tet
kik ve Arama Enstitüııü tarafından 
garb metod ve tekniği esası da
hilinde incelemeler yapılmakta ol · 
duğu ve madencilik sahasında 

rnerikanın, Avrupa harbi bir çok hakikatlere vasıl olun· 
karşısındaki vaz'iyeti dutu malômdur . Beş yıldanberi 
gün geçtikçe biraz da- hız, intizam ve programla tetkik 

peyda ediyor. Cumhur· ve aramalarına devam etmekte 
habı neticeleninceye ka· olan Maden Tetkik ve Arama 
hayli ilerlemiş olan Jngil· Enstitüsü bugün b'ze miijdeler 
~lltdım işi B. Ruzveltin Ü· verm ektedir . 

inanılır bir mcohadan haber ~ef'a intihabından sonra 
aldığırnıın göre vilayeıimize ba~Jı .re büsbütün geniş ve şu· 
Fek~ kaıasıııııı Enderesi ınrvkiınde 

t şekil aldı. 
b başladıgı zaman lngil- Demir, Kııa11it mevkıinde Deınır, 
h Menge köyünde Demir , Hekırha-rb malzemesi ve esleha 
lemin edecek formüller cıh kö} ünde Demir , Gör üınse 

' b 1 A. ·•· mevkiinde Demir, Fekenın mer-
ıtıec ur o an l"\Jnerı~anın . . . 

fııı d 1 k · ·k ke~e Dcmır , Saıınbeylı kııza· 
IQ..ır ev edte çlo gdenıhş mlı • _..ıma bat» Faraş köyünde Demir, 

IQ yar ım ara a azır an- . K 1 torh Hı:tt~ 1 'ltere· Kireç mevkiinde Demır, araısa ı 
uyoruz. ıı a ngı 1 K. k" kM M d 

l .... d A rlk en kazasına bat ı ırya ı çyun e ··ednan a me an m • 
de müdafaa ctti~i prensi· Demir • Acımantepe mevkünde 
1 d 1 ı ·u Demir , Kozan kazasının Çatalo· 

c en er ngı ereye y pı- luk deresinde Petrol, Osmaniyenin 
di yardımlannı, para mu· Karatavuklar mevkimde Kıom 
.dCkil hediye olarak ve- cevheri bulunmuş!ur . Bu 'mır.ta-
ı~teyorlar. Ve diyorlar ki: kalaıda metallojık t:lüdlcr yapı· 
Amerika bugün Avrupa· lacağı söylenmektedir. Yalnız üs-
tdcn Mi wcr tehlikesine maniyede Krom cevbeı ıne ı llsl-

tün nasıl olsa mücadele- lanatı Karatavuklar mevkiinde araş 
tiltereye ycıpılan yardım· tırmalar derınleştiıilectklir. 
na lluyuk para ve insan Cumhuriyet devılnc kadttr 
tıha mecbur kalacaktır. büyük bir meçhul halinde kalan 
lngiltereııin zaferi böyle yeraltı servetleı imizın bölgemizde 
t~i ortadan kaldıracaktır.,. de ıuhur etmesi. şüphesiz ki, bü-
1~in bugün Amerikada tün Adanalıları daha çok sevin· 
~ tasvib edileceğini bilme- direccktir. 
llhak.kak olan bir şey var· 
~ Amerika devletleri bir 
Yiiksek insani duyQ'u ve 
tin tesiri, diğer taraftan 
1\ büyük iktısadi men· 
korunması düşüncesiyle 

"c müttefiklerinin davası
letnamile benimsemiştir. 

Alman talim 
kıtaatı Bükreşte 

. ükrtş : 13 ( A. A. ) - Al 
man talim lcıtaları bugün Tamş 
vara muvasalat etmişlerdir • 

Dünkü Alman 
hava faaliyeti 

Bir kaç Alman 
tayyaresi düşürüldü 

Londra : 13 (a.a) - lngiliz 
hava ve dahili c mniyet nez retle
r inden: Bu sabah düşmanın avcı 
bombardıman tayyarelerinden mü 
rekkep küçük hava filoları Kent 
kontluğunu aşarak Londraya tev 
cih eylemişlerdir. Avcı tayyarele
rimiz bunların önüne geçerek üç 
tayya e dişürmüşlerdir. Bu sabah 
cenubi garbi sahilleri açıklarında 
da bir düşman tııyyaresi düşürül-

müştür. 

Dün gece de 2 düşman bom• 
bardıman tayyare i imha edilmiş 

tir. 

Bir lngill:z tayyaresi bombardımana 
gitmek u:zer• bir lgyyore :gemi&! 
hangorındon çıkarılırlten 

Adana mıntakasına 
göçmen sevkediliyor 

~tinden vnıyettmlz daltflfne ve fç Anadoluya göçmen sevkine 

başlanmıştır. Kozao ve Feke kazalanmızda iskarı edilmek üzere Elazık· 
dan trene bindirilmiş olan ilk göçmen kafilesinin bugün vürudlanna in· 
tizar edilmektedir. Eskişehire de bir parti ıöçmen gonderilmiştir. 

Yugoslavya 
Macaristan 

dostluk paktı 
BELORADDA" BiR iMZA 
TÖRENi YAPILDI. VE BiR 
RESMi.~ TEBLIG EDiLDi 

Ç.ı\KI BUDAPEŞTEDE 
BELGRAD : 13 (a.ı:ı) - Neş 

redilen resmi tebliğe güre, Macar 
hariciye m.ıEırı kont Çakinin Belg· 
rad'ı ziyareti esnasında Yugoslav 
- Macar hariciye nazırı arasında 
muhtelif mf:'seleler ve bilhassa Av· 
rupanın bu kısmındaki işler üze. 
rinde noktai nazar taatileri yapıl · 
mış ve bit Yugoslav-Macar dost· 
Iuk pakb imza edilmiştir. 

iki mı-mlekel arasında iyi kom· 
şuluk, sağ-lam ~e devamlı bir siya· 
set takibinin hem kendileri ve 
hem de komşulan için çok hayırb 
olacatJ neticesine vararak seJithi· 
yeltar mümessillerine dört madde· 
lik şu dostluk paktı imzalatmışlar· 
dır: 

1- Yuioslavya krallıjı ile 
Macar krallığ'ı arasında ebedi bir 
sulh hüküm süreceklir. 

2- iki taraf bundan böyle 
(Gerisi UçUncU sayf aJa) 

Otomobil ve kamyon 
listik tevziatı işi 

Her otomobil sahibi bir karne alacak 
~1ar, (Yeni nizam) maskesi 
~tupayı ve daha sonra 
~ayı siyasi ve iktisadi 
~cgemünyası ~altına koy· 

İni güden nazi emelleri 
clikelmeQ'e başlamışlar

la mücadele eden her 
!lcatek olmaıun arlık za· 
'~ini anlamışlaraır. 

eltin , Yunan Kralı Sa 
lorge verdiii cevabta 

Şehirde yol kesen -~ 
soyguncu ~~"kalandı rr.J 
ZORLA ALDIBI PARANIN ANCAK 104 LIRASINI HARCAMIŞ ~İl 

İstanbul : 13 (TurksözU Mu· 
habirinden ) - Otomobil IAstik 

acenteltri duo sabah İstanbul 
mmtaka ticaret mudurlugunde bir 

toplantı yapmıflardır. Bu top· 
lantıya ticaret mUJurlugu muşa· 

virlerinden l layrettin Şukru riyaset 

etmiştir. Toplantıda otomobil ve 
kamyon lastllderinin tevzii mese 

lesi görUşUlmuştur. Bn IAatiklerin 
arasında evvelce logiltcrcden ge-

Afrika'daki 
İtalyan ric'atı 
çok büyük! 

bu karan bariz su· 
lıtıektedir • Amerikanın 
Yiiı milyon dolarlık bir 
h karar '/ermesi ve 

mukabilinde lspanya
tr politikasına alet ol· 
ı.tcb etmeşi , Fransayı 
~Yte B. Hitler'in kuca
~- ktcn men için teşeb· 
"lllunması ve bu işe yeni 
~ital Laheyi memur el· 

"il karııını tekıt etmek· 

~t ki Amerika mih· 
Şt art;k açıktan açığa 

' demektir . Uzakşark· 
t aacayatının bir ba
~nyaya karşı Ame· 

t işbirliği açıktır • 
~c .de artmaktadır . 
:\btc ~erikanın müt-

1 '\.~ticeyi tesbit 
a~· ~ olmuştu . 

'ita ır · YJ}i rolü oy-

hr '. ~iı • f[arkla ki, 

Alnı. "~ya ve 
tta.... 'll!rb va· 
,, ... 11en halı ta· 

t Amerika 'JQ 
c:löıı.- - - J:tu 
~ &Uşmuştu . , I· 

~le bir şey ~ 
iL, f>"ı 
"'lllci ~ayf ada ı . 

Moskova Sofya 
ve Türkiye 

• 
Bulgarl•lantn Ankara 
elçlel bu gellflnde 
Sofya' dan Anka raya 
teklifler getlrecakmlf 

• 
Londra : 13 ( A. A. )- Roy· 

ter muhabirinden : Balkanlarda 
tekrar geniş mikyasta siyasi bir 
faal.yet başlamıştır . Macar hari
ciye nazırı Kont Çakinin Belgradı 
ziyareti Yugoslavya ile üçlü blok 
arasında bilvasıta bağ tc:s's etmfk 
isteyen muharririn hima} esi altın· 
da cerey ı n etmektedir . Bununla 
beraber bu ziyarettrn bir dostluk 
ve iyi komşwluk mu:ıhedesındcn 
daha mühim bir netice alınmıısı 

ihtimali pek azdı;-. 

Macaıistanla münasebetlerin 
iyileşmesi karşılıklı menfaatler te
mirı edecektir • BulgRrıstana ge· 
lınce : Sov) etler Birliği hariciye 

( Gerisi UçUncU SA)'fada) 

Dün şehrimizde oldukça tu· 
haf bir soyguncu:uk olmuştur . 

t.. .... ,..-~.-ı..:ııı 
Mchmed oğlu Arif Kızılkaya İs· Hint A~kcrleri 
nıinde biı i Emin oğlu Mazııffer 
ô1.oıtak ta .. rından yoıu kesHeıek Hindistan nazırı 
üzerinde bulunan 350 liıası zorla Emerinin beyanata 
alınmıştır · Londra : 13 (a.a) - Hindhtan 

Canını kuıtarmak için sus· nazırı Lord Emeri beyanatta bu-
rnağı teı cih l den Arif Kızı!kaya l .. narak " Hindistan,, formülünden 
y kasını Muzaffer Ôzortaktan kur bahsetm~tir. 
ıarır kuıtarm;ız hemen polise ı.o· Lord, Hindistanın yekvücut 
şaı ak vaziyeti • nlalmışlır · Yapı halde bulunmasını, aksr taktirde 
!Cın aramada ele geçirilea Muzaf· tehlikeli vaz'iyetlerin muhakkak 
fer ôzortak , Ar ,f Kızılkayadan olduğunu, toplu yaşayabilmek için 
zorla aldığı 350 liranın 254 lira- kuvvetli olmak lüzumunu anlatmış· 
sını iade etmiştir . Açıkgöz ve tır. Lord E.meri bundan sonra yeni 

dıı ·ı Hindistan formülünü uzun boylu zoı ba soygurıcu a yeye veıı · 

11 iştir • izah etmiştir. 

--••ı••••• ........ 
TİLKİ OLAN KADIN 

Kitap Halinde Çıktı 

EVRENDILEK, SADIK ALDATMAZ, BEDRi B0LEK 

KiTAP Vı<: KIR TASIYE EVLERiNDE SATlLIR. 

......................... 

lip te satıfa çıkarılmamış lastik
lerle yeniden gelecek listikler 

vardır. 

Alınan karara göre bundan 
böyle butun acenteler vilayetlere 

ellerinde bulunan kamyon 'ılistik· 

lcrinin yuzde yetmifİDİ ve otomo 

bil lastiklerinin de yuzde 30 unu 
göndereceklerdir. Bu taksime se· 

bep olarak yilayctlerde daha çok 

kamyon bulunmasıdır. Taşralarda 

tevziatı vilayet acentaları yapa
caklardır. Bazı lastik firmaları· 

mn acentası olmadıitndan, bunlar· 
da derhal bir acenta tesis ede· 
cck.lereiir. 

Bu gibi lastiklere sahip olan· 
lar biç bir suretle acenta :ihdas 
etmiyerek lAstikleri ellerinde bu· 
lunduramıyacak ve derhal sahfa 

çıkaracalc.lardır. 

Acentalar tevziatı her oto 

mobil aahibiniıı karnesine işaret 

ederek vereceğinden bundan böyle 

tevziat itinde hiçbir ILarışıkhla 

meydan verilmi.)'ccektir • 

Yeni esirler alındı 

Kahire : 13 (a.a) - Batı çö· 
tündeki harekat ilerleme planına 
uygun olarak devam etmektedir. 
Havacılık müşahitlerine göre, ltal· 
yan ric'atı umumi bir şekil almış· 

tır. Sidibarani bölgesindeki yıldırım 
hareketi esnasında esir edilen üç 
İtalyan generalı tayyare ile Kalıi· 
reye getirilmiştir. 

Nevyork : 13 ( a.a ) - Ame

rika matbuatı Afrikadaki lngiliz 
müzafferiyetini derin bir heyecanla 

tes'd ediyorlar. Taaruzun büyük 
bir maharet ve dıkkatle hazırlan· 
dığıni ve müthiş bir enerji ile tat· 

bik edildiğini kaydeden gazeteler 

lngilizlerin ltalyanlara daha büyük 

sürprizler hazırlamakta o'duğund.ı 
mütefikdirler. Ncvyork Taymis di
yor ki: - " Sinyor Musolini hiç 
bir şeyin kendisini durduramıyaca
tını bildirmiştir. Sözleri motorlü 
piyadesİ.lin dôrtnale gittiği bir is· 
tikamette yerini bulmaktadır. 

La~al Paristen döndü 
Viti : 13 ( A. A. )- B. L1· 

val Paristen Vifiye döemeftür , 



Bu deniz ejderinin 
ha rp sana yiindeki rolü -
Milletlerin 
rekabeti 

150 Tonluk bir 
balinadan ne ka
dar yağ çıkıyor 

L Yazan ~ na avı için teslih etmişler ve 33 

P P bin balina öldürmüşlerdir. 
INOIL TERE BU iŞTE DE • • Balina avının büyük tehlikele-

BAŞTA GELiYOR ri de vardır. Oku yiyen balina 

Harp Patlamazdan bı"r kaç B ekseriya denizin üzerinde çılgın bir 
ay yor. alıklar böyle bir tehlikeyi 

evvel d iplomatlar Londrada t halde koşmatta başlar. Etter geı'ni· 
op- sezecek kadar da akıllıdırlar. Bu· 6 6 

landılar ve (Balina Konferan ) ui devirmel\oe muvaffak olursa, bu 
sı nı nun içindir ki, bu harp esnasında J 

6 

yaptılar. Bu toplantıda nelerden R" b gemi bir ceviz kabuğu gibi onun 
ınga alıklarının Manş denizini k 

bahsedılmedı? Avrupanın yeniden ar asında sürüklenmeğe ve içinde-
uzun müddd için tcrkedeccğiııden k'l 

organize edilmesi, Almanyaya borç korkulmaktadır., ·ı er ya geminin altında kalarak 
verılmiş gibi meseleler bile bahis boğulmağa ve yahut ta deniz or-
mevzuu oldu. Balinaya gelince mesele daha tasında kalmağa mahküm olurlar. 

Bunun sebebinin bu konfe- büyük bir ehemmiyet almaktadır. Bilhassa yaralanan balina bat· 
ransa biz.zat balinaların iştirak et- Çünkü, balina büyük devletlerin mağa kalkarsa gemidekilerin oka 
memiş olduğunu anlamak güç üzerinde ehemmiyetle durdukları bağlı ipi salıvermeleri için ancak 
değildir. mühım iktisadi bir unsurdur. yarım dakikaları vardır. Bu müd-

Bu Londra konferansına İşli· Niçin mi ? l~te : deli geçirdikleri takdirde denizin 
rak eden yirnıiiki millet dekgcsi de Yüz elli ton ağırlığında bir dibinı boylamaları işten bile de 
[Milletler cemiyetıj nin teklıf ettiği balina vasati kırk bın kilo gres gildir. 
anlaşmanın kabul edılmiş olmasına ~ağı, otuz bin kilo yat ve yirmi Bugün balina avcılığı hakiki ' 
teessüf etmekte mutabık kaldılar. ıkı bin kilo kemık verir. Yalnız bir ilim halini alnıı~tır. Şimdi bu 

Ordumuzun kahraman erleri

ne kışlık -hediye alınmak üzere 

C. H. P. Mercin Nahiye reisi Meh· 

met Yorgancı tarafından Mercin 

Partilileri adına ( 133) lira (50) ku· 

nış, Çakaldere köyü halkı (50) li
ra, Büyük Mangıt Okul talebeleri 

{10) lira (60) kuruş , Sıddıkiye kö· 
yü halkı (32) lira, Narlık köyü 

halkı adına Tahir Altınışık tarafın

dan (46) lira (80) kuruş K11Jlay 

Cemiyeti Ceyhan Şubesine yalı· 
rılmıştır. 

Mersinde kahve fıatının 

artmasından şıkayet f 

Mersin : 13 ( fiirlsözü mu / 

habırinden) - Mersine so .ı de- 1 
fa g etirtilen kahvenin ki osuna 

Fıat Mü.rakaba Komisyonu ta· ( 
rafından yüz yetm ~ fıa t ver -

1 
miştir. 

Komisyonun verdiği ~ u fr 
ata Lirşey denilemez. Yalı ız 

söylendiğine göre uu kahveler 

d en evvel Mersin lüccdrlarının 

elın Je 750 - h 00 çuval ara· 

sında m~vcut kahve bulunmak-Ve yine bu konferansta on sene dili üç tondur. Bir balinadan allı av çok seri ve oku topla atan 
sonra balinanın diplodokküs ka- ton kan alındığı da nadir bir şey gemilerle yapılmaktadır. tadır ve bunların evvelce hspıt 
dar nadir bulunur bir hayvan değildir. Harp sanayiinde ve harp es· 

O h 1 d b 1. k d edilen fiatı 135 kuructur. 
oıaca~ı hükmüne de varıldı. a a yakın arda Alman rad- nasın a a ına o a ar büyük bir ~ 

Fakat, delegelerden birisi ba· yolan balına yağının nefasetinden, ehemmiyet almaktadır ki, harpten Şıındi bunlar da eski bhve 
imaların azalmasına yaşlanrıı du- gıdasından uzun uzun bahsedip bir müddet evvel lngiliz Parlamen-

d d t d b l" lerini ayni fiatla satmaktadırlar. 
şunmeden balina avı yapan Japon- . ur ular. Mamahh balina yağını osuıı a a ına yağı stoku meselesi 
yanın sebeb olduğuııu söylediğı ılk defa tatmış değildir. Şimal mühim müzakerelere yol açmış ve Acaba Fıat Mürakabe Ko· 

Mersinin vagon 

ihtiyacı meselesi 
Mersin : 13 ( Tüıksözü Mu 

ha hirinden - Mıntakamızın en 

miıhim istıhsal madd ·leıirıden 
olan narenciyelerin alış piyasa 

larm ;1 kolaylıkla naklini temin 

için kafi mikdar vagon tah· 

c:isi h kkında mü na~ alat veka eti 
nezdinde muktezi teşebbü lr r ya . 
pılmıştır. 

Kız e nstitüsü 

H lkevinde 
sergi~i 

açıldı 

Şehrimiz lnönü kız rnstitü

süııün H.ı lkevinde açacağı " Ev 

ve kadın işleri" adın Jaki sergi 

Lugünden ilıbarrn Lir hafta 
müddet le halka açılmıştır. 

Profe~Ör Tankut dün 
şehrimize geldi 

Meıhz partı idare bey ti a 
zalıgma seçilen eski müfettişimiz 
prof (sör Ha an Reş t Tankut 

kazalarda yaptığı tetkik seyaha
tından dün şehrimize avdet et 

miştir. 

Bir esrarcının 

suç tasnii 
zaman bütün delegt:lcr yazı hok· memleketleri halkı, balıkçılar ek· o zaman Başvekil olan B. Çem- misyonu eski kahve mevcudunu 
kalarını başlarına vurmağa baş- scriya bu yağdan yerler. bcılayn lngilterenin kafi stok yap- tts• it edip mal sahiplerine bu- Turan Üosal admd3 hiri 
ladılar. Çünkü, aynı zamanda Şurasını da söylemek lazım- tığını mamafih daha fazla krediye Hayıi Yı .maz adında bir t.sıar • d nu eski fiat üıerindm sa ttıra· 
l 935 • 36 - 37 senelerinde avlanan ır ki; bir çok insanlar bılmcden ihtiyaç olduğunu söylemişti. satıcı ·ı tanıdığını ve bunun e\ in 
b 

bar rr. kt d' ı ç·· k ~ B l" ı maz mı? Her bir kıloya um alıııaJarın yüzde kırk sekizinin ı ıı a yal!i. yeme e ır er. un ·u, a ına avınının merkezinin n- de eheınmıyt.>tlı miktarda esrar 
nesıl vermeden evvel öldürülmüş balina yağı ekseri zamanda inek giltereye ait olan Falkand adalan medi en ve 35 kuruş g.bi nı Ü · 

ry d ı k bu 1un c:luğunu po'ise ıb bar eto iş 
olduğ'u meydana konmuştu. ya,.ın an ayn amıyaca derecede teşkil eder. 1935 de dünya istih· him Lir fazlalıkla sahlan bu 

Natüralistler, bilhassa B. Nobbs güzel ta mı ir addedir. B<1lina salatınm onda sekiziaj lngilizlef kahvelerden zara r görrn ha lkın veypolisçe yapılan aramadaO Hay 
harbin balık cemaatı üzerinde yap- 1 eliııe gelince; bcıki bu et hakiki } apmışlır. 1938 de Alman ve Ja· rı 1 mazın evinde Turan US it" 

d 
hukuku muhafaza e i eıneı mi ? mış olduğu tahribatı izah ellı. Bu n ıyle ~atılmaktadır. Fakat, (Tuzlu pon gayretlerine rağmen onda se· lın tarıf yerd e 338 gram , srar 

alimin izahatına göre, bir denizaltı öküz eti) adı allında satın alınarak kizini yine ortak olan ln~ltere, Mersin poligonunda l:u'uo muştur. Hayı i Yılmaz hu 
gemisinin batırılması denizin yü- farkına varılmadan yendiği de ' Arjaııtin ve Norveç yaµmı~lardır. esrarların Turan Ünsal bırafın· 
zünde asgari seksen kilometre bir çoktur. 1905 le 4592 balina avlnninış· atış müsabakaları dan evine atılmış olduğunu söy· 
saha üzerinde bir ya"" lekesi yap· Balina yağından yemek yağı tı . Beş sene sonra bu mikdar 

numune 
MP~sin : 13 (Türksoıü µ. 

h '\ birinden )- Bağdatt ın O. 
1 homas firm e sı buğday tic• 
aMş )iğ imiz vila> et mınt11k• 
caret mücıiırlüğüne murac.ıat 
derck k e~bn , armut, elııt• 

y~ ş m }'W aim k istıdiğİfld 
bahs< tmiş ve bu mr yveler 

nümun ler istemistir. 

Bahçedeki buğdayl 
Bahç ka z .:ıs nda çiftçi eli 

bulunan tohumluk ı 7,400 
buğ.layın kam I· o i açla111JJJŞ 
duğ ha er alınmıştır. 

Bir h.rsız tu tuldO 

Şeyhmi~s OJ u Yusuf 

admda b i ı Arapzade haııı 
ri 'crind n H cı Göçmer.'ııı ~ a 
savarıını belıne s rıp kaç~' 
yakalanmış ve Adliyeye ' 
miştir. 

Amerik anın 

( l3nş Makaleden nrt•0 

mamıştır. Ve zaten buna~ d~ 
dilik lüzum yoktur. Çünklli 
pada kati netice üzerinde 111 

olacak harb meydanı kalın~ 
Belki bir gün lngiliz ve ınıl 
leri orduları Avrupa kıtasıo• 
bastıkları zaman Amerik~ 
!arını da onların yanıbaşıo 
receğiz • 

B. Hitler son 
Kapitalist dediği 

altınından istihfafla bııhst: 
kat öyle zannediyoruz ki: 
bi de yine Amerikanın bil 
kcnmek bilmeyen maddi 
lan ve altını bitirecektir. 

Nevzad O 

6 ld k ı Adana a t ıcılaıiylc Mer~in a- itmiştir. Bu dt'fa muh bir Turan 
maktadır. Bu mıntaka asgari elli yapı ığı adar g isirin de yapılır. 12301 e çıkmıştır. 1935 te ise 
sene müddetle balıkların yaşama· Balinanın iıısanlara iyilıkleri 39045 balina avlanmıştır. tıcılan arasında Mersin po igo· Üıısalın da evinde arama yapıl- bar j ~ açtı 
sına imkan bıraknııyacak tehlikeli bu kadar da değ-ildir. Bu hayvanın _ Bu&:ün y~lnız Balina gres ıYağı nunda yakında tı şvik mahiyttİn· nıış ve 11 gram esrar eld~ edil 
bir yer olmaktadır. Diğer alim· y::ığından nıük mel surette sabun dunya tıcarctınde yirmi beş milyon d e atış mfüaoakaları yapılac 3ğı uıiştir. Bu esı a tların H yı j Yıl Kahire : 13 (a a) _. 
ter de, mesela Manş denı"z"ırıde şı"d· da yapılır. Geriye kalan maddele- liralık hacimde bir iş yapmak- · d b 1 1 kralı Faruk Nıl Dc lta•ı iİ ha ber alınmbtır. Bu mu··sat1.,ka maz n evm e u unan t sr...r a rıu ., 
detli bir top düellosundan sonra rinden ise iıısanlar en müthiş infi- tadır. • u lcl k" · b · ·• 1 ıÇ l"k dd 

1 
· · 

1 
d 

1 8 
)arda 1·y1• der"c k ' zaııacak alı · ayrıi o ugu müşahade cdıim ş ı yenı ar ct]ı toren e .. ı. 

çok verimli bir av yapmanın en a ma e erı ıma e er er. ina· ' " J ıJI' enaleyh balinanın bug- k- "b" l l tir. Suç tasniinde bulun iuğu an. Bu baraı"ı İr ngilız 111 
kolay bir şey olduğunu ileri sür- ' ' un ·u gı 1 'a ebenin sıhhah cılara madalya ve mükafatli\r 
düler. müthiş bir harbde aldığı ehemmi· laşılan Tur:ı n Ünsal adliyeye ve 1 }apmıştır. 

Bu konferansta bir kere daha yet derhal anlaşılır . Ankara : 13 (Türk öı.ü Mu· dağıtılacaktır. ri 'miştir. anlaşıldı ki. balık insandan daha Mütehassıslar bugün Oky.ınos- habir inderı) - Maarif V. kalı ti Mersin ihracat B" H ür Fransızl..ıt• 
çok fazla güriiltüden müteessir larda yaşıyan balinaların sayısını teşkilatına sıh~at dairesi ilave ır köy okuluna radyo göst~rdiği faa li 
olmaktadır. 200 bin olarak teshil ediyorlar. edilmesi için yapılen tetkıkler Birlikleri de 1 Karataş nalıiycs:nin Yemişli 

N Balina avına ilk defa Onikinci Loııdra : 13 (a .a) /,' 
itekim sahildeki ayak gürül- nsırda rast gelinmektedir. ilk avı sona erm iş ve l·u hususdııki ka· Mersin hububat, bnkl ya t v köyün le inş ıatı ikmal t dileo ~ı.ı' 

tülerinin yakında bulunan balıklan !"' h b I k Fransız ku vvetl eri mat yapanlar Bask'lar olmuştur. Bu in· r un ayı ası, u stnt: mec is " I t h ı "h t · ı. · i okula köyün hami\. e tlı g r nç· e 
derhal kaçırdığı evvelce de ına- sanlar bugün artık balinaya hiç verilmek iizeı e hazır lanmıştır. yag ı o um ar ı raca çııarı uır j 1 . d B L f Kr visi Grnr sı z avcı tayY'' 
lum bir şeydi. lihi ile cen11p vi ta y tlr.ri c rnl ı Nın en ay Ut 1 oca tara· ~ 

rast gelinmeyen Gaskonya kôrfc. M f y k"I t" t k"'"t l'i f J 200 · d · J ve bat r 11 i.1 Jannın bir Ç Buna nazaran bir su bomba· aar e a e ı eş ı a ırıa ~ ın rı an hra eğerını1e t ir • 
1inde avlıınırlarmış. ilave edi ecek o 'an sıhhat daire · hayvrn ıhracatçıla rı lirl iğinde I d h d b t ayya · d"" ·· ·· 0 1&111 sınııı patlamasiyle ne kadar balık Onycdinci asırdn balina avı ra ya e ıye edild ıği h r tt sı uşurmuş ~ 

öldüğ- ·· ı k ld" · k \I ı t ı ı. · hh t" ı açık lıulun rı n mü,.a kiıılikll"r içil ı B k d H·· L.. ·ı · ifl unu an ama güç değı ır. hemen hemen Hollandalıların iııhi· sı o u arna il euenın s a y e r a ınm ştır. u .öy lik nlı~ının ur r ran~ız gemı erıfl 
Yapılan hesitba nazaran her iofi sarı altına girmiştir. Hollandalılar alakadar 0 1acak ve vi •ayetlerd~ bu ayın >irınisiııde umumi l C .1 l t 1 nıtt ıı rifs, ver lıği kruşısınrla cid oi re r fak et iş"nde i}İ hitfll 

~l~ak~t~a~o~ı~ı~b~in~l~er~c~e~b~a~lı~k-=-Le_l~if_o_1_u_-~_e_ııi_s .• e_n~e~i~çi_n~d~e~o-n_b~in~g~e=n~1i~yi~b~al~i·~~m-ü_t~t h_a~s~~ı_s~l-r_ı~b~u-lu_n_a_c_a_k~tı~r·~-=----~t~o~p~l~a n~t:ıl~a~rı~y.~ı:>ı~la~c~a~k~tı~r~. ~~~~i ~b:,:.ir iffı h,_a~r~d~u~y~n_ı~~k=t~a~y~ız_· ~--~----11-ıu-·ş_l~> ·n_'_u~n......,u=~-u_n~u-b~ı..--.llİf~ 
- Tabii ... Ben ... Fakat, hayır 

kapamadım Haııu-2 b" ... b ki" · ırısını e ı· 

yordum. Şoför siyah sandığı al · 
mağa gelmcınişlı. Bütün diğer eş · 
y~la~ k~Rıyorıcu tarafıııd,ııı Rolü· 
ıulmuştu. 

Ducolin, gözleri paı lıyaı ak 
dinliyordu. Kapıcı : 

_ .- Mös~ö Carintis bana şofö. 
ru Fransuva nın bir küçük sand x. 

ı l - - ıl!iı 
o e e goturmek için geleceğini 

skylemişti, dedi, eğer mühim bir 
hadise olmadı ise bunu mnhakka~ 
götürecekti. 

- Bu sandık nerede, burada 
mı? 

- Tabii 1.. Ben bunu düşun
müyorum. Bir yeni artist geldiği 

için odadan çıkarıldı. Kulis ara-

sında bir kapının aı kasında duru· 
yor. Bereket versin ki hatırladım. 

Belki de unuturdum da orada u
zun müddet kalırdı. Ah rıe hikaye!. 

Müfettiş Ducolin'in bojazı kı· 

Gece 
sıldı, yutkunarak : 

- Bu ı:ıaııdığı bana göstere
bilir misiniz '? 

- Hay hay ... Benimle geliniz .. 

Ducolin kulis arasında ipno
tİ7.me ecilmiş gibi idi. Zıhııen san
dığın eb'adının hesaplıyordu; 50 
santim yükseklik, 60 santim ge 
ııişlik ... 

- Dinle, dedi, bunu ben gö· 
türcccğim. 

Kapıcı mani olmadan ona 
baktı . Ducolin : 

- Müsterih olun, dedi. O 
voıkte kadar kendisini lanıtmamıştı. 

Bekçisinin Esrar ı 
Y A ZA N' 

Claud Ascaln Tefrikıı 
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Ben Emniyeli umumiye müfettişi· 

yim. E~er Carinlis siıe kızacak 

olursa bütün mes'uliyet bana ait. 

- Onu nereye götürüyorsu
nuz, Mesidora mı ? 

- Endişe etmeyin, ben sizi 
kurtarırım. 

Kapıcı boynuııu bükerek po· 
lise baktı. 

- Evvela bir taksi aramak 
Jaıım~. 

- Niçin ? Biz onu şimdi der
hal indirebiliriz. 

Ç EV 1R1<: N 

Sami Göksu 

- Ağırdır. Biz kafi gelmeyiz. 
Şoförle birlıkte üç kişi indiririz. 

- Mösyö Carirılis bunun için! 
de ne oldugunu size söylemedi mi? 

- Hayır, fakat kendisine ait 
ufak tefek eşya olsa gerek. 

Sandı ğı koridorun sonuna ka
dar çektiler ve merdivenin başına 
götürdüler. Hakikaten ümid etme 
diği kadar ağırdı. Kapıcı araba 

ararken Ducolin kilidin olomotik 
olduğuna dikkat etti. Dışında de
mir yoktu. Yalnız anahtar sokacak 
bir delile vardı. 

Anahtarı Carintis götürmüş 
olacaktı, yahut ta ... 

Hastanede Fransuva'nın cep· 
leri arandığı zaman bir anahtar 
bulu nmuş olduğunu polis hatırla· 
mıştı. Şüphesiz ya o idi yahut ta 
ayni an ~htarın bir ikıncisi. 

Sandık şoförün yanına yerleş 

tiri ldi ve yola koyuldular. 

- Hastaneden geçeceğiz, di
ye talimat verdi. 

Müfettiş hastaneden iki daki
kada döndü. Anahtan almıştı. Tah
minlerinin her noktada doğru çık
tığını görünce yüzünde sessiz bir 
mahıuziyetin ifadesi okunuyordu. 

Sau · saies caddesinde 
nakl için bir adamın dııh11 

l anın geldi. 
Ducolin onu oda"111 

çıkarmadı. Zemin katı ,dş 
bir mahal üzerine koydıl· 

K d. . d ede" t en ısıne yar ıın 

- Mösyö Lacoırıb'e 
inmek istiyorlar mı '? ·~ 

O Ducolin'in anıiri 1 

Lacombe istifharn1'~~ 
ile göründü. Ducolin e 
rinde bekliyordu. MöS~ 
baş işaretiyle sordu. 

Müfettiş cevap .,erOi 
- Mösyö Lacoı11bll 

ğın açılmasında s..'zin de 
lunmaz azım. 



iki :lda komi- · 

beyannamesi 
lina: 13 (.\ A) - Atina 
bi ldiriyo ı : Gıızetı-lcr, Gö· 
açılan postah ne ve ta 
s'ndığına Aın ı vut laı m 

trıilyon drahmi yahrdıkla 
azınaktadır. 

ına : J 3 ( A. A ) - 12 
a Yunanlılarl a meşgul o 'an 

c Lir beyanneme neşrede· 
tıbaıı ef ~ar 1 umumiyesine 
tti anlatmak ta dır. Beyan 

c denİIİ)O ki : 
1 

12 ve 60 yaşındd Yunanlı 
ut,madiycn zülum görmek 

, Bunlar çukurlara dol
lllakta. k rnplarda çamur 
yatmaktadırlar . Gardi· 

t her gün IJ u ra dan ÖiÜ ve· 
Ü halin de ın st n l arı çıkar· 
•dırla r. 

Yunanlıların bütün hayvan· 
lapt edil miı. lir. Şunu bütün 
aya ilan e i c ı iz ki : Faşit 
atı gibi hir idare daha gö· 
ıniştir. 

Gk Millet Meclisinde 
~nkara: 13 ( Türksözü mu
İrtden ) Bü)Ük Millet 
İsi bugün toplJnmış , Tica· 
Vtkaıcti iş •, ı ini , gümrük 
faza nıeıı .urlan tf kaütlüğü 
ltsiııi müıalcere etmııtir . 
İs P <t zartesi günü tgplana 
it 

~tcl isin Pazart , si toplantı 
Dahi ıiye V '°kilimiz Faik 

•k asker ailflerine yapıla· 
~ard ını şekli hak kın .la Re 
~Cenin ~orouğu süalc ce 
"'ert'C ktir . 

oskova Sofy;I 
Ve Türkiye 
( Birinci sahifeden ar tau ) 

İscrliği umumi baş kAtibi 
lef üç defad an fazla Bulgar 
Boti ~i ziyaret ctrnişlir . Bu 

tctıer Sovyetlcr Birlığini Bul · 
latan ahvaline gösterdiği aUl· 
ıı del lidir • Ve bu hususta 
lltrıak mümkün dtğildir . 

Bu görüşmeler in Bulgar hü· 
tlinin Mıhver tatyikine karşı 
iliği haltıhaı ek eti üzerinde 
yapacağı ve Türkiye ile 

htistan aıasınJaki n.ünase 
Ctdeki mütekabı l ve daha iyi 

,,e anlayış meydana gelmesine 
~ Ct edeceği şüphesi.7.dir . ~ul-

o '*tanın Ankara elçisı,ııon gun· 
JııS c Sofyaya gelmiştir . Ankara· 
·ıı ~ 'vdetinde Bulgar elçisinin Türk 
;ıt'lel Qttıetinc bazı teklıfler~~ bulu 

irdl 
e kı ıahmin cd •lmekteoır. 

~uslavya Macaristan 
dosluk paktı 

&lrinci snhif eden artan ) 

lıtı mesel lerde istişare edecek· 
~ir. 

3 - Bu muahede tastik edi· 

tk Budapeştedr teati olunacak· 

1- Bu muahede teati tarihin· 

İtibaren muteberdir. 

8elgrad : 13 (a.a) Avala 
•ı bildiriyoı: Kral Sani pren 

~ı Macar hariciye nazırı kont 
İyi kabul etmiştir. Prenses 
•'da kont Çakiyi ka ul tt· 

~ 8t:1grad : 13 (a a) - Macar 
i, kont Çaki şerefine bir öt 
~iyafcti vrrmiştir. ZiyDfette 

'tosJavya başvt ki'i Prcskoviç 

b•tvekil muavini Maçek ve 

İciye- nazırı Maı koviç ha Zir 

italya'nın 

donanması 
ne duruyor? 

1NG1LlZ GAZETEClSlNI N 
ŞAYANI DİKKAT MOTALEASI 

ITALYANLAR HARBi 
KABULE MECBUR 

Londra : 13 (a.a) - Royte 
rin diplomatik muhabiri, Afrikada 
itan ordusuna indirilen darbenin 
harbin seyri üzerinde kat'i bir 
tesir göstereceğini söyliyerek di· 
yor ki: •· İtalyan donanması harbi 
kabule mecburdur. Aksi taktirde 
Duçenin şimali Afrikadaki ordula· 
rına mahvolmuş nazariyle bakıla 
bilir. 

ltalyan mağlubiyetinin tesiri 
Avrupa ve bütün şarkta tesirini 
gösterecektir. Türkiyenin takib et 
tiği politikanın ne kadar kiyasetli 
olduğu sabit olacak, Balkanlarda 
mihver tazyiki kuvvetini kaybede· 
cek, Fransadaki İngiliz dostları 
yeni bir ümid ve ceseret bulacak, 
Lavalın politikası halk, bilhasse 
ordu arasında daha iğrenç görü· 
necektir. 

lngilterenin Vaşington 
büyük elçisinin ölün~ü 

Vaşington : 13 ( A. A. )
lngiltercnin V cı şi rıgl orı l üyük 

tlçiıınin vtfatı haberi geç neş · 

redilmiştir . Buna da sebeb , si · 
yasi şahsiyetlerin ölümünden 
Reiıicümhurun habcı dar edil 

mr siodea sonra işaesi usulüdü.r 

Norveç orduları 

başkumandanı 

Londıa : 13 ( A. A. )- Ha· 
ber alındığrna göre, Norveç or· 

dula rı bc.şkumaodanı şimdi bir 
tecrit kampında bulunmakta· 
dır. 

Şarki İtalyan 
Afrik asında isyan 

Londra : 13 ( A. A. ) -
Şarki ltalyan Afrikasmda isyan 
f aaliyctinin ğittikçe fazlalaşmak ta 
o~duğu haberleri gelmektedir . 

Ruzveltle Dük Dö 
Vindsör mülakatı 

Vaşington : 13 ( A. A. ) -
Dük dö Vindsörün Ru7.ı;cftlc 
bir mülakat yap'lıak üzere meç· 

hul bir semte hareket ettiği 

söylenİ) or • 
Ruzvtlt de Bahama adala

rında tr.ftişi bitirmiş meçhul \.ir 1 

T epedelenin ..ı şimalin
deki halyan hücumu 
derhal püs),ürtüidü 

Atin .. : 13 ( A A )- Yunan 

rtsrni kb iği : Cephenin muh 

telif noktalaunda m .. vzii h are 

kat cereyan etmiştir. Kt şif kı ta

la rımızdan biri 150 kadar esir 
almıştır . Bunlardan birkaçı su· 

baydır , 

Atina : 13 ( A. A. - Em· 
niyet n;;zareti tebliğine nazaran 

düşman tayyareleri Lef.s:ısı boın 

bardıman eden k bazı bin a l a rı 

h ~sara uğratrnı~tır . fos an zayi
atı yoktur. 

Alina : U ( A. A )- Tt'pe· 
delt nin şimalınde ltalyanlar ta 

rafın dan , yapılan iki mukabil 

hücum pü:1kü r tülmüştür. ltalyarı· 
lar ağı r zayiata uğradılar . logİ· 
tiz hava basl ırılaıı ltolyanların 
Almanyad&ki vaziyetl t: rini çol< 

müşkül Lir hale ~oy muştur. 

Topla mücehhez 

avcı tayyareleri 
Londta : 13 (A. A.) Pcr 

şembe güoü lrıgiliz Hava kuv· 

v ... tlerlnin yaptığı taarıuzlarda 

topla mücehhez yeni tip avcı 

tayyarderinin kulhındığı ifş :ı e· 

dilmiştir. Bu avcı tayyarelerinin 

attığı bir obüs bir Messer · Chi 

mit avcı tayyartsini küçük par. 

çalar halinde yere düşürmüş 

tür. 

Zayi mühür 

Saı ıbahçc köyündtn babıım 

Hc:rputlu Mehmet Çavuş, diğer 

a<lı Mrhınet Çıftçi 30 ltşrinisa· 
ni<le öldü. Mehmpt Ç•ftçi adını 

a d ını taşıyan müh ü gaiptir. Sa· 

dık ailelerden başka bu mühür
le 1 ıir kimseye borcu olmadığını 
ilao ederım. 

Ceyhanın Sarıbahçc köyün· 
den Ht\rputlu Ç;n, uş kı21 

1257 4 Naciye 

semte haı eket etmiştir. • ı-------
İngiliz hava kuvvetlen ___________ _.., 

dün hareket gösternıedi 
Londra : 13 ( A. A. ) - Ha 

vanın muhalefeti dolı; yısile ln
giliz hava kuvvetleri l·ugün ha 
nkel göstermemi~tir. 

Sovyet - Çunking 
arası anlaşması 

Moskova : 13 ( A, A. ) 
Çuııking hükumeti ile Sovyctler 
arasında ...bir anlaşma ııkdedil
miştir . Çunking Sovyttlete 
100,000:ooo dolarlık çay ve· 

TfCt ktir. 

Hindiçini hududunda 
tecavüz hadiseleri 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. s . K. s. 
12 

Ma~ parlağı 49 49,75 
Vıa. temizi 48 48,75 
Kapunalı 
Y. Pnmugu 
Klevland 1 59,25 60 
Sus nam 18,50 19 
K .b~gd;:y 
)uğday To. 

.. yerli 7,75 

Arpa 5,00 5,50 
Yulaf 6,25 

13 I 11 1 1940 
Kambiyo ve para 

_ Jş Bankasından a!ınnuştır. 
ı treı _,;,:,:....;.;_ ___ ~---.ı-- -

14.Xll.940 Cumaı tesi 

8.00 Program, saat ayarı, Ajans 
8.15 Müzik: Hafif program 
8.45/ 
9.00 Ev Kadını - Yemek 

13.30 Program, Saat ayarı 
13.33 MÜ7jk : Şarkılar 

13.50 AJANS 
14.05 Müzik : Film şarkıları 

14.20 Müzik : Riyaseticumhur B. 

15.00 At koşuları tahminleri 

15.10 Müzik : Melodiler 
15.30 Konservatuvardan naklen : 

Riyaseticum. Filarmonik or. 
18.00 Program, saat ayarı 
18.03 Müzik : Radyo Caz 

18.40 Müzik : Türküler 
19.00 Konuşma (Günün meseleleri) 

19.15 Müzik : Saz eserleri 

19.30 Saat ayarı, AJANS 

19.45 Müzik : Fasıl heyeti 

20.15 RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik : Şarkılar 

21.15 Konuşma {Artırma kurumu) 
21.30 Müzik : Radyo orkestrası 
22.30 Saat ayan, AJANS 
22·50 Konuşma (lngilizce - Kı· 

sa dalga) 
23.00 Müzik : Cazband 
23.25/ 
2'.3.30 Program ve Kapanış. -

BU AKŞAM 

Nöbetçi Eczane 

TOROS 
Yeni Cawl yanında -
Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmın

da çalışmak üzerebir mürettibe 

ihtiyaç vardır. 

müracaatları. 

fdarehanemize 

•• 

• 

Sayfa 3 

ASRİ SİNEMA 
d a 

SUVARE 

8.30 
MATİNE BU AKŞAM 2.30 

BUtUn DUnyamn Alkı,ladıjiı Bir Opera 

PUCCfNl'nin Ölmez Eseri 

MADAM·--

BUTTERflY 
Ba,rolde : Napoli ve Berlin Operaları Başmuganniyesi 

Maria Cebatarı 
Ve Roma Operasının (120) Kişilik Meşhur Orkestrası 

iLAVETEN: 

Kaçak Korsanlar 
Bu Film : Bir kovboy fllml dejill 1 Romanı bUtUn 

dünya dlllerlne çevrllmlf, 25 milyondan 
fazla satllan 

İki küçük yavrunun maceralarıdır. 

• 
Bugün gündüz matinede 

Şehvet kurbanı-Kaçak korsanları 

Yurddaş !. 

Hava kurumuna aza ol 

• 

y 1 L D 1 z Möble Evi 
ve Atelyesi 

Ev 
Mutedil 

. .. 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDlZ'I 

Ziyaret Ediniz 

Eşyaları 

Fiyatlar 
Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiniz Şekilde Yapılır 

Bankof : 13 ( a a. ) - Siyam 
oıduhıı umumi karargahının teb· 
liğ ettiğine Fransız tayyareleri 
Mokahoma'yı bombardını an et· 
mişler ve onbir kişirıirı yaralan 

Rayişmark 

~k (Fransız) --- -1 Taşradan Sipariş Kabul Edilir 
Sterlin (ingiliz·""") --ı-r-2 -ı 

- Dolar (Amerika) 132' 20 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Albnda "YILDIZ,, Moblc Evi 

12546 

ma11na aebeb olmuşlardır. 
Frank (İsviçre) 



TORKSôZO 

TÜRKSÖZÜ 
r4 . . '. 

GAZETE ve MATBAASI 

T •• k •• •• G • Okuyucularına, dünyanın he~ tarafında ur sozu azetesı : vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

1 
: 'ı 1 Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha-

•• Türksözü Matbaası: rita, BilUnium Matbaa işlerini Türkiyede •ı 
==============~==~ mevcut matbaalar.a rekabet ede, derece-

: de tabeder. • . ; . • • • • • • • • : Tüırksö~ü CöDt: kosmo: 11 . - . • • i Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( 'f ürksözü) ! ı 
! Mücellithanesinde Yapılır. ! 1 
• • ı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' 

G. E. c. 
Adana Çiftçi Birliğin-

den: 
Bu kerre Cumhuriyet Halk 

Partisi Seyhan Vilayet idare 
Hey' eti Reialitinden C H. P 
Genel aekreterlitinin bir tami· 

Bataryalı lngiliz radyoları 
mine atfen geJen bir teblitde 
bilhassa (200) dekardan ııatı ı 
ziraat yapan k.IC çiftçinin lue 
di ıorluldar1nı kar11la-k üzere 1 
Hükumetimizin Ziraat Bınka11na 
alJırdıtı yırdım tedhirleri cüm. 1 
lesieden olarak bl!nkacı Çıftçiye 
çevirme kıediai kol.ayllklar1 ya- 1 
pılac •tı anlaşılmakta oldutundan 
alikadarl&no Zaraat Baokaa1Da 
müracaatlara ehemmiyetle ilin 
olunur. 

K. B. 
Ceryanlı lngiliz radyoları 

geO<dlü 
Muharrem Hilmi REMO 

125.7 l 13 - 14 

Zayi tezkere 
Feke Askerlik Şubesinde• 

yazıcıhkla aldJtım terhiı tnke 
r~mi yitirdim. Y t nisini alaca· 
tımdan uki~iain hikmü olma· 
dıtım ilin ederim. 

Abidinpaşa Caddesi No : 112 

Telgraf: RemQ - Adana - Telefon: 110 Ceyhan Büyüle Kmm ma 
hailesi nufusunda mukayyet 
Mustafa otlu 323 dotuıulu 

ilan 
Telıraf Muliabere Bilgisi olan ilk mektep 

mezunu memur alınacak 

P.T.T. l 1mumi Müdürlüğünden: 
1 - idaremiz mür hallerine ilk rnektep mezunu ve telgraf mu· 

babete bilpine vlllnf olm11k ünre ahnftak maqlı veya ücretli 
mtmurlar için mua~ka imtllw.a Y•Pll-caktlf'. 

2 - Muaabakada muvaffak olanların idarenin teklif e rl tctAi 
yerlerde memuriyet kabul etaaeleri ıarttır. 

3 - Musabakada muvaffak olanlara 3656 seyıİı kanun hük
müne gÖJe (10) lira m111 veya 40 - SO lira ücret vrrilecektir. 

4 - idare dahilinden tmaabalcaya iıtir .. k edecek hat baş ba 
kıa, baı miiwuzi ve bakıcı ve müvezzilerin (30) yaımdan evvel 
ldareJe intisap elmiı olmala11 111tbr. 

S - idare haricindtn musabakayı girmek iıtiyenlerle balen 
·ct.e ciabilinde bulunan muvakkat memur, muvakkat bakıa ve 
:...Wezzilerin 788 ıayıh memurin kan~nu~un dör~üncü madduin· 
deki şartlara haiz olmaları ve devlet ım .. bbınına tik defa aunıcak· 
l•ın (!O) yıımı ıtçmemiş bulunmaları lazımdır. 

6 - Hlltur idarede- aittahct•m olarltrdan a.unbılc_.,. Iİr 

12473 Ahmet Beali 

_ 5 Kanunusani 1941 

Adananın Kurtuluş Bayramında 
HALKEVI SALONLARINDA VERiLECEK 

Kızılay IBalosu 
Mevsimin en nezih, en kibar baJosudur. 

• • Bu baloya şimdiden hazırlananıı. Davetiyeler Km&ay 
12568 Merkez.inde de satılmaktadır. 1-7 

mek iıtiyenler 3&-12-940 p:.ıa .. t•Iİ akıamına kadar yalnız bir 
dilekçe ile ve idare baricİlld~n ıimMk l•tlt~ntw de yine mnlGr 
tarih akıı:nma ktdar dilekçe ve evrakı miıbit~ile bwaikteim 

tihanların İC<a olunıcıtı P. T. T. M~rkr-z Müdürlüklerine müracı· 

at etitceklerdir. 
7 -Muıabakı Vilayet P. T. T. Merkez Müdürlüldtrinde mu· 

baltereden 2-1- 94 l perşembe günü. aa.t (9) da umumi bt1ai· 
lerinden 3-1-941 cuma günü ıaet t<9) da yeplacabr. 

12544 6-10-14-19 

T. İŞ BANKASI 
Küçük TasM"ruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞIOELER: 

4 Şuhat, 2 May11, l Agusfo9, 3 lkiucit şrin 
taribleri"de yapılır. 

i941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
s ti 1000 

" 
3.000 it 

2 tt 750 tt l.500 
" 4 

" 600 " 
2.000 ,, 

8 .. 250 
" 

2.000 .. 
35 

" 
100 

" 
g_500 .. 

80 it 60 
" 

4.000 .. 
soo it iO .. ô.000 .. 

Türkiye iş Bankasma par ı yahrmaklıs yallıııı. para hiriktirmi' 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş o!ıırsuouz. 

--------------------·----··--------·-·----------~ TQRKIYE ClJl'V11-ltJ ı~ ıvı:·rı 

Ziraat Bankası 

1 

llurult1f larıhl : 1888 

Serınayesi~ 1-06.000.000 Tiirk Lir asa 
• 

Şube ve 11jans Rdt:di : 265 

Zirai ve ticaıi ber nevi haı.ka muamt'ı .. ıl'rİ 

Para biriktiretflere 28.800 Iİia 
ikramiye veriyor 

Ziı nı P11 h~ ııchı ~, n h 11 lı '' l l: ı ~ ı7 1ı· sı ı ıı tıf hes11pların• 
en aı 50 lirası bulutlanlara senede 4 defa çek iltcelt 

kur'a ile aıatıdalti plana göre ikramiye daQ-ılılacaktu 

4 Adet 1000 Lirablc 4000 Lire 
4 

" 
soo 

" 
2000 

" 
4 .. 250 .. 1000 

" 40 .. 100 
" 

4000 tt 

100 " 
so 

" 
sooo 

" 120 
" 

40 " 4800 
" 160 

" 20 •• 3200 
" 

DiKKAT : Henplarmdaki paralar Lir ıtne içinde SO fi. 
radan aptı düımiyf'nlur. ikı•miyt çıL:h~ı lalrdirdt. )üzde 
20 fazfasile verilecektir. 

Kuralar ae~de 4 dtfa, 1 Eyylül, 1 BirincUrıun, 1 Matt 
va l Huir•• tarihlerinde çekilecektir. 

-------~----.... --------------------------
itin 

Erkek Lisesi Müdürlüğünden~ 
Tutarı 

L le. Kilo 
Fi. 
K. 

% 7,S 
L. ~. 

2700 00 20000 13,5 203 00 Biıiaei nevi ekmtk 
225 00 1 SOO ISO 169 00 S.deyat 
780 00 2000 34 59 00 Maraı pirinci 
373 SO ISOOO 2,49 28 SO Maden kömürü k · 
540 00 2000 27 41 00 Kuru f ısulya mad" 

Oku!umuz panıi,oı.unun 1-1-1941 taribind,n 31 5. · t9' 
terihine kidar S ayhk yiyecek ve .yakacak ibtiyaCI olan erzak " 
yakıcatm 3-ll-1940 taribinie topluın Eksiltme Komiayo 
da talibi zuhur etmeditinden 10 fi.İn miid Jetle tem :Jidine kırtf 
verilmiş oldutulldan tarihi il&nmdan ittbare11 10 giin mi~detle ibİ" 
lesi icu kıl11ı1eatt•dıa 25 -12-1940 çarı•m ·1a fitrii saat 15 il 
iıte:Clilerfft. teminat. aaıw.&ck..te mlkbuılarile birlikte Maarif ~ 
riyetiaclc- miitf'fekl.i& u•İ•)'Onaoı müracaatlar1 ilin o'unur. 

12576 14-17 20 24 ____./ 

Abone ve lıia 
Şartları 

Seneliti 1200 Kr. 
A1b aybtı 600 ., 
Oç ayt•tı 300 ,, 

Aybk ta abone edHir. -lllnler için idareye 
mOracut etmelldlr. 

Sahi~ ve 81fmuharrfri 
FERiD CELAL GOYEN 

Umumi Nelriyat Müdüril 
MAOID GOçL:O 

Bısılmtı yer : TORKSôZÖ Mat 


