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1 ~ Vekilcttcn tcblit edılmiştir : Hü· 

Bilhusa Çukurova Sulan ehemmiyetle mütalea edilmek.iedir ltalyan askerleri ~umctin butday me,eıc.s:ni esaslı 
olarak h11 için almış oldutu ka-

~kara: S (Hdiosrt
bütün Çukurova 

rine büyük bir 
ıvermenin zulrini 

•ktayı:ı. 
~uyuculatımıı da 
"' ederler ki memle-
İ~lerimi.a arasında 

'ileri birinci pllnda 
kttdir. Muhtelif za· 

a, muhtelif mın· 
' mevzii şekil- • 

~nılm su itlerinin 
bir prorramla 
ası ~aruri görül· 

\'e Büyük Millet 
inden alınan 30 

liralık tah5i~atla 

n bu büyük 
lr"i'ft...._ tatliık sahauna 

bı. 

"•fia , Vekileli, bu 
'J)rorramın süntle 
~ ~e ıeniıleıftl • 
cihetlerine gidebif

lltakndiyle- yeniden 
almak-üzere- tek

bir proje hmrlar. 
~fer. taraftan da fUrl 

\'e Çubırova su mevzuunu 

ele alarak bir Sular Kanunu 
.._"__-~~rlamıtbr. Uzun tetkik 
.~IİD ınaMuıü olan bu 

l>mjesi B6ju1c Millet Mecli
klhul edilir edHr11e1: yurdun 

ovamn Acil su ihtiyaçları. 

verilecektir. 

~er bazı bOlrelUde de o
ril>i Çı.ıkur.ova k6ylerinde 

, bahçeleri1 ba~FI, çeltik 

nr "SUmak su mecndannı 
gibi eulan ihtiva e

~ proje ayni uma•d• sık 

iliz tayyareleri 
\ihim bir zaıer 

kazandı1 

4tina : 5 ( A. A. ) - lamisin 

r ~ubabiri bildiriyor : 
....:phenin meruz bölpmnde 
~. mühim bi11 Yunanrı ilerle

kaydedilmektedir. Evvelce 
olan Yanan hattı son ha
betic:esinde • dün bir çizgi 
lelmiftir. ( Ayasarenda:) lle 

de diiftütü zaman, ki: buna 
edilmektedir, Cephe daha 

aıklaşacakhr. Cephenin en 
'-'ahmda kaydedilen mühim 

ler de müstakbel hareklt 
atlt miiaaillir DüfmUUD kQlı'a 
'ıe hnltiillan '(icims.,..mek 

qiktr olmakla"' beı abeı • 
ı.terin Yunanlılar tarafından 
~li kanaati umund ve 

ı bir şekildedir. Zira ıim-

ı..darkl muvaffikıyetler za· 
clotru yol açmaktadır. Cep· 

tcten Yunan raporları Yu· 
~ lftı;liz hava kuvvetleri teş
'&aisin · müessir otdutunu v .. 
'-hadaki ltalyan faaliyetini 
lltrattıttnı bildirmektedir. 

~iaaa : 5 ( A. A. ) - lngilizle· 
'-isn bir hava zaferi haber 
ktedir. Ahnan haberler düş· 

ltyyarelerinin tahrip edildiği
hınekte, b\ı haberlerin res
Yidi beklenilmektedir. 

: a: S ( A>..A. )- Yunanis
lnriliz umumi karargahı 

..._. lng;ıiz tayyarelerir.in mühim 
:"'llltr kazandıklannı resmen 

tedir. Dün düşman hat-
• nete cereyan eden şiddetli 

be esnasında ava tay 
bir çak difl'MR tay· 

~ ....... 

aldatı·Jı·~OfffiUŞ ıarlar bwgünkü ıcsmı raıete ile 
..L_ ılan cdilmi~tir . 

Biliyorsunuz ki son zaman. 
Bir ltalyan alay larda bukda~ın ve alelumum hu-

f d . bu balın fıyatlar ı ve bunların ıev-
papasının j a tSl 2ii ba21 fevkalide &miller dola-

L d c: ( A A ) yısiyle istıkrar ifade eder bir on ra : J • • ~ 

" Royter ,, Londranın selihi· ınanıa·a aızetmemekte idi . Bir 
yetti mahfilleri tarafından hal· tRraftan çiftçinin kendisin~ elve· 
yan kıt'alannın Arnavudluta riş l i bir fiyat bekleyerek mahsu 
rönderilmekten korktukları te lünü paıııra scvl<etmek le atır 
barüz ettirilmektedi1'. davranması \•e dıgcr tttraftan hu· 

Yunan radyosunun ver- bu bat stoklarına sah ib lücr.arın 
diği izahata g'Öre ltalyan su· mütemadi bit fiyat teteffüüne in-

1baylan askerlere , vapurl;ıra tizaren mııllarmı piyasaya anet. 
ir\.:ap edilirken Arnavudluğa memeleri bu istikramz manıara-
değil Korfuya gidecekleri;i nın belli başlı iki unsuı unu teşkil 

f bildirmekte ve Kodunun hal- ediyordu Buğday fıyatlarını müs-
yan donanması tarafından zap- 1ah~ile vefa «-decek bir hadde 
tcdilditi iddia ve ilive eyle· tutmak ve çiftçinin mahsulünü 
mektedirler. Biraz sonra, ltal- ucuz fiya~l ı ıl1 clınden kaçırmasına 
yan kıt'alan kendilerini Arna- ( Gerisi UçUncU sayfada) 

vndlukta ve muharebe mey
danında buluyorlar. Yunanhların 

zaferi • 
yenı 

Adana ovasını suloyoc:ok ona konollordon birisi 

_ ... ____ _ 
Yunan radyosu , bu şa

şırtma hareketini gösteren bir 
tçok me\Umat meveud oldutunu 
iddia etmektedir. 

Bu delillerin en mühimi Permeti zapted!ldi sık rastlanan ihtillfların ve dava
laAn:>cla önünü alacakıtve Çuku
rovada kuraklık bahsi tamamen 
bertarat edihniş olacaktır. 

Mer'i kanunlarımızda muhtelif 
sure•eMe.ı vukUbulan su cürümle
rine karşı bir: müeyyide bulunma
dat! .p:.i. ~mevzau karfısında · 

ba1km mükellefiıetine ait hüküm
ler de bulunmuıaktadır. Proje su· 
ların evuhnı ayn 8fl'I göstermekle 
beraber mükellefiyetlerini de ayn 

ayn göstermekte, umumi ve hu
susi sular, devlet ve fert sulan 

E?> ltcltatter 

61 NUMARALI 
• BEllEDIYE MEM~RU 

Dün bir okuyucumuzdan -Ad

resi mahfuz-f6ylc bir mektub .al· 
dık:-

" Kömür meselesi üzerinde 

r6sterdifiniz hauaıiyet yerinde

dir. " kömür iti,, ıehirde cidden 
bir ''mes'ele,, olmuıtur. 

Dün ötleden son~ Belediye 

niı kömür ıathn:hil mahalle kö

mür almata gittitim zama•, bura
da bir ana baba (Ünü hali vardı. 

.. Yatmurun alhnda ellerindrçuval, 
,.,sepet ve tenmkilci ~ irili 
ufaklı, kaduıh erkekli kalabalıtın 
arasına ben de kabldım. Yatmurun 

-~asıaa ıvet .. tlaıın ftçmesine 
ratmen hili halka kömür verilmi· 

yorda. BU sırada bir'8ıilediye me· 
muru halkl aralıyarak kömürlerin 

) yanına reldi; Hepimi'ı sevindik: 
Ru memur · intiıamı temin- edecl' k 
diye.~ Fakat bu ıevincimi:ıiA bey
hude oldutanlf biraz sonra anla
ddc. Mepr 00.memur kömürı sah· 
oınm inlizam;ru ten1in makı;adiyle 

detil, kendisine 'e diter belediye 
memurlanna kömür almata relmiş. 
Ve nitekim çuvalları doldurtup git· 
ti. Mt>A'erse. kömür kalnıaz koı ku· 
siyle bu memurun gt"lmesine inti-

zaren satış yapılmamış ve bizler 
saatlerce bekletilmişiz. 

Bu memurun adını sormadım. 
Fakat yakuında numaru vardı-:-
6 l numaralı belediye zablta menuı
ru. Be, nlhot bir htdiıedir. 

Gazetenizin a1'kadar oldutu 
bir mevzu ohnaıı iti""'1yle hldisc· 
yi bildirir, .. , ..... , ........ .,, 

tuif .edilmektedir. Sulardan istifa· 
de ı~kiUeri, batakbkJann kurutul· 
masa, su ve su yollarının hüsnü• 
muhafazası, tahriplere karşı halk 
mükellefiyeti, nerur ve göllerde 
sevrüsefer, kereste ve sair aekli
yah, jl..ıatnaı.r, tallı su bahkçı'ıtı, 
dalyan mevzuları, su birlikleri, 
sıhht prtlar, kanilliıasyon, bele
diyelerin içme sulan, su işinde 

halkla hükômet ara11nda meydana 
relecek ihtiliflan kökünden hal· 
ledecek hükümleri ihtiva etmekte, 
bütürı su mevmunu bir kül halin
de toplamaktadır. 

bili hvb esiri olan Bari ala· ı 
1 yı papası Güeppe M.:jorna Atina : 5 ( A. A. ) - Yn-
tarafından yazı ile verilt.n şu 1 nan Ba,kumandanhl• tarafından 
cevaptır : 4 Kanunu evnl akşamı n<'şredi· 

Bu harb Musolininin dü· len 39 numarah teblil : 
Pogradiç'in garbinde bulunan 

şünmeden giriştiği bir hare-
kettir. Ve neticesini bi7.im esir dağlık muıtakada cereyan edeoa 

çetin muharebeler mttbiın muvaf 
düşmemizle anlayabilirsiniz • 
l'ırkamız Brendhiden Kortu,.• fakiyetle neticelenmiftir· Permeti . 

d
. nin ıı:imal bölgesinde du,manın a 

gitmek üzere vapurlara bin ı ,. 
nudane mukabelesi topçumuzun 

rildi . Nasıl olup da yolunu 
~iddl tli mUdabaleı<i Uzerine kırıl• 

değiştirerek Arnavudluta gel· mışhr. Yolun iki tarahnJaki mın· 
difini ben bilmiyorum • takada du,mım tanklarla muval. 

Yeni Türk- lngiliz 
ticaret-anıa·şması 

fakıyetsiz bucumlar yapn:ıı,tar. 
Perınet'iyi itgal ettik. Duşman a· 
jır zayiata uğramıfhr. 500 den 
fazla uir allhk. 6 Topla bol mal· 
.zeme igtinam ettik. 

Hava kuvv~tlerimizin faali· } 
.Yeti de mes'ut neticdt:I' vermış· 
tir. Sabit ve mutabarrik ukert 
beddlere kartı yapılan .ke;M u• 
Ç•Jları ve bombardmandu ~sirli 1 

neticeler alındı~ mUşahede edil· 
miştir. Cereyan eden bir bava 
muharıı:buinde bir duşnıan tay ya· 
re'i duşurulmUft'Jr. Tayyareleri· 
mizio hep•İ Uslerine dönn:ıUştur. 

Müöayaat milyonlarca lirayı bulacak 
Londra : S (~•) - Royter a· 

janıı, Türk-lnriJiz Ticaret anlaş
ması hakkında ıunları yauyor: 

" Bu anlaıma Türk - lngiİiz 
hfikGmetltri arasında uzun müza· 
kerelerin mahsulüdür . Anlaşma 

Türkiyenin lngiliz krallıtı ve Biri
tanya imparatorlutu ile olan mali 
ve ticari münasebetlerinin bütün 
sahalanna ffmil :bulunmaktadır. 
Sureti teıviyelerin Türk toprak 
mahsulleri ile yapılması Türk milli 
ekonomisi için !Azım olan diter is· 
lihsalibn mübayaasını teshil ede· 
cektir. 

Mübayaat milyonlarca lira~ a 

balit olacakbr. Diğer taraftan su• 
reli tesviyeler Türk hükümetine 
ve mahatır Türk ihracatçılanna in 
gillere ve Biritanya imparatorlu
tundan Yalnız hükümet müessese 
lerine lizım emtealan defil ayni 
zamanda: yünlil maddeler ve saire 
mübayaası imkanım da verecektir. 

1 Bu hususla Evvelemirde lngil• 
terenin y · kın şarkla olan ticareti· 
ni kolaylaştırmak için ihdas edil
miş ve o zamandanberi filiyat sa· 
hasını pek genişletmiş olan lngiliz 
ticaret korporasyonundan genif 
bir surette istifade edilecektir. 

lnglhz tayyarelerinin müt•moclt bombordımonlorlo bir harabe haline getird!Oi 
Almonlonn en büyüle limonlonndon Hom~g 

iki ınühinı tepenin 
zaptı 

Atina : 5 ( A. A. ) - Son 
yirmi dört saat zarfında Yunan 
ordusu ;ıiddetli hııcumlardan ton· 
ra yeni muvaffakıyetler kaydet · 
miştir. ÜUJmanm Uç l..oldan ya· 
pılan Yunan ileri harekt'tini dur· 
durmak için yaptığı butun teşeb· 
busleri akim bıralulm1thr. Muba 
rebe kar ve çamur içinde ve ba· 
zen muharebe meydanından 1500 
ıDttre yUkn•likteki dağlann te· 
pesinde ecre> an etmittir. İki c .. p. 
hede ric'atc mecbur kalan İtal
yanlar mcrkl'Z cepbe•İnde de şid 
detli hucumlnra mnruz kalmakta 
dır. Merkrz bölgesinde biri 1000 
dig, ri 1500 metre .) uk,e\diliode 
olaıı iki mUhim hpe Yunan-lalar 
tarafından işgal edilmi,tir. J.ibo 
kavu ıoil-;ıltsinin kenarıada bulu 
nan bu tepeler Ergtri'ye t•rlıtan 
hakim bulunınal tadır. Bu ik.i ml'v • 

~I fl·vkalade mttbim olacaıı için 
p~k ziyade talııviye cdilmıştir . 
. Fakat İtalyanlar buradan •lır 
zayiatla tarclrdilaıi,lerdif' . 

Cuıub böfg. siodcki Yunao 
il1:rleyiti .leni~ kenarında alçak 
ırı&zide vukubulmasa ve duımanın 
da ilk. taarruzu buradan motörlu 
kıt'alarla yaparak Yunan kıtaa· 

tını ric'ate mecbur etmiş olma· 
ları 1ebebiyle dikkate 1'yıktır • 

DiN Al.iNDE 

8u~Çıkııar 

DOÖRULUK --
Millf Şef dün Siyasal Bilgiler 

Okulunun 84 üncü yddönümü mü
nuebetiyte mektepte yapılan me
rasimi aziz huzuriyle şereflendirdi· 
ter. Dünyanın korku ve debıet 
içinde ter döktfiğü bir 'Slfada, bir 
memleket ş~finia kıymetli saatlerini 
bir mektep merasimine hasredcbil· 
mesinin bir tek mlnası vardır : 

O memleketin bütün tedbirle
rini alarak, her türlü tehlikeli ihti· 
malları karşılJyabilecek bir vazi
yette hazır, gündelik hadiselerle 
utraşacak kadar milli bir nefa 
itimadı içinde bulunması •. 

Götsümüzü itimat ve ilJrurla 
dolduracak bir hldise •. 

MilU Şef bu toplaatıda her 
Türk. gencinin bir hayat düsturu 
olarak hafızasında saklaınata mec· 
bur oldutu bir hitabede bulun· 
muştur. 

inkılap ahllkın1 en belit. en 
veciz bir formülle hülAsa eden bu 
sözler kulaklanmızda elmu birer 
küpe olmata IAyıkbr. 

Siyasal Bi'giler okulu talebe-
lerinin fahsında bütün Türk genç
litine hitap eden . Şefin her cüm
lesi ayn ayrı üzerinde durulacak 
birer düsturdur. Biz bugün bu pa· 
ha biçilmez hitabenin yalnız bir 
cümlesi üzerinde duracatız : 

" Ooğ'rulutu artık uamızda 
başlıca bir meziyet saymayacak 
k ıdar ileriyiz. iyi vasıflar deditim 
zaman, ileri ve istikbali a9ık Tür· 
kiyenin istediQi yüksek vasaffan 
anlıyorum ... 

Bu fa demektir ki : lnkılabtna 
bütün hıziyJe devam eden Türlt"-
cemiyeti içinde iş bqında bulun 
mak, iş başarmak için dofruluk 
kati bir vasıf değildir • Dotfuluk, 
Türk cemiyetinde her vatandaıın 
her şeyden evvel iktisabına mec
bur oldutu ilk ve iptidai bir va· 
sırtır . Bu vasfı haiz olmayan in· 
san, yalnız, eline cemiyet menfa
atlerinin teslim olunmayacatı .insan 
detil, Cümhuriyet ailesine tlyık 
olmayan insandır da • . 

Bütün tazelitiyle devam eden 
Türk inkılabının dinamizmi, ken· 
disini imme ve millet işlerini ba· 
şarmata layık gören insanlardan 
daha başka , daha üstün ve va. 
sıflar istemektedir . 

Mitli Şef hitabesinde bunu da 
en geniş vuzuhile tek bir cümle· 
nin dar sınıran içine sıQdımuıtır: 

" . • . Sizin esas rolünüz al· 
dıtınız vazifeyi, buldutunuz çarhı 
en iyi şekilde işletmek defildir, 
bundan daha fazla olarak yerıi ih· 
tiyaçları önleyecek ve memleketi 

(Gerisi ikiod aayfada) 

-

Yunanlılar 
"Büyük bir ınu hare be 
at:_ifesindeyiz,, diyorlar 

Atina ~ 5 (a.a) - Cepheden 
gelen haberler şimal bölfHİnde 
ltalyanların nisbet~n gayri müsait 
bir hava içindi Elbasan istikame
tindı- mütrmadiyf'n ric'at etmekte 
olduğunu bildiıiyor. 

Elbasan, Pogradiç'den 60 ki 
loınctre ka~ar ileride, Tiran ve 
Draç yolu üzerindedir. ltalyan ölü
leri ara•ında Façistlere ~ttikçe 
daha ziyade tesadüf edilmektedir. 
Yunanlıların dde ettikleri muvaf • 
fakıyetlere rarmen bütün Atina 
gazcteleı i k rilerine artık her te. 
yin Yunan ordasu için mükemmel 
bir surette cereyan ettitini bildir
mektedir • 

Alef fron Vima razetesr. 
"Büyük bir mut.ebeni• •ife .. 

sindeyb ,, diyor. 



Fransanın 

mağlubiyet 

sebepleri 

Mojino holfırdo birFronsıı ileri koro~olu 

l 
,':RL 

Alman Erkanıhar
biyesi müttefikleri 

nasıl aldattı 

de Almanların hücumu Hollanda 
üzerinden başlıyacağına kani idi. 

önlerindeki mülteci ve firari kitle
lerini çiğnememek için öteye be
riye dağıldılar. Motörlü kıtalar İn· 

san dalgaları içinde adeta çalka
lanıyordu. 

1lstanbul manıfatu- 1 

racılarının yeni 
bir kurnazlığı 

-

Toprak tevzi komi 
yonun un faaliyeti 

Belçikaya inen bir Alman 
tayyaresindeki harp planı 

Aylardanberi erkanı harbiye. 
!erin Belçikaya yürüyüşün her tür
lü tef crrüatını tedkikle meşgul bu 
lunduklannı görüyordum. Eski P· 
tanlar yenibaştan dikkat ve itina 
ile tensik edilmekte ve Belçika 
kralı tarafından lngiltere ile Fran
saya yardım istenilerek müracaat 
vukuunda müttefiklerin ileri hare. 
ketinde ilk ifinde eski planlara 
nazaran beş dakikalık fazla bir 
vakit kazarıılmasına bile kıymet 
verilmekte idi. 

Belçika ordusunun Almanların 
hücumuna hayli müddet mukave. 
met ederek Fransız ve lngiliz or
dularının Anvers ile Namur ara
sındaki hattı işgale vakit bula
hilecekleri yeni planların tanzi
minde hesap edilmişti. Almanların 
taarruzu başlar başlamaz Fransız 
generali Giraud'nun kumandası 
altındaki ordu derhal Breda'ya 
kadar ileriye nldıracakb. 

Almanlar, Belçikanın Alman 
ordusu tarafından istilasına teşeb
büs ettikleri zaman Fransızlarla 
lngilizlerin ne gibi harekat yapa
caklannı evvelden biliyorlardı. 
Çünkü biz Almanların gözü önün
de bunun büyük bir tecrübesini ! 
yapmak gibi bir samimiyet gös- \ 

termiştik. Bu hadise ~öylece ce- ,' 
reyan eylemiştir : 

Günün birinde bir Alman 
tayyaresi Belçika arazisine girmiş 1 
ve yere inmiştir. Tayyaredeki Al ı1 man umumi erkanı harbiyesine 
mensup zabitler Belçikanın muay
yen bir tarihte istilasını gösteren 1 
mükemmel bir planı hamil idiler. 
Zabitler bu evrakı yakarak imha 
etmeğe teşebbüs eder gibi görün
müşler ve güya muvaffak olama
mışlardır. Fransız ve lngiliz umu
mi erkanı harbiyeleri bu plana 
mal bulmuş mağribi gibi büyük 
bir kıymet vermişlerdir. 

lngiliz ordusu derhal (3) nu. 
maralı hazırlık haline getirilmiştir. 
Çok geçmeden (2) numaralı hazır
lığını yapmıştır. Arkasından iki saat • 
içinde herkesin harekete başlaması 
icap eden (t) numarah hazırlık 
yapalmıştır. 

Bundan sonra lngiliz kuvvet
leri cebrt yürüyüşe batlamışlardır. 
Bunların arkasından bütün ihtiyat 
kuvvetleri cepheye sevkedilmiştir. 
Almanlar, müttefiklerin bu hareka
bnı ketif tayyarelcrinden rahatça 
seyir ve tetkı'k etmişler ve hareka· 
bn ~Yrini fotograf ve planlarla 
tesbit e,&emiılerdir. Almanlar çok 

~ ka~e 8'lklr bir harp hil;sinin 
u F ar •uvaffak olarak lngiliz 

ve ransızlar tvahndan yutulmuş 
olmasına şüphellı çok ha t t 
mitlerdir. yre e • 

Almanlann pl&na yalandan ol
dutunda burada KÖatcrilen tariht 
tabii hücumu yapmamıılarchr. Bet~ 
çika hükftmetf de yardım istiyerek 
müracaatta bulunmata lüzum gör
memiştir. 

Neticede Almanlan kal'fllamak 
üzere ileriye sevkedilen lngiliz ve 
Fransız kıtalan mebde mevıüerine 
dönmüşlerdir. Bu beyhude hareket 
hesapsız benzin sarfına sebep ol
muştur. 

Almanlann Belçikadan başka 
bir sahadan hücum edecekleri kim
senin hatınna gelmiyordu. lnfiliz 
erkinı harbiyesi istihbarat şefi olup 
Alnaan ordusunu herkesten iyi bilen 
general Ma Farlane hem bu har
bin sonuna bedbin nazari~ ~ 
yerine lnfiliz kumandanı ıdi hem 

Bu lngiliz generalı diyordu ki: 
"Yüz on Alman fırkası Aachen 
- yani Eks Laşapel - de tahaş
şüd etmiş bulunuyor. Bunların top· 
lu olarak Hollanda hududu boyun
da hazır durmaları sebepsiz değil
dir.,, 

Yazan 

Andre M aurois 

1ık hadiseler 
l l Mayısta lngiliz kolları ile2 

Belçika hududuna geçtim. Eski 
tarzdaki kasabalar ve temiz köy
lerden geçerken evlerinin kapıları 
Önünde toplanan kadınlar askerlere 
çiçek veriyorlardı. Koca ordu çi
çeğe flark olmuştu. 

Beraberimizde bulunan İngiliz 
gazeteleri harp muhabirlerinden biri 
bu mebzul çiçek iltifatından şevka 1 
gelerek gazetesine şairane tabir- ı 
lerle bu muzafferane yürüyüşü uzun 
bir telgrafla bildirmişti. Bundan 1 

canı sıkılan iazetenin tahrir mü- ı 
dürü : "Rica ederim. Telgrafları- , 
nızda çiçekten az ve buna mukabil 
harp vakayiinden çok bahsediniz.,. 
diye ihtarda blunmuştur. 

Gazete muhabiri bu ihtarı ye
rine getirmekte güçlük çekmedi. 
Ertesi günü bütün çiçekler solmuş
tu. Askerler harp hakayikinin en 
dürüştane olanları ile karşılaşmıştı. 

i 

1914 harbinde böyle karga
şalık hiç görülmemişti. Amiens ci
varındaki cephe yanldığı zamanda 
bile halk bpyle paniğe uğnma

mıştı. Niçin? 

Bu defa halkın uğrakığı deh· 
şet çok büyüktü. Çünkü kasden 
halk dehşet içinde bırakılmıştı. Va
tanına cidden ve samimi olarak 
merbut bulunanlar bile paniğe ka
pılmışlardı. Çünkü bunlar müthiş 
ve mübhem bir tehlikeye kurban 
olacaklarından korkmuşlardı. Her 
ne pahasına olursa olsun bundan 
kurtulmak istiyorlardı. 

Alman hava kuvvetlerinin adet 
itibariyle o kadar çok olduğu işa· 
a edilmişti ki köylüler kendilerini 
böyle bir felakete karşı müdafaa· 
nı" beyhude olacağı kanaatine 
gelmlflerdi. 

Bu insanları durdurmak ve 
köylerine dönnıeğe icbar etmek 

için askeri ve mülki memurların 
hiç bir şt'ye bakmaksızın azimle 

hareket etmeleri icap ediyordu. 
Aynı zamanda halka ciddi müda· 

faa tedbirleri gösterilmesi ve evle· 
rin damlanna mitralyözler yerleşti· 
rilmesi ve lngiliz, Fransız tayyare-

lerinin çokça olarak Belçikanın 

havasında görünmeleri lazımgeli· 
yordu. 

Mağazalar " lüks ,, 

haline konuluyor 

Birinci ve ikinci ellerin ~ar 
nisbetlcı i Tıcartt Vek a!ctince 

t r sbit olunan yeni gelen mani 

fatura eşyasında perakendtci!e· 

re verilrc ıok karı tesbit ederken 

mucakabe komisyonunun ortaya 

attığı "lüks mataıalar., i~i g;ı 
tikçe gerıiş'emek istidadmı rös 
teren bir mese1e haline gelmiş 

tir. 

Fiyat murakabe komisyoı u 

perakendeci m~nifaturacılar i 

çin yüzde 25 kir nisbeti kabul 

cdt:'fkrn lüks ma~azalaım halk

tan yüzde 50 kar almalarına 

müsaade etmiştir. Lüks m&ğa· 

zalarm halktan normıl diye oı · 

t .. ya ~onulan )Üzde 25 lien 

fazla olarak bir daha alabilrce· 

tini gösteren bu karar, ba7ı 
f rsat düşkünlerini harektle ge

tir miştır. 

Bugün 
hızla 

köyde faaliyet 
devam ediyor 

Vilayetimiz dahilinde fakir köy
lülere toprak tevziine yakında baş
lanacağı memnuniyetle ötrenilmit
tir. Şehrimizde teşekkül etmekte 
olan Toprak Tevzi komi•yonu bi
rinci azalığı ve reis vekilliline ge
tirilen Bay Ihsan lyisat ile dün 
Ankaradan şehrimize gelerek va· 
zafeye başlayan bu komisyonun 
azalanndan Bay Osman Hakkı Tü
zel ve iki fen memuru, şimdilik 

bölgemiz dahilindeki hazineye ait 
arazi ile mektum arazilerin kayıt
larını çıkartmakla meşğuldürler. On 
köyde faaliyete intizam ve hızla 
devam edilmektedir. 

Hazineye ait ve mektum ara
zilerin nüfusları çıkartılarak kadast• 
roları yapıldıktan sonra " iyi ., , 
" orta ,, ve " kötü ,, olarak üçe 
bölünecek olan bu arazilerin bede 
li 20 senede ödenmek üzere top
raksız köylülere tevziine hemen 
başlanacaktır. 

Pil buhranı yok 1 

Yunanistandan 

Pil geldi 

• 
Askerleri01• 

Kışlık 

verenler 
Ça~al hüyütü köyii 

ban l ıkokulu 5, Bayao 

Dikmen 2, Kamil Atadı 
uf Muıabalı 20, Hindepli 

köyü 60, Küçük Dilcili 

Dr. Suad Snen 10, 
okulu talebeleri 61, 
mukçu 64, Dolak köyü 
baş köyü 13, Sıhhat ID 

leyman Canber 5, Ab 
mini 20, Abdullah G f 
Çakır köyü 50, Bayan 

Sajlam Ct-yhınh 35, ç._ 
Bayan Zeyntp 6, 1. Hek 
40, Elektrik şir~cti 135, 
sip YılJmm 15, Muataf•O; 
van 10, Yusuf simsar 1 
met Yalçın 30, Yosif 1 
pamuklu hırka hediye 
dir. 

DOliRULlJ~ 
Belçika köylerinde kadınlar ge· 

ne evlerinin kapıları önünde top
lanmışlardı. Lakin arbk askerlere 
bakmayıp ufku endişeli nazarlarla 
araştırıyorlardı. Şimdiye kadar Al
man tayyareleri Belçika köylerine 
pek az hasar ika etmişlerdi. Ôtede 
beride bir köyde bir iki ev hasara 
uğramıştı. 

1 --ı 
1 

Ceyhanda asker-1 
' lerimize hed\ye 

Komisyon bu karaıı verdık 
ten sonra harıgi mağazaların 
lüks olabilect~ini manifaturacı· 
lar birliğinden sormuştur. Fakat 

bütün manifatura eşyası satan 

malazalar yüzde 10 masraf ya· 

parak matezalarını lük• ( 1 ) ha· 

Je rnkup üst tarı.fını ceplerir e 
atmak için faaliyete geçmişler

dir. 

1 tanbul : 5 (Hususi) - Pil 

aatanlard.n beyanname isttnmiş· 
1 

ti. Mmtaka Ticaret müdürlütüne 

vcrilm si iktiza eden bu beytn

nameltr için kararlaştırılan müh 

lct, dün bitmiıtir. Yapılın t~d
lciklerden piyasada mikdar kifi 
yuvarlak pil bulunmadıtı, fakat 

memltktt dahilinde büyük ihti

yaçları karıılayacak dcrtccde 

pil stoku vücuda retirildiii ın. 

!aşılmak tadır Pil ıtoku yaptıtı 

h.lde piyasaya mal çıkarmıyan

lar da tccziy~ edilecek-tir. Bun I 
dan ba~ka Yunanist,.ndan m em· I 
leketimize yeniden pil gelmiştir. l 

Dün ıchrimizdcn biıçok vilayd· 
1 

lcre p:I stok ları gönderilmiştir. ! 

( Birinci sa.) fadan art.ıs 
ileriletecek ted birleri 
etmeniz asıl vazife ola 

Bir dcmiryolunun geçit mahal
lini nişanlıyan Alman tayyaresi 
geçid bekçisir.in kulübesini tahrip 
etmişti. Açık erazide arasında bir 
manastır ile bir kilise bulunan ba
zı binalar alevler içinde yanıyor

du. 

Halk arasında panik 
Bunların manzarası bidayette 

bende dehşet uyandırmamıştı. Fakat 
aldanmışım. Bu tahı ibat sivil aha
liyi tedhiş maksadiyle yapılmıştı. 

Maksad da hasıl olmuştu. 
Sonradan Öğrendiğime göre 

her köyde ilk bomba atılır atıl· 
maz beşinci kola mensup bir Bel
çikalı yahut Alman, halka demiş
tir ki: "Vakit varken buradan sa
vuşalım. Köy yakında tahrip edile
cek ve Alman tayyareleri arka
sından Alman siyasi zabıtası Ges· 
taponun memurları gelecektir. Bu 
memurların Lehlilere nasıl mua
mele ettiklerini bilirsiniz.,. 

Bu sözleri işiten bütün köy 
ahalisi kasaba ve köyü panik ha
linde terkcderek kaçıyordu. 

Kaçan halkın arzetı iğ'i manza. 
ra pek garipti. En önde parlak 
üniformalı şoförlerin idare ettiği 
zenginlerin otomobilleri bulunu
yordu. Arkalanndan orta halliler 
sreliyordu. Bunlar otomobillerini 
kendileri idare etmekte ve yatak 
yorganını otomobilin arkasına yük
lenmi, bulunmakta idi. Bunları at 
ile çekilen büyük köylü arabalan 
takibediyordu. Her bir arabada 
bütün bir aile ve bunun eşyası 
bulunuyordu. Panite uğrayan hal
kı ordunun kıtaları ve taburlar 
takip ediyordu. 

Boyrak bir kargaşalık 
Panik ve firar kadar sari bir 

Afet yoktur. Belçikalıların mülteci 
akmı dalga halinde Fransa hudu· 
duna yeti•liti zaman Fransız köy · 
lerini sürükledi. 

l hk fiinde muntnam bir su
retle haraet eden motörlü kıtalar 

Ceyhan : 5 (Hususi) - Sı 
nırlarırnızdaki Mehmetçiklere, 

kışlık h diye tem"ni faaliyeti 

kasa'lada oldutu gibi bütün 

köylerde de ayni hızle- devam 

etmektedir. 

Haber aldı~ımıza göre, dün 

D o r u k k ö y u muhtarı 
köyü halkın •an topladığı 166 
lira 22 ku•uş parn yı, Mehm'"t 

çik lere kış'ık gıyc cek alınmak 
üzere Kızıla y 1 D yatırmıştır Ge 

rek köy ha ı k•rıı vr gertk bu 

köy muhta r ı Şüuiı Kayayı teb 

rik eder. dijcr köylerimızin de 
ayni ı~vk ve hisle bu ha 

· yır h işte car rlan çalı~mahır mı 

t emrnni ede iz 
M Sı:lçuk 

Ezilen amele öldü 

Komisyon azasından bazı · 
lan ile bir muhıuririin ycıp · 

tığı temaslara göı e, Bı·yoğlun · 
da birkaç. mflğaza vardır ki gu· 
ya Avrupa kumaşları ve mani 

fatura c şyası satar; hususi de· 
st n siparit verir ve Beyo~lunda 
herkese_ malum olduğu gibi, 

yerli kumaşları t.cnel i diye sü 

rtr ve fahiı fiyatlar tatbik e · 

der. 

Alakadar manıfaturacıların 
kanutine göre, piyuAyı tanzim 

halkı aldaıımaktan vikaye v,;zi· 

f<"siyle mükelld olen komisyo · 

1 u 1 liiks mağaza namı altında 

mağualar &cal ul etmesi gaye· 

s• nııı tamamiyle aksi olma"ta· 

cJu. 

Divanıharpler 

Oıkkatsiz ili ve tedbirsizl ıti Kadrolar tamamlanıyor 
yüzün~tn dün Suphipaşa fab 1 O f 
rika sınd1t makineler ıreııın<la ka fı;t a n l-ul : 5 (Hu· t•ai) - ' İ 
lall' k ft ci lir şekilde ezilf'n iş· iJue komutanlıtı Divanıbarple· 
çilerden biri kaldıqlt.htı meınle· ıine ait kadroler tamamlanmak· 

ket hastahanesinde can vermiş 

tir. S 1lmın Yanıkyürtlc adını 

taşıyan Pınarbeşılı bu iıçi, ça· 

lıımaktı olın makimnin milin· 

den kuıtu!an kayıtı ma~infyi 

durdurmadan tıkmatı utrııır· 

ken k~ndini makineye kıpbrmıf, 

ve volanda ka,.ıı ara•ada bir 
devir yapm•k ıuretiyle vücudu· 

nan mubteiif yer it rinclen 911r 
yaralar almıı, mubtebf yerleri 

kmllDlf ve eıil•ittir. Bir külçe 
et ve ke:nik halinde b11tahane· 

ye kaldırılan Salman Yamkyüre· 

ti kurtırmalc müınkün o1ama· 

mııtır Müddei umu"Dilik tııhki
kat yapmektadır. 

tadır. Divamharp reisi tayin o 

lunmuıtur. Adliye vekaleti de 

Divanıharbe sivil hdcimlu vere 

ctktir. 

Tecziye edilen esnaf 

Teırinisani ayı içinde ıchri-
• 

ruizde 1443 unaf aıbbi muaye 

MUnd..._ bollu· 
ıu yUzUnden lluttln tefrika· 
mızı koJ•m•dık. OlwJucul•· 
"mızden BzUr dllerlz. ----··----· 

Şehrimizde bir ayda 

doğan ve evleneuler 

Geçen ay zarfında ıehrimiz 
de 97 doğum olmuı v~ 41 çift 

ev lr nmi~ tir. 

' 1 
1 

Bu şu demektir ki;, 
huriydi içinde millet ı 

rine almış olanların vi 
dilerine teslim edilen iti 
zam da olsa , olduğu 
mekten huzur duymay 
ha iyiye, daha ileriye 
mek için mütemadi bir . 
tinde olmağa mecburdlll' 
doğruluk , Türk inkıll 
bir suretle muvaffakıyet 
olamaz . 

lnkılabımı zın norrnıt 
uymak için daima daha .;e 
daha iyiyi araştırmak ' 
ğumuz zaman inkılab k 
ve milli vicdan mihefl 
duktan sonra tatbikte 
etmemek lazımdır. Burı1111 

millet menfaatlerinin 
mızda iyice trimiş, kusU 
haline gelmiş olması f'' 

Y aln1z dofru detil, 
le bir insan oldut~ 
memleket işlerini gör 
tini, başarmak ümidini 
miş oluruz . 

Nevzed 

Ceyhanda domuz müca 

Bu hususta herşeytlen evvel al 
lazım gelen tedbirler var 

Köylülerin her •~ 
tıkleri Domuzlar bd 
ıeıbestçe büytlrlrr • 
muzir hayvanlara 

Ceyb,n: S ( Hususi)- Ccy 

han ~öylerinde h·r ıeoe mutad 

Domuz mücadeleaine geçilir ve 
her köyde brı on Do·nuz itlif 
edilertlc kuyrutu , Ziraat müca
dcleıine teslim olunur • 

Ziraat mücadelui Domuz 

mücadele mevsimi gelınce ( ya· 
oi bu mevsimde ) köy muhtar· 

larını celbeduek bir kıç tüfek 

ve birer miktar da mermi verir. 
Nitekim bupnlude köylue tij. 
fek ve mnmi veıilaıeaine baı
lanmııtır . Sırası gelmiılcen , bu 

rada btııı mü'ihızalar serd ~t 
mek iıtniz Ceyhan bölgninde, 

Hamitbey, Karamezar , Alisaip 
ve Cevheri bucıklar1 ıibi bir 
çok bucaklar cnevcuttur. 

lif etmtk iıtiyor.,k 
de bölgede mevcut 
cakl111 fınni ~ir 
etmek lazımdır . 
bucaklar fenni bir 

edildikten ıonra 
delf Iİnce her aen-. 
nf ibtiyanna da _.ı 
yıc.ktar . Zir• , bU 
yeıine bar1ndıkl1rı 
bucafdann iıtaha ne 
kenrfilHi de yo1c ol 
halde bu bucaklana. 

Zir1at mOcade'-... 

mizia de uami ,. 
nacald..-



il tereye da ha 
eniş yardım 

•tingtonda mühim 
bir içtima yapılclı 

t ~•fington : 5 (a. a) - D. 
· A j:=tnsı bildirİ)'.Or : 

Bugün Hazin~ ,'Neıarctinde 
Ye nazm Morgcn Tav, Har· 

"•zn ı Stirnpson, Bahriye 
1 l<noks, Tica•tt nnzırı Jo· 
ıenet kurmay ba~kar ı 
haıı, haıiciye mü~teşarı Pat 
• Bahr ye müstt'şarı Fo 

l, Mec'is mili müdoıfcla ko 
tıu rfisi ve Ha riciyc ne za · 

ticaret müşavi.i arasında 
tirna yapılmıştır. 

~ııositation Press 1ıjansı, 
tutulan bu içıimada, fngil· 

t daha kuvvetli hir yar· 

l ulunulması hususu r. u l 
ere edildiğ:ni l-ildirmekte 

J, oUanda Hin-
·~, tanında Japon 
';0 'leyhtarlığı 
1 tokyo : 5 ( A. A ) - Nişi 

el Şinbun gaz t si Şarki Ho'· 
Hindiıtaoında ıon gün· 

\Ukua geldiği iddia edilt n 
ıle> htarı hadiseltr için 

at ve teminat istenilmrsi 
ileri sürmektedir . 

lcte hı .hadiseleri Hol· 
'-•tamları tarafındın ya· 
lah-ımmül edilmez Japon 

rlıtına atfetmt kte ve Ja· 

bulca netinin şiddetli bir 

tt yapm:ısrnı istiyt'ırk şun 
)•tınaktadı~ : 

Şarki Ho landa Hind istar.ı 
'111ırı şıyt t logiliz ve A· 
•lılara flÜverıiyo·larsa bü 
~' hata işliyorlar. ,, 

'Hı tayyareleriuin 

Hükiimetimiz buğdey 
sahn alma fiyatlarını 

arttırdı 
( Birinci sayfadan artnn ) 

mani olmak mııksadiyle Cümhu· 
riyel hük Ü metince teşkil edilmiş 

olan toprak mabsullt>ri Ofisinin 
rvvelce mühayu fiyatı olarak 
tesbit rttiği 5 kuruş müs 
tahsillerimiz tarafından büyük 
bir memnuniyetle karşılandığı 

ve Ofisin )Utdumuzun her ta· 
u:fında alı c ı mtrkezler ~çması 

Lahsi urr umileştiği halde son 
zamanlarda l·u fiyatro 5,50 ve 
müteakibrn. 6 kuı uşa iblağ edil-
mesine rağmen l u amiller yü
zünden Ofis merhzlerine s .. tış 
için vaki müracaat talt:bleri de 
günden güne azaldı . işte lıu 
vaziyet karşmnda hükumd bir 
taır.ftan piyasaya isttnilrn nizam f 
ve istikrarı vermtk ve diger ta· 
raftan halk ve Milli Müdafaa 1 
ihtiyaçlarının zaruı i kıldığı bü-
yük memlektt s!o\rnr u temin 
etmek maksadiyle l u tedbirleri 
almıştır Bu tedl iri· rin tsasları 

şunlardır : 

1- Şimdiye kad;ıt toprak 
mahııulleri Ofisi Buğdayı Orta 
Anadoluda 6 - 6,50 kuruş11 
almdkta i ~i . Yeni kaı arn~mt" ile 
bu fiyat kıloda 2 kuruş zam 
edileıtk 8 · 8,50 hruş:1 ibli~ 
edilmiştir ve bu fitat ayni ZA· 

manda bu mıntakada Buğdayın 
azami aahş fiyatı olArak ilin 
edilmiştir. Hülumet ~ u fiyatla 
Türk çiftçisine ümid ettiği ve 
onun istihka~ana kani olduAu· 
muz fiyatı toptan Vl'rmiş o1u· 
yor uz. Bizzat müstahsillerin bu· 
nu mtmr uniyetle takdir edt cck· 
!erine eminim . 

2- ! aşlıca istihlak mrrkez· 
le inde azami satış fiyatları tes· 
lit ve i an ( dilmişlir. 

3- Bu kararname ile hü · 
kftmct muayyrn mıntaka!ar da 
tüccar tlinde bulunan Buğday 

ve Çav.fara ayni fiyatla el koy· 
mak ıelihiydini almış hulun
maktadır. Tüccarın elindt:ki stok 
için dahi el koyma fiyatı O.ta ı 
Anıtdo!u Ja 8 8,50 kuruş ola-
r ak kal ul edilmiştir . Tüccarın 
t'llt'tinde l u'unarı Buğ ~ay ve rıavutluktaki 

\lvaffakıyeti 
1 Çavd rl;,rın ~ ugüı·kü ma•iyN 

bire : 5 ( ı .an - Kahi e 

1
' lı hava kuv.e le in n Ar 

ilk Üzerin le ye i mu vaH a. 
ti bildırilrn ktedir. tjugünc 
tclen raporlar fııgi!iz bom 
i\Q ve avcı tayvarelt'rinin 
tluk üzerinde 42 düşman 
İ tahrib f'ttikl~rini teyid 
te-iir Pcızarttsİ günü iki 
t•yyarui düşürülmüştür. 

~ti'nin doğu şimaliı.dC"ki 
1 bölgesinde fngiliz tayya 

'~i düşınr n kt ş"f tayyartsi 

"tlcrdir Jtalyan do~u Afr 
•lci Kassal!l tekrar yeni 

dctlc bombardıman edif. 

Lfüstahkem düşman mev· 
atılan bombalar bir 0 10· 

kırargibına düşmüştür 
"tiliz tayyareleri düşm• n 
.. kollarmı ve t kiplerini 

aletine tutmuılardır. 

dıp'da Rodezya filosuna 
t.yvarf'ler t ir düşman 
Ilı bombardıman edcrrk 
çıkarmışlardı. Bütün bu' 

n lngiliz tayyareleri 1 

'tterine dönmüılerdir. 

fiyatları göz ö ünde l ulundu 
rulur:.a lıu nıuııınde ile tüccara l 
g niş ölçüde bir kar bıı a~ ıldı~ı 1 
ve yapıl. n işin ıııahiyeti itiba•ile 
kendileri için kaı sa lir ticari 1 
muameleden başka bir şey ol. 
madığı derbııl anlaşılır . 

Bu karar i1e onlardan i&tc
nilt'n şey sadece mühim bir kar 
mukabilinde mallarım sahş=t arz 
f.tmeleridir . Kararnamtnin mü· 
him bir hususiyetini de bilhassa 
tebarüz ettirmtk isterim . Bu 
kararnameye gö•e müstahsil 

• t'lindeki mallara el konulması 

habis mevzuu olmadığı gi~i tüc 
car elindeki stoklara el konul· 
maaı keyfiyeti de alıcı muayyen 
mıntıkalara iş'ar ettirilmiştir. 

Kararnameler bugün mer'ı. 
yete girmiş bulunmaktadır . Bu 
tedi irlerle hükumet Buğday 
mest lesini halletmek ve toprak 
mahsulleri Ofisini piyasada ha 
kim ve rıazım vaziyete sokn•ek 
hususundaki kat'i kararını &çı~ça 
ilan etmiş oluyor . Bu tedbirler 
ayni zamanda 11 ubtdif devlet 
mÜf'SSf'stlerini mütt ha lif fiyat· 
larla Buğday mübayaatı külfe 
tindrn de ~urtarmıt olmaktadır. 

1 
1 . 
1 
• 

1 

T0RKSÔZ0 

iKTiSADi BAHiSLER 

Haftanın 
ihracatı 

IL-'l er taraftt beynelmild 
rıJ tıcardin daraldı~ı bir 

sırada, dış ticaretimiz 

1 

1 

de bu nisbette bir daralma 
me\'CUt deği l dir. Bnnun da se· 
bebi, Avruparıın ham ma lef~, 
ha) van )iyecekleıi, sanayide 
kull"nılan y~ğlı tohumlarmı de· 
ııiz ı ş•rı mcmlrketlrrc'en tedarik 1 

t tmesine imkan kalmayışıdır. 
Bu yüzden lsveçtc n ha) van yi· 

yeceği o'~n krp klerimizc> kar. 
ş, s · rl est dövizle talrpln baş 
lamış, k pek fıyatları şimdiye 

kadar görülmemiş Lir ~urette 

yubelnıiştir. 

isten bul Tic:trct Odr sırım 
kayıtlarına gÖrf', h ftanın ibra· 
calı 3 milyon liraya yakındır. 

Bu ytkunun bu derrcede kaba· 

tık olm;ısı, Alm. nyaya bir mil· 

8 00 

8 O:i 

8.15 

8.30 

8.45/ 

9.00 

12.30 

12.33 

12.50 

13.05 

13.20/ 

14.00 

18.00 

18.03 

18.30 

19.00 

19.30 

19.45 

20 15 

20.45 

21.30 

21.45 

22.30 

22.45 

23.25/ 

23.30 

6.;Jı 940 Cuma 

Program, saat ayan 
Müzik: Hafıf progr.ıın 

Ajans habeı teri 

Müzik : Program 

Ev Kadını - Yemek 

Program, Saat ayr:ırı 

Müzik : Şarkılar 
Ajans haberleri 
Müzik : Zeybek havalan 

Müzik : Karışık program 

Program, saat ayarı 

Müzik : Radyo Swing 
Müzik : Şarkılar 
Müzik : Fasıl heyeti 
Saat ayarı, ajans 
Müzik : Şarkılar 
Radyo Gazetesi 
Temsil 
Konuşma (iktisat) 
Müzik : Radyo orkestrası 

Saat ayarı, Ajans 

Müzik : Dans 

Program ve Kapanış. 

Sayfa j 

A 

1 SİNEMA 
MATiNE BU AKŞAM 2.30 

yon liradan fazla tütün ihraç §- §~ BU AKŞAM 

Nöbetçi Eczane edilmesindrn ileri g ... fmektedir. 

Satılan mallar arasında, Is 
viçrt'ye p•şin para ile verilt'n 

l;ir lıuçuk milyon dolarlık pa· 
muk ta bu'unmaHadır . Yugos 

lavyadan, lşviçreden keçi boy. 1 

TOROS 
Yeni Cami yanmda -

nuzu istenmektedir. Hdfta için· ------------·--------

de yalnız Yugoslavyayı 500 Lin 
kilo k"çi bo)nuzu sevkedilmiş· 

tir. 

Mürettip alacağız 

Matbaamızın gazete kısmın. Yurddaş !. 
Yeni nizamın Maca-

• 
ristana getirdiği 

da çı:.tlışmak üzcrebir mürettibe 

i
l ihtiyaç vardır ldarchanemize 

müracaatları. 
Hava kurumuna aza ol 

nimetlerden 
BuJ?.peştc: 5 ( A. A. ) 

D. N B lıildiriyor : 

Macari~tandaki Alman rkal ·ly 1 L D 1 Möble Evi 
ve Atelyesi 

liyttıı in reisi bir beyanname 

nrşredert:k M&c~ristandaki Al· 1 

mıınları , Macarla~tııılıııış o1 acı 

eski Almrn İ!İmlt'rini tekrar kul 
lann•aya davet e • m•ştir . 

Zayi fezkete 

Aıı t• p orıuncu hudut t-ıbu · 

rundnn \C Küıt fsy;,ııına iştiıak 
~d rek aldığım tr rhis tt>zkr remi 
za) i rttim. Y rnisir.i alacağımdan 
e~kilcrin hükn Ü )oktur 

Ce> hanıo Güve loğlu kö> iiıı 
den Hüseyin o~lu 316 

doğumlu 

12547 Kadir Öcal 

BOR SA 
Pamuk - Huhuhat 

ClNSI 
KiLO FIATI 

En az En çok 
K s· K. s -=:_ 

Ko·~a 12 
Ma. parla~ı 4~.50 50 
"Y.a:t'Cmi-ıi 47.50 48,25 
Kapımalı --
Y. Pamuğu 
Klcv!ıtnd 1 59 60 
Susaam 18 
K.huğdny 
iu~day To. 

" 
yerli 7,75 

Aıpa 5,00 5,25 
Yulaf 1 5,75 

5 11 , !940 
t< ambiyo ve para 

o---
iş Bankasından ahn_mışıır_. _ 

".,.' 
Rayişmark 

Frank (Fransız) --
Sterlin (İngiliz) 5 

_2_1_ 

Dolar (Amerika) 132 20 
Frank (İsviçre) 1 --

1 

ı . 

1 ı ı 
---- ~.-... 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

Zarif Ev Eşyaları 
Mutedil Fiyatlar 

Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiniz Şekilde Yapılır 

']'aşradan Sipariş Kabul Edilir 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddeo;i Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,, Moble Evi 

12S46 



TORKSôZO 

1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

•• •• •• • 1 TURKSOZU i 
• • : GAZETE ve MATBAASI 1 • • • • • • :. T ürksÖZÜ Gazetesi : Okuyucularına, dünyanın her tarafında İ 
• vuku bulan hadiseleri günü gü.nüne verir. • 

• • • • • • 1 • ! 
• T •• k Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha- • : ur sözü Matbaası : rita, BilUmum Matbaa işlerini Tür.kiyede : ' 
• mevcut matbaalara rekabet eder derece- • 

1 de tabeder. 1 · 
: ı 

• • • • I · Türksözü cnnt kosmo : 1 ı . . , • s = ı ağlallltTemiz, larif Cilt ( Türksözü) İ 1 
Miicellithanesinde. Yapılır. I ' 

ilin 
Se~han Defterdarlığından : 

Mahalle11 Mevkii Cina1 
Mea•h•1t Verri kaydına ıöre 

Ada Parsel Met 2 Iradı Kıymeti Hiueai 

Sarıyı kup Alemdar Ar11 100 34 84.S 8690 Tamın 
Tepe bat Çifte mı ır11 ., 259 6 32 160.00 

" Döıeme Rıza tf. Ev 369 s 70 30.00 300.00 .. 
Alidede Eskibamam Araa 77 2 l:l2S 6700 

lcadiye 
,, 

Çmarll iY 386 9 760.00 375 00 3750.-00 " 
" 

Şabıniye Araa 391 17 63 31.50 ., 
., " 396 " 

2 230 69.00 " 
" " " 398 1 535 267.50 .. 
" " 391 75 215 107ıSO 

" •• 
" " 391 

" 97 240 120.00 it 

" .. 
" 

391 103 250 125.00 ., 

" 
., 391 136 18 900 •• " ,, ,, ,. 39~ ıs 92 46.00 

" ,, ,, 
" 392 16 194 97,00 •• 

" 
., 

" 
397 5 70 3500 

" 

Yukarıda evsafı ynılı 1 S parça gayrı met>kul 2490 uyıh artı;ma ve eksiltme ve ihalit kanunu 
hükümferi dairesinde 27-11-940 gününden itibaree 15 gtin müddetle açık artırmtı çıkarılmıştır. 
latelclilerin %7.S pey alcçalarife birlilde 12-12-940perı•mbeıününe müs,.dıf saat 14te Defter· 
darı.le mılcamında toplanacak K0tniıyonu mahsusuna '>'• 15 teminat akçı11 yattrdılclarına dair olan 
mılcbuz1arla birlikte müracaatları ve malumat almak istiy,nlerin de hu gün Milli cmlik dairuine 
milr1eaatlerı ilin olunur. 

27-1 - 5 - 10 125i7 

.................. ··~·eı·-·-·-·eı•-•91• ... ., ....... ~ ................ - ... ! 

• 
Uan 

Himaye heyeti baı
kanhğından: 

l1lcokaltn Himaye Heydi 
birliğinin senelik kongrni 6 -
12 - 940 cuma günü 111t 17 
de Cumhuriyd Halk partisi sa· 
fonunda yepılıcaldır. Korıgnye 

teıriflerinizi 1ay1ılarımla rrca 
ederim. 

Ruzn•me: 
idare h'yeti raporu 
Mürıkip raporu 
idare heyeti seçimi 
Mürıkip seçimi 

12548 

ilan 
Adana ilkokulları ko-

ruma Birliği riyasetin· 

den: 
29 - 1 1 - 940 cuma gün

kü birlitimizin aeneti\c toplantı · 
ıında ekseriytt olmadıtından 
toplantı 6 - 12 - 940 · günü 
saat 17 ye ~1rakıfm1şhr. 

M~zlciir gün ve Hatte llH.lh
tenm az"lirın Cumhuriyet Halk 
Partisi salonuna teşrif etm~leri 
rica ofunur. 12549 

.. 
T. IŞ 

Küçük Tas-arruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Plinı 

KEŞlDELER: 

4 Şubat, 2 May11, 1 Aluatoı, 3 İk.incit.-,ftn 
tarihlerinde yapıla«'. 

i941 IKRAMIYELERj 

l Adet 2000 LiraJ.k 2.000 Lira 

s it 1000 it 3.000 " 
2 it 750 it l.&>O 

" 
4 fi 500 il 2.000 " 
8 .. 250 it 2.000 " 85 " 

100 il 8.500 .. 
80 it 50 il 4.000 il 

800 " 20 " 
6.000 " 

- tORKIY,E CUMHURIYE'f 

Ziraat Bankast 

1 

Kurulu• Drilil : ... 

Sermayesi: 100.000.000 Tiiflt llir..., 
Ş9be ve aja• adetli : 265 

Zirai ve ticari her nt.vi ü.nn muaıneffll'!Iİ 
Para biriktirenlere 28.800 lira 

İllramiye veriyor. 

Z ıı aal Poiı.d.: usrc!I' ~ınluı !ı H lhnı7 tı :: ııd h.:e,. 
en az SO lirass.bulunanlara sen,de 4 dtıfa Çt!'ki 

ltur'a ile aıatıdaki plana rıöıe ikramiye datrtılac_., 
4 Ad~t 1000 Lirabk 4000 

4 " 
soo it :tOOO " 

4 .. 250 .. 1000 ,, 
40 .. 100 .. 4000 ,, 

100 .. so ... 5000 .. 
120 

" 
40 " 4800 " 

160 .. 20 " 
3200 .. 

OIKfctA T : HHaplu1Rdaki paral• birı ıu•c i~ 
radın •t•tf dltmi7enltre iluemiJe çakht• takditdt 
20 f azlasile verilecektirı 1 

~uralar ame4e 4 .defa, 1 Eyylül, 1 Biıiı cki11U11t 
va l Haziran tarihlerindıe çeldlecdctir:-

ilin 
Telgraf Muhaber.e Bilgisi olan ilk _,JI 

mezunu memur ahnacak 

P.T.T. ~'mumi Müdürlüğün 
1 - idaremiz müohallerioe ille mektep mezunu ye 

habere bilgiıine vakıf olmak üzne alınacak ma•th 
mtmurlar için mUAbaka imtibım yıplacaktır. 

2 - Musabalcada muvıffekt olanla.n idarenin tdJİ 
ytrlerde memuriyet kabul etmeleri pıttas. 

3 - Muıabakada muvaffak olıftlat• 3656 uytlt . 

o .. 

müoe ri>ıe (lO) jlira .. ,, veya 40 - .SO lira ücret -
4 - lıJ,re dahilinden mu11bakaya it~r. k edacd ~ .... ır 

1 

• • i Ergirler Orıtaklığı Pamuk ! Acele sallık dükkan 

j Fabrikasmdan : j 
Sayın Mütterileı-imize : ! 

• Mu~terilt:rimize at 1 . • i 
ı b ik &. •• l' '. 0 up kaldırılmayan çı~ıtler yU:ııUnden • 

a rFabr~~~-11_1Y'~>:ecek bir vasiyete ıiraıittir. ! 
a ,_ ... Z\A9 çilidı ol c.!._ ' l . ' • ı.• ti • ' I 

• L _ t f .. .-yın mUttcrı crımnu çı111ı erını ı 
bir a..1ta.. zar &ad& kaldır--•-- h · · d · ! . · tı .. 

8 
--...:ım e mmı.Yetle rıca c t· rız . I 

. ~ılt• .cr1nı - l2-910 tarih•ne kadar kaldırmıyanlnr çiKit • 
l~rmı ~·~ı~te Te delailcle la~pla,ına tutulacak depolar• nakle• 

i dılec<'l•n• ve bu yUzden vaki olacak buton masari fat ve ardiye 
i Ucretleri çiğit salııij}inia zi 111 mctisıe kaydedilcceli gibi .çiğitl rin 
i boııulma, . çUr~me ~· yanınaaaadaa delayı vaki o~ aerarlor 
i çilit sahıpJeruıe ait olaca~nı ve bu yozden hiçbir oa ıuli.yet 
i kabul etmiyccelimizi fİmdiden illn ederiz. 

i 12536 1-8-4 
• • , ...... ,. .•. ,. .................... -.. .................... ,.., ............... ! 

Ôlü Vanlı Ahmed km Aliyfye aid Kl'pn lı çuşıda 172 ru .. a 
rah düklcin satlıktır . 

lstt klilerin m11ut salonuna müracaatları ve ioabeden tafsilatı 
almalan ilin olunur . 12.534 3 - 6 

kıcı, ,baı müv' ı.zi ve bale~ ve müvezzilerin (30) y• 
lrlueye in&İNR elm~ olmalara faltlır. 

5 - idare hariciac:kn mutabalcaya rirmelc itti 
idare ıiabilinde bul•••n muvakkat memur, mu~allk'* _, 
müvezıiletin 788 sapı memurin kanununun dördü;• 
dl ki ı•• t arı h .• iz olmalaı ı ve drvlet imtihanına i;k 
la11n (30) yııım gr çmemiş bu'unmıalara llzsmJir. 

6 - H .. ka iiarede müıt~hdf'm o•ınlardan "'llldt' 

A bone ve 1 tan 1 "rtİRK 8 Ö z..t) m,.k iıtiyealu 30- l 2-940 p .ıartui alc,ımm• -icıcf" . 
ş 3rt1 ar l , G0a&.- GAa11 - ADANA dilekç• fle Y• idare baticİDdf'n tirmtlc iıtiyrtıler ~ J 

Seneliği 1200 Kr. l•rih aqaıı:.naa le.adar diltltçe ve evrakl mtıbitelrrıle. 
• /titr aylıAı 600 

11 
-- Fi~~~ ~~~~O~~N tihan1ano ic- ı o'unacatf P. T. Tı. MWc.r. Maaürlü1" 

Üç aylıtı 300 
11 

at erltc~lderdir: 
Aylık ta abone edilir. Umumi Neşriyat Müdürü 1 - MACIDı aO~U - Musabaka Viliytt P.~ 'I'. T: Merm MiRli 

lıanıer için idareye hal-eredew 2._t - 941 pertembe ıiftü aaıt ' (ft b 
~-m_Unn:amt ___ -... _ .. _•_•hll_r_. _.;_Ba_sa1_ctı_ğı_y_e_r _= _ru_-R_K_s_ö_zo __ Ma_tb-aa_s...ıı ı • lerindeit-3 _ 1 ~941 cuma tünü aut (9t da ,,,..ı-ıııılll"""' 

12544 6 - ~Mr.-W 


