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'fel.a..: 315 

Sayısı her yerde 5 kuruf 

rmaradaki. facia! 
l'AN URUGUAY VAPURUNUN 223 YOLCUSU BOiULDU; 
kl'f KU llTULDU,VAPıtltUH YOLCULARI MUSEVi iDi 

~panyolların 
caya vaziyeti 
ynelmitel Tanca 
idaresi ddğlldı 

lanca : 14 ( A. A. ) - is
al malr.amları dün beynel· 
Tanca idaresini da~ıtmıf· 

batün lngiliı, Fı ansız, ftalyan 
tları vazıfelcrine lriba)et 
lerdir. 8 .:ynelmilel polis il 
ılerek yerine lspaayol po

~QnuJmuıtur. 

İstanbul : 14 ( 'fürk~zü rau 
haHindtn f- Oçyüz sek~ V.a 
hudi yolcu ile B11lg-arist r ndan 
gelmekte ve Sıiliwi açıkl•mnda 

kazıklara çatp&rak batmış olan 
Urupay vapuru hakkında }'eni 

malQmat gelmiştir. Bu , yüı ton

luk bir licaret remisi idi . Yol· 

culardan 122 kişi kurtulmuştu . 

Bunlar pasaportsuz olduklaundan 

mllvakkaten iaşe edilmekıedirler . 

Batan vapurun yolcularından 103 
kişinin öldüfii tesbit edilmiştir . 

120 kiıl de kayıptır. Bunların da 

boj'uldu~u zannediliyor. 

AGON İHTİYACI 
11Ayet, VekAletln sorgusu 

dUn eevabta bulundu 

·-----AV LAVAL 
TIFA ETTi 
~i : 14 ( A ... \ . )- B y La 
Franıl'ı kabir.esinden çekil
t, Hariciye nezaretiı.e Flın· 

tyin edHmi~tı•. 

uoaolılar 

lmara'yı 
al llzere 

• 
•delen clvmrınd• ook 

tlddetll muh•rebeler 
olmaktallır 

• 
'-tina: 14 (a.a.) - 48 numa-

1 tcblit: Cephenin mub 
'°ktalannda kılaahau:ı büyük 
tt röslermiı ve müsait neti-
llınııbr. Emniyet nezaretinin 

röre de .Oiifman tayya. 
dün memleket üzerine mah· 

'kınıar yapmıpardu. Yunan 
e bir ~ adaya bomba 

1 
~ltür. lnsan uyiau azdır. 
~ndra: 14 (a.a.) - Yunan 

aakcrf va&iyet hakkuıda 
Cbnall vcnnif&ir : Ordumuz 
&Wıü bütün cephe üzerinde 

~t~e devam etmiftir. Hava
-çQllıfl ve kar fırtınaları kıta· 

cesaretini kmaadlta sıibi 
pidetini de ualt· 

Yanlann mukavemetleri ve 
)erlerde mukabil taarruza 

tqebbillen de hesaba 
lizmadlr. Sürün bu te-

. r düşmana a;ır zayiat 
ek tardedilınİf Adriyatik 

tinde katutıı111:ı parlak bir 
kazannuflardır. Tepedelen 

şiddetli muharebeler 
etaackı&edu'. 

Adana Portakallarınm Devlet 
Dem.il)'oUannda yapllacak sevki· 
yatının sekteye utramaması için 
Münakallt Vekil~ıinin viliyetten 
val'OD ihtiyacını aor.dutunu yat· 
m1ouk • VUlyelten dün Vekilcte 
verilen ceYabta fsıanbul ve An
karaya vaıonla sevkedilecek por· 
takal miktanmn 2,100,000 kilo 
oldutu ve bunun için Mart so· 
nuna kadar Adana, Misis, Osma
niye iıı .. yonlarına haftada 10 
vagon lahsis edildiiti takdirde 
portakal se\kiyatuun ae•tcye ut 
ramıyacatmı biJdirılmiı,lir • 

Halay viliyelinin ise D5rt· 
yol, Pııyas ve lskenderun iıtM· 
yonlan ıçin haftada 20 vagona 
iıtediti haber alınmıfllr. Hatay'ın 
b11 seneki p o r t ak a 1 rrkoltcsi 
60,000,000 a d e t o 1 a r a k 
tcsbit e ı ilmı11t ir • Aıiıınanan bu 
seneki portakal rekoltesi bu mik
tarın ancı.k üçle biri kadardır . 

.. 
Garb çölünde 
İtalyan kolu 
çenber içinde 
Kahire : 14 ( A. A. )- Garb 

çölünden relen haberlerde mmta 
kada harekltın hıaitenan program 
mucibince çok memnuniyet ve
ı ici bir t1rıda inkiıaf ettitini 
ıöıter••tedir . lagiliz pilotlan 
rcvfCIDCYeD bir tiddetle taarruz
lınaa devam etmektedirler. ihata 
çenbcıinden kurt&&lan ltalyan kol· 
ları pek müıkil ıarttar altında 
ric'at edebilmektedirler . 

Kahire : 14 ( A. A. )- in· 
ailiz kuvvetleri rarb çöllerinde 

l'rabıu•ıarb lmduckma doiru 
yaptaklır ı harckittı çok az za· 

yiat venDitlerdir. Scy,.. lnsiiiz 
kanetı.i o9ds .eür'atle ilor 
temekteclir -ki ltııekit laakkında 

... .. •emat -- mütlmdir. 
( Geriıi UçUocU sayfada) 

Atattırk Ambnda bu

gün tören var -·-
t t1el V .... 1 'llaUar 

ve T•......, .._•ı mU
na ....... YI• bugUn eaat 
11 de Mlittlrk Pllrlnntla 
mren yapdmcalldlr. 9u 
........ r.'(p .... llUlk 
11 ................ •· 
ıev verft••lrt'-. Törene 
.. '*•• •v.Uldlr. 

tİRKS.ÖZ -- Sahip ve Başmuharriri 

FettiD Cl!LlL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onaltlncı yıl - Sayı : 4905 GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Mrş. Badogliyo 

Mareş:ıl Bııdogliyo 

Zurih : 14 (A. A.) - Nuc 
Zuricber: Zeitung"'gazetesinc:t:: Mi
lanodan g t lcnibir~tdgrafta::~öylc 
denilmektedir: 

Regima Fatista gazetesi aon 
pUnlerde Mare~al Badoglioya bu · 
cum edertk onu Yunanistan bar 
binc"muarız olmakla ittiham et· 
mİJtİr. 

Bundan b&fka halk araııada 

müttehit bir cephe h·~kil eJilm.:si 
ve kenarda kulanların takip edil · 
mesi ileri sUrUlmrktedir. 

ROMANYADA 
YENi TEVKlr'AT 

Bukrt'ştc bir DUm ayis 

Bukret : 14 (A. A.) - Tron· 
so Cean bildiriyor: Polis beoiş 
bir kominist şebekesi meydana 
çıkarmıştır· Hepsi yahudi olmak 
Uzere 1!) kişi t-:"vkif edilmiştir. 

Bir lngiliz gemisi bir 
tayyare d~şfirdü 

Londra : 14 ( A. A. ) - Bir 

silahh logiliz bahkcı grmisi ken 
disine hücum eden bir Alman 
bombardıman tayyaresini tam 
isabetle faaliyetten iskat etmiş· 
tir. 

Çiftçimizi alakalandıran mesele 

Arazi vergisi terkini 
hakkında yeni karar 
KARARIN HÜt~ASASINI AŞAGIY A .t\LIYORUZ 

Ankara : 14 ( TUrk•OzU mut,ablrln· 
den ) - TUrk çiftçisinin muhtelif ••be ... 
lerle gördUjU zararları hafifletmek ga· 
yesl Uzerlnde duran MaH1e Veklletl ara· 
zl vergllerlnln ne gibi ahvalde terkin olu· 
nacalı hakk111... köylUlerlmlzl alAkadar 
eden yeni ltlr karar ittihaz etmm.tlr • Bu 
karara göre ••hlr, kasaba ve klly ara· 
zller.ln• ekllan muhlellf cins tohumdan 
atde •dHen mulltellf maheullerden her 

h.,ıgl birinde ha•ar vukuu verginin ter
kininde fart olmıracak, dl11er mahsuller
de h•••r vukubulmamıf da alsa o mın
tak•dan o ••ne allnacatı ._...mln elun•n 
umum h419aılat mlktanna gör• ttn az 0$1• 
bir derec;eslnde ha-r oldul" al\Jaııldl01 
takdirde o mıntıtk•-'a buhman araJI sa· 
hlblerlnden bu •ur.eti• z•r•r gördU, .. 
sabH olanlara ald arazi vergllerl terkin 
al~naçaldır • 

Çukurova hububatı- Almanya lt~bavı 
nın ıslahı yolunda işgal edecekmiş, 

VEKALET YE ZiRAAT ENSTITOSU MALOMAT laTEDI 

HITLER ve RIBENTROP 
BERLINDEN AYRILDI 

Eaman zaman ı--"''""'~ 
görülen P a s 
hastalığı bak
kında e s a s l ı 
tetkiklerde bu· 
lunulmak üzere 
Ankara Mer • 
kez Ziraat Mü· 
cadele Enstitü: 
sü ve Ziraat 
Vekaleti d ü n 
Vilayetten ma· 
lumat istem.iş· 
tir. Bu husus
tan Viliyette n 
verilecek ma · 
lumat Vilayeti· 
miz içinde muhtelif hububat 

bölgelerimizde hububat bölgele· 

rimizde hububat nevilerinde ıörü· 
len Pas bastabtmm mev:ıit, müs· 

tevli durumda muayyen aaha ve 

topraklarda huıusi tid~ti baiı o
lup olmadıQ-ma dair olacakbr. 

Enstitüye aynca Pas bastalıtma 
tutulmuş hububat nup:ıuneleri de 

gönderilecek tir. 

• • 

... ~.... AlnWan •ley.....-1111 

,Va~ngton: 14 (a.a) - Bura
da ıanneqildiiine röre, Hitlerle 

Ribcntrob'un Berliaden hareketlerine 
dair haber teeyyüt ederse bu 
seyahat 1talya vaziyeti ile alaka· 
dar olacakbr. Avrupadaki hususi 
kaynaklardan • gelen haber ltaJya
mq yakın bir dahili buhr~n l#hli
keşıiM nıar U% bulundu tunu bildir
mFktedir. Mihycrjn iyi malumat 
alan bir tayn~dan bir Ameri
kahya şöyle denilmektedir: 

Galiba bütün halyayı ifgqal et
meklitimiz icabedecektir. Bütün 
memlekette kati mik<Jarda Cfesta
po aj;ınlanmız mt'vcutlur. Alman· 
yıuım, ltalyanın, Arnavutlukta çar· 
pışan ve hali Mısırda bulunan 
lngiliz kıtalannın Almanyaya karşı 
kullanılması imkanını vermelinden 
korktutu tahmin edilmektedir . 

Londra: 14 (a.a.) - lngijjıle· 
rin halyanlarakarşı kaıandıkJan za
ferler ltalyada bir Alman işgali teh
likesini arhrmaktadır. Hillerin ltal· 

( Gerisi UçllocU sabif ede ) 

çocuQunu GldDrer~k 
gömen bir kadın 

lstino/ mahkemeleri 
/Qgihası mecli te 

Evlat katili haoıamdp 
yakalandı ve tevkif edildi 

G~DÇ bir ana Şaban, adında 
bir erkekten gayrime,.-u sw-.ctto 
kazanarak do&ıırdulu tftm te1ek · 
kullQ erk~ çocıı&•na ~ımak 
suret\)'Je uworer• cwioi. avlu

sııoa g8mmUf ve polise yapılan 
ihbar uaerinc tahkikat neticesinde . 

Belgrad Paktı 
. Yugoslav ve Macar 

' Hariciye nazırlarının 
matbuata beyanatı 
Belgrad: 14 ( a.a. ) - Avala 

ajansından: Yugoslavya hariciye 
nuın Markoviç matbuat mümes
sillerine demiştir ki: 

Ankara : 14 ( TUrkallzU Muhabirinden ) - Allk• ... r 
tl•lrelerden bugUn alcblım mallmata gire, AllllY• ...,._ 
kemeler.I t .. kllltı hakkındaki kanun llylh••• .suru" Mil· 
let mecllslne verllmlftlr. Bu IAJlha il• istinaf m•h

0
k•m• 

lerl de ihdas olunmaktadır. Llylha allkad•r ene men· 
lerd• görUfUldllkten son~ heyeti u..w111~•Y• ••vko· 

lunacakttr. 

evlld katili ana dun yıkanmak U· 

zere girdiği Irmak. hamamında 

yakalaoanşt•r· Bu çirkin ve itrenç 
cinayet haberi duo fehirde sUr'at· 

le duyulmuş ve derin bir nefret 

hissi uyaadırmtttar. 

••• , ••• ,.... . ............ . 
I TILKI OLA·N KADIN 

tl_.ıiıeyc mKddciıuı~umilik el 
k.or ~az ölU yavru toprü 

altından çakarılarak otopsisi Y.•· 

pılpf ve bilib.tı'e • gö~ul•uioe 

aıaaaadc edilmifhJ'. Tepluaa de· 

lillcre naw..-ı ,suçıı ~bit görUl· 

mGf ve • ..,.uuıl\u •"te~ ~atil 
ana te't'ltif edilmiftir. Sabiı.a adı· 
nı t.,ıyan evlid katili aoa beoUs 
16 y&fıada8ar. 

- "Bu muahe4enin metnini 
neşrederken takibedilpn i(aycnin 
Tuna hav~sanda Macaristan-Yu· 
goslavya hiikümetlerinift tatbik et
tikleri sulh ve yap1C1 iş birlifi si
yasetinin yeni bir niıanesi oklu· 
tunu tebarüz ettirmenizi rica ede
rim. Macariltan ve Yugoslavya 
için olduğu kadar Avrupamn bu 
kısm1 içinde istikbalde bu yokla 
çabşacatJmızdan emim. Maoaris
tU haıiQye nuan K91at" Çaki de 

Kitap Halinde Çıktı 

EVRENDILEK, SADIK ALDATMAZ, llEPRI 8'Ja.EK 

KiTAP VE K'Rf ASlYE EVLERiNDE SATILIR . 
( G.Ni ikiac:i aayfada ) 
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iŞGAL L T 
YATAKTA Bi 

DA PARiS 
HAS A GiBi! 

Atatürk Kır 

Koşusu hazırlığı 
Geçen sene olduğu gibi lıu 

sene de şehrimizde 27 Kanunucv· 
velde Atatürk kır ko~usu yapı· 
lacaktır. Bu büyük koşunun la
yık olduğu alaka çerçtvt si da
hilinde muntazam bir surette 
yapılabilm si için hazırlıklara 
başlanmış ve Beden Terbiyesi 
ile Halkevimiz arasında işbirliği 

tesis edilmiştir. 
Atatüı k koşusuna Meı sin, 

Tarsus ve Ceyh:ın atletl cı ininde 
iştiraklerinin teminine çalışılmak· 
tadır, koşulara iyi derece alacak 
koşuculara Halke\İmiz tııra 
fından mükafatlar ,dağıtılacaktır. 

Mazot geliyor 
Standart şirketinde mazot 

olmadığı anlaşıldığından Adana ı 
çiftçiler birliği lstanbuldaki "pet 
rol limited. şiı keti ne tdgr fla ı 
müracaat l'.:derck btş vagon 
mazot J&tış ve sevkini istem iş 

tir. 
Şirket telgrafla verdiği ce· 

vapla; vagon • tenıin edildıği 
takdirde istenilen miktarda ma· 
zot vermeğe hazır olduğunu 

bildirmiştir. 

Çıftçiler birliği vagon teda· 
ı iki için gerekli teşebbüse giriş· 
miş bulunmaktıt, vagon temin 
edildiği taktirde · ki; edi1ecek· 
tir. Adanaya şu günlerde beş 
bin tenekeye yakın mazot girmiş 
bulunacak tar. 

Haber alındıgına fÖre elt:kt. 
rik şirketi de sözü geçen şirkı. t· 

ten doksan ton mazot mübayaa 
etmiştir. 

Bir ölüm 
Tanınmış kerr.ste tüccarla· 

rımızdan Bay Mehmet Ôzatlı 
müptela olduğu rahatsıılıktan 
kurlulamıyarak dün hayata göz 
lerini yummuştur. Sevdiklerinin 
omuzlarında cenaztsi ka ldırıla · 

rak Yeni Mezarlığa defnedilen 
mcrbuma Allabtan rahmet di
ler, ailesine başsağlığı temenni 
ederiz 

NE VAR? 

Uzak bir mazinin şartları içi· 
ne dönen halkın halile istihza e· 
der gibi arasıra bir Alman ku· 
ınandanlığının ııskeri otomobilleri 
ortada görünür. Bütün vasıtalar, 

bütün insanlar, durur, askeri 
otomobil yıldırım süratile ortadan 
kayıp gider. 

Gece yansında bütün hayat 
birdenbire durur. Bundan sonra 
her yer kapalıdır. 

Pariste yeni bir akıbet bekler 
gibi bir hal vardır. Bir vakitler 
Fransanın merkezi, düoyanın kalbi 
bütün güzelliklerin toplantı yeri 
olan bu zavallı şehir acaba ne 
bekliyor ? 

Hiç şüphe yok ki yeniden 
dünyaya bağlanmayı, hayata ka
rışmayı, ölüm uykusundan uyan· 
mayı bekliyor. Parisin bütün var
lığı, dünya ile temasını muhafaza 
esası üzerine kurulmuştur. Bu le· 
mas kesilir kesilmez Paris, nefesi 
bkanmış, damarlarındaki kan bir
denbıre durmuş bir insan gibi, 
ölü haline gelmiştir. 

Ölü Pariste sun'i bir hayat 
geçirenler ukerlerdir. Askerler Pa
risin göbeği sayılan Kafe dö La
pc' de otururlar. Etraflarında yerli 
olarak yalnız bir nevi kadın var
dır. 

Asıl Parislilerin toplantı yer· 
leri azdır. En rağbetle olan yer 
de Meçhul Asker'iıı mezarıdır. Bu · 
raya çiçek taşıyan ziyaretçiler hiç 
eksik olmuyor. 

NE YOK? 

Sadakatsiz kocanın babasının vereceği tazminat 

A merika hukuk mahkemesinin verdiği bir karar, hukuki ve maddi 
neticeleri itibarile çok mühim telakki edilmektedir. Madam Va

leri Porter isminde bir kadın kendisini terkederek metresile beraber 
kaçan kocasının babası Mister Porter aleyhine 150.000 dolarlık bir taz
minat davası açmış ve davayı kazanmıştır. 

Madam Valeri B. Parterin bir kocanın zevcesine karşı sadakat 
göstermesi lazımgeldiğini ve kocasının kendisine karşı ihanetinden ba
basının mesulü bilmal addedilmesi icap ~ttiğini söylemiş, bu iddiasını 
lcyid etmek için kocasının annesile babasının üç defa boşanarak yeni
den evlendiklerini ilave etmiştir. 

Nevyork hukuk mahKeınesi Madam Porterin iddiasını varid gör
müş ve kocasının babasını 150.000 dolar zarar ve ziyan vermeğe mah· 
küm etmiştir. 

--

Milli Şefimizin 

Millete Sevgileri 

- - ~ k 
ll4GM:J~~-=-t 1 

Ankara: 14 (a.a.) - Ri
yaseti Lümhur Umumi katip 
liğinden : 

Reisicüınhur lsmıt lnönü 
Onbirinci Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Haftası münasebetiyle 
yurdun her tarafından aldıklan 
yüksek ve samimi hisleri ifade 
eden telgraflardan pek müte
hassis olarak teşekkürleriyle 

J sker aileler ine yar" 
dım için gelen emir 

l 
iyi dileklerini bildirmeğe Ana
dolu Ajansını memur etmiş

lerdir. 

Adanaya gelecek 

teftiş heyeti 
Maarif Vekaleti müfettişle 

rinden Bay Zeki Üıke'oin riya
setinde Vt-kilet Gıup Ttftiş 

Heyetinin bir iki güne kadar 
şehrim ! zf' geleceği haber alın· 
mıştır. 

Heyette Maarif Vtkileti mü 
fettişlerinden Necmettin Bora, 
Osman Horasanlı, Süleyman 
Demir de bulunmaktadır. ş .. h 
rimizde bir müddet kalacak o 
lan Grup Ttftış Heyeti vilaye 
timiz maarif tt'şküattım tctkık 
edecektir. 

Vali teftişlerden döndü 

Ceyhan kazasında tcftişltrdc 
bulunan va!imiz Bay Faik Üstün 
teftişten dönmüş ve dün viıayet 
makamında meşgul o1muştur. 

T oros Gençlik Kulübü 
yeni idare heyeti 
Başvek:Uet Beden Terbiyesi 

Genel Direktörlükünün 28 sayılı 

"'-talimatnamesine göre şehrimiz To
ros Gençlik Kulübü idare heyeti 
azaları bölgemiz Beden Terbiyesi 
reisi Valimiz Bay Faik Üstün ta-
rafından seçilmişlerdir. Bu suretle 
kulüp reisliğine manifatura tüccarı 
B. Mahmud Arpacı, umumi katip· 
!i~e Ticaret Odası istatistik memu
ru B. Ali Ôner, Beden Terbiyesi 
ve Spor amirliğine B. Kadri Tok
kal, Yurd müdafaasına hazırlık 
amirli~ne topçu teğmen~ Sabri 
Ozan, hekim azalığa doktor Suad 
Seren, muhasip ve veznedarlığa 
arkadaşımız Yusuf Ayhan, kulüp 
idare amirliğine Kazım Alpöz ge
tirilmişlerdir. Toros Gençlik Kulü
bünün yeni idare heyetine muvaf
fakıyetler dileriz. 

Skrim faaliyeti 

İlk Göçmen ka
filesi dün geldi 

Tunceli'nden Vilayetimiz da
hilinde muhtelif mıntr.ka l a rda 
ve İç Anadoluda is~an edilımk 
üzere Göçmen sevk ne başlan· 
gığmı bildirmiştik . 

Feke ve Kozan kaz~ larımız
da iskan edilecek olan ilk göç· 
men g rupu dün gelmiştir. Eski 
şehir için Eıazı~'dan trene bin· 
dirildiklerini ycızdığım ız göç 
menler de şehrimizden geçmiş 
lerdir. 

Turhan Cemal Beriker 
lçel Mel>' usu hemşer imiz 

B. Tmhan Ct lnal Beriker dün· 
kü dcsprtsle Ankaradan şeb · 
rimize gelmişlerdir • 

Temizlenen Buğdaylar 

Teşrinisani ayıiçinde muhte· 
lif ova köylerimizde çiftçilerimi· 
zin elinde bulunan 267.5-13 kilo 
tohumluk l uğday, 82.240 kilo 
arpa 4,000 kilo yulaf seltktör 
makinelerinden g~çirilerek temiz 
lenmiştir. 

Mersin gençleri balosu 
Mersin : 14 ( Türksözü mu· 

ha~ irinden ) - Mersin idman 
Yurdunun balosu bu akşarn 

Tüccar kulübünde öevam et· 
mektedir. Balo çok neşeliair. 

Çocuk esirgeme 

kurumunun teşekkürü 

Kurumumuz tarafından ba
kılmakta olan fakir talebeler ih
tiyacı için tüccardan Mehmet 
Sabuncu tarafından 60 ki lo sa· 
bun veıilmiştir. Kendileriııe te 
ş· kkürler ederiz. 

r 

6.ooo Otomobil lastiği 
geliyor 

lııtanbul : 14 (Türksözü ıuu 
habiıin len ) Yakında memlelCe· 
timize 6 bin ·adet otomohil las

titi ile mühim mir. t.mJa kahve 
gclectii haber alınmı~lır. 

Milli Mensu('at Fabrikası G enç· Kız kaçıran genç 
li\c Kulübü Skrim ·faaliyetine Cebren kız kaçırmaktan 
başlamıştır. Kulüb bir çok Skrim suçlu Tekt kur1 u mahallesin· 
malzemui getirto.iştir. Gençler~ } den Müslim oğ'u Be·lir Selvi 

muvaffakiyetler dileriz. tevkıf e<!i!miştir. 

Asker ailelerine yapılan yar· 
dım ştk linin seyri, yardunlsılO 

v.ı· den·ce ve miktarı hakkında I· 
hiliye Velaletiııin valilerden • 

·d ,,. 
dığı cevaplardan aı;kere gı f 

·ı Je· Jerdr n yaı dınıa muhtaç aı t 
1
. 

rioin miktarı ile liunlara ysP:: 
d ,:ı 

mc:kt4' o1sn yardım arasın r 

n:sı etlerin mat up derecede 01 

madığı göı ülmüştür. Bu yardıııı· ~li 
lann bir dtf aya mah ~us oJdııJU 
zannı dahi hası l olmuştur. , le 

Dahiliye Vekaleti dün Vıl• 
yete gönderdiği bir tamimle .aJ. 
kere gi<den t r Je ıi11 muhtaç aıle 
!erine ş th ;rde ve köyde yard:. 
busu~u üzrrinde hassasiyetle ~ a 
rulması rmredılm!ş ı ir. 

Bu tamimde ! •·Askerde ltlı 
lunan erler geride bıraktık!•'. ~l 

h · ı 1 · · ce yardıma n.u taç aı e erının •ta 
mi yetin sinesinde müşk\j.ll ~· ;b 
maruz kalmıyacak su,ette ııı ' 
av enet ve alak,. gör iiükleriııdtl' li 
emin ve mutmain bulunaıalıdı( b • 
lar,, denilmektedir. ır 

Köylü erlerin ailelerine >'. ' 
pılacak yaıdıaı arasında l.ıu t~ d 
lerin tadalım da ekilerek, lfl~ U 
-.u'llt:ri kcıldırıla cı+ ktır. Yard 
ş< kli her hususta Vı! mükellcf1

'1 ka 
rin kudretlerı dahilinde sı•ıı' a 
derece ya pı l aca~tır. · ı 

Halkevimizde 

çaylı " topla~t!,, 1~ 
Şeh·imiı ilk ve orta tt do 

sat muallimlt"ri arasında d u 
Halkevimiz :e bir çaylı toP'v,· ci 
yapılmıştır . Bu toplantıda ~ ~I 
liruiı Bay Faik Üstün , P•;,_ ~ 
Merk .. z İdare Hryeti az. 5111 

1 
Prof ( SÖr :-fa~an Rt şid 'J'arık11,D 
yeni Parti Müf r.ttişiıniz H•~ t 

Mtnemencioğlu da h zır l ti 
muşlardır , ll 

Bedt!n Terbi yui tr,ual1 ;111id;ı 
Halis Kadri Tokkat tarafıı> 
bir konuşm'l yapılnıı~ ve rııı 
danslar y.ı pı la r ak samiroİ 
hava içinde toplaııtıya nih•) 
verilmiştir , 

PoHsi döğmüş 

S h . ki b k . b-~' r.r oş u a e _çıy:, 1,f 
rette bulunan ve po ıs ıvıtl b• 
Seviği di>ğen kasap Cttlı 1 

Akören Ad:iyeye verilmiş ıı' 
ikinci As iye Ceza M4 1ık<' 
siııce te"kJf ediluıiştir. 

i 
imkansı zdır. : Siz bunu aolı>'ıı " ~~r bir yükten kurtuluş gibi 

goksunu hava ile doldurup boşalt
tıktan sonra ccvnp verdi : 

- Zannediyorum ki bu san
dık mühim şeyleri ihıiva ediyor ... 

Çömeldi, anahtarı kilide sok
tu, çevirdi, kapağı kaldırıp arkaya 

~Gece - Bekçisinin Esrarı 
---

sız .. • . · ~ı ... 
· · - F:ıkat, bana ihanet '' 
iki kişi oluyor, zira Mathietl· · ıı 

jj~ 
- Hayır, Mathicu rıı ,.J ~ 

değildi~. Mathieu bu işte . ~11

1,ıtl'~ 
gitmiştir. O vazifesinde sııı 1

' ~ 
yapmamıştır. ; ~ 

itti. • 

Merakla eğilmiş olan Mösyö 
Lacombe korkunç bir nida ile doğ
ruldu. 

- O !.. Siz ... Ben ... Ducolin 1.. 
Bu sandığı nerede buldunuz? .. 

Kıvrılmış, büı.ülmüş bir ada
mın hayah görünüyordu ... 

Bu daracık yere liir adamın 
sığabi leceği hiç ümid edilmezdi. 
Adam yan batmış olduğu için yü
zü farkedilmiyordu. Yüzüne gaz 
maskesine benzer bir şey geçiril 
mişe benziyordu. 

Mösyö Locombe soğukkanlı
lığını muhafaza eden Ducolin'i bı
rakarak geri çekilmişti. 

Müfettiş maskeyi çekip çıkardı 
ve tetkike koyuldu. Tabii bir süz
geci ve kavçuklan bir cebi · ihtiva 
ediyordu. Onun içinden de küçük 
cam parçaları çıktıiını görünce: 

- Anladım, dedi, san.dık hı7.
la yere' atılınca ok'.sijen· ampulu 
kınlmış. 

Mösyö Lncombe bir sual da
ha kekeledi ve Ducolin tasrih etli: 

- Bu adam, akrobat Carin
tis'dir. Bilmem onu numaralarında 
gördünüz mü? Fakat, ben seryet
tim. O, gayet dar yerlere girebi-· 
lirdi. Sahnede bu tabii bir kaç. 
saniye için oluyordu. 

YAZAN 

Claud Ascaın Tefrika 
26 

ÇEVİREN 

Sami Oöksu 

- Fakat... Fakat? .. 

- Bunu hemen izah etmek 
biraz uzun sürecek Mösyö Lacom
be. Her halde bütün işler mahirane 
tertip edilmişti . Mamafih Carintis 
bazı şeyleri evvelden görmemiş. 
Bu tertibat Fransuva'nın geleceği 
zaman üzerine hesap edilmişti. 

- Fransuva mı, kim bu Fran
suva? 

- Bunu da size anlatırım. Ben, 
ah işte mücevher)cr 1.. 

Kadavranın altından bir meşin 
çanta çıkarmııtı. Heyecanlı açtı; 

gece bekçisinin evinde bulunan 
parçalar hariç olmak üzere, Pelle· 
mart'dan çalınan bütün mücevhe
rat. Hepsi de bir kumaş parçasına 
sarılmıştı. 

Ducolin şefine bakarak : 
- Benim araştırmalarım ve 

işim aıtık bilmiştir Mösyö Lacom
be, dedi, 

O kıvrılmış ölüyü sandıktan 
çıkarırken hastanede:Madam Four
mont'un söylediği sözleri hatırlı
yordu: 

- Hakikaten herkes müstahak 

olduğu cezayı görür, Carintis ken
di akıbetini kendisi hazırlamıştı. 

Muhakkak feci bir can çekiş· 
rpe safhası geçirmiş olacaktı. 

-X
BUtUn bunlar nasıl 

yapılmıfll 

Mösyö Pellcmart gizleyem~di
ği bir saflıkla Ducolinie bakıyordu.· 

- Siz, Martelet'in bu haydut· 
luklarda şeriki cürüm olduğ-unu 
iddia mı ediyorsunuz ? 

- Maalesef öyle Möııyö, Mar
telel'siz bu hırsızlığın yapılması 

Pellc mart koParını kaıdıfll, 
- O halde ben bir şe)' 

"11 mı yorum. Bu işte Martelel '., 
nedir ? Halbuki Mathieu ~1 

jj) 
noktai nazardun şüpheli göf11", 

. ~ıt~ 
Ducolin kelimelerin u 

duFarak 

- Akşam oraya geıeıı 
thicu değildi, dedi. 

Mösyö ·Pellemart 
surette tekrarladı : 

- Mathieu değ-il ıni ? • 
. fftlrı 
Hayır, Carintis'in 

ismindeki şeriki cürmü. ,r 
- GerJıl ., 
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ı:. iylc: Milli Mensucat 

G"nçlik kulübü futbol 
''•aanda dün yaptlan 

'ttice ] -O Mılli Mensu· 

ı lehine olmuştur . 

ı bugün saat ] 2,30 
lb mektebi ile Ziraat 

laat 14, 10 da da liıe 

tyı Mensucat futbol 

karşılışacıklardır. · Jt rt 
·,ıelc' ,.,. ı ıürqçilerimiz araaın· 
r. it Pazara yapdıcak 

~ tıler için şimdiden ha· 

e • bıılınmıştJr . 
dı"' ı· dof• ı Ahmed Adana 

lerine girmiyor 

· : 1_. ( Türhözü muha 

~ Mersinli Abmedio Tar· 
~danıJa yc:pılacak gürtf 
•k etmiyc-ceti babu ahn 

buı : 14 ( fürksözü mu. 
a) - Altın fiyatların 
liklük d<·vdm etmekte 
•ra 25,25 liraya kadar 

~' •itanın fiyatı dün 22,40 

dina syon heyeti .. 
toplandı 

ra : 14 ( A A. ) -
ıyon heyeti bu sabah 

1 Saydamın riyasetinde 
ve ruznamedrki mu

"Gı ;ı kcre ctmiıtir. 

ya ltelyayı İşgal 
edecekmiş 
.. yfadan artan) 

etmesine mukabil ona 

>ıpacatı söylenmektedir. 

Belgrad paktı 
( Birinci aayf adan artan ) 

şunlan söylemiştir: Sulh insanlığın 
en büyük hazinesidir. Bu iki dev-

ancak bu sayede hiç olmazsa Av
rupanın bu kısmına felaketin sira· 

yet etmemesi için çalışan devlet 

letlere ellerinden geldiQ-i kadar 

yardım etmiş olurlar. Avrupının 
bu kısmı kıymetini muhafaza eder· 

sc dünyayı kavuran bu kanlı mu
harebe bittiti zaman bu kıymet

lerden yeniden dotacak olan 

dünya istif afie edecektir. 

Vişi: 14 (a.a.) - Macar - Yu· 

goslav dostluk muahedesi diplo

matik mahfillerce, Balkanlarda ha· 

len mevcut ihtilafın mevziileşmesi· 
ni temin etmektedir. Aynı mahafil 

cenubu şarki Avrupasındaki vazi 
yeti zehirliyecek hallerden koru
mak istiyen bu anlaşmayı en bü · 

yük teveccühle karşılamakta ol· 
masıru alika ile takibediyorlar. 

Belırad: 14 ( a.a. ) - Macar 

hariciye nazın Çaki dün sabah 

Slovakyanın merkezi olan Rayba

ha (itmiştir. O civarda bir av 

partisinde bulunacakbr. Çaki bu 

aıin Bndapeıteye dönecektir. 

lngiliz iaşe nazırı 
beyanatta bulundu 
Londra : 14 ( A. A. )- iaşe 

nazm l..ord Valltan bir r.utuk 
ıöylemif ve demiftir ki : 

- " Şimdi arhk düımınla 
rımızı taarruza baıladık . lngil 
terenio barb 'tmelİ lizımıelen 

yerlerde barb ediyor • Onlara 
deniz •ıır1 darbeler indiriyoruz ,, 
N111r," Alman drnizaltl faaliyeti 
biıi aç buakmıktan mı.tuf olan 
bütün gayreti akim kalacalctar. ,, 

demiıtir • 

Garp çölünde İtalyan 
koln çember içince 

1 
( Birinci sabif eden artan ) I 

Ruzveltle Vindsör 
Dük 'ü konuştu 
Vaşinglon : 14 ( /\. A. ) -

Ruz11elt dün Uktalu2a kıuvazô· 
tünde Dük Dö Vıntsörü kabul 
ederek görüşrrıüştür • 

Mısır başvekilinin 
Veyvılı tt'briki 

Kahire : 14 ( A. A. ) -
Baıvt- k;t Hüstyin Sırrı P. ş1 
Kral Fııruk namına Gt"' neı sı l 
v,.yvı'ı lng:liz ordul:ı ıtııın mu 

Zbfferiydinden dola}ı tt·brrk tt· 
mittir • 

Hududlardaki 
Arslanları 
Düşünelim! 

Hemşeri J 

K ar ve yağmur altında, fır-

tına içinde hayatlarını her 
an fedaya hazır bir halde, mu· 
kaddes yurt hududlarını bekli
yen kahramanları bir an hatırı· 

mııdan çıkarmamak mecburiye· 
tindeyiz. 

Onlar, müşterek malın, müş· 
terek şerefin bekçiliğini yapı· 
yorlar. işlerini, güçlerini, ailelerini 
rahatlannı arkada bırakarak va
zife batına koomutlardır. 

Bi.ıim de onlara karşı borç-

15.XJJ.940 Pazar 

9.00 Program, saat ayarı, 

9.03 AJANS 

9.18 Müzik: Hafif program 

9.45/ 

10.00 Ev Kadım - Yemek 

12.30 Program, Saat ayarı 

12.33 Müzik : Şarkılar 

12.50 AJANS 

13.05 Müzik : Düğün Türküleri 
13.25/ 

14.30 Müzik : Radyo orkestıası 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Caz 

18.50 Müzik : Saz eserleri 

19.30 Saat ayarı, AJANS 

19.45 Müzik : Fasıl heyeti 

20. 15 Müzik : Film parçaları 

21.15 Konuşma (Artırma kurumu 

20.45 
1 

1 

21.15 
21.30 

22.00 

1 22.30 
2.3.00 
23.25/ 
23.30 

adına Raif Karadeniz tara
fından) 

Müzik : Şarkılar 

Konuşma 

Müzik : Oda musikisi 

Müzik : Caz orkestralan 

Saat ayan, AJANS 

Müzik : Dans 

Proanm ve Kapanış. 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-l 

BU AKŞAM ===~ı 

Nöbetçi Eczane 

HALK 
T•raus Kapısında 

-

• 
ASRİ SİNEMA 

d a 
SUVARE 

8.30 AKŞAM 
MATiNE 

2.30 BU 
BUtUn DUnyanın Alkıfladıjı Bir Opera 

PUCCINl' nin Ölmez Eseri 

__ .M AD A·M·--

~ BUTTERFL Y~ - .__ _______________________ __.~ 
Bafrolde : Napoli ve Bertin Operaları Başmuganniyesi 

Maria Cebatarı 
Ve R\Jma Operasının (120) Kişilik Mt>şhıır Orkestrası 

iLAVETEN: 

Kaçak Korsanlar 
Bu Film : Bir kovboy- filmi deill I Romanı bUtUn 

dünya dillerine çevrllmlf, 25 milyondan 
fazla satllan 

iki küçük yavrunun maceralarıdır. 

• 
Bugün gündüz matinede 

Madam Butterfly-Kaçak korsanlar 

lu oldutumuz vazife vardır: 1 

Elimizden geldiği kadar 11 

onlarm vazifesini kolaylaştırmak. 
Hediye edecetiniz bir yün el- 1 
diven, bir yün kazak, bir yün l 
çorap, bir pamuklu srömlekle 1 

Vurddaş !. 
Mürettip alacağız 
Matbaammn gazete kısmA1· 

da çalışmak üzerebir miirettibe 

Hava kurumuna aza ol 
onlan sevindirebiliriz. 1 ., 

ihtiyaç vardır. ldarehanemize 

müracaatları. 

Adana her zaman oldu~ l~=~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~!!:!!:~::=========== 
gibi bu işte de hamiyet ve fe· 
dakirhk yanşına çıkmıştır. Buna 
katılmakla vatan müdafaasına 
da iştirak ediyoruz demektir. 

Bu işle uğraşan Kııılay'ın 
sana uzattığı mü~fik ve şifakir 

elini boş döndürme 1 

y 1 L D 1 z Möble Evi 
ve Atelye~i ~imanlara karşı büyük 

"-a.ı olmuştur. Burada in· 

ll<>tlüp olmak, Almanya 

telmekten evlichr denili· 

o zaman ltalya Nazi e

emri altına fircccktir. 

Bununla beraber plan muci- 1 

bince taarruzun memnuniyet ve : 
rici bir tarıda,lievam tttili ma· ,-------------' 
lumdur . Umumi ileri hare~c te 1 
iıtirik eden lngiliz kıtaıta be· ; 

raberlerinde iaıe maddeleriyle 
m6himmat rötürmt'.kte ve ileri 
unıurl1r llrafmdan uptedi1~n 
ye;leri takviye etmektedirler . 
Şimdiye kıdar 26000 i geçen 
uir!~r miktau her ıut başmda 

t : 14 , A A ) - AJ. 
ltrıfandan Avusluryada 

Y• cenubu garbiıiode 
latalid edilmektedir. Bun· 

t icıbmda ıiıuıli ltal
'-cioıtri m1nt.kıl1rı111 iı

ktcdir. 

'-zıuz geçen gün 
ta : 14 ( A. A. ) -

't dahili emniyet neza· 
: Dün ründüz lnail· 

biç bir yerine Lomba 
br • 

te Amerikalı bir 
il tevkif edildi 

tton : 14 ( A. A. ) -
e htuıeti teblitine gö· 

olar Pariıte Amerikalı 
tevkif etmiflerdir. Tev· 
bi meçbuldür.Ameıika 

'-thiiz bu hutuata malü I 
"-'•ırı11t1r • • 

artmıktad1r . 

Bir hür Fransız 

pilotunun faaliyeti 

Londra: 14 (A. A) lngi-

liz hava kuvvctlerane mensup 
teyyarelerden mürekktp bir fi 

loda harbedtn bir hür Fransız 
pi'otu Fran111 sahilleri üzeıinde 

Alman ava tıyyareleri ile hırbe 
tututmuı ve düıman tayyarele· 
rini kaçmıra icbar «:imiştir. in 

giliz bava filosu devriye uçuou 
yaparken ııbili ıımıktı o'an 

otuz düıman tyyaresi görmüı 

ve dördünü düfiirmüıtür. 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi En aı En çok 

K S. K. ~. 
===l--__:_-l·-.,.-.:o---1 

12 
-Mil.' pa rlag-ı 
-\iıl.-t~izi 

49 49,75 
48 48,75 

Kaptmalı 
V.Paoıuğu •- - --

Klevland 1 59,25 .__,,6...,...0-
~uııaam 18,50 19 
-K .b~Jay ı-----ı ·----1 

-tu~day To. ~I -:.-y;;u- 7, 75 

.ı\rpa 5,00 5,50 
Yıılaf ~-5-

14 ' 11 lY<tO 
K•mbiyo ve .,_r. 

iş Bankasından abnmı,tır. 
.,., 1 --
Rayişmark 

Frank (Fransız) 
Sterlin (ingiliz...:..) --'--5- 2 ı 
Dolar (Amerika) 132 2o 

ı~,,,-...,..-.=,-----!.--1----
Frank (İsviçre) 

İlan 5 Kanunusani 1941 

dananın Kurtuluş Bayramında 
HALKEVI SALONLARINDA VERiLECEK 

1 Halkevi reisliğin -

Kızılay Balosu 
Mevsimin en nezih, en kibar balosudur. 

• • ıimdiden hazırlanınız. Davetiyeler Kmlay 
Merkezinde de satılmaktadır. 2- 7 

j den: 

1 
1 

Halk Dtrıhımeleti ve Kura 
lar Komituinde münhal bir i 
zilık için rkserİ)et olmaması 1 
basebile yıpdımıyan seçimin 211 1 

12/940 cumırteai günü saat 15 ı 
e lthir edilditi ilin 0 1unur. 

12577 

Q.ıd ; ,. 

Zarif Ev 
~Mut ed i 1 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YIL DIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

Eşyaları 
..__.... ___ _ 

Fiyatlar 
Salon Takımları, g.ırJroplar, yatak takım' ırı, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımlan, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Afelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiniz . Şekilde Yapılır 

Taşradan Sipariş Kabul Edilir 
12546 

ADRES : Adana Abidinpaşa Caddc•i Vakıflar Apartaanı Albnda ''YILDIZ,, Moble Evi 1 
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1 TÜRK ÖZÜ 
İ GAZETE ve MATBAASI l 1 

ı ı ı • • • T •• k •• •• G İ • Okuyucularına, dünyanın her tarafında • : ur sozu aze esı : vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 1 
• • • • : . • • • • • • • • 1 Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha- : 

• Türksözü Matbaası: rita, Billımum Matbaa işlerini Türkiyede • 
: mevcut matbaalara rekabet eder derece- 1 
: de tabeder. 1 
• • • • 

T. İŞ BANKAS'-..: 
Küçük Tasarruf Hesapla 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER : 

4 Şubat, 2 Mayı", 1 Ağıısto s, 3 lkincit'· 'rin 

tarihlerinde yııp• hr. 

i941 iKRAMiYELERi 
t Adet 2000 Lirahk 2.000 Lira 

s 
" 

1000 " 
3.000 .. 

2 
" 

7ü0 it 
1.600 " 

4 
" 

öOO " 
2.000 

" 
8 " 

2!>0 ,, 2.000 ,, 
:m 

" 
100 " 

3 .:iOO 11 

80 50 
" 

4.000 il ,, 
300 20 il 6.000 ,, 

" 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para birikti 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. • . ı 

• • '•..Wil--. .-...----------...... ----------~ : Tlt:h1rks©~lY <CüOt knsmo : : ı . ~ , 

• - '~ ! 

! Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksöıü) İ 1 • li ! Mücellithanesinde Yapılır. : • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

G. • 
Bataryalı in gir z radyoları 

K. B. 
Ceryanlı lngiliz radyoları 

~~ ·o <dl ü 

Muharrem Hilmi REMO 
Abidinpaşa Caddesi No: 112 

Telgraf: Remo - Adana - Telefon : ttG 

lmn 
Seyhan defte:rdarlığıo· 

dan :. 
Kazanç kanunu mucibince 

ilCi.nci taksit kazanç vcrgisirı ia 

l Kimtauevwl ayı içinde veril· 
snui mukt.ezidir. Binatnaleyh bu 

L ay içinde kazanç vugiıini ver· 
; miyenlerin oorçlara 01. 10 zamla 
1 ve tatisili emval kanunu höktiml teri dahiHndc tahsil o'unacaktır . 

Alikahlarrn maluo:nu olmak üze· 
re ilin olunur. 

12564 12- 17- 23- 27 

ilan 
Adana Halkevi 
Teisliğinden: 

(Resim ve fotograf sergisi 

tehir e<lildi ) 
Evvelce 15/ 12/9-'0 tarihinde 

ı aÇJlacatr ilin edilen resim ve fo 

tngraf s~rgisi 2/2. inci ki11111P 
941 tarih'ne tehir edilmiştir. 

Şeraiti anlamak iıtiyenlea 
Halkevi bürosuna müracaatlıarı 

~ rica olunur. 11- 14-17- 20 
----~~--~~~~~----~~~---~~·~~~~- ----~ ·--- __.____ . -
-· Toprak Mahsulleri Ofisi •••• r·-·-·-·1~;;~~-·-·F;b;ik~;;;d-;~-·-·-~} 

- TÜRKiYE CUMHUR1YE1' 

Ziraat Bankası 

1 

Kurulu• tarihi : t888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans ad,.di : 265 

Zirai ve ticari her nc~i baı ka muaın.-ldrri 

.Para bır i ktiren\ere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

ı ı . : ı ıııf tıcs~P 7. iıı:ııl Pnlrnııc\~ı hrıl ır;ıh \c ll ını . 
en H SO liraın bulunanlara sent'de 4 dt' fa çt•k ilece&ı 

kur•a tle ıaşa~ıdaki plfi na göte ik ııımiye dağı tıla cnklıt' 

4 Adrt 1000 l.ir:dık 4000 Llr• 
4 soo .. ~noo .. •• 
4 250 .. 1000 .. ,. 

40 100 .. 4000 .. .. 
100 50 " 

sooo .. .. 
120 4V " 

4800 
" .. 

160 .. 20 .. 3200 .. 
DiKKAT : Hesaplanndaki paralar bir stnc içinde 

'taÖan atılı düşmiyrnltrt• ikrıoıiye çılcbtı takditdtı 
~20 fazlasile verilecektir. ... . . .. 

1 Kuralar leftcde 4 drfa, 1 Eyylul, 1 Bııll'c\(arıun, • 
va 1 Huiren tarihlerinde ç~kilecektir. 

---·--ıııiııİml ____ __. ________ ...., ________ ---:; 

(~alatya Bez ve iplik Fabrikaları T. 
Adana Mensucat fabrikas1 müdürlüğ .. 

1kti!5ad Vekaletinin 24- 9- 940 tarihli uınumi tebliğine · 
b. (fi . "" plik fıyatlarımız aıağdaki ıekilde t,.s ıt c t 'lltf 

No: 4 6 8 10 12 

ı.Kuruı 315 490 530 

1- Beı balyadan fazla siparit kabo1 edilmırz. 
2- l~.l dokumıçılarmın sipariıi tercihan sevkedilir • 
~- y ._--;>alan ıipariı'er sıraya ithal edilme-k ıuıetiyle 
4- Anh alai masrafı, istasyona .kadar nakliye ve 

12373 1- 15 

Ad A
. d : ! Muht .. erem miişterilerimin nazara dıkkahne ! 

ana 1ansın an : • ! F • .,_ d .. · · ı · · ! •----. ! ArNKam a çiğidi bul1Xnan mi ıteri v~ tuccarların çıtıt ermı t. • --........ iıııimıl-..--------~ 
Merkezımiz için kabul edileo yeni e ,t azami. 22 - 12 - 940 tarihine kadar kaldumatarını rica ! _ __._ 

mübayaa fiyartun lı' ' edelim. ' MiJli Mensucat Fabrika 
~ • L ~u.karıd~~i mü~ldet zarfın fa çitidJerini kalduamıy•nla1r~ı n l M d J "' •• d 

BU\..lDAYLAR el~ba çıtıdler ıçuı -tarafımdan yapılacak nakliyat maarafıle ardiye i l Ü Üt Ügtın en : 
Ekıtra : 1,1S kr. l f i ücreti alınacaj:t ·gibi, wku'u melhuz çürümeı, yt.anma, evıaf ve ~İo· i 1 

Ekıtradan gayri butdaylar: 7,25 kr. ı ' •~ni deiiıtirme t ·lbısıl her türlü bozulma ve 'Zarard,ua dolayı rab· .! 1 iplik 14 ·İa tları: 
ÇAVDAR : 6 kurq 1 f rakmun W. w mea'uliyd lcamd etmiyecep ilin olunur. ! \ Nuanara : 4 6 _;8::....,_ı;_o_,_1_2 __ 1'4 __ ,._6.....-: 

• ! ı} - 1 S '-- 17 1:?S72 ! -
ARPALAR e -·--··- .. -·-·-· , •·-·-- ·-·-·-·-.. ··-·-·-.. ··-·' Kutaı :ı s :ı.,5 , ~10 490 530 56S ıss 

~;!~•; ~:~~:.· lı Abo~~- ve ilin l'tlJ,t!§~9Z.{1 Bu FiyıUtarı: 
Sıyah ve çakır arpa : 5,2S kr. • : Ş t 1ar1 

.# ... "'~ ~ .. ~ • ..- - r.,: E. 85 ~ 90 ti. 7.5- B '°90 

YULAF : 6,SO kul'Uf ·1 Seneliii 1200 l<r. - - Sahip ve Bqnwb~ -'uruı: 854 891 825 9.\S 
• Altı aybtı 600 • * "' 

Yukanda yazılı yeni fiyatlarla IJ
0

ıtn11mtZ1n at..-..,. faaliyetine • Or. aylı~ 'lnn. ,',' "FERiD CEl.AL GOYEN 1 V k"l_.:_ T b"t n... :r ı.• JVV" Yukarıdaki Fiatlar kti&at e a vnuce ti 1 

bııfadıit ilin olunur. 12.i60 10- 11-12 e Aylık ta ;abone edilY. Umumi Netriyat Madürü Sipariı Sevk ve Kabuli Fabnkamı~n ı .. ~ay11 
•ıMll•INN••N••M••lltetl hanla~ j; ••w• MAGID 80ÇL0 fıatlaıdır. 6 sayıla . tamimi eu11na muıtenıUir. 

___ ın_ur ~ıt etmetldlr. 
1 
~dı tı yer: tORKSÖZO Matbaaşı . ~ L;.;.;:~-..:-...iıılliıiıl_... ... -------'j 

.. ) OF 


