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Romany.':I Şehirde ışık karartma 
korkulu gun-

't: b 
'- l tikalara, meydan- Jer geçiriyor işleri ikmal edildi 

• tra bombalar atıtdı 
londra: 2 ( A. A ) - Sahil 
fatt taJynrehri Breste ve 

•le bucumlarda bulunmuşlnr-

Romen efkc\rı umumi· 
yesl, Romanyanın kur
tulufunu lnglltere za -
ferinden buluyor • 

Belediyeye düşen bazı mühim vazifeler var 

l)oklnr:ı, kı .. lnlnra, hnv:ı 
danlarına bombalar atılmış{ır. 
tr gaz Iabrik:ısına da bomba 
isabet etmiş, buyuk infilaklar 
. hngınlnr olmuştur. 

· Yugoslavya 
illi bayramı 
ENS POL MÜHİM 

IR NUTUK VERDİ 
'fuooSLAVYA YEŞiL 
llllR MASA BAŞINDA 
'f 4RATILMIŞ DEÖILDIR 

Belgrad: 2 ( a.a. ) - Avala 
•ı bildiriyor: Bir kanunevvelde 
Oslav Milli birliğinin yıl dö
İi bütün memlekette dini ayin· 

Ve di~er merasimle kutlan-
ır. Milli bayram münasebetiyle 
naibi Prens Paul dün bütün 

Oslav radyolariyle neşredilen 
llutuk söylemiştir. Naib Prens 
demiştir ki: "Manen birlik 
an ve aziz vatanlannın etra
sıkı suretle toplanmış olan 
Yugoslavların bir kanunu-

1 1918 yıl dönümünü vekar
~tladıkları ve bu büyük anda 
tırnızın mes'ut istikbaline 
bir imanla kani olarak bü-

SırpJarı, Hırvatları ve Slovak
'elamlanm. Bugün kutladıQ-ı
Yıl dönümü ciddi ve vahim 
larnana düşüyor. Dünyanın 

bir kısmı silahlı ihtilaf ha
·r. Ve harp bir çok noktada 
şiddetiyle devam etmekte-

lıternleketimi7.i harp badiresin
ll2ak tutmak için bütün süku
soğ-ukkanlılıtı 111uhafaza et· 
lazımdır. Memleketimiz sulh

'r bir siyaset takibetmekte 
~l'tıamiyetine hürmet eden bü
kornşulariyle dostluk ve iş 
· ar2usunda bulunmaktadır. 
ketimiz yeşil bir masa ba-
Yaratılmış değildir. Memle· 

'ı bir çok nesillerin büyük 
tlıklannın ve gayretlerinin 
Üdür. Memleketimizin te· 

l~ siyanet, hürriyet ve istik
~kını kanlariyle elde eden 

evladlannın kemikleri üze. 
kurulmuştur. Büyük milli ide· 
~cut bulmasına kadar bir 
"'siller milli hürriyet meş'a 
babadan oğula emanet et

( Gerisi UçUncU sayfada) 

Geçnlcrde lıombardıman edilen Alman ı.un'i pamuk 
fabrikal:ırınd:ın birinin içi 

1 

B.M.Meclisinde dün 
ı yaptlan müzakerat 

Bazı kaoun layihaları müzakere edildi 
Ankara : 2 ( A. A. )- Büyük ı 

Millet Meclisi bugün Doktor Maz· 
har Geı men:n Başkan'ığında lop· 
lanmıştır, Celsrnio açılmasını mü· 
teakib Tababet ve Şüebatı san'at· 
tarının tarzı icrasına dair kanuna 
ek lci)ihanın geri verilmesi hak-

kındaki Başvekalet tezkeresi okun· 
muş, Ankara şehri imar Müdür· 

lü~ü ile inhisarlar Umum Müdür 
lüğüı.ün 1937 yılı hesabı katisine 
aid kanun layihalarını kabul ev· 
!emiştir . Meclis yine bugürıkü 
toplantısında Askeıi Memur !ar 
kanununun dördüncü maddesinin 
tadiline, Devlet memurları aylık· 

İtalya' ya 
büyük bir 
hava akını 

Brindizi'yi 
alt üst 

HASAR 

lngilizler 
etti 

BÜYÜK 
Kahire : 2 ( A. A. ) - Hava 

kuvvetleri umumi karargahının 
tebliği : 

!arının tevhit ve teadülüne dair 
kanuna ba~lı bir numaralı ced
velde Maarif Vekaleti kısmında 

28 • 29 Son Teşrin gece .. i ha 
va kuvvetleıimiz Brindızi üzerıne 
müteaddit hücumlar yapmışlardır. 

· Askeri hedefler üzerine 12 bin 
tash hat y~pılmasına ait kanun 
layihalarının da b:rinci müuke
relerini yapmıştır . 

Meclis gelecek toplantısını 
Çarşamba günü yapacaktır . 

• 
Londı a: 2 ( A. A. )- Deyli 

Herald gazetesinin bildirdiğine 
göre, iı:yan etmiş demir muhafız
la•ın hücumuna karşı umumi bi
nalar muhafaza altına alınmıştır . 
Asayişi iade maksadiyle Alman or 
dusunun heran müdahalesi ihtimali 
vaziyeti daha ziyade gerg nleştir-
meJc tcdir.General Antoneslc o bütün 
gün Romen ordusu ve Faş"st şef 
kriyle görüşmeler yapmışlır. 

Belgrad : 2 ( A. A. ) - Roy
tı>rin bıldırdiğine göre Bükreş ve 
Romanyaaa yapılan siyasi katil· 
leıın gizli bir grup tarafından 
yapıldığı söylenmektcd•r. Bu gıu

pun başında geç nleıde Demir 
muhafızlo r paı tisınden çık aı ılan 
Keıogoronun bulunduğu tahmin 
edilmek edir . 

Profesör Yorganın kaili Bal
kanlarda ve bütün Rol't'anyada 
derin bir ist :kıah uy<ındıımışlır . 

Nev\'es Cı onıkl gazetesinin 
Budapeşteden bildird•ğ'İne göre 
2000 Romen Yahud·si, Romanya
da katledilmişlerdir. 

Londra : 2 ( A. A. ) - Eski 
Romanya elçösi Flea gazetelere 
verdiği bir beyanatta demiştir ki: 

Bütün Romanya müttefıklerin 
zaferini bt klemektedir . Onla tın 
zaferi Romanyanın istiklalinı kur
taracaktır . 

Bükre.şteki bir avuç gencin 
suıkastleri ancak Himmler'ın tah· 
rıkatının neticesirlir . Romen hal· 
kının yüzde 99 u bu hareketi le· 
lin etmektedir. 

Pazar gUnU :ıkşaman<lan itiba 
rt·n şehrimizde ı~ıklaran söndU· 
rUlmt•si ve knrartılmnsa hakkında. 
ki talimatnamenin tatbikine ge 
çilmi~tir. Butun resmi ve hususi 
mUcsscselerle evlerde, kahvehane· 
lerdc ve sair umum! yerlerde 1-

~ık lar, tnlimatRame ahkamaoa gö . 
re söndUrUlmUş ve kararblmaşhr. 
Ancak nna caddelerde ve bazı 

1 

iç sokaklıırda muayyen yerlerde 
m:ıskcleıımiş elektrik. lambaları 
bırakılmıştır. Muvaff ııkıJ•etle ba 
~arılan bu iste Belediye..)·e duşen 
~C S'Jr'atlc İ izale edilmesi la 
zımgelcn cihetler göze çarpmak· 
tadır. Mesela; bu talimatnameye 
nazaran yaya gidip ge!e~lerin kal
dırımlardan yurumelc:rı acap et· 
mcktcdir. llalbuki Şlhirde aşağı 
yukarı butun kaldırımlıı.ran bozuk 
olması birçok kimselc:rın <luşup 
yar:ılıınmnlarına sebep olmakta· 

dır. Bisiklıı!tlerin akşamdan sonra fe
nersiz gidip gelmeleri, otobuslcrin 
sUr'atlc seferler yapmaları, ara· 
bacılarm arabalarını hızla fiUrme· 
leri çok tehlikeli görUloıcktedir. 
Bilhassa baza sokak ve caddelerin 
de bozuk bulunmaları yayalara 
adım attırmamaktadır. Diğer bir 
me" ele de kahvehaneler, sinema• 
lar ~ibi sair amumi yerlerin sıb 
hi durumlarıdır. Bn gibi Yl'rlerde 
h<'r taraf maskelenmiş ve hava 
alabilecek hiç bir menfez bırakıl· 
mamı~ olduguodan havasızlık ve 
cigara dumanları umumun sıhha· 
tını tehdit etmektedir. 

Bu cihetler Uzerindc henUz 
hiç bir faaliyeti g?rUle~i.yen be· 
lediycnin nazarı Jıkkaboı celb c· 

deriz. 

Milli Mensucat Fabrikası 
Hava Kurumuna onbin 

lira teberrü etti 
TUrk Hava Kurumuna evvelce 50,000 llra· te

berru etmlf olan Mlllt Mensucat Fabrikası •ahlple
rlnln tekrar 10,000 llra teberru ettlklerl memnunl· 
yetle öOrenllmlftlr. 

Cemiyet ve memleket lflerlnde dalma bUyUk 
bir hassasiyet ve cömerdllk gösteren Mllll Mensu
cat Fabrikası sahlplerlne memleket hesabına te
fekkUr eder, bu hareketlerlnl takdirle anarız. 

-.. ...................................................... ...,.......,...._..._..._......,.,.....,.,....,.,..__......~~..._..,......,.--.:/' 

Altı Takım arasında 
yapılan fudbol maçı 

talandiyadan memle-
1 etimize mal geliyor 

kilo a~ırlığında yüksek ınfılakli 
bombalarla yangın bombaları at
mışlardır . Bu bombalardan b:r 
grup bir hat halinde Rıhtımlarla 

Benzin depolarının bulunduğu şeh· 
rin cenubu şarkisindeki mıntaka 
arasına düşmüş ve büyük bir 
yangınla müteaddit küçük yan· 
gınlara sebeb olmuştur . 

Bıı yangınlar esnasında bir çok 
infılaklar işitilmiştir . Diger bom
balar da Limanın cenuhi şarki-

D Dklka'tOeır 

Müteaddid Canavar 
düdükleri lazım 

Pazar günü tehir stadyomun
da yapılan üçüncü hafta lik maç· 
tarı zevkli, heyecanlı ve sürprizli 
olmuştur. Rakibine nazaran nisbe
ten zayıf olan Toros spor takımı
nın Malatya Mensucat takımiyle 
2- 2 berabere kalması, her ikisi 
de akar basan Muallim mektebiy· 
le Milli Mensucat takımlannın bir
birlerini yenemiyerek maçı 2 - 2 
beraberlikle bitrmeleri, dört oyun· 
cu ile sahaya takviyeli çıkan Sey
han sporun büyük bir gayret ve 
üstünlük g6stererek Yurd kalesi 
önünde Seyhan forvetleri hayli me· 
kik dokuduktan sonra biri pisipi• 
sine diğeri de penaltıdan 2 gol 
yeyerek idman yurduna yenilmesi• 
ni birer sürpriz sayabiliriz. 

• ÇIKARILAN iLK PARTiDE KAGIT, MUKAVA, 
lllLÖZ, KUTULUK KERESTE, KONTRPLAK VAR 

ltıgiltere'ye 
n baskın! 

lldra: 2 (a.a.) - Hava ve 
'rnniyet nezaretinden: Dün 

va hücumlan bilhassa ce
~ltere üzerine teksif edil· 
Bazı binalar hasara. uğra· 
bir kaç kişi yaralanmış ve 
• londradan başka civar 
ra vesair bazı mahaller 
~~ bombalar atılmış ise de 
111.adar gelmiş olan rapor-
~şıldığına göre hasarat 
""' zayiat azdır. lngiltere 
;:rı yapılan hücumlar es

kiz düşman tayyaresi 
ilr. Beş lngiliz tayya
"-uı ile de pilotlann 

Uflur. 

lstanbul : 2 (Türksözü muha
birinden) - iyi bir kaynaktan al
dığım malümata nazaran yakında 

memleketimize getirilmek üzere 
bir milyon liralık bir mal partisi 
yola çıkanlmıŞlır. Gelecek ilk par· 
tide kAğıd, mukava, Sellülöz, ku
tuluk kereste, kontrplak vardır. 

Bu mallar geldikten sonra Fin· 
landiya ile aramızdaki klering he
sabları da düzelecektir. Finlandiya
ya sevkedi'mek üzere mühim tü
tün siparişleri alınmıştır. -Merkez bankasının 
askerlerimize hediyesi 

Ankara: 2 ( TurkııözU muha
birinden ) - Turkiye merkez 
Bankası kahraman ask.erlerimize 
hediye alınmak Uarc 50,000 liİ'a 
vermittir. 

sinde bulunan Deniz Te:ıgahla•ı 
ile Benzin depolarının üzer irıc 
düşmüştür. Tayyarelcıimi7. salimen 
üslerine dönmüştür . 

Milano : 2 ( A. A. )- lngiliz 
ta~yarelerinin Tarinoya ıevcıh et· 
tikleri bir hücum esnasında kır-

lara düşerek patlamayan bir bom
ba kaldırılırken büyük bir kaza 
olmqtur 

r·-· .... --------< ' ı . d ' svıçre e şayanı ı 

rlikkat bir pilebisit : 

Bern : 2 ( A. A. ) - : 
lsvlçre ahallsl,gençlljln * 
mecburi askeri hizmete$ 

alıftırllmaaı hakkındaki * 
kanun 18ylhaamı pllebl· * 
slt neticesinde reddet· ! 
mlftlr. f ............................. 

P azar akşamındanberi ışık 

söndürme ve maskeleme işine baş· 
ladık. Ufak tefek noksanlar, ihmal· 
ler bir tarafa bırakılacak olursa 
denilebilir ki, Adana bu tedbiri 
muvaffakiyetle tatbik ermektedir. 
Sıkı ve mütemadi bir kontrolle 
küçük noksanların da ortadan kal
kaca~ına şüphe yoktur. 

Yalnız hava tehlikesinden ko
runma işinde büyük bir noksanı-

1 mız olduğuna kaniiz. Bu tehlıkeye 
karşı en mühim tedbirlerden biri
si de tehlikenin geldiğini bir müd· 
det önce halka haber verme işidir. 
Şehrimizde alarm işaretini verecek 
bir tek siren vardır: Saat kulesin 
deki Canavar düdüğü. Ôyle zan• 
nediyoruz ki bu Siren ne gündüz 
ve ne gece halkı haberdar etmeğe 
kafidir. Bilhassa gece herkesin de· 
rin bir uykuda bulundutu bir za· 
manda bu düdütün setini işitme-

Üçüncü hartayı da bu suretle 
kapadıktan sonra hasıl olan neli· 
celer üzerinde şöyle biraz duracak 
olursak Muallim Mektebi takımının 

( Gerisi ikinci sahiefde ) 

sine imkan yoktur-
Şehrin muhtelif semtlerine bu 

düdüklerden hiç olmazsa dört, beş 
tane konmuı lizlm pldij'ine ka· 
niiı. 

İtalyanlar ric'at 
ediyor 

Etenler yeni esirler ve 
malzeme aldı 

Atina : 2 (a.a) - Dün akşam 
neiredilen 36 numaralı Yunan teb-
liğ'i: 

Dün cephe üzerinde büyük 
ilerlemeler kaydettik. Ve harekatın 
inkişafı için hususi ehemmiyeti ha
iz noktalan işgal eyledik. Permeti 
mıntakasında 150 dt.n fazla esir 
aldık. Ve büyük miktarda harp 
malzemesi iğ'tinam ettik. 

Atina : 2 (a.a) - Propaganda 
nezaretinin söz söylemeğe selahi
yetlar bir memurunun ifadesine 
göre, şimdi İtalyanlar, Arnavtlukta 
Ohri gölünden denize kadar imli· 
dad eden 80 kilo metrelik bir cep -
he üzerinde rical halinde bulun
maktadır. 

Şark mıntakasında Yunanlılar 

ltalyanlan bombardımandan sonra 
cumartesi gününü işgal edilmiş o
lan ve Ohri gölü üzerinde bulunan 
Pogradet'in ilerisine dotru kova· 
lamaktadır. Garp, yani sahil böl
gesinde ise Yunanlılar düşman 
mukavemetini kırarak stratejik mev
ziler zapt etmektedir. Son zaman
larda Cephe üzerinde büyük hava 
faaliyetleri olmuş ise de havama 
muhalefeti dolayısile bu faaliyet 
şimdi çok azalmış bulunmaktadır. 

Kar yağmata başlamışbr. Söz 
söylemete selihiyettar memur, Yu
nanlılann erzak nakliyatında müş· 
kilat çektiklerine dair ltalyan ha· 
berlerini tekzib etmiş ve bu ba
kımdan vaziyetin memnuniyet ve· 
rici oldutunu ilave eylemiştir. 

Milli Çin hükumetinin 
bütün devletlere notası 

Çunsrking : 2 ( A. A. )- Ha
riciye nazırı Vang Şuving bütün 
devletlere göndermiş oldutu bir 
nota ile hain Vang Şungveı'in la· 
nınmasının Çangkayşek hük üme
tine karşı srayri dostane bir ha
reket olarak telakki edilecetini 
bildirmiştir. Bu, Japonya ile kor· 
kuluk Nankin bükBmeti arasında 
imzalanmış olan muahedeye ve· 
rilen ilk resmf cevabı teşkil el· 
mektedir . 

Veygandın teftişleri 
Cenevre : 2 ( A. A. ) - D. 

N. b. Muhabirinin Vişiden ötren· 
diğine göre , Rahattan Portlyen
le' ye gelmiş olan General Ve•,. 
gand, Fas hvvetleri kumrındanı 
Gtneral Vergez ve Kazaplansra 
tayyare karargibı Kumandanı ıle 
görüşmüştür. Veygand tekrar Rı
bata dönmüşlÜr • 

Siyam tayyarelerinin 
Hindiçioiye saldı11t ı 

Tokyo: 2 ( A. A.) -Fransız 
Hi•diçinisinden gelen tayyareler 
Siyam arazisi üzerinde uçarak 
halka atq .açmış, Siyam tayyare· 
leri de buna mukabele o'arak 
Hindiçininin Laus bölgesini bom· 
balamıştır. Ayrıca hücumlara ha
zırlanmaktadır. 

ltalyan harp tahsisah 
Roma 2 ( A • A ) - Reami 

gazetede çıkan bir kararname ile 
harp ihliyaçlın için 1'-000,000,000 
liret Mrfıaa muuaiJet verilmelL· 
tedlr. 



·---.................... ----------.... ..., i MOHIM MESELELER 0ST0NDE : 

• • ·- .. -------------------...-.... --... -.. 
Yeni tip Ekmek 

Yazan : Dr. G.A. 

uTürksözü., bir kaç gün tv· Yüzde nisbetiyle ve miligram 

Halkevimizde 

Okuma yazma dersha
neleri rağbet görüyor 

vel bütün memlekette bir tip hesabiyle cilde kuvvet verectk 
ekmek çıkarılacağı hakkında bir 180 kükürt, hazma lüzumlu 55 Hiç okuma, yazma bilmeytn 

Pa_muk üretme çiftliği 
arazisi daha · genişledi 
Çiftçiye yardım faaliyeti ve kiralanan arazı haber neşretmişti. Bu meseleye klör, kana kuvvet veren 20 sa· fer için Halkevimiz tarafından 

dair doktor Galip Atıç'ın bir ya elvom, vücudun etlerini kuvvet· açılmış olan dershaneler büyük Parasız pamuk dağıtalacak 
zısını aşağıya koyuyoruz: lendiren 460 potasyom, vücudun bir rağbet görmektedirler. Ha Parti ınüfettişimiz olan fakir çiftçilerimizin teıbiti 

Un ve ekmek işinde randı- nesiçlerine gezmt.k ışığı getiren len hergün birçok vatandaşları· Mersine gitti işiyle kazalarda ve merkeze 
man-bilirsiniz ki- buğday ta· 140 manyezyom, erkekleri baba mız halkevine müracaat ederek bağlı klylerde meşgul olunmak· 
neleri öğütüldükten sonra elen· eden 3 den 8,5 a kadar çinko bu . dershanelere yazılmaktadır. Kazaları ttftişten döntn pu tadır. Yardıma-mühtaç pamuk 
diti vakıt çıkarılın kepeğe göre beyaz ekmekte bulunamaz. Yal· Beş kanunusani mektebin Je ti müfettişimiz profuör Has, n müstahsillerinin listelerinin bu 
değişir: Ne kadar çok kepek çı DiZ, güzellik vuen iyot made· kadınlar için iki, Namık Kemal 1 Rtşit Tankut dünkü ötle trerıiy. h fta İçinde tamamlanabileceği 
karılırsa randıman ° kadar az, nidir. mektebinde de erkekler için dört le Mersine gitmiştir. Müşettişi ümit edilmekte fü. Diğer taraf. 
fakat un o kadar beyaz olur. Y "'nı· ekmek francala"ın yarısı d h 1 K d 1 1 . . b h t - - d l'-n da pamuk ıslih ve üretme "' ·• ers ane açı mıştır. a ın ara mızın u seya a ı uç gun tvam .. 

Butday tanelerinde kuru mad· kadar,yüzde 0,003 miligram ve· mahsus olan dershaneler saat 16 edecektir. müe11uui de lüzumlu tedbirle-
deler yüzde 86 olduğuna göre rir ... Bir de fosforla kireç ara da, erkeklere mahsus olan ders· ri almış bulunmaktadır. Evvelce 
yeni tip ekmekte 0 maddelerin sındaki nisbet yeni ekmekte an- haneler de saat 18,30 da ders· Güzel bir okul binası- de bildirdiğimiz gibi parasız da· 
hepsi bulunacak demektedir · cak O, 1 S olduğundan bu iki ma- lere başlamaktadırlar. tıtalacak olan pamuk tohumu 
Şimdiye kadar yediğimiz ekmek denden istifade ancak o niııbette Dershanelere devam eden 1 nın açılış töreni 200 bin kilodur. 
ler 89 yahut 86 ran.Jımanh oldu· 

1 

Bu mevsimde bölgemizde 
k olacaktır. Zaten ekmeklerin hiç hiç okuma, yazma bilmeyen va· Milli Mensucat fabrik. sır• ın 

ğundan yeni ekme ten dolayı b 1 .. k - · hassaten pamuk ekimine çahşıl· 
h · I ir türlüsü çocukların kemikle· tandaşların sayısı ve a a ası umı· . b?miyetli sahipleri tarafından te 

butdaydan e emmıyet ice nisbet 1 mıktadar. Bu maksatla pamuk 
f 1 k rini düzcltectk gıda diye şöhret din fevk:ndedir. sis edilen Milli M,nsucat faLri 

te tasarru o unaca tır. ıslah ve üretme müessuninin 
Ş. d" k d ·ı k '- almamıchr . Aksine bir ekmekle p t• k k le ası ılk mektebinin Cumartui 
ım ıye a ar yenı CD e me". y ar 1 aza ong- Ali Saip Ursavıtş verestsinden 

d k 1 le beslen c kla çarpuk ke· günü açılı• töreni yapılmı~tır. lerin unun an çı arı an epeğin 'n ço u r v on sene müddetle lciraladığı 
k.bi d - d 13 d · d mikli olurlar . 1 • }d Törtnde vali, Maarif müdürü ve 

ter ı n e yuz e en zıya e re eri yapı l Tillcibuca1rı çiftliğinden bışlca 
k 1r · y ı · d' k d d birçok davetliler bulunmuştur. 5 azot, üçe ya ıo ya5 ve yırmiye a nız, şım ıye a ar sa ece Safa Ozler vertsesinden de brş 

yakın şeker olacak maddeler bu· francala yiyenlerin yeni ekmek· Cumhuriyet halk partisi 1 Kayak kursu açılıyor bin dönüm arazi kiralanmıştır. 
lunduğundan -yeni ekmek daha ten ayni derecede istifade ede· kaza kongreleri Cumartesi ve ı Bu yıl Çf•itli ziraattan ziyade 

k · d d 1 b 1·1 · b .. h ı · k ı ·· k- ı~ 'd h Beden Terbiyesi Genel Di- v fazla epeğın en o ayı iraz ce" en iraz şup e ı a ır,çun u Pazar günle-ri vi ayet ı are eye bilhassa pamuk ve hububat zi-
d h 1 ki b b f ı d.ğ. d d - f d ·· d ·ı - rektörlüğünce Gerede'de rle· • a esmer oma a era er - nınca anın ver ı ı gı a an yuz· ti tara ın an gon en en mumrs raatl yapmak çiftçilerimizin rsas 

b · d b · d d ı ı d 95 · k k t t h ld 1 · · ı d ı cek ay bir kayak kursu açılma· şüp esız a a z ya e gı a ı o a· e ı ana arış ı ı a e ye sil eıin rıyasetı a tın a yapı mış mtşgale~i olmaktadır. 
caktır. ni ekmekten ancak 86 nisbetin· sına karar verilmiş ve keyfiyet • 

insanların da sadece kepek de kana karışacaktır. Fakat bu tır. Vilayet kongresinin bu 8}1ID bölgelere tamimen bi!dirilmiştir. Kız enstitüsünde sıpa-
yemeleri mümkün olsaydı, bes kadar zarara karşılık , francala on btşinde yapılması daha evvel. Kayakçılığın Toroslarda da inkişa- riş atölyesi açıldı 
lemelc bal"mından drtilse dt, yiyenlerin büyük barsaklannda ce kararlaşmıştı. Fakat, parti u· fına ehemmiyet veren bölgemiz ismet lnönü lcız sanat tnsti· 
vitaminler bakımından en iyi gı· ancak yüzde 4,5 kaldığı halde mumi idare beyttinin vilayet Benen Terbiyesi t•şkilatı bu tü-,ünde açılacağını dBha evvelce 
d k k 1 d Y · · ' 1 · · · d ku•sa Spor Eğitmenimiz Bay · ··ı ı epe o ur u. em tıp ec yeni ekmeArin yüzde 12,2 nis. kongre erının aym zaman a ya- habe• verdiğimi? sipanf 1eto ye· 

k b. d h f 1 k 5 k d k k - · Cevad Diblen'in de iştiı ikini k 1 me te ıraz a a az a epek beti kalacaktır ; sadece francala pılması hak ın a i ararı uzerı· si açılmış ve ıipariı abu etme 
k 

' 
1r d · k k "t · S h ·ı.. t k · ı·n münasip görmüştür. b 1 a aca5ın an yenı e me vı ımın yemekten ileri gelen peklik kay ne ey an \1 aye ongresın ğe a, amıştır. 

cihetinden önceki ekmtklerd,n bolacağından, yeni ekmek fran· de lik kanunun 22 inci Pazar gü Havacılık dersleri müf- iki kardeş aras nda 
-hele francılardan-üstün ola· cala yiyenlerin arayıp da bula· nü öğleden evvt 1 yapılması ka· • k 
C.ktlr. J 1 t 1 t d t h l çıkan bır aza 

amadıkları deva y~rıne geçe rar aş m mış ır. re a ı azır anıyor 
Beslemek bakımından yeni ccktir. _ G. A. K k il d Pazar günü lcamı, soymak 

ekmeğin unundan, yüzde 12 azot, --------·---- öy O u arı me.vcu U lstanbul : 2 (Türksözü mu· yüzündrn iki kardrş arasında 
1,4 yat ve 69 sulu karbon, yani Askerlerimize hediye tesbit ediliyor habirinden) - Okullarda hava· ~ir yaralama vak' ası olmuştur. 
ıeker olacak maddeler buluna- Maarif Dairtsi köy mektep· cıhk dersltrinin okutulması hu· Kemal Akkuı kardrşi Mrh· 
caktır. Bunların vereceği kalori Askerlerimize kışlık hediyeler lerinin talebe mevcutlarını tet· ausunda verilen kararın tatbık met Akkuıun elindeki bıçıtiı 
miktarı 337 kadar tutacatından alınmak üzeJe Pazar günkü ha kik etmtğe başlamıştır. edilmesi için hazırlıklara devam kamış so1mak için habersizce 

Altı takım ar• 
sında yapıla 
fudbol maçı 

( Birinci sahifeden artan ) tfl A 
çok çetin bir rakib ol~n ... ~ 
mensucat takımiyle boy olç~ 
zorunda olduğu görülmektedi'• 
mafih Muallim mektebi takı 
üstünlüğü Milli mensucata 
kolay vermiyeceği anlaşılmak 

idman yurduna gelince : 
günkü vaziyete göre Mu __ _ 
mfktebi ve Milli menıu 

sonra digtr altı tkkımın bl 
gelmektedir. 

Bu vaziyet ise, idman 1ı. 
nun, gerek Muallim mrkt~. 
gerek Mılli mensucat ta' ılll·~' ....... ..,. 
hatırı sayılır bir rakib 
başladığını gösteriyor. 

Bir lcere de bütün takı 
halen bulundukları der 
gözden geçirelim: 

Muallim mektebi 4:3:1:0:21 ~ 
Milli mensucat 3:2: 1:O:12 
Yurd 2:2:0:0: 6 ~ 
Liıe 2: \: 1:0: 3 O 
Demi•spor 
Malatya M. 
Torosspor 
Seyhan S. 
Ziraat L 

3: 1 :0:2: 411 
3·0·\·?· (A. ...... 411' 
3:0:1:2: ,, 
2.0:1:1: 1 6 
2:0:0:2: 31 

Bu cetveldrn de ani• 
ki Er ıc, k Lisesi, Oemirıol'°' 
Malatya Mensncat takunl•" 
rer tehlike olmaktan çık .. 

Gelt cek haftanın 1118' 
da da yeni süıprizlerle k• 
mamız pek muhtemeldir. 
lım: "at binenin silah kut•,..o 

Adliyey~ verilen 

1< adın ve iki erk 
lsm il oğ · u Şükrü Bı 

döidükleıi ve hakarette 

duklan i idi ı edilen 
Altuğlar, Abtu•lab Gü; 

Emine Gün t otdu adli) e1' 
rilmiılerdir. 

yeni ekmeğin yüz gramı, ancak sılatlarını Kızılaya terkedcn''Gü· Bu tetkiklerden çıkacak ne edilmtktedir. Bu ders için bir ve hızla çekmesi neticHinde bı· 
134 kalori verebiltn yüz gram zel lzmir kahvehaneıi,. müstecir· tic ı> yt g .3re köy mu~llimltri müfredat programı tanzim tdil· çak Kemal Akluşuo bötrüne 1 
etten fazla ve, tn çok gıdalı ye- leri Ali Somer ve Abti Çakar'ın kadro)una ilivelu yapılacak ve mektedir. Müfredat programı saplanmış ve ebemmiyetlice ya· 8.0S 

meklerden sayılan mercime~in 29 lira teberrü ettikltri anlaşıl· talebe mevcudu fazla olan mck· hazırlanınca dnhal derslere baş. ralanmaıına sebebiyet vermiştir. 5.15 

8.00 

3.Xll.940 Salı 

Program, saat ayarı 
Müzik: Hafif progrt' 
Ajans haberleri 
Müzik : Program 

yüz gıamıoa tam muadil olacak ınııtır. Kızılay bu hemşerileri- teplere yeni muallimler verile· !anacaktır. Bu dersler eyni za Yaralı Ktmal Akkuş tedavi ıl· 8.30 

demektir. mize teşekkür etmektedir. cektir. manda üniversitede verilecektir. tına alınmıştır. 8.45/ 

Yeni ekmtğin büyük bir fa r ------------------------, 9.00 
zileti, kepeği bir daha fazla ol· K d • • ta nuttutunu söylüyordu. Uzunca 12.30 
ma11ndan dolayı, vücuda gelen KOÇUK Nttameli yolda e n 1 n 1 U n U n bir yürüme ve adım atma tarifin· 12.33 

1 
ve zifiri karan· 

elc•iliğin daha az olmasdır. Be- HiKAYE den sonra zorla kendisine adım 12.50 v lıkta, elim er· 
yaz 'ekmeArio yahut francalanın 1 ·------• athrmıya başladım . Şimdi ikimiz 13.05 

5 mez, gözüm görmez, endişelerin b 1 d _ Deıı· .ı m - - k 
verdiAri ek•ilik 7,5 derede oldu- b Ara sıra, b'.l gi i yer er e, yanyana ve ağır a6.r yurur en 13.20/ 

,, 
Ev Kadını - Yerıt 

Program, Saat aytfl 
Müzik : Şarkılar 
Ajans haberlrri 
Müzik : Türküler 

A .. ini bir paraya ilerlemeğe çaba- buna yakın manzaralarla karşılaş- Diyecek oldum, fakat ya bo- bakıyordum, o, dili tutulmuş gibi, "k K k 
ğu 'halde yeni ekmek bunun ya· larken, bir aralık yolun sonuna 14 00 Müzı : anşı 

tığım için vaziyeti kavradım ve ğazıma saldırırsa diye düşünerek şimdi de hiç ağzını açmıyor ve · ,tt 
rıaına yakın 4,03 der~cede ekşi. yakın bir köşeden biri seslendi : soğukkanlılıkla: bundan vazgeçip : adımlarını gayet çekingen, gayet 18.00 Program, saat aY 
lik verecektir. - Uğurlar olsun yolcu 1 _ lsma"ıl ı korkak atıyordu. Böylece elli, alt· 18.03 Müzik : Dans ...t 

Y d Kendimi mümkün olduğu ka· - Ahmet ! dedim.,. k d "d b"ld'kt Ç"ft · fll"ı 
e i&:miz •eylerden vu-,.uda 8 . d- - d- Dedı·m . lsmaı·ı so-zu-nu- duyun· mış adım a ar gı e ı ı en son· 18.30 Konuşma ( ı çı . 

..J!LI 
51 

v " dar tetiğe alarak : ıraz uşun u: b" d b" · k tt) 
verwİK eri elcıiliti karşıfayan u - Eyvallah! - Hayır! ca sevinerek : ~a, ~· dır en ıre genye sıçnyara 18.45 Müzik : Çiftçi sa• 
zuvlanmız bilhıssa böbreklerle Deyip yürümeme devam et- - Mehmet! - Aşkolsun diye cevap ver· ay ır 1 

: 19.00 Temsil 
akciterler oldutundan francal mek istedim. Fakat hiç tanımadı- - Hayır! di, a ş k o 1 s u n s a n a 1 - Yılan, yılan, yılan üzerime 19 30 Saıtt ayarı, ajans . 
· 1 • a H ı atılıyor, yılandan beni kurtar 1 .ıetl yıyeo ere mabetle yeni elemekten Aım biri daha yanıma sokuldu ve - asan. Evet, şimdi hatırladım, benim a- 19.45 Müzik : fasıl her 
· ol · b-b k d · h Hayır' d f ·ıd· F k t b d Vaziyeti ı:imdi daha iyi anla· · yıye erın o re: leri daha az yo aramız a şu acayıp mu avcre - · ım smaı ı. a a en nere e o- .. 20 15 Radyo Gazetesı 
1 k f 1 · d b başladı - Hüseyin! turuyordum acaba, bana onu da mıştım. Gençle orta yaş arasında 'k .-o 

ru aca ve ne es en a a rahat . 1 b l f h"f l 20.45 Müzik : Klası t''. 

1 kt - Affedersiniz, size bir şey - Hayır söyle! Bir alay semt ve mahalle uzunca oy u, zayı • na 1 o an 
O acı ır. o ı b d x.. l lar n bu aşk 21.15 Konucma sorabilir miyim ? - sman. adı saydıktan sonra, güç bela o- u a amca6.z, yı an 1 .. it) 

Madenleri bakımından 86 ran Çekinerek: - Hayır! turduğu yeri de bulduk. Bulduk ve sevda ve bu balayı mevsimin· 21.30 Konuşma (Hukll 
dımanlı ekmek , butdıy tobu· - Buyurun, dedim, sorun ! - Ali 1 ama, bu sefer de tuttu, beni o· de, bu diz boyu yeşilliklerle örtü- 21.45 Müzik : Radyo 0 

muyla kepektir . Sonra tn zen· ı - Benim adım ne idi a· - Hayır ! turduğum }'ere götür! dedi. Yürü lü, kapkaranlık yoldan geçerken 22.30 Saat ayan, AjaP' 
gin unlu gıdadır. Yüzde 4 mili· caba ? - Veli 1 götüreyim! dedim, bir türlü yürü· korkunç bir yılanla karşılaşmış, 

22
.
45 

Müzik: Radyo 
l'k ·ı 3 "li 1 - Nasıl, nasıl? - Hayır l mek istemiyor gibi, olduğu yerde • yılan kendisine bir şey yapmadığı 

gram çe 1 1 e • mı gram • mın· - Benim diyorum adım ne Bu sefer, biraz düşündükten duruyor ve bana nasıl yürünece· halde heyecan ve korkudan bu 23.00 Müzik : Dans. 
ıanez madenlen baıka bıç bir idi? sonra: ğini, kendisinin yürümeti dahi u· hale gelmişti. 23.25/ 

ekmekte bulunamaz. 1·-----------------------------·------------------- 2.1.30 

ASRI 
SİNEMA' da 

BU.yllk sanatkar Ertuğrul Muhsln'ln yarattığı 

ŞEHVET KURBANI . 
LOCALAR SATILMAKTADIR. iSTiCAL EDiNiZ. 

4 Kanunue" 
Çarşamba 

Akşamı 



Amerikadan 
Çine kredi 

Vaşington : 2 ( A. A. ) 
~tlt , Birleşik Amerika hü· 

titrinin Çin bükümeline 
ıtıilyon dolarlık bir htdi 
1 hı dün hildirmiştir • Ruz

bu kredinin yarısının umu 

'ıasarıfe karşılık olmak üzere 

Veriltceğini btyan etmiştir. 

fbi . elt bundan başka Çindm 
p>I · 'ıilyon dola• !ık ham madde 

,ıııı• Cağım da bildirmiştir . 

rJI ~areşal Peten 
CLJJ, seyahate çıktı 
S l Vişi : 2 ( A. A. )- Mart'şal 
7 ıı bugün Marsılyaya gide· 
1 r. Mareşalin oradan varurla 
2 a gidr.c,.ği haber alınmış. 

10 
l 1 
14 lya harici ticareti 

n k sekteye ı..ğradı 
16 v . 
şılı1 aşıngton : 2 ( A. A. ) 

pO' anın harici ticareti hakkında 

'ı.por ntşreden Amerika Zi
lltzareti lngiliz ablok<'sının 
~lıom yüzde scks~nini dur· 

arf' ~iu• u bildirmektedir. 
6' . 
0ıııJ laksastan Amerıka 

ti) 

eti 

, dırn cemiyeti reisine 
~ ~tina 2 (a a ) - Metaksas, A · 

ada teşekkül e Jen Yuna· 
ıı._ yardım cr miyeti reis.ne 

~şekkür telgreıfı gönde m:ş 

ugoslavya milli 
bayramı 

İnci sayfodnn artcın) 

tdir. Ve miras bırakmışlardır. 
ltıiz bu toprağa sıkı surette 
r. Çünkü milletimiz bu 

t( üzerinde ve bu toprağın 
İ olmak hakkını ne büyük 
<a.rlıklar bahasına elde etmiş 
hırıu biliyor. Memleketimiz 
ltıazlık karşısındaki bitaraflı 
ta~men harici hadiselerden 

bir çok mahzurlarla karşı 
)a bulunmaktadır. Böyle za
tda bütün milletimizi Kralın 

a yekvücut olarak önüne 
ez fedakarlıklara vekarla ta
İil eder görmek çok cesaret 

a bir manzara arzeylemekte
lı münasebetle bugünkü va
~ıtıanlarda sahip olduklarını 
b~ttikleri yüksek milli vicdan 
lıtün Yugoslavlara yüksek 
ttarlığımı bildiririm. ,. 

ha geçti, kah\•eyi ocağa 
· Kahvaltıyı daima evde 
dı 

~~uk su ile tuvaletini ikma!
'ı:ırıra yarı açık pencerenin 
~e hareketler yaptı. 
\t gidiş geliş esnasında ak
ı ~adiseleri düşünüyordu. Sa-

Vaktını nasıl kullanacağını 

~aştırdı. Cam tozları mes'elesi 
lcfon edecek, Cenubi Ame
bir kablo çekecek ve ... 

trıiden mutbaha geçti. Kah
~Yice kaynamamasına dikkat 
~i kahve içmesini bile pek 
rı var. Çünkü onlar vaktın-
Şten çekecek yerde kahve
Ca kaynatırlar. 

sıcaktı. Ducolin yerine o 
~vvela dikkatle kahveyi 
Biraz karıştırdı, fincana 

t kaşlarını çattı. 
İirı sathında bir köpük, 

'cip bir yosunun aksini 
~\I. Dikkatli bir tetkikten 
"llt,da madeni bir nesne 

'rıladı. 

Sayfa 3 

ASRI Si NEMADA 

ltalya ümitsiz Alman 
bir vaziyettedir zayiatı 

tayyare. 
büyük 

MATlNg SUVARE 

8.30 AKŞAM BU 2.30 
Gözler ve kulaklar için hakiki bir ziyafeti musikiye 

Bir Amerikan askeri 

münekkidi böyle diyor 

Ncvyor k: 2 ( A. A. )- Çok 

maıuf askeri münekkitlcrdrn bin 

başı Elyd Nevyork Herald Tri. 

bün gazetesinde şunları yıızmak 

tadır : 

" ltal}a son derece müşkil 
ve belki de ümitsiz bir vaziyet 

karşısında bulunmaktadır ltalya 

bata işlemiştir . Bu hatalar ev· 

vt>la kısa bir harbe girdiğini zan 

etmekle, saniyen de hava kuv 

vetleri sayrsinde fngilterenin 

f elinden Şarki Akdenizdeki haki· 

j miyetini alacağını ümit etmeklP

işlenmiş bu 1unmaktadır . ltalya 

Yunanist.:.na karşı bir zafer ka· 

zanmakla perestijırıi yükstltece 

ğini ümit etmekle de bir hata 

yapmıştır • Almanyanın askeri 

kabiliyeti ne o 1ursa olsun dık 

tatörlükte nazari olarak ltalya. 

nın bu vadide hiç hhıliyeti ol 

madığı gittikçe açık su ette gö 
rül mt ktedir.,, 

Altın fiyatları 

fstan\ ul : 2 ( f\iıksözü mu 

habirindrn) - Altın fiyatların· 
da dün, ~ ir ara 25 kuruş bir

den sukut olmuşsa da akşııma 

doğru altın fıydtı tekur 24.20 
lirayı bulmuştur. Külçe altının 

bir gram fiyatı ise 281 kuıuştu . 

lıan 
Ad:ına Cumhuriyet 

müddeiumumiliğinden: 

Adana mahkem•sinde açılan 

1000 kuruş maaşlı katiplige mü 
sabaka ile münasibi tayin t>dile· 
ct>ğinden memurin kanununun 

dcr.:lüncü maJd .. sinde ya21'1 ev· 

saf \e şeraiti haiz olanların ev

rcıkı müsl:>itelerile imtihan için 

tayin o'unan 7 - 12 - 940 
günü Adliye Encümeninde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

12542 

- Gece 
- Ya 1 dedi. Bu yosundan 

bir tehlike geleceğini anladı, sonra 
dilinin ucuna götürdü. 

Bir lahza düşünceli kaldı, iki 
tarafına sıra ile baktı. Menfi bir 
surette başını salladı. içini çekerek 
kalktı. Bu sabah evde kahvaltı ya-

pamıyacaktı. Cebe girebilecek kü
çük ve düz bir şişe aradı. rinca 
nın muhteviyatını ona doldurdu. 
Bir kağıt parçasına sardıktan son
ra pardesüsünün cebirıe koydu. 
Apartmandan indi. Kapıcı onun 
odasına girdiğini gördü. Kapıcıya 

- Bir kaç gün için ben bir 
yere gidiyorum. .. Kat'i olarak ne 
kadar süreceğini bilmiyorum. 

- Peki Mösyö Ducolin, de -

Londra : 2 ( A A. ) - fn 

gilte. e ve sabilltri üzerinde har 

bin başlangıcındanbe i düşürül 

müş o'an düşman tanare ade 
di şimdi 3001) ya baliğ o'mak· 

tadır. Bunların 2986 sı Alman 

ve 20 si fta ıyan tayyar< sidir. 

Zayi nüfus cüzdanı ve 
askerlik vesi 1~ ası 

Boğazlıyan kazası nüfus me· 

n.urluğundan aldığın nüfus cüz· 

dr- nımla 41 inci fıı ka 16 ıncı 
alny 1 İı,ci tabur 2 inci lıölü · 

ğünden aldığım askerlik vesika· 

mı zayi ettim. Nüfus cüzdanımla 
askerlik vesikasının yeııisini çı· 

karacağımdan ı skilerin hükmü 

olmadığını ilan ederim. 
Erirne hanından Bo · 

12539 ğazliyanlı Halil oğ 'u 

324 doğumlu 

lsmail Aşir 

BORSA 
Pamuk - Hubuhat ---

CİNSi 

'Ko ... n 

Ma. parla~• 
\1'atemiıi 
Kapımal-ı -

KIL.O FIATI 
En az En çok 

K s· K. '" . 
12 -4-l,SO 50 

- 48,75- '18,00 

---
59 60--

Y.P~~ 
-Klevland t 

Susaam 

K.bugday 
"\u~day To. 

., yerli 

- 18--

A.rpa 5,00 5,25 --------Yul:tf 
2 I 11 I 1940 

Kambiyo ve para 
iş Bankasından alınmıştır. 

u,,.ı ,--R,:.:.a=y-iş_m_a_r..,..k _____ - - -____ , ___ _ 
Frank (Fransız) 

- Sterlin (rngın;) - 5- 2 -
- Öolar{Amerika)_ 132 2-_ 

Frank (İsviçre) 
~.:..:.;.:.:.;.;.;~.;..;,;;.;;.;..;;.:...----------,__.. -
=:::.~ BU AK Ş_A M -=-=-~ 

Nöbetçi Eczane 

iSTiKAMET 
HUkQmet yanında 

-

Gözleri kamaştlran bir IUks ve zenginlik - En nefis ,arkılar - En 
gUzel dans - Harlkul~de bir ihtişam - Orijinal bir mevzu -

GUzelllğlne doyulmıyacak bir ,aheser 

ilaveten: KERMIT MA YNARD tarafından 
1 1 SON KOZ 1 1 

Yarın Gündüz Matinede ~on defa 

H O N U L U L·u 

Y urddaş ! . Kızıla ya ol 

Bekçisinin Esrarı 
---
-

haydutlardan birisini peşine nasıl 
takmışb. rakat, sütü ne biliyor
lardı? 

- Dün akşam kaçmış olma
saydım, sabahleyin şeytanın nele
rine uğrıyacaktım. -

YAZAN 

Claud Ascaln Tt!frika 
17 

ÇEVIRgN 

Sami Göksu 

minki Mösyö yine gelirse ona an
latırım. 

Ducolin kaşlarını çattı 

- Hangi Mösyö ? dedi. 

Kapıcı gülmeğe başladı . 

- Hakikaten... Ben ne hay· 
vanım ... Madt'mki siz onu görme· 

diniz, elbette bilmezsiniz. Bu sa· 
hah bir mösyö geldi ve sizi gör-

mek istedi. Evde olduğunuzu söy
ledim. Çıktı. Biraz sonra zili çal 

dığını, cevap alamadığını ve iekrar 
gelece~ini söyliyerck gitti. Zaten 
çok erken gelmişti. 

Ducolin hiç bir hayret emma-

resi göstermedi, sade mırıldandı : 

- Sütümü ve çöreklcriıni yeni 
çıkarmıştınız dcğilmi ? 

- Hemen getirip kapıcıya hı · 

rakarak dönmüştüm ki bu mösyö 
bekliyordu. 

- Bu adam nasıl bir kimse 
idi? 

Tarif lam değildi . Kadıncağız 

erhğin hiç bir şeyine dikknl et
memişti. Eğer hir kadın mcvzuhahs 

. olsaydı kumaşının nt•v'i:ıe ve do 
kunuş şekline ka far izahat vere
bilirdi. 

Ducolin 

- Onun tekrar geleceğini zan
netmiyorum, diyeıek evden çıktı. 

Kahvaltısını bir küçük dük
kanda yaµtı . Sonra şişe ile çöreği 
belediye laboratuvarına götürüp 
bıraktı. 

- Akşam üzeri size telefon 
ederim. Tahlil bitmiş olursa o za
man bana haber verirsiriz. 

Bir saaltanberi bürosunda o

turuyor, bir. cedvel tahtası ile oy
nıyarak düşünüyordu. 

Her şeyi anlamıştı. Hepsini 
lam bır açıklıkla kendi kendine 
hah ediyordu. 

Akşam refakat etmekte niçin 
o kadar ısrar etmişti, reddedilince 

Boenos · Ayres'c kablo telgraf 
gönderilmişti. Yirmi dört saata 
kadar şüphesiz cevap gelirdi. 

Telefon tekrar çaldı : 

- Alo ... Müfettiş Ducolin mi
siniz ? Burada .. Ben jean Martelet, 
mücevheratçı Pellemarfın memuru. 
Derhal sizi görebilir miyim ? 

Polis bir lahza düşündükten 

sonra 

- Niçin ? dedi. 
- Bir iş için... Çok mühim ... 

Şimdi fa7Ja bir şey söyliyemem. 

Ducolin 
- Sizi bekliyorum, dedi, Öğ· 

leye kadar buradayım. 
Vakıt geçerken müfettiş le boş 

durmadı. Telefonla gözlük camları 
müessesesini istedi. 

- Son•• ver -

• 
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T. İŞ BANKASI 
Küçük Hesapları Tasarruf 

1 9 4 1 
ikramiye p ı an 1 • • : T Ür ksÖzÜ Gazetesi : Okuyucularına, dünyanın her tarafında 1 
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• - • Yerli Mallar Pazarı ·,1ıkıa e e . iktida 

••• Sag"' lam, Temı·z, Zarı·f cı·ıt ( Tu·· rkso··zu·· ) ••• Müşteri izdihamını mümküo mtrtebe önliyebiloırk içiıı {ran tatilini temamen kaldırmıştır. ketin • M • 
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Yerli Mallar Pazarı kıra 
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l Ergirler Ortaklığı Pamuk I ' Acele sattık dükkan 1 1941 Modeli TELEFUNKEN ":;:~ 
; Fabrikasından ·. •,: tspa 
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Ölü Vanlı Ahmed kızı Ali yeye aid KaıJalı çarşıda 172 r.uma. d~ 
• · 1941 Modelı· GAROD batar"' onrnü i • ralı dükkan satlıktır . J . 
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İlan 
Telgraf Muhabere Bilgisi Olan Orta Mektep 

Mezunu Memur Alınacak 
Posta, Telgraf ve Telefon Umumi Müdür

lüğiinden : 

1 f ~aremiz münhalJerine orta mektep mezunu ve telgraf 
muhabcresıne vakıf olmak üzere alınacak maaşlı veya ücretli me· 
murlar için müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edeceği 
yerlerde mamuriyet kabul etmeleri şarttır. 

~ -M-- _ usabakada muvcıffak olanlara 3656 sayılı kanun bük· 
mun~ g~rİ 15 lira. ~aaş veya 60 lira ücret verilecektir. 

~are ~ahılındcn müsabakaya iştirak edecek hat başbakı 
cı, baş muvezzı ve bakıcı .. •1 • O d . . . ve muvezzı crın 3 yaşın an evvel ida-
reye ıntısap etmış olmaları şarttır. 

5 - idare haricinde müsabak . k . . I I h I 
"d d hT d • b 1 aya gırme ıstıyen er e a en 
1 ar~ ? 1 ın e u unan muvakkat memur, muvakkat bakıcı ve mü. 
vezzılerın 788 sayılı memurin kanunun 4 .• dd . -' k" 

1 • 1 1 D ncu ma esın:ıe ·ı şart arı 
haız o ma arı ~e evlet memuriyetine ilk dcf'a alınacakların 30 
yaşını geçmemış bulunmaları lazımdır. 

6 - Halen idarede müstahdem olanlardan müsabakaya gir· 
mek ist_iyenler. 20 - 1~ .-· 940 Cuma günü akşamına kadar bir 
dilekçe ıle ve ıdare harı_cındcn girmek istiyenler de y ine me-zkiir 
tarih akşamına kadar dılekçe ve evrakı miisbitelerile birlıkte imti
hanların icra oluııaca~ı P. T. T. Merkez müdürlüklerine müracaat 
edeceklerdir. 

7 - Müsabaka Vilayet P. T. T. Merkez müdürlüklerinde mu· 
habereden 25 - 12 - 940 Çarşamba günü saa 9 da yapılacak 
mu ha bere bilgisini is bat edenler umumi bilgilerden de 26-12-940 
perşembe gürıü sast 9 da yapılacaktır. 

3 - 7 - 12 12541 

1 

Kuruluf tarihi : 1888 

Serınayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelt"ri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Zıı.at B<ıl-c~ır<;, hnhıtlı \C lln~ 7 tu;ı:ıtd hesaplarına 

en aı 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 .. 500 .. ıooo .. 
4 " 250 ,. 1000 " 

40 .• 100 " 4000 " 
100 " 50 " 5000 " 
120 •• 40 " 4800 " 
160 " 20 " 3200 " 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li. 
radan aşağı düşmiyenlt re ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 E}ylul, 1 Biıirdanuo, 1 Matt 
v3 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 

·------------------------------------------
Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlü

ğünden: 
1 - Aşağıda yazılı erzak 5-12-1940 tarihinde Bahçe Mal· 

müdlirlüğunde sa t 10 da açık eksiltmeye konulacaktır. Talipierin 
bu saate ka-iar teminat akçelcriyle müracaat etmeleri. 

2 - Şartnameler Haıuniye - Düziçi Köy Enstitüsü Müdür. 
lüğünde görülebilir. 

Kilo Fıatı %7,5 teminat tutarı 
Cinsi Azami Asgari Lira Kuruş Lira Kuruş 

Bulgur 7000 6000 9 47 25 
Keçi eti 10000 8000 22 165 00 
Pirinç 7000 6000 30 157 50 
Patates 4000 3000 6 18 00 
Kuru fasulya 4000 3COO 25 75 00 

Radyolarımız gelmiştir. 

Taze Avrupa ve yerli anod bataryalatl 
ve 2 voltluk radyo akümülatörlerirniı 

her zaman mevcuttur. 

lltını 

gire 
lr.lır 
~ . 
lttıeral 

• • • ~erine 
srıasın 

T 1 f k M d G d ~lara 
e e un en - en e - aro ıııııeue 

d h 1. . k·ıı·ai bu rr1 Radyoları A ana ve ava ısı ve ı ı~ c v 
ı e 

iŞ K TiCARETE~ ~Ii 
Asfalt Yol, Burduroğlu fabrikası civarı N"' 

Telefon : 80 - Telgraf : Işık - Ada11' 
12499 7-7 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
1 - idaremizde münhal maaşlı ve ücrdli memuriytlleı' 

me-zunları musabaka ile alınacaktıt. 
2 - Müsabakada muvaffak olanların ldartnin teklif 

yerde memuriyet kabul etmeleri şarttır. 
3 - Musal>akada '?1uvaffak olanlara. 36~6 s1yılı _kanı.ı;,, 

müne göre (20) lira aslı maaş veya (75) !ıra ucret verılece .. 

4 isteklilerin 788 sayılı Memurin Kanununun dördü~~ 
desindeki şartları haiz olmaları ve Devlet Memuriyetine 11 

gireceklerin (30) yaşını geçmemiş olmaları lazımdır. .. , 

5 - Musaba kaya girmek istiyl'nler 14-12--940 glit>~' 
• mına kadar dilekçe ve evrakı müsbitelerile birlikte İJ11tı 

icra olunacağı P. T. T. merkez müdürlüklerine müraci\at et d 
6 - Muubaka Lise mevcut olan P. f. T. merkt:z ,,,ik 

lerinde 19 -12 -940 perşembe ğünü saat (9) da yapıl•'' 
12537 2- 5 - 7 - 11 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gaze-te kısmın-

da çıılışmak üzere bir mürettibe Macid 
ihtiyaç vardır. ldarehanemize 

müracaatları. 
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Uerini 
Ustün 
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ihverc 


