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talyan esirlerinin şa
yanı dikkat ifşaatı 

Manaatır : te ( A.A) 
- Royter muhabirinden: 
DUn b•• Arnawut ve ·ıkı 
ltalyan aakert Yunanlı· 
lara teallm ol•uftur. 

ltalyanlar orduların· 
da yiyecek fıkdanı oldu· 
iunu ve ltalyada barı• 
propagandaaından bah•· 
edlldlllnl ve Alman or
duaunun ltalyaye dolru 
11 .. ıemekte olllulunu 
duylluldannı aöyUyorlar. 

Bu ••lrler halkm ma· 
nevlyatınm · çok bozuk 
oldulunu ve lnglllz tay· ( 
yarelerlnln lndlrec•il ( 
mUhlrir' bir darbenin -çok 
cllldt'"netlceler verelllle- $ 
cellnl de beya•: ...... k· ~ 
tedlrler. ( 

Afrika vaziyeti 

lngiliz gemileri ltalyan 
sahillCl'ini dövdüler 
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. satış 
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Mağazaları 
hazırlandı proıesı __ ....., ________ llliiiiimiiioiİI ___________________ __ 

63 VllAyetiıDlzde teşkUat yatKl•yer 
lslanbul :. 16 ( Türksöı:ü muhabirind6n) - Hallunuzı ihtiklrdan 

korumık için her türlü tedbirlere baıvurulmaktadır. Yerli Mallar loptın 
ve perakende sab11 için merkez müesseseler müdüriyeti ve şubeleri 

faaliyete geçmişlerdir. 

Hazırlanan projeye ıöre, Yerli Mallar Pazarlan ve fabrikaları nez. 

dindeki mıtazalar 63 villyete taksim edilmiılerdir. Her villyetteki mü· 

~sserler, ancak kendilerine ait müesseselerden alı, verit yapabilecek
tir. 

ilk defa olarak bu tekildeki sah,lara pamuklu ve pamuk 1plil' ü
zerinden başlanmışhr. Bunu müteakiben yünlü ve yün iplitf sahllan 

orianize edilecektir. 

Oiy.arbakır, Samsun Yerli Mallar ıubeleri. bu ayın sonunda açıla
caktır. Erefli, Kayseri ve NuiHi fabrikalan loptan utıt bürolar\ da 
mataıalara tahvil edilecektir. 

Bütün şiklyetler ls&aabul merkez müdüriyetine bildirilecektir. 

erlerimize kırk bir 
hediye hazırlandı 

Habeşistan da 
kaynaşmalar ---

Elli blnk adar 

Maftanın maç1atı Ye 
Japllan -kır · koşuhltıı 

Bay Hul 

Hul Çörçil ile 
aruıDda telııaflar 

Acl•a kadanlan hararetle çahııyor .Italya askeri 
muhasarada 

Vafftton ': 16 ( A. A. )- A 
merik11 banctje naı.m 'Hut• Cör· 
çile bir telrnf çekerek Jnptere· 

nin VqiDl'ton 1elçialnin vefatından 

du)ulan tesiri bildirmlı, bu mi-re şiaıaline 
taarruzlaiı 

o " zayiatt az 
ra : 16 ( A. A. ) - in· 
,,. nez..elinden ' ' Dün 

""--- bombardıllU lıy· 
lnıUtere ıimılinde 11nır 

teye b6cum etml ... rdir . 

hasarlar vuku• relmif •. 
ca da 11yial as olmuı· 

ra b6lrelini1t baıı kı
lıerine de ldlçilk mikyaıta 

tuı yıpalm .... da huar 
a,iat. u olmqtur • 

i Budapeıtede 
.... tc : 16 ( A. A. ) -

ftlllfl Çakl bu Abab 
V,ad111 Budıpeıteye pi-

·ka cepbesiede 
ı : 16 ( A. A. ) - Al· 

..__IUIA ~ t lat'ili& UV,._ 

~ Sollum ve BardiJ• ..,.... ... ~ 
K• ,.......,,.,. Y•~ 
c••iıtiı. İq&~ 
S.r4ifaJ•~ 

: 16 ( A. A. )- lut•· 
kıtalar arumd• Çlkaa 

lak iıeri• 1200 ~ la 
~ ...... ~edilen bu 

,... ıu.. kadar la
'-lı.eri retirilmiftir • 

''9 : 16 ( A. A. ) - ltal

lerl ~ ~eıde net· 
... n.ü.. ~iatiıaaifWıdi.- • 

V'li.J~ VI ...... · 
.......... irltr. 

Yurdumuzun her tarafında ol · 
dutl' ıibi ~ıde de Kahra· 
man ukcrlerimiz için kıflık hedi· 
yeler htJ'l1aması devam etmekte
clr. 8dtlne kadar 40.000 pamuklu 
lurka, 1. 444 çift çorap; 142 çift 
yün ektivon; ıt6 fanila; 148 kazak 
yeleli olmak.:.üzere 41,950 parça 
latldt hediye topandıtı mcmnuni· 
yetle haber abnm11br. Bu e11alar 
alAkab makamlara teslim edilmete 
bql.ımııhr. Adana kadınlan kışlık 
hediye haztrlama faaliyetine de· 
vam etmektedir. 

Benine yeni bir 

lnıili~ taarruzu 
Loadra : 16 ( A. A. ) - Bu 

sabah 6trenildijine rclre t dün 
~ lnl'iliı bombardıman tayya
releri ~rlia b61geaindeki hedef· 
ler üzerine uıua bir taarı uz yap· 
m1tlaıdar • 

~ndra : 16 (a a~En emin 
kaynaklardan Landraya relen ha
berler, Habeşistan halkınm Afrika· 
da cereyan eden harekib dikkatle 
takib ettitini ve bu hareketlerin 
neticelerinden ve imparaterları Ha
ile Selasenin hudutta bulunmasın· 

dan çok cesaret aldıklanna kıyde 
diyorlar. Habeşistandaki ltalyanla· 
rın yiyecek ve mühimmat alama
dıklan ve kabileler tarafından iz'aç 
edildikleri de bildirilmektedir. 

Son haberlere göre, ltalyttnlar. 
en kısa bir müddet zarfından Ha
beşistana laliyeye davet edilmif 
bulunmaktadırlar. 

Kahire : 16 (a.a) - Dün bü
tün gece donanma sahil boyunca 
düşman mevzi!erini obüs yatmuru
na tutmuflur. ltalyanlar ıiddetıi 

( Geriıi açuncu aalıif ede ) 

Ticaret heyetimiz bu
gün Peşteye gidiyor 

Macat'İstana pik demir sevkeceğiz 
~ : 16 (Tirlutö:ıü mu· partinin 60 tona yola çakanlmışbr • 

babiriftdcn) - Mac:ariatana fide Ticaret heyetinin, aab günü 
eekıı;4icaret heyeti münasebetiyle Peşte'ye mütevccihen tehrimimen 
~tan ile it şapa tadrler, 1 aynlacajı haber verilmektedir. 
... .mmtaka tialıNt midiflitün-
dc. bir toplantı yapmıflardar. 

Müsabakalar 

Bay Linl 

8. Lavil dün 
tevkif edildi 

'hararetli otda 
CumMteti ve Paıs .Jiin& te· 

bir .... dfbm :k ,.,._,ıev ._. 
Jık DUÇlaruun beşinc:i ve mltiim 
bir baft .. uu pçlL Ca .. ttai 
günü T oros takımı ile MilU Men• 
ıacat tat..,.. tem-.... alman 
netice biç de belllemedltiahb,11m
madllim• bir aettce oklu . Lik in 
hemen en zayıf fık.t dürüst bir 
tak- ola• Toror'takımınm tikin 
en bafind• ses Mllll Memacata 
ancak 1-0 m~ub ol•IA galibi
yet kadar tatlı ve pzel bir ne· 
tice olmuttur. 

Pazu pü iıe pi averajı 
ve puvan adedi büt6• takımlar

dan yükaek olan MuaWm Mek· 
tebi tatımımn , dokuz takımın 
halen dokmuaousu bWuaan Zira
at Jiaai . talnmına S • 2 zorla p
lib aeJmoai Ziraat liacli takımı 
için çok ,aıel bir muvaffakayet 
.. , ... bilir. 

Eıick LiHSi ile Malatya Men
ıueat maçlanndan abnan netice 

f ransız devlet radyuau 4 • 2 liac takımı lehinedir • Uac· 
lilerin bu haf la ıöaterdilderi oyun 

ıefi azledildi ve çıkardıkları pDer bilhaua 
fevkallde rtııeldi • 

Cenevre : 16 (a.a) - Vifiden Şimdi t6unlarım vazfyetlerir.e 
ahnan haberlere göre, ifpl alhn· ıu cetvel ilıerincle Wr fÖ• rcı-
da bulunmayan Fransız arazisinde direlim : 

devlet .raıiyosu istihbarat tefi Bo~ _T_ak_•m_ 

foy -Lavalın ıahsi bir dostu idi
azledilmiş ve yerine run~Jak 

Maallim M. 
Milli Memucat 
Lise 

Puvan 

5*1·0-2417-1 .. 
4:3-1·0-1317-11 
uı.o- 9/S-11 

Makt.., tayin *u .... h&ı 
( Gerisi uçaaca 18yf ada ) 

. nuebe~ luiaertkü • lnsitii dott· 
lutuau teb'are:ı ettfimlftlr • Bay 
Çörçil de bu telırafa samimf bir 

cevapta bulunmUflur. 

Vıunaiılılann 
yeni mevzileri 
Şinııal cep~lindeı uton 
menzilli top düıdloıu 

Atina : 11 ( A. A. ) - Elli 
numllrah Yunan tebtltl : Cephede 

muvaffakıyetli mevzii muharebe

ler vukubuldu • Yeni tepeler ele 
ıeç&nJik. Bir miktar ealr . aldak ., 

Büyük mikyUda lliitralyk ve ha• 
~ın topu ittinam ettik • 

Atiae: t' ( A. A. ) - E111ni
yet neüretfnin tebllfİ : Bbttin ıün 
m~mleket dahffinde hiç bir dlif · 
man bUkını kaydedirmemiıtir • 

Manubr: 16 ( A. A. )- Roy· 
terin :Yqoalav • Arnawdluk hu· 
dudlllltleki mtıbabitlİle naznan 
fim8t ..ftltntabslnda muhatebe din 
uzun menzilH toplar1n düellosuna 

inhisar etmiıtir . Porradetin bata 
ıimalinde Yunan kıtalan iki kilo

metre kadar ilertlemiflerdir. Bitün 

cephede çok ~ar J•tm*tatlir • 

Ba toplanbda, ihtiyaçlar orta
ya konularak~ nezdinde bazı 
tqcbbüı ve temennilerde bulunul-

mata karar verilmiıtir. 

Diter taraftan Macaristana 
Karabük demir ve çelik fablikala· ! 

Bir Amerikan albayı 
Londraya geldi 

Londra : 16 ( A. A. ) :- A· 
merikah albay Donova Portekiz 
yoliyle İogllt~reye ıelmittir· 

Albay Donovanın memuren 
geldiği ısrarla ~öylenmektedir. 

Viti : 16 ( A. A. ) - Görü• 
len !Gzum 1lzeriae Bay Uval Pnn-. 

sıı polisi tarafından tevkif edil· 

miştir. Buna sebep Petene haber 
vermeden Llvahn Almanlarbi in· 
giltereye karşı anlapnalar yapmış 

olmasıdır. 

Vıd.M.alliir Haftas 
için ~ap lan tören 

n mamu1'bftdall pik demir rön· 1--------------------------
derilmete karar verilmiıtir. 1 

M-caristan ile yapılan hususi 
1 

bir anS.""9 neticesinde bu mem

lekete pik demir ıöoderile.cektir. 

Bu mallar, üç partide rönde· 
rilccektir. Bundan baıka Çekos· 

19Vakya ile d' ).ı~ıt J>ir anlafllla 

' 

xapdaufbr. Buna röre, Çekoslo

. vak~ mem~tiıqizc 500 ton 

~v\ .~ ~'tir ~ .tron&uk Dk 

Kitap Halinde ıÇıktı 

EYRENDILEK, SADIK ALDATMAZ, BEDRl. &OUKı 

KiTAP VE KlRTASlYE RVLERINDE SATILIR. 

T. vatdldllla..aveD6eu AK,AM_KONU,MA YAPACAK 

Yerli MaDar ve Taurruf Haf· 
last mtHıascbetiylc Pazar fÜDÜ 
saai il 'de'· Atatürk ' pmtıftda bir 
töreır yabliiUftn'. 
~ 'ft Orta' t>tul tü!bSetimn, 

lıdlettn, Halltevf ~on it· 
firik ettiti bd~~Htf 'aWar· 
fiyle 'I ııla•ıwr ve Atatüdt ....,_ 
keline Ç.,. taomnıım. Haftılııilın 
ebemmiJıltiai •lllliia ettllu I* 

söylev verilmiş ve bu Söylevi mii
teakib Cumhuriyet marşı ile t'öre-

ne nihayet veiilıniıtir, Talebeler 
ellerinde muhtelif i:löviıler tapya· 

rak caddelerde tezalaürat yapmıı .. 
lardır. Bu V*e Ticaret Wıkllhniı 
MümtaZ"Ökmen ile Yetti ~ 
Haft• n&ill8*'Mtijle- RaclfOda 
bir konllfllla yapacakbr, 
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En muazzam dağlardan 
çok korku veren 

kaya parçası 

Cebelôİtarık'ın 1 
1 

Tarihi 
Cebelüttarık'ın 
altındaki şehir 

• 
Dan olduGu gibi bOgDn 

önDnda an mOthlf hııar

ruzların kırılacoOı kale .. 

• 

--
17 Birinci Kanon~ 

iKTiSADi B AH iSLER 1 

• 1 

ihracat i , E 

vaz·yetimiz ! Ziraat Mücadele işler G 
fE;) u h~fta ihrac.ıt b;ıkımın r' . e • 1 ı ltid 
~ d~n s~nt'nin tn faal bir . JÇJD yenı ma zeme e ~old 

bafbısıydı . Yalnız lstan 
bul l ic~ret Odası tarafından J 

yapılan h~saplara göre lz~irdt n lı 
muhtelif memleketlere 2 mılyon 
liradan fazla ihracat olmuştur. 
Bu miktarın l u kadar kı:ıharık 1 
olmıtsma sebeuiyct veren mad- J 

deler ar.tsında tütiin LulunmJk· 
tadır. 

Vılayetimiz dahi!iQde bir çok 
ınıntakalarda tarla fare!eriy le 
mücadele y ~pıldığı malumdur . 
Şehrimiz Ziraat miicadele baş 
teknisyenliti ambaıınJa Ziraat 
Vekaleti namına muhafaza edil · 

' 
let, ~ u fişekleri Ho·a aletl 11 

kullnnılıp kulhmılamıyacakııııo llcıir 
Ho a fişekleıine na zar an te ~k ll1 

dert celeı irıin mukayeseli oısı ııid 
mücadele istasyo:?U haşerat eti 
tehassıslığınco:t tetkik ve tc 
belerirıin yapılarak alınacak 
ticelerin bil ~iıil ıtıesini de ernrt 

CebelUttarlldan bir gilrUnUş Bu hafta içinde Almanyaya 
300 bin lira<!ık, f 101lanJaya 56 
bin liralık, Finlandiyaya da 40 
bin liralık tütün s evk• dilmiştir . 
Henüz iz.mirde tütün piyasası 
açılmamıştır. Pıya.sa açıldıktan 
sonra tütün ihracatının daha z;· 
yade artacağına şüphe yoktur. 

mt>k üure Lepit ve Beacon Tu 
bes marka Fare fışekleri gönde· 
rilece-ği haber almmıştır. Veka· miştir . 

Frenklerin ( Jibraltar) dedik
leri "Cebelütlank,, etimolojide meş
hur Arab fatihi (Tank bin Ziyad) m 
adından neş'et etmektedir. 711 ta
rihinde Tarık bin Ziyad bu kayalı
ğın eteğinde karaya çıkmıştı 

Cebelüttank 1309 yılına kadar 
arapların elinde kaldı. Bu tarihten 
sonra lngiliz donanmasının işga
line yani 1704 tarihine kadar ls
panyollann malı olarak kalmıştı. 

lngilizler modern avrupa tari
hinde daha çok erkenden boğ-az 
mıntakasında müstahkem bir mev
kii ele geçirmenin yollarım ara
mata başlamışlardı. Fakat, onlara 
rehberlik yapan sebepler zaman 
zaman mahiyetini değiştirmiş bil
hassa, Akdenizin beynelmilel po
litikada ve dünya ticareti siyase
tinde aldı~ büyük role göre e
hemmiyet almışbr. 

lniilizlerin Cebelüttanğa ver
diği ehemmiyetin ilk sebebi Atlas 
Okyanus yoliyle Şarka giden tica
ret gemilerini İspanyol ve Afrikalı 
korsanlara karşı korumak endişe
sinden doğmuştu. Fakat, bu tarih
lerde lngiltere hiç bir daimi işgal 
hareketine teşebbüs etmedi. Hatta, 
Kraliçe Katerin'in lkinci Şarla cihaz 
olarak getirditi Tanje'yi bile terk 
etmişti. 

Fakat ilk mücadele devri Gi
yom d'Oranj'm lngiliz tahtına otur~ 
duğu tarihten itibaren başlıyarak 
1815 e kadar Fransa ile İngiltere 
arasında devam etti. 

Bu devirde lngilizlerin yegane 
gayesi Akdenizde bulunan Fran
sa - ve her ihtimale karşı lspan
yol - donanmalarını bu memle
ketlerin Atlas denizinde bulunan 
donanmalanndan ayırmaktı. 

lnailizler Kadiksi işgal ettik
ten sonra bu vazifeyi ellerinde 
bulunan Cabelüttankın da pekala 
yapabilecefinin farkına vardılar. 
Halbuki Cebelüttank daha çok 
evvel (1704) de İngiliz amiralı 

Roke tarafından işgal edilmişti. 
Bu tarihten itibaren lngilizler bu 
mevkii tahkime başladılar. Ve 
bugüne kadar tahkime de devam 
ettiler. 

1869 da Süveyş kanalının açıl
masiyle Cebeliittarık'ın ehemmi
yeti birden bire fevkalade art· 
mış oldu. Bu tarihte dünya sana
yilc.şmeA-e, Avrupa dışı büyük pa· 
zarlar açılmağa da ba,ıamıştı. ilk 
madde tedariki için dünyanın en 
uzak köşelerine kadar gidiliyordu. 
Akdenizin lngiliz imparatorluğu 
için artık ne kadar büyük bir 
ehemmiyet aldığı kendiliğinden 
anlaşılır: Bu andan itibaren Ce
bclüttarık artık yalnız Akdeniz 
filosu için bir üs deA-il aynı 
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manda ve bilhassa bir kilit, bo
ğ~zı kudretli toplariyle herhangi 
bır kuvvete kapayabilecek hayati 
ehemmiyeti haiz müstahkem bir 
mevki de olmuştur.' 

Bu kısa ve tarihi izahı yap· 
tıklan sonra şimdi bir de Cebe
lüttank'ın hala geçilmez bir bo. 
gaz, 2aptedilmez bir kale olup 
olmadığı sualine cevap venneğe 
Çahşalımt 

Cebclüttarıka denizden hücum 
hatta birisi Akdenizden diğeri 
Atlas okyanusundan gelmek şar· 
tiyle de olsa çok güç ve semere 
veremiyecek bir harekettir. Çünkü; 
Cebelüttarık kalesinin toplarından 
başka bir de o civarda bulunaca
ğı şüphesiz olan İngiliz donanma
smın kahir ateşine götüs iermek 
icabedcr. 

Bu çeşit~teşebbüslere şimdiye 
kadar kale daima muzafferane bir 
surette mukavemet etmiştir. 1779 
dan 1783 e kadar devam eden 
meşhur muhasara ve~lngiliz muka
vemeti tarihin en büyük hadisele· 
rinden biri olmakta devam edi-
yor. 

Filhakika, denizalb gemileri, 
torpiller harp şartlarını çok değiş
tirmiştir. Fakat, müdafaa da yerin 
de saymış değildir. 

Yeni hadiseler buradaki emnİ· 
yet cihazının ne kadar sür'atle ve 
müessir surette harekete getirildi· 
tini isbat etmiştir. 

Cebelüttarık şimalden gelecek 
bir hücumdan da hiç bir suretle 
korkusu yoktur. Şark cebhesi de
nize do~ru çevrilmiştir. Sahilin gi· 
rinti ve çıkıntıları ispanya tarafın· 
dan Malaga istikametine çevrilecek 
topları tesirsiz bırakacak bir va
ziyettedir. Fakat garb cebhesi 
böyle değildir. Sierra Karbonera
ya konııcak bataryalara karşı em· 
niyet altında değildir. 

Napolyon muharebeleri bittik 
ten sonra lsbanyollar lngilizlerin 
başladığı tahkimatı kendi hesap· 
larına ikmal ettiler. Kalenin tah· 
kimatı takviye edildi. 

Şimdi de, iki sene evvel Al
ieziras ile Tariffa arasında yeni 
tahkimat yapıldı~ı. Alman, ltalyan 
mamulatı topların, tayyare dafii 
bataryaların yerleştirildiği de söy
lenmektedir. 

Bu şayialar ne dereceye kadar 
'doğrudur?. Bunu bilmiyoruz. Fa
kat ne olursa olsun, muhakkak 
olan bir şey varsa, tngilizlerin 
her ihtimale karşı Cebelüttarık 
müdafaasını son zamanlarda baş· 

tan başa değiştirmiş ve yenilemiş 
olmalarıdır. 

1905 de konulan yüz tonluk 
muazzam toplar, kaldırılmıştır. 

Çünkü, bu toplar ateş etliği za· 
man Cebelüttarık kayasının teme· 
liode çatlaklar yapmasından kor· 
kulmakta idi. Şimdi bunların ye
rine otuz sekizlik mermileri 20 
bin yardaya ateş eden 9 inçezlik 
toplar konmuştur. 

Bir hava taarruzuna karşı 

Cebelüttarık kendisini tayyarelerle 
müdafaayı düşünemez. Çünkü, 
burada lazım olan hava meydan· 
tarını tesis etmek çok güçtür. Bu 
sahada tahakkuk ettirilebilen ye· 
gane şey körfeze inecek deniz 
tayyareleri için yapılan muazzam 
bir bangardır. Tayyare gemile
rinden istifade de güçtür. Çünkü, 
bu gemiler düşman için mükem· 
mel birer hedef teşkil edebilir. 

Fakat Cebelütliarık kumandan
lığı bu tehlikenin önüne de geç
meyi bilmiştir. Bugün Cebelüttan
kın altında hakiki bir yeraltı şehri 
tesis olunmuştur. Kayanın altında 

bir suvarinin kolayca gidip gelebi
leceği kilometrelerce uzunluğ'unda 
mükemmel yollar açılmıştır. Bu 
yollar vasıtasiyle en uzak stratejik 
noktalara kadar kolaylıkla gidilip 
gelinmekte ve her türlü münakale 
temin olunmaktadır. 

Bundan başka hava taarruzla· 
nna karşı müdafaa sistemi en son 
tekamüle vardırılmış ve tayyare 
dafii bataryalar çok arttınlmıştır. 
Bugün artık Cebelüttank'ın üstü 
temamiyle tahrip edilse bile altın 
da ki tesisatla ayni .şiddetle muka· • ' 
vemet imkanı mevcuddur. 

Bundan başka hayati bir me
sele olan su işi de hallolunmuştur. 
Eskiden Cebelüllark'ın suyu bittii'i 

anda teslim olacağı söylenirdi. Fa· 
kat bugün, deniz suyunu süzme ve 
temizleme usulü sayesinde arlık 
böyle bir tehlike de kalmamışhr. 

Diğer taraftan yeni bulunan bir 
tatlı su menbaı da bu işi haylı ko
laylaştırmaktadır. 

işte, dün olduğu gibi bugün 
de Akdenizin kapısında nöbet 
bekleyen kalenin hüviyeti ve tarihi. 

işte; dün olduğu gibi bugün 
de önünde en muazzam ve şiddetli 
taarruzların kırılması muhakkak 
olan kaya .. 

Ceyhan - Osmaniye 
gençleri fudbol 
maçı neticesi 

Osmaniye : 16 ( Tüı-ksözü 
mübabirin~en) · O.smaniye genç· 
!erinin daveti üzerim·, Ceyhan"Ye 
şilova,, gençlik kulübü Osma 
niyeye gelmiştir. Öğle sonu spoı 
sahas!nda Ceyhan gençleri ile 
Osmaniye gençleri arasında ya 
pılan fudbol maçı çok haıentlı 
olaıuştur. 

iki taretf gt· nçleıi de güzel 
oynamış ve f dk at, Ceybanlıluın 

daha hakim oynadıklau müşeı he· 
de edilmiştir. Zira, top dakika· 
Jarca Osmaniydiler kah· si önün 
de bocalayıp duruyordu 

lık golü Osruaniyeliin. atmış 
bunu Ce y hanlılaı ın golü takib 
etmi~tir. Hu iki taraf da bütün 
enerjilerini harca~ıaıak muhak· 
kak galip gelmeğe çalışıyorlardı 
Nihayd birinci devre 2-3 Cey 
hanlılar lehine bitti, 

ikinci devredt ise, Ceyhan
lıfar- d ı: ha güzel O}UO çıkarmak 
ve digr-r tarafa bir gol obun ~t 
tırmaksızın O} unu Litirmf·k için 
var kuvvetleriyle uğraşıyorlardı. 

O, un ümidin fevkinde olarak 
Ceyhanlılar üç gel daha atarak 
2-6 ile nuiçı ka zandıkları ilan 
edildi; Bu (udbol maçı, iki kom
şu kaza g rnçleri arasında sami 
rni bir hava içeribinde geçti. 
Ceyhan gençltrini teb rik eder 
ve muvı: ffakıyetler temenni 
ederİ7.. - M. Selçuk 

Tütün almak için lzmirdt ki 
ecnebi grupların miktarı art· 
maktadır. Bunların arasında İn· 
giliz ticaret birliği ile Alman 
sigara fabrıkalarının mümessil 
leri de bulunınakta lu. Amerıkan 
tütün kumpanyaları da Ameıi· 

kaya tütün sevketmek için, 

liasra }'o!u üzerinde tetkikler 
yapmaktadırlar. lıak deıniryol

ları tütün nakliye tarifelerinde 
tenzilat yaptığı takdirde, Basra 
yolu tütün scvkiyatına daha 
müsai<4 hale gelecektir. 

Bağdatla Basra arasında, 
nakliyatı kolaylaştıımak ıçıo 

kamyon nakliyatı da başlamış· 
tır. 

Bağdad - Basra demiryo
lu, dar hat olduğu için Bağda· 
da giden eşyayı, dar hattm va · 
gon'aun"J aktarma etmek müş· 
kiılatı vardı. Bu müşkiJlah oıta 
dan kaldıı mak İçin eşya kam
yonlara aktarma ediltccktir. 

Pamuk ve tiftiklrrimize kar
şı her taraftan serbest döv;z]e 
talepler artmaktadır. ls"içreye 
bir tıuçuk milyon dola, lık pa 
muk satılmıştır. 

Ayrıca İsviçre firmalari, 
serbest dövizle tıftik istemişler . 
di,., 1 iftik ıhracatçıları bir: i~i 
ile, lsviçre fırmaları aıasmda 
bu husu• ta müzakereler yapıl· 
maktadır 

ltaly. y ~ kara yolu ile )"U 

murta, taze balık, Bulgarbtan 

ve Yunanistana taze balık gön· 
derilnıektedır. Bu hafta içinde 
dışarıya 200 bin liradan fa.,la 

taze L alık satılu:ı ıştır. 

Maarif kadrosunda 
Ôgıetmen Fıtnat Ertf'm ş t h 

riıniz Ziyagökalp i ık okulu öğ· 
rftmenli~ine tayin edilmiştir, 

is1 

Ha\kevli öğretmenlerin : Yaban cı adlar taşıya a~ .. ~ 
verdiği konferanslar l yerler için tetkikle' bi~ 

Yerli mallar ve Tasarruf haf-1 Vil.ii ye timi ı dahilinde ya 1•~1 tası münasebetiyle Halkevli öğ· l isimler taşıyan köy , dag , go 
retmenlerimiz tarafmdan nıub j mahalle , cadde ve soka~:~rı 
telif kah vehanelerde konferaııs- ı isimlerinin Tüı kçeleştirilmesı iŞ ııırd 
lar verilmiştir. Je uğraşmak için şehrimi~de fı Yy 

• • • j komisyon tt-şekkiil etıniştır. 
1 

k a 
B. T erbıyesı bınasında 1 aliyete geçen bu komis>on ,ı •ı t 

d d .. 1 k O k .. ıtl - e a uo yapı an onuşma , larr şimdiye kadar 7 of 
1 

, 

B d ·r b. . b"J . İ bit etmişlerdir. Komisyon v' Uıe 
e en ~r ıyesı o gennz 1 I d k d' il> 

b. d J•• h il _ ! ma arma evam etme te ır· ' 
anasın a un ına a e mumPs· _ • b bıt 

sillerine hava .tehlikelerine karşı i Beden T erb1yesı ceııı ırd 
korunma t etbuleri ve pasıf ko 1 yeti bugün toplanıf0 ~ir 
runma - aktif korunma hakkmda 1 
topçu üstteğmt ni N~jad tarafın· l 
dan nazari ders verilmiştir . Bu 
dersler bir kaç gün devam ede
cektir , 1 

1 

Kız Lisesi talebelerinin ı 

Mehmetçikler için 

hazırladığı hediyeler 

Adaoa Kız Lisesi talebeleri 
kendi paralar:yle ve kendi emek· 
leıiyle huduttaki Mehmetçikle
rimiz için ilk parti olarak 100 
pamuklu, 90 çift çorap, a l tı fa
nila, be ş eldiven hazırl ıyaıak 
bunları teslim etmişlt.rdir. 

Kızhrımız daha yüzeili pa· 
muklu huırlamaktadır. Tafebele 

ı 

Milli Mensucat fabrika;ı %1 
kt .. ·· B F 1 ·ı· r,f re oru ay az ı urga , , ilan 

arif Müdürü Bay Ekrem ~11 ı iç 
sel, Demirspo: G ençlik kulıı ~ar 
reisi Doktor Bay Ethem Ak1 .. ~aı. 
Kız Lisesi beden terbiyesi ; !ad; 
retmeni Bay.rn Fehamet faç 1 

dan müteşekkil Beden Terbi):~~}' 
bölğeıııiz Ceza :-ieyeti btı~ııı tke 
saat 17 de Kadastro Hak~ nzi 
Bay Cevdet BenkH'in rİyJ•e, 1• )eti 
d" toplanacaktır . Ceza He1 ~ ~tt: 
bu toplantıda hakem rap0~tP bu 
riyle t c:cziyeleri tal\!b '~Pa ·d, 
fut bo1cular hakkında cez ı ~-
kfimler verecektir • , ~ ı 

Bir kadını öldüres1Y eri 

döğen hir adaıJJ im 

Ô 
t, 

Hacı Mevlüt oğlu mer il 

Juç adında bir amele SJlih ~ de 
Sabiha Tı tıllatı kıskançlık r) ·dk~ 

Cey handa bazı ağaçlara :zünden 25 gün işinden kıııa il'~ 
ihtimaın gösterilmiyor derecede dögdügündcn ya~' rıl 

rimizi bu güzel hareketlerinden 
dolayı tebı ik ederiz. 

Ceyh•n : 16 ( Türksözt.i rru narak ad liyeye vcriln, iştir · ll ~.• 
hab iriı1den ı - Eslci hükumet .Birbirini bıçaklayan O 0,: 
binasını tamir ettiren Jandarma Hüs,.yin 'J ümer, Ahıned 

1 Komutanlığı buraya y~ı leşm iş ve zer ve Ali Uruk a~ını taşıY~ 
bu binanın önüne güzel bir hah· üç arkad ş arasında rakı 111' a an 
çe ya ptırmıştı . Ve belediye de ' sınCla Pazar günü çıkan bir ı!l t 

bu binanın sağ tarafındaki boş nazaa da ~f'J hoş'u1< saikasi)'l~ r' p 
yr- re ağaçlar diktirmişti . Şımdi ·çaklarını ç~kerek birbir ler.n1

01~ hu 
maalesef bu ağaçlar , civardaki .ralamışlardır. Süleyman lı 9 1Jı ~t 
~sna fıo hunlarrn dibine pis su , da bir bllşkasıoın da bu ~'1,· ~ 
lar dökmesi neticesi kuı uınuş kavgada a~akası görülerek. ef rj 
tur. Bu VlıZİyetin önüne geçmek kalanmış v ~ dördü de adhY }liy 
l aıımdır • ~reri l miştir. ~J~-

~ ~ , 

~Gece Bekçisin in 
~~~~~~~~~~~~~~:Y~A~Z~A~N~·==E§~~~~~~==çÇ~E~'~V~l!R~E~?~N.:::~~[~~~~~~~~~~ 

Basit bir makyaj yapmış, bo
yun atkısı, kasket, bekçinin par
desüsünü de geyince kendisini 
onun yerine koymuştu. 

Mücevheratçı ağzı açık dinler
ken Ducolin devam elti : 

- Marlelet bunu biliyordu. 
Sizin o adama yaklaşarak tanıma
manız için tedbir almışh. 

Pellemart bekçinin bir ilaç 
kaynatma bahanesiyle mutbaha 
geçtiğini hatırlamıştı. 

Ducolin : 

- Martclet, ona Mathieu'yü 
taklid etmek dersini vermişti. 

Claud Ascaln Tefrika Sami GökSUl karanlık t·snasında 
27 nıza girmişti. l , 

·ıe •·· ' 
- Fakat... Mathieu nerede 

idi? 

- Mağazaya gelmek ıçın e· 
vinden çıkarken yakalanıp bir oto
mobile atıldı. Uyuşturucu bir ilaçla 
uyutuldu. Hırsızlık işi bitinceye 
kadar otomobilde muhafaza edildi. 
Ve sonra ... Size hadiseleri sırasiyle 
hep anlataca§"ım ve siz de bunun 
nasıl yapıldığıoı anlıyacaksınız. 

Ducolin bir an hatıralarını 
topladı: 

- Mukaddemede bazı şeyleri 
biliyorsunuz. Maiıızadak ziya arı. 

zasını hatırlıyor musu.nuz ? 

• - Oh, evet... Bunun hadise 
ile bir alakası oLnak gerek_. 

- Esaslı bir münasebet ..• Siz 
onun niçin olduğunu biliıyor mu
sunuz ? Hakikaten Martelel deh
lizdeki elektrik tablosunun ).<olunu 
indirerek ceryadı kesmişti. 

- Lambalar tekrar yanınca 
ben değişmiş bir şey görme dim, 
diye Pellemart mırılda1.1dı. 

Mlifettiş : 
- Zira, dedi, mi>zansenin m ü

ellifi mahir bir ad·.Amdı. Bu kı sa 

- Martelet'nin yardıtrı1 1 ,f, 
ısııı (' 

başladınız. Evet, Martel~t':1~05I ~ 
- l~te hadiseleri ao , i~ 

dımı ile; bu nasıl oldu, sız ıtlıı 

receğim. Mağaza boştu, ırı~tıl~ ~ 
yanın saattanberi çıkmış 

yorlardı. ,..tS 1~ 
Ducolin'in ricası ile . yl " 

Pellemart ortadaki aviıcY• 
Müfettiş : deıııl' ~ı 

- Carintis binanın ı:ıe~.. \ı 
x.· aııı 9" 't nnde buraya gireceliı. [ır1ıB ~ 

Yordu ve o kısa elektrık cı· . [· ,/ '\ 
da sür'atle girerek gııJen "'' 

- eerltl 



VE coARAFYA 

NlZDE ROLO BOYOK 
BJR MKVKI 

. 
IBID 

id •dıa nın tahkim edil· 

oldu~unu "lau haberleri 
• ti. 

... d .. nın lnriliz bava 
ine temin ettiti fayda· 
rniihimdir. 

• d •dı11, bir defa ...., 
bi ltal,. ardnda yarı 

ID cenaLi hıly•d•-
i tafyare ile bombar

k biraz ıüçtür. Gi· 
İıtif ade eden lngilizler, 
2 tayyare ile yapılma 

"n faaliyeti, G"rid aJı· 
tayyare ile y•pabilir· 

tayyartleri için bir or· 

eydını vazıfelini göre· 

ıreai, Giridde inip ben 

tan aoora Yunanistan• 
edebilir. ltalyadaki lae· 
erine de kolaycı vanr. 

' bir av filosu, geçen 
ıe~ilde ve 1 O tayyare 
dın bank tinin erttsi 
İridden istıfadc ederek 

'•ik etmiştir. 

bİstaoın g ir iıtiti muba
İçin Giridın l>üyük fay. 
dır. Girıd adasımn, bu 
ıiyeti, bir çok müıkül· 

n kalJırm&ktadır. Bu 
M111r ve Yunanistanda 

rvetler inin elestilci suret 
tli mümkün olabilir. U 
"ili tıyyarcll"I için e· 
ti yoksa da kısa menzil 

r için G ridio c bem· 
Jiiidür. 
, ayni z~m..,nda donan· 
yardım edici bir mev-
3 act.daki ltalyao bava 

in tazyik altında bu-
1.QJ temin etmekte • 

'•blusrırp iatikametiode 
dtaiz lcutvetleri11in f cta· 
de m.ai olmaktadır. Mal 
~~v.tleJ de t.a ıaycde 
lınamış oluyorlar. Giriıt, 
nda Malta adnmm ha· 

~l<1mınJ.-n daha f al bir 
lb11anı yardım edebile· 

istana 2000 ton 
satıyoruz 

1: 16 ( Türksözü mu· 

h ) - Yunanistana ••· 
2 bin ton ırpa için li· 

i relmiıtir • H.ıbubat 
ıt ihracat birliti, men
lceyfı)'eti bildirerek 

ne miktarlarda mıh 
ti ve ne miktar m11bm 
oı ihraç ttmrk iste· 
birlite ynmalarmı is-

' Seyhan Vilayet 
eyeti reisliğin· 

eyi ıörmek ve konu· 
~mek ve faydalan· 

leria o pn muayyen 

e aalonuna relme 

TORKsôzO 

~;~~c!~~.:.a.!y,eti ı 
1'&ra hücumuna dayanabilmek için 
müdafaa mevzilerini bombardıman 
altında tahkime çaJ1f1yort.. lngiliz 
barekitının devamb muvaffakiyeti 
büyük bir kıama itibariyle donan· 
ma, bava lc:pvvetleri ve ordu ara· 
ımdaki tam bir iş bi rliği ııayesind 

flLkl•U•ll 
. 

17. Xll. 940 Salı 

8.00 Program, saat .ayan 

8.03 Ajans haberleri 
8.18 Müı.ik : l lafif progdam 

8.4.5/9.00 Ev kadını - Yemek 
e 

12.30 Program, SH t ayan teiitin edilmektedir. 
Kahire : 16 (a.a) -Cepheden 

son dakikada gelen haberlere gö 
re vaziyet şudur: 

lngiliz kıtalan Trablusgarp a· 
raziaine girmişlerdir. 

Kahire : 16 ( A. A. ) - in· 
aiiiz ıırbh kuvvetleıi, Bordia'ann 
35 kilometre garbine lcadar 
ilerleınifler, ve Sollum , Bordi?., 
Kaputzo'yu kuşatmış bulunmak 
tad1rlar . Bu kasabalar henüz 
lngiliz k.talarının eline dü~me· 
miıse de , buradaki 50 bin ltal 
yan kuvvetinin pek yalcmda tu· 
limi beklcnilebiliı. 

Haftanın maçları ve 
yapılan kır koşulara 

( Birinci sahifeden artım ) 

Yurd 3:2·0· 1· 7/3- 7 
Seyhan 'i:l· l 1· 2/3- 6 
Demirspor 3;1·0 2-4/10- 5 
Malatya M. 4:0·1·3-8/15- 5 
Toroa 4:0-1-3-4/16- 5 
Ziraat 4:0-0 4-5/10- 4 

Tıkımla11n bua-ünkü nziyet· 
leri bu • Gelecek hafıalann bu 
dereceler üz.erinde yapacc) tı de· 
A'itiklikler cidden merakh olacak 
tır. 

Pazar günü mektebliler ara· 
sında da 2000 metrelik büyük 
bir kn kotusu tf'rlibedilmitlir . 
Beden terbiyeıi ötretmenleı imiz· 
den Abti Atamer ve Halis Kadri 
Tokkal'111 organize ettikleri bu 
koıuya 120 atlet iftirik elmif ; 
birincili~i Mueıllim Mektebinden 
Hasan Erecekler almıftır. Rekor 
6.58 dir • lkinciliti \IO üçüncüliltü 
Liseliler elmışhr • Koşuya giren 
aUellerin hepsi de Oıduevinden 
Dcmirköprüye kadar koımuıtar· 
dır. 

Otobüs servisleri 
daha genişliyor 

Şehir içinde hükumet binası 
önünden Yeni iıtaayona kadar 
lüks otobiislerle muntazam se· 
fuler yapmakta olan sühulet 
otobüs birliğinin 4 ve 5 numa 
rall yeni ott.>büılerı de ıelmiş 
ve referlere baılamıştır • Mem 
nuniyetle ötrrndiğimıze göre S 
numaralı otobüs Debboy , Ulus 
P.ır\t,Taıköprü hafi, Namık Ke 
mal okulu , bankalar öı ündrn 
ve y, niotel ark asandan geçrrck 
Erktk Lise~i ve Tütün fahri"• 
ıma kadar iılem~ktedir . 

Gelectiini haber aldı~ımız 
digrr iki otohüs de başka )'Ol 

lara tahsis edilecektir • 

12.33 Müıik : Türkçe plaklar 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik : Türkçe plaklar 

programının devamı 

13.20114.00 Müzik: Kanşık prog· 
ram (Pi.) 

18.00 Protram, saat ayan 
18.03 Müzık: Cazband (Pi.) 
18.30 Konuşma (Çiftçinin saati) 
18.45 Müzik: Çiftçinin saati • 
19.00 Temsil 
19.30 Saat ayan, ajans 
19.45 ~izik: Fasal heyeti 
20.ıs Radyo gazetesi 
20.45 Müzik : Klasik program 

(Ankara radyosu küme 
heyeti) 

21.30 Konuşma (Ulusal Ekono· 
mi ve Arttırma KurumıJ 

adına Ticaret vekili Müm· 
taz Ökmen tarafından) 

21.45 Müzik: Radyo Salon Or 
kestrası 

22.30 Saat ayan, ajans 
22.45 Müzik: Radyo salon or-

kestrası 

23.00 Müzik: Dans müziti 
23.''5/23.30 Yarınki Program ve 

kapanış 

1 

! BORSA 
1 Pamuk Hu bu hat -
i KiLO FIATI 

1 CINSl En az En çok 

! K s. K. s. 
Ko"a 12 1 

1 Ma.ycırlağ"ı 49 '° ı \fa. temizi 48 ı 48,50 
1 Kapımalı- ' 
1 '=Y.P~ 
! Kievland l 59,25 60 -Susaam 18,50 19 

.. K.butday 
~uğday_T~ır 

., yerli . 7,75 
Arpa 5,00 5,50 
Yulaf 6,'25 

16 ' 11 1940 
Kambiyo ve para 

- it Banka:_ından alıom~~tu __ 
'J•-.t ----
Rayişmark 

Frank (Fransızf -- - -
Sterlin (ingiliz) 5 - 2-,-

Dolar ( l\merika) 132 20 --
Frank (İsviçre) -§ - BU AKŞAM ::---

Nöbe tçi Eczane 

r·uat Eczanesi 
Yeni postane yanmda 

--
5 Kanunusani 1941 

Adananın Kurtuluş Bayramında 
HALKEVI SALONLARINDA VERiLECEK 

Kızılay Balosu 
Mevsimin en nezih, en kibar balosudur. 

• • Bu baloya ıimcliden hazırlanınız. Davetiyeler Kızılay 
12568 Merkezinde de satılmaktadır. 3- 7 

inhisarlar 
ğünden: 

İlan 
Adana Başmüdürlü-

1 

. 

Akçıdeniz Tuztuı kulaklarından istihsal edilen lsahacıh köyü 
civanniaki çuv~llanmıı (SOO) ton tuzun pazarhk tarihinden itibaren 
azami yirmi giin zaıf.niı idarede mtvcul ıerait dairesinde Adana· 
daki anbarlara her türlü nakil vaııtuile taıınması pazarhta ko· ı 
~~~~ . 

Talip'erio pven akçasile birlikte 20 - 12 940 tarihinde 11at 1 
13 te lnbiArlar IMtmDdirMiiGne müracaatlan alin olunur. 

12580 17-18- 19 

1 

NE VAR? 
YOK? 
• 

A 

Aına kurnandan 

142 l senf"sinde Alman or· 

dularile harbeden Bohemyahla· 
rın kum~ndam Von Ziska ~ir 

ima o'masma ratmrn harbi so
nuna kadar idare tlti ve kendi 

ordusu bu bupte galebe çaldı. 

Eski Çin pusu\aları 

Eski Çınlilerin pusulafau 
cenubu göstair. Çin1iler bu 
pusulaları zarif ve o ijinal ıe 

killerde imal ederler. 

830 ton pul 

V aşingtonun posta pulu 
matbaalarında lir lfnede bası 
lan pullar tarh1acak oluısa ae· 
kiz yüz otuz tonu bulur. Bir 
senede mektup ve posta paketi 
gönderenl~rin verdikleri para 
yf'kQounurı ne kadar tutacatım 
artık siz düşüniln. 

Dicle'de süt nakli 
Dicle sütçüleri, sütleri tu 

lunılara koyarlar ve Lu tulum 
larla birlikte ntbre atlarlar. Süt 
tulumlan ellerinde nt hrin ecre 
yarıma kapılarak pazar mahal 
line kadar gi ier ve orada tu· 
lurnlarile ntbirdrn Ç1kıp ıiit'eri· 
ni salarlar. 

. 

ASRİ 
• 

SiNEMA 
d a 

SUVARE MATİNE BU AKŞAM 8.30 2.30 
BUtUn DUnranın Alkıfladılı Bir Open 

PUCCINI' nin Ölmez üeri 

MADAM 
- BUTTERFLY -- -- --- ,.....__ -

Bafrolde : Napoli ve Berlin Operalan Başmuganniyesi 

Maria Cebatan 
Ve Roma Operasının ( 120) Kişilik Meşhur Orkestrası 

iLAVETEN: 

Kaçak Korsanlar 
Bu Film : Bir kovboy fllml delll ı Romanı bUtUn 

dUnye dlllerlne çevrllmlf, 25 mllyonden 
fazla -•ilan 

iki koçok yavrunun maceralarıdır. 

• 1 Dikkat 1 1 
1 1 

Umumi arzu ve istek üzerine son defa olarak 
ÇARŞAMBA GÜNDÜZ MA TINESINDE 

Şehvet Kurbanı 

Yurddaş !. 
Mürettip alacafız 
Matbaamızın gazete lmmm

da ç•hımak üzerebir mürettibe 

ibti yaç vard1r, ldarobanemize 
müracaatları. 

Hava kurumuna aza ol 

y 1 L D 

rif Ev 

1 z Möble Evi 
ve ~telye~i 

Abidinpaıa cadde
sinde Vak ı fi ar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

Eşyaları 

Mutedil Fiyatlar 
Salon Takımları, gardroplar, yatak takıml~rı, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımlan, maroken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiniz Şekilde Yapılır 

Taşradan Sipariş Kabul Edilir 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Albnda "YILDIZ., Moble Evi 

12546 
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TORKSôZO 

ilan 
Seyhan defterdarlığın· 
dan : · 

Kazanç kınunu 
ikinci taksit kazanç vergısmın 
Kanunuevvel ayı içinde veıil· 
mesi muktezidir. Binaenaleyh bu 
ay İçinde kazanç vergisini ver· 
mi yenlerin borçlan O/o 1 O zamla 
ve tahsili emval kanunu büküm· 
leri dahilinde tahıil o!unacakhr . 
Alikalılarm malu!Jlu olmak üze· 
re ilan o!unur. 

12564 12- 17- 23-27 

ilan 
Adana Halkevi 
reisliğinden: 
(Reıim ve fotograf ıergiıi 

tehir edildi ) 
Evvelce l.S/12/940 tarihinde 

açılıcatı ilin edilen resim ve fo 
tograf sergisi 2/2 inci kanun 
941 tarihine tehir edilmiştir. 

Şeraiti anlamak istiytnlerin 
Halkevi büro.suna müracaatları 
rica olunur. 11- 14-17- 20 

1 1 

ı Cebelibereket icra me-
mürlüğünden: \ 

1 
ı 

Dünyanın en meşhur radyoları yakında geliyor 

Muharrem Hilmi REMO 

Bir borçtan dolayı iki bin 
küsür kilo aroının paraya çev· 
rilmesine .karar verilmiı oldu. 
tundan arttırması 23-12- 940 
pazartesi günü Aat 1 O da Ce· 
belibertk ,icra dairesinde icra 
kılmıcatındao taliblerin vakti 
mezkürde müracaatlın ilin olu. "bidinpaşa Caddesi No: 112 Telgraf: Remo - Adana - Telefon: 110 { 
nur: 12578 

Ad@na Birinci icra 
Memurtuğundan : 
Ga~rl menkullerln açık 

arttırma lllm 

- - 1 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu 1 
malumat almış ve bunlara tama· ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-··-·-·-·-·-·-·-·· 
men kabuı etmiş ad ve itiliar ! T oros Fabrikasından ! 
olunurlar. t ! 

5 - Tayin edilen zamanda ! Muhterem müşterilerim· n nazarı dik\<atine ! 
No : 940-368 gayrimenkul üç defa hatmi· i Fabrikamda çiğidi bulun-.ı m~tteri ve tüccarlarm çititlerioi ı 

dıktan sonra en çok artırana i azami 22 - ' 12 - 940 tarihine kadar kaldırmalarını rica i 
ihale edilir. Ancak artırma be· ! ederim, f 

T. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Alustos, 3 lkiocit .. ,rio 

tarihlerinde yapılır. 

i941 iKRAMiYELERi 

l Adet 2000 Lirabk. 2.000 Lira 

s " 1000 " 
3.000 " 2 ,, 750 " 
ı.~ " 

4 
" 

500 " 
2.000 ti 

8 
" 

250 
" 

2.000 il 

85 
" 

100 ti S.500 ti 

80 " 
50 " 

4.000 " 
800 " 20 " 

6.000 " 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para · biriktirırJİf 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Asık uthrma ile parayı 
çevrilecek ıayri menkulün ne 
olCfutu : 4 tarlanın 36 srhmin 
1 4 biuede 108 hissesi 

deli muhammen kıymetin yüzde ! Yukarıdaki müddet zarfın.Ja çitidlerini kaldıranuyanlırdan ! 
!e~mi~ beşini bulma~. veya satış ı bu çitidler için tarafa.ndan yapılacak nakliyat masrıfile ardiye ı .._ __ .... _..,.. _ _.._. ____ ._. ___ _..__l!Jlllll...,,,-

\ ıstıycnın alacağına ruchanı olan i ücreti alınacağı gibi, vuku'u melhuz çürüme, yanma, evsaf ve cin· ! , 
G,rimcnkulün bulunduğu 

mevki, mıhalleıi, ıokaA-ı. numa . 
rası ; incirlik, Camili ve l.mai· 
liye köylerinde 

ı 
diter alacaklılar bulunp ta ! sini detiştirme elhasıl her türlü bozulma ve zarardan dolayı Fab. ! 
bedel bunların o gayı imenkul ! rikamm biç bir mes'uliyet kabul etmiyectti ilin o'uı ur. ! 
ile temin ed i lmiş olacak larının ! 13 - 15 - 17 12572 ! 

Takdir olunan kıymet : Be. 
her dönümlerine 10, 6 ve 7 şer 
lira 

mecmuundan fazlaya çıkmazsa '·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·! 
en çok artıranın taahhüdü baki J fan I 

Artırmımn yıpılacatı yer, 
iÜJI, ıaat : 14-1- 94\ "ah 
Aıt 10- 12 de Birinci artırma, 
24-1-941 cuma 111t 10-12 
de lkiaci artırma. 

1 - lıbu gayri menkulün 
artbrma Şartnamesi 12- 12-
941 t.nbinden itibaren 940 -
368 No. ile birinci icra daire · 
IİDİa muayyen numarasında 
berkesin ıörebilmeıi için açık · 
dır. lıinda yazıla olanlardan faz 
la malumat almak isti yenler, 
itbu ıartnımeye ve 940 -
368 doaya numıraaiyle memuri· 
yetimize müracaat etmelidir. 

kalmak üzere artırma on 
gün daha temdid ve onuncu 
günü ayni saatta yapılacak 

artırmada, bedeli satış istiyenin 
alacatına rüchını olan diter 
alacaklıların o gayrimenkul ile 
temin edilmiş alacakları mec· 
muundan fazla ya çıkmak şartile, 
en çok arbranı ihale edilir. Böy· 
le bir bedel elde ~edilemezse iha- 1 
le yapılamaz ve satış talebi 
düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine 

1 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 

vermezse ihale kararı fesholu 
narak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 

arzdmiş oldutu bedelle almata 2 - Artarm~a ~irik için 
yukarda yazıla kıymetin •/o 7 5 

· L-t' d ' ra•ı olursa ona razı olmaz veya 
n~~ 1~ e pey alcç111 ile veya .. 
milh bır Bankanın teminat mcktu bulunmazsa hemen onbeş gün 
bu tndi edilec.ektir (124)l müddetle adarmaya çıkarılıp 

3 - ipotek aabibi alacak. en çok artırana ih, le edilir. iki 

Erkek Lisesi Müdürlüğünden : 
Tutaıı 

L K. Kilo 
Fi. 
K 

% 7,S 
L. K. Cinai 

2700 00 20000 13,S 203 00 Birinci nevi ekmek 
22s oo ısoo 1so 169 oo Saaey•t 
780 00 2000 34 59 00 Mır11 pirinci 
373 50 1 SOOI 2,49 28 50 Maden kömürü kriple • 
540 00 2000 27 41 00 Kuru f asulya maden 

Okulumuz panıiyonunuo 1- 1-1941 tarihinden 31 S - 1941 
tarihine kadar S aylak yiyecek ve yakacak ihtiyacı olan erzak ve 
yakacatm .. 3 - 12- 1940 tarihinJe toplanan Ekailt.me Komiayonun· 
da talibi zuhur etmeditinden 10 gün müddetle temdidine karar 
verilmiş olduğundan tarihi ilanından itibaren 10 gün müddetle iba· 
lesi icra kılınacağından ıs -12 -1940 çarş•mba ılÜAÜ wt 1 s te 
iste'dilcrin teminata muvakkate makbuzlarile birlikte Maarif Midü · 
riyetind~ miittşekkil komisyonuna müracaatlara ilin olunur. 

12576 14-17 - 20 - 24 

1 LAN 
Ankara Askeri F:abrikalar Umum 

hlarJa diter alikıdarlaran ve ihale araa:na;~i fark ve geçen 
irtifak hakkı ubiplerinin gayri güpler için yüzde 5 -:len hesap 
menkul üzerindeki haklarını bu olunacak faiz ve diter zararlar 
ıusile faiz ve muraf a dair olan \ ayrıca hükme hacet kalmaksa· 
iddialarını iıbu ılin taribaı• zan memuriyetimizce alıcıdan 
itibaren yirmi ıün İçinde evrake \ tahail olunur. Madde (133) 

1 Müdürlüğünden: 

\ 
4215 Ton Demir Hurdası 

miiabitelerile birlikte memuriye . . . 
· · b'ld. 1 • • d Gayrı meı kul hıssclen yukarıda taanze ı ırme erı ıcap e n. 

AUi halde hakları tapu sicil . göaterilen 1~- 1-941 tarihinde 
liy~e aabit olmadıkça satıı be· AJ•na ı . ncı . l~ra me_?lurl~~u 
deliain payla~aamdın hariç 1 ° asanda ıtbu ıl~n ve gosterılen 
kaLrlar, j artırma şartnamesi daire 

'4 _ Göıterilen ıünde ar. i sinde aatılacat• ilin olunur. 

· tırmıyı iıtirik edenler ırbraıa 12579 

satın alınacak 
3284 saydı kanun mucibince 4215 Ton Demir burda11 mıbrrç 

istasyonlarında vagon dıbilinde tealim şartiyle ftnni ve idari şart 
nameleri veçhile ve 15 tondan afatı ol~ımık üıtre bir - Mart 
941 tarihine kadar bther tonu 17,50 liradansatm ahnıc:ktır. l.s. 
tddiler şartnamesini her zaman komisyonda görebilirler. Ellerinde· 
ki Demir hurdıla~ını ıatmak istiy~nler milctanna ıöre % 1 S kat'i 
teminatlariyle birlikte Merkez .Satınalma komiıyoouoa müracaat 
lan 12565 12- 14- 17-18 

• 

- TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi bankı muamelelHİ 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

"li ı aııt Br• rıhsn. dı.ı h ırıt rri'h '\C ı l . btıs>7 tas11ruf heıııp 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

, .. ~ 
kur'a ile aoatıdaki plina göre ikramiye datıtılacaktJ'· 

4 Ad~t 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " SOO .. :tOOO .. 
4 " 250 •. 1000 " 

40 " 100 .. 4000 .. 
100 " so .. sooo it 

120 " 40 it 4800 " 
160 .. 20 " 3200 " 

DIKKA T : Heaaplırmdaki paralar bir sene içinde 5!J · 
11dan aı•ta dütmiyenltre ikramiye çaktajr takdirde ff1" . 
20 fazlaaile verilecektir. 

Kuralar senede 4 dtfe, 1 Eyylfif, l Birinclcinun, 
va 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Abone ve ilin 
Şartları 

Seneliti 1200 Kr .. 
Altı ayhtı 600 ,, 
Oç ayhtı 300 ,. 

Aylık ta abone edilir. -

'. GCHlll • • CöAılTI __ .,.,,,,. 

Sahip ve Başmuha~ .. 
FERiD CELAL aO,, 

Umumi Neşriyat Müd0üı0 MACiD G0ÇL 

Basaldatı yer : TÜRKSôZO 
llAnlllr l(sln ••"'•Y• ,.. ....... , ............ 

;;,......ı..---------------


