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8eyı•ı her yerde 5 kuruf GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Kuruluş lMibi; 1 Kifa~ 1124 
Oallbact fll ~,..., ..... 

Türk Deniz VJı>1ıannın.ın tslibı Calemssı 

'ıeni ~Limanlar mşa 
LiJihası hazırlandı 
·ınanlarımız mihaniki tesisatla techiz olunacak, liüyük antrepôlar 
~urulacak. Layiha Münakalat Vekaletinden Nafia' V:naletiae verildi 

tL;y A ERKANlffAttBIYE 
iSi LAYELLARO OLDU 

Roına : li (a a) - hatya:ı Er
rbiye reisi Mare9al Badogli

lrzusu üzerine vazifesinden af 
lı.ai4tir. ltal,yan ErkAnı harbiye 
. iti{ıe general Ugo Lavellaro 
ltı cdılmiılir, '• ......... . 
~LEN - ITALYAN 
'1UHARE6ELnRI --
Oün bütün 
Cephe faaldi 

ELEN TORPiDOSUNUN 
~l'rlôl HABERİ ASILSIZ 

ephe boyunca 
İtalyan ric'atı 

DAHiLiYE NAZIRININ 
U YE ELEN MIUETI 

._lina : 6 ( ,\. A. ) - Y.unan 
lıhuındanlığı akşam lcbliti : 
'ebe burün bütün cephede 

'~ etmiştir . Kıtaa tımız düş
ltyyarelerinin şidnetli mu 
tsine ra}men bi l hasııa mcr· 
'e cenub bölgoierinde yeni 
fakıyeller elde etmiıtir. 

~tina : 6 ( A. A . ) - Dahili 
1~et naıareti tebliği : Düşman 
'L kuvvetleri bugün Korfo!~ 
"trdıman ctmielerse de olu ·-·-- ... yoktur . Biaalaida da 
~Yok.tur . 
"drı : 6 (' A. A. )- Dahi· 

'-ıırı Morison bugün Tar· 
ı söylcdı~i nutuk ta , Yu· 
lh Jovka!Ade kahramanlıtı 

tdbetmi~ ve demiştir ki : 
llııanhlar f ~vkallde kahra

la muttc;fikterin ilıttlıına 
(Gerisi UçUncU sayfada) 

kara - Londra 
ticaret paktı 

rada memnuniyet 
~dra : 6 ( A. A. )- Büyük 

ıle Tıürkiye arasında bir 
ll:Nkavclenamesinin ıimza

haberi Loadrada biyük 
'yeUe karşılanın~ştır . 
•nlaımanın istikbalde ha· 
"<:eler tevlid edeceği ve 

il, muhasematın hitamından 
da devam edcccfi muhak 

ki olunmaktadır . 
•velenin şümul sahası pek 

~- BGtün Biritanya ile Tür· 
•,._nda her nevi münase• 

k e'9Dektedir . 

lngıiliz gazeteleri bu 
~itayi~e bahsetmekte 
~ bir çok vagon ve 

r&aderilmesiAi derpif 

Ankara: 6 
( Türksözü mu· 
habirinden ) -
Türk deniyolla
nnın ıslahı yo 1 

yolundaki çalış 

malar devam 

ediyor. B a ZI '> 
mühim limanla
rımızın inşası 

için yapılmakta 
olan tedkiklcr 

temamen ikmal 
edilıniıtir &na 
ait projeler Mü
nakalat Vekile· 

tine takdim e· 
dilmiş ve Mü· • 
nakalAt VekAle- Münakalat Veklllml• 
1inde Be Nafıa C. IC.rim lııcedoyl 

VekA!etine gelmiştir. Projeler bil

hassa Karadeniz limanlanfta aittir. 
Bwılar sırasile. Trabzon, Samsun, 

Jnebolu, Amasra, Eretli, Zongul
dak limanlarıdır. Akdeni:ı.de de 
de şimdilik yalnız lıkenderun li
manı inpat prorramına alınmış ve 
ctüdleri ikmal edilmiı bulunmak· 
tadır. Nafıa Vekaleti, bu limanla
nn moazzam inşaatı için bir kanun 
Uyihası hazutamışhr. => Bu liyiha 
Büyük t.IUct Mtclisine takdim o
lwıarak mez.uni~t i$eneccktir. 

Yeni limanJanmwn inşaatı, 
K.aradeaiz ve Akdenizde f tna ha
valarda münakaltnin durmasının 

·önüne g'çecek ehemmiyetli bir 
~bir teijkil ctm~edir.'Bu smetle 
memleket ıilııtilJildi,alı mühim bir 
devreye aianiı olacakbr. Bu li-

. manlar, inpat bittikten aonra Mü
nakalit Vekaleti tarafında mihaniki 
tesisatla teChiz olunack ve antre
polar ricada retirilecektir,; Bu SU· 

retle, yeni yapılan iıkeleleıle be
raber aüillerimiılde tahmil ve tah
liye işlerimiz her mevsimde mun-
tazaman devam edebilecektir. 

Çuk:ar..ovaikı tikim 
sah:ası tespit edildi 

. 
Ziraata elv.er.işli 7,500,000 i:teldrlık al'azldenr 
bu sene 5,000,000 dekarını ekmekteyiz 

Anadolu ajansı dün BaıvekA· 
letin bir resmi tebli~ini ,neşrederek 

Buğday, arpa, yulaf ve çavdann 

yeni fiyatlarını bildirdi. Aldıtı.mız 

mütemmim maUimatta bu yıl 

yuİdumuzd.ı ve bilhassa viJlyeti· 

miz dahilinde geçen bütün yıllara 

na:ıaran çok geniı mikyasta pa· 
muk ve hububat ziraatı yapılaca· 

tını da ötrenmekteyiz. v~ bu mev· 

zu üzerinde zaman zaman okuyu
culamnıza bir çok yeni haberler 

de verdik. Buıün bu mevzu ele 

alarak yalımz kendi muhitimizde 
yap·lan ziraat ve 940 yılı zarfında 

elde edilen randımanlar hakkında 

okuyuculanmızı haberdar etmeli 
fayda'ı buluyoruz. 

Yaptıtımız etütlere wöre ı yal

naz kendi vüiyetimiz dahilinde 940 

)'Ilı ekim ve kafi basılfb 478,926 

hektar aı aziden 35 çeıit olmak Ü· 

zere 565,979 dur. Vilayetimizin ge· 

niıliti 19,834,000 dekardır. "Orün 

yetiren ve Eiraata klitiitiyeti olan 

arazi ise ancak ·7 buçuk milyon 

dekara balit ·blmaktac:hr. 6:327 ,200 
dekar saha ;ormanbk, bunun hari-

cindeki kam - .ki en ehemmiyet· 
Jiai - ) meWalar, yaylak ve otlak· 
lıktır. Gcrii kısımlar üriıı yetiıtirme
yen topraklardır. 

6 buçuk milyon . ıelekardan 
_.,789,~ dekar ekilcljtine göre 
zer'iyetin günden fiine renifleme· 

si ile bu miktann bu mevsimde 

5 milyonu bulması kuvvdle muh 
temeldir. '1idme vaziytti,"ıftlalzeme, 

bi!hassa mevaddı miltaile temin 
edilmedikçe yapılacak zer'iyabn 5 
milyow ~ aşacatJ beklenebilir, 

ıV.ilAyetimiz dahilinde 940 yılı 
içinde 1,731,'60 dekar pamuk, 
2,710,750 dekar da huwbat ekil 

.ıaip. Difer bakiye kalın ,miktar 
bakliye nebatab, sebzeler vesaire· 
dir· 

YENi BiR PROJE. 
HtikBmete elli-=IDf:l~.a 

lira sarf seliibt,,etl 

Mifti korunma kanunumuzda yapılacak fadllit 

Ankara: 6 ( TUrk•lzU muhaldrtMlen ) - •1~ bir 
·kaynaktan aldılım malOma .. . göPa. P.aırtl komlaıonu 
mllll korunma kanunu üzerinde JQllacak llldlllta 
alt tetklklertnl bltlrmlfllr. 

' 

ÖlrenHdlll- 11llre, ba 11n .. de .if9VMIMla ah
Nlde icra vekfflerl heyeti karerlyle llmaft .... RHZ 
.,....nlla ecnebi v~urlarımn da ı..-ı.1111.-.-ı var
dır. Yine bu prqle ile llUkomete var......._. • ..._ Jlrml 
bef mRyon llr• ..... ••18111Jetl elll mllyona .Çlllllftl. 
m•ktlldır. 

~ŞEKE-RE ! 
ZAM YOK f 

Ankara: 6 (a~) -Bul
lltıtJ tl~tlerına Y•P•lan 
zem Uzerlne, ••ker fi-

• ptlar.ıada. da Allr, t•effU 
ha•ıl olaceıı hakkında 
bazı Jelakkller vUcud 
bulmu,tur • .Allkeder ma
kamlar ınezdlnde yaptı· 
tı talllltkete latlnaden 
Mtl"llelu ajan•• lillyle 
lilr. ,eyin mevzuubahl• 
olmedılını beyana me
zundur. 

örji idare ·:f.Mlt*nı 
tetkikgeasinepıtwar 

İstanbul : 7 ( Tttrkı&zu Mu· 
babirindcn ) Örfi idare luamutan 
J.ıAıoa tahsis edilen 'ıopbanc la<>,· 
kunde icap eden basırlıklar ta 
mamlaomak uııuedil'. Kwnandan· 

Iık Harbiyedeki Ordu evinden ya. 
kında buraya nakledecektir. 

Diler~ taraftan örfi idare k u. 
mandanlığı mUJ&vir kadrosu da 

ikmal edilmckttdir. Atskert meb 

kcmclcrin kadroları da tamam 

lanmaktRdır. 

ôrit idare kwnaııdaaı llorge · 

neraJ AU1 Jtasa.1 Al'h, k.-ı•b9ıb· 
krde 8rfr U-e .......... da· 
hil •lllyl!tltıide bir f fdt ..-e tet· 

ilik. :scyabatine çık ... aateael· 
dir. 

. R"'zvelt Kôngıtenda 

~dit: ~(a.a)~· 
hur 8. RuzVelt dftn ryollt$>za kru 
vazörü ile jamataııe aduıpki 

K•1t•toııa v•nMtir. 

Işık la rı ın ızı -ınaskeleJR:e 
.kararı kaldn~~ııaca · r 

... Fakat, ~ne zaman ba tedbirlere ·almtğıma, 
hazırhklaı;ın tamam olduğuna ~aMat ~eArse ... 

' Ank111 a : 6 { Ttı""5M6 mbha· 
birfnden1?- şehtiilWi~ 1...Ue

'1..ekJJtakl11a4a\d :Vellilu-Heye· 
ilinin" U ılkiMitlftia1 ta•MIDCM ver· 
dili, ka.:va • ait atbi:ı.-ta ~ rakın 
bir ıamaoda f uılı verilecr.ti 6t
rcn:lmittir. Xarar, zaten Salla pa· 
sif korunmaya ı'ııtu11ıak ve hü· 
tiin mem•ettıtn ltİtiyaç t ımnda 
derhal 1Datkileame1• ITTNalll'J bu· 
lunmasınl teinl~et ne& mı._.,ile 

( Geriıi ikiod ıayf ada ) 

5ovyet-,Çin 
·tlo$1.\UIU 
JtPM~ hcyjÇiJe 
nazınmn teaiaab, 
Sovyet tl~esi 
Moskova: 6 °( A. A ')~"'Tıu: 

Japon ı.ıutticlte "llft'r •muavini 

İngiliz tayJ1&Yrle;i01n tahrip etti~ bir İtalyan tayyare meydanı 

· Ohıfi, "50Yyctlerr18irftttiiin ~~yo 
bi)ik ~tMeuantye ...,...tta 
bulanatı.k ~..,..,.a 11119 ·N.Uia 

~ Gerhi .,... _.,,.._ ) 

TORİNO'YA 
liÜCUMLAR 

• 
ltalyanların aakert talarl· 
kaları n trlat fsbrtkeları 
tlddetl• bomllardıman 
edildi. Yangınlar çıktı. . ____ .. 
l!ondra: 6 ( a.a. ) - lngiliz 

hava nezareti teblit ediyor: Çar· 
pmba ıünü akşamı lngiliz bom· 
bardman fiJolan Torino silah fab· 
rikalanna tlddetli hücumlar yap
mıılardır. En ıiddetli hücumlar, 

• .laypre .motoru ve si.Wı imal eden 
devlet f abrikalan üzerinde teksif 
edilmiıtir. Bu fabrikalarda büyük 
yangınlar çıkmış, infiliklar olmuş· 
tur. Bir püotun ifadaiae ıöre, 
y~nlar ve infilaklar oüdar bü· 
yüktikü IJClalif lfilometre uzaktan 
l'~ebfliyomu. Aynı zamanda 
lnfiliz filolan, fia'bn tayyare mo
terii ve harp malzemesi imal eden 
fabrikalarını da bombardman et
miştir. Fiat'ın aynca bir fabrika· 
sına da hücumlar olmuş ve büyük 
yaı:ı,pılar, infilaklcr çıkanlmıştır. 
iki büyük bomba bu fabrikanın 
çabsınCla patlamıştır. Bu bombart· 
manlar iki saat devam etmiştir. 

B. Millet Meclisinde 
l\nlHra: 6 (&.a) - Büyüle Mil· 

let Meclisi bugün tGplanmışllr. Mü-
· zakereye bef&allırken Türkiye;lngil· 
tere ticaret nıuabedesine müzeyyel 
anlaşmanın tastiki ve askeri teka· 
üd kanunu ile muhtaç çif\çiye yar- İ 
dım layihaları konuşmaya konmuş 1 
ve ikinci müzakeresi yaptlmıştır. 

Meclis ıetecek toplın\lsanı Pazartesi 
pnü yapacaktır. 1 

BUGDAY 

Toprak OfiSi 
fiyattan al ma , ...... 
Adana için tesbit edilen fiyatlara.:gö-re efF.ıra 
Buğday 7-75, Arpa 5.~5, Yulaf 6.50 ... dar 

6 kuruş üzerinden alaaJP- ••blaCe&ki• 
Dünkü sayımızda neşre\titi· ' 

miz Başvekalctin resmi tclilitine 
göre bütün yurtta Bufday, :Arpa, 
Yulaf ve Çavdar fiyatları yükıel·. 
mif , or.ta AUdoluda Bllfılayın 
kilosu 8 - 8,50 k'11\lf8 çıkmııtır . 

BHvekAletin b""cesmf tebli
ti8den ıollH, fr.sa Viltilleri Hey'· 
etiı.in -tas<fikinıien ;yeçen bölsre· 
aıize mahsus fiyatlar da T~r .. k 
Mahsulleri Of1si Umum Müdürlütü 
tarafından Adana Ajanslığını bil· 
dirilmiştir. 

Dünkü tcbliğdeD önce bölre· ' 
miıde ki\01'1 5 kur~an ,.mübayu 
edilen ekstra Butday eurün 7,75 
k uruıtan mübayaa eıUlmcktedir . 
Ekshadan gayri Butdaylar ise 
7,25 kuruştan, Çavdar 6 kt1rUftan, 
'r'ulaf 6,50 kuruştan alınacaktır . 
Oııha evvelce Ofis tarafından Yu· 
laf 4,26 kuruştan alınmakta ve 
serbest piyaHda da 3 - 3,65 ku, 
ruf üzerirıden salılmakta idi. Şeb· 
rim:zde t>.k.stra Arpa ~25 kuraı· 
tan 5,75 e, bey.ez Arpa 3 kuruı
laD 5,50 ye , siyah çakır Arpa 
2,75 den 5,25 e yükse.lmlf bulan· 

( Gerili wnci _ .. y&da ) 

Almaa,a lllüa ~ine 
altüst ·eititdi 

LoDdıa : 6 ~) -- Pün'8'ece 
l1aailiz .tayrarelori le• hava .prt• 
larına rqaen Almlnıra iMeriae a· 
kınlar yapmışbr. 

°'*lc:lorf ~ Deren· 
dorf de Demir yollaan, depolan, 
Mannesman ~e • Rorveik 1>y~ Iİ· 
llh fabiikatan~ Rewrnehri~un· 
ea nlııtnn ve r....., w 9uaeldorf 
hava gazı f abriU. •ılıiarr.Mdef• 

ler aae~a~ ~·~•upr· 

El~n 2•;ftlHıbiten1uau 
Atina :~' ( A. ~. ~ ltalJaa 

bombardımanları "lletfceiJ ~ ke
· ~n, t1!0 tec'*, 92 Gtlk çocuk 
·o1111Mc lıtreJeıt llü , :.G~dın, 
147 ~. !il l~k ~ ol· 
mak üzerej,1070 yarıla ··••Mltr • 

l~ ft •••· 6 ~b , Y•· 
fii ._ ........ ~...,_- tt •u• ., ....... , . 



Sayfa 2. 
SEZ& il E 

LONDRA KULESİ 

TORKSôZO 

RL 
' 

NE VAR? 
)'<)K? 

• Alman tayyarelerinin son günlerde Londra'ya karşı yaptıkları hü
cumlarda attıktan bombalar," Londra kulesi ,, ile " Saint - Clement -
Dane ,. kilisesine isabet etmiş. 

Sırasiyle Kral sarayı, kale, mahkeme, hapishane olan " Londra ku· 
lesi ,, lngiliz payitahbmn, birçok tarihi vakalara sahne olan karekte· 
ristik abidelerinden biridir. 

Ehlilerin vahşileşıııe 

Lik maçlarının !Büyük ~şehirlerimizde A ~;:~d:.~tk:ay~:;i: 
dördüncü haftasıı ansızın tecrübeler , ~:~:~;·;.k~:;.;·~:;.:;1 tık evvel, Norman Kralı • Fatih Giyom tarafından 1078 de 

" White Torver • i inşa ettirdi. Yüluek, zarif ~e süslü kule ... 
Kral Edvar'ın çocukJan, amcalarının emriyle bu kulede katledildi. 

Fransız Prens ve şairi • Şarl Dorlean ,, tamam 25 sene bu kulede 
mahpus kaldı. Kraliçe Anne Boleyn, Lady Jean Grey ve daha birçok 
yüksek şahsiyetlerin kafalan burada kesildi. Bu gün bile, casuslar, bu 
kulenin hendeklerinde kurşuna dizilir. lngiliz hanedanına ait mücevhe
rat harp ba~layıncaya kadar burada hıfzolunuyordu. 1681 de, Sir 
Chriptopher Wren tarafından yaptınlan Sain • Clement . Dane kilisesi 
.. Haw Courts ,. karşısında, sitenin ilerisindeki Strand şosesinin 
ortasındadır. 

Işıkların maskelenme 
kararı kaldırılacaktır 

CEYHAN MEKTUBU 

Ceyhanda set 

inşaası işleri 

(Birinci sayfadan artan) · 

verilmiştir. Bu itibarla tatbikata 
fi:t ihtiyaç lnına kadar fasıla 

, erilebilmesi için her tehrin bü· 
tün teferruatiyle maskelenmiş 
oldutu ve halkın dersini tema· 
miyle ötrenditi hakkında hükü-
1Mte kanaat gelmesi lizımdır • 
Bir iki güne kadar tayyarelerin Belediyenin teşebbüsü 
§thirler üzerinde uçtuldın za. Ceyhan : ( Türksözü Mu· 
manaahnacak netice de kararın babirindtn ) - Ceyhan kasa 
tatbikma fasıla verilmesine imil bası karşısında ve nehrin 11t 
olacaktır • Bu netice müsbet sahil tahkimata halen devam et. 
o!ursa kararın tatbikatına ya- melctedir. Ceyhan nehrinin tut-
kın bir zamanda fasıla verilecek yanı neticesinde bir çok köyler 
ve fakat icabında füli tatbikata mezruıtının mabvoldu~u malum 
geçilmesi için her ıey her an dur. Bazı köyler güçleri yettiği 
bızır bulunacaktır • ı kadar, ~ehir kenarına t?praktan 

t k f• • • f · ıedler ınıı ederek ne hır tuğyı· opra o ısı yeeı ıyat-
- I nandan mazruatlarını kurtarmış· 

tan alıma başladı 1 lardır. Bu ırada Ceyhan nehri 
( Birinci salUf eden artan ) 1 Ü~eri~e yapbrıl•_? büyük . demir 
maktadır . Dünden itibaren 5,75 . koprunün de, boyle nehrm taş· 
kuruştan satılma~a başlanan ekı· 1 biı zamanlarda tehdide maruz 
traa Arpa şehrimizde serbest pi- 1 kılacatı göz önünde tutularak 
yasada bir iki hafta evveline ka. Nafiaca, köprünün şimal tara· 
dar 2,50 kuruştan satış muamelesi fında ve 11t sahilde bir çok 

rörmekle idi . mıbfuz ve dalgakıranlar inşası 
Hububat fiyatlarının yüksel· muvafık görülmekle inşaata ay-

mesi çiftçilerimiz tarafından se- larca evvel b•şfanmıştı. inşaat 
vinçle karşılanmı,tır • Faaliyetine hitam bulduktan sonra artık köp 
muntazam surette devam eden 
toprak mahsulleri Ofisi şehrimiz rüyü tehdit edecek bir tehlike· 
Ajanslığı dünden itibaren yeni fi. nin kalmıyacatı ıöylenebilir. 
yatlar üzerinden mübayaa terti- * 
batı almıştır , 

Bundan evvel müteaddit de-
Balıkesir Valisinin falın, Ceyhanın helisızlığından 

geçirdiği kaza bahs etmiş ve belediytnin bu 

Bugün iki takım 
karşılaşacaklar 

Havanının yatışlı o'masma 
rağmtn şehir stadyomunda lik 
maçlarına bugün devam edile· 
ceklir. Bugün yapılacak olan meç 
ta Malatya mensucat takımının J 

yenilmemek ve yarın Demirspo

ra karşı yapacatı maçı da ka. 
zanmak için haylı gayret sarfe. 
deceği anlaşılmaktadır. 

Eger bugünkü ve yarınki ma 
çı Malatya mensucat takımı ka
zanabilirse ileride gidf n diğer 
takımlar için " tehlike,, oluyor. 
Yok şayet şansları yardım et· 
mez ve Ziraat lisesi ile Demir 

spor kat şısında da yenilirlerse, 
evvelce de işaret ettiğimiz iibi 
.. tehlike ,, olmaktan büsbütün 
uzaklaşacaklardır. Malatya Men 
sucat takımını teşkil eden genç
lere biz sadece muvaffakiyet le 
menni edectğiz. 

Osmaniye adliye 
kadrosunda 

Osmaniye kazası mahkemesi 
kadrosuna 30 lira maaıh bir ha 
kim namzedi ilave edılditi ôğ 

renilmiştir. 

Ofis kadrosunda 

Toprak mıhıulleri Ofiıi A· 
dana Ajanslığı anbar m~m!JrU j 
gençlerimizden Bay Sczaı Zulam 
ile Bayan Dursun Tümer evim· J 

mişlerdir. Gençlere aaa<!etler di· J 

leriz. 1 

Çocukların muayenesi 
Geçen lkincitr şrin ayı içinde 

belediyeye ait çocuk muayene 
ve müşavere evinde 596 küçük 
yaşta ki çocuğun muaytne ve le· 
davileri yapılmıştır • 

de • 8 · bin liralık işin müoaka 
saya çıkarıldığı öğrcnilmi~tir. 

huıusta thesnmiyetle dikkat na B •h "k" 1 Bahkcsir: 6 ( Türksözü mu. ir ı tı ar suç usu 
zarını çekmişc4ik. Belediyemizin hıbirinden ) - Balıkesir Vılisi Ceyhanda bakkallık yapan 
mevcut bir umumi helinm tevsii 

B. Recai Güreli dün gece ışık· _Mustafa otlu Ali, şekerin kilosu 
)arın DMıskelenme iıini kontrol ve bir diğerinin de münasip bir 

mahalde ı·ncasına karar verildi · 43 kuruıa satılması lazımgelir · maksadile şehirde gezerken eski " 
k k"f" t h · d ken 44· kuruc üzerindrn 250 belediye meydanında bir oto· tini ve mi tarı a ı a sııatın a " 

b61e çarpmış ve gözünden ya· ayrıldığını haber almış bulunu· gram şeker sattığı anleşıldığın· 
ralanlDlttar. Vali derhal tedavi · yor uz. Diğer taraftan mahallat· dan dolayı mahkemeye veril· 

DAHİLİYE VEKALETİ VILA YETLERE 
YENİ BİR T ALIMA T VERDi 

Katil Karakuş 
teslim oldu 

KATIL VALiNiN, MÜDDEiU

MUMiNiN ELLERiNi ÖPTÜ 

Mersin : 6 (Türksözü muha. 
birinden) - Bundan on gün ev
vel Tece köyünde Doğlu köyün 
den olup Tecede oturmakta olan 
Osman Navalı tabancı ile öldü 
ren Hasan Karakuş vak'ayı mü 
teakip firar etmişti . Firar halin· 
de bulunan Hasan Karakuı Cum 
huriyet devrinde firarın hiçbir 
netice vermediğini anlaımış ve 
jandarmılarımızm ııkı takibinden 
kurtulamıyacağını kat'iyetle h:sct 
mit ve dün teslim olmuştur katil 
vilayete gidereic valinin elini öp· 
müş ve bilihere müdd~iumumili
ğe giderek teslim olmıta geldi· 
~ini haber vermiıtir. 

Mersinde parti kaza 

kongrelerine başlandı 

Mersin : 6 (Türkaözü mu 
habirinden) - Vilayetimiz da
hilinde Cumhuriyet Halk Parli
tisi nahiye kongrelerinin bun· 
dan bir müddet evvel hitam 
bulması üzerine kaza kongrele· 
rine başlanmıştır. 

Kazalaramızdan Mutta kon· 
greye 2 kanunoevvelde başlan 

mıştır. Diğer kazalardan Gül
nar bu ayın onunda, Silifke 12 
sinde, Tarsus 16 sında, Mersin 
kazasında da 18 kanunuevvel 
çarşllmba günü kongreye baş . 
!anacaktır. 

28 kanunuevvel cumartesi 
günü Vilayet kongrt.si Musin· 
de başlayacaktır. 

Çocuk esirgeme 
kurumu ayardımları 

Şehrimiz Çocuk Esirgeme 
kurumu geçen yirmi gün içinde 
ikiyüz fakir mekt~b talebesine 
2,292 kap sıcak yt>mek ve ayrı 
ca yüzelli çocuğa elbiselik kumaş 

Ankara: 6 (Türksözü muhabi· 
rinden) - Hükumet yakında, bü· 
tün memlekette büyük şehirlerde 

geniş mikyasta hava korunma tcc· 
rübeleri yapılmasını kararlaştır

mıştır. Dahiliye vekaleti, bilumum 
valilere bu hususta talimat vermiş 
hazırlıklar yapılmasını bildirmiştir. 

Büyük şehirlerimizde yapılacak 

olan tecrübelerin, çok geniş ve 
ansızın olacağı söyleniyor. Bu tec· 
rübeler esnasında alınan tedbirler· 
le hazırlanan S1tınaklar kontrol 
edilecektir. Tecrübelerin ne zaman 
yapılacatı kat'f surette bilineme
mektedir. 

Bölge spor ceza 

h~yeli azaları 

Beden Terbiyesi bölgemiz 
ceza heyetinin teşekkül ettitini 
ve bu heyete maarif müdürü Ek 
rem Gürsel, kadastro hakimi 
Cevdet Banker, Milli mensucat 
gençlik kulübü reiıi Fazıl Turga, 
Demirspor gençlik kulübü rdsi 
Dr. Ethem Göktaş ve kış spor· 
ları ajanı Bayan Fehamet &Taç· 
kın,ın (intihap edildiklerini bil· 
dirmiıtik. Ôğrenditimize göre 
ecza hey'eti azaları tebliğat ya· 
pılmıı ve gerek'i talimat ve· 
rilmiştir, 

Toprak tevzia h komis

yonu kadrosunda 

Uıfa defterdarlıtından müte· 
kait Bay Arif Önder Toprak tev 
zi Komİı)•Onu azalığına tayin e· 
dilmiştir. Bir aza daha kazanmış 
olan toprak tevzi komisyonu re
islitine de Bay Hilmi Tukyo'nun 
getirileceği söylenmektedir. 

Vilayetimiz dahilindeki top· 

raksız fakir çiftçiye toprak veri· 

leceğine dair dünkü sayımızda 

verditimiz habl r bölgemizde ıe 

vinç uyandırmıştır. 

Altan fiyat\an 

altmı almmırbr • tı yeniden kaldırım inşaatı için miştir. 
----~~----~-=-~~~~~~rn=~~~~i&~~------~-----...._,,.~~-----........... ~~~~~~~-.......~--tevzi etmiştir. 

1stanbul : 6 ( Türkszzü mu· 

habirindm )- Altın fıy1tlarında 

bugün bir düşüklük kaydedil 

miştir . Bir altının fiyatı 23,90 

lira idi • 

Sükunet bulmağa başlamıştı. 
M~mafih vaktını temamen kaybet
mış sayılmazdı; mademki Pelte. 
mart'ın ~alizini bulmuştu. Görülü· 
yordu k~ bu çamaşırlan ihtiva 
eden valız çalınan valizdi. Kasada· 
ki mücevh.erlerin aşanldıQ't gece 
çalınan valız •.. 

- Gece Bekçisinin Esrarı~ 
ÇEVİREN 

- Giriniz 1 diye bağırdı. 
Kapıyı açıp giren hademe e

linde tuttuğu kiğıdı göstererek 
olduğu haber veriliyordu. Banka
daki saatlı kilit muntazaman işli
yor ve hiç bozulma emmaresi de 
yok. Paristeki hırsızlığa ait elde 
edilecek mütemmim malOmatın 
kablo ile oraya bildirilmesi rica 
ediliyordu. 

YAZAN 

Claud Ascaln Tefrika 
20 

Sami Göksu 
- Ben kendi kendime söylü· 

yorum ki ehemmiyetle bir şey yok. 
Buraya gelen bir kimse için bir 
şey keşfetmek imkana yok. Tabii 
makbuzun kaybolması müstesna. 

- Bu şimdi geldi Mösyö 
Oucolin, dedi. 

Bir kablo telgraf oldutunu 
müfettiş derha anlamış ta. 

- Ah 1 Boenos - Ayrcs'ten 
cevap... dedi. 

Bu hakikaten Arjantin hüku
met merkezi polis müdürlüğünün 
imzasını taşıyordu. Ducolin telgrafı 

açtı. 

Tahmin edilditi gibi son iki 
tarih arasında şehir bankalarından 
birisinde esrarenaiz bir hırsızlık 

Valiz mes'elcsinden dolayı da 
müteselli olmuştu. Gösterilen iki 
tarih Carintis'in Boenos -Ayrcs'e 
vanp aynlışı idi. 

Derhal bir cevap yazıp hade
meyi koşturdu. Şüphe edilen bir 
şahıs olup olmadıtını, bankadaki 
adamlardan birisinin ölüp ölmedi· 
tini soruyordu. 

Bu son sual garip görünüyor
du. Fakat, Ducolin onun niçin SO· 
rulduğunu biliyordu. 

• • • 
Carintis ve kansı odalanna 

girdiler. Kadın koltuka oturup si
garasını yaktı. Erkek her dönüşte 
yaptığı gibi dolaba doğru gitti, 
açarak elbisenin cebinden bir cüz
dan çıkardı. 

Kısa bir kahkaha ile karısına 
döndü: 

- Buraya bak 1 dedi, emanet 
makbuzu alınmış. 

Kadın yorgun bir tavurla ce· 
vap verdi: 

- Tam iz üzerinde ... 

Kocası tuhaf bir eda ile baktı 

- Böyle söylemek hotuna 
gidiyor. 

Kadın mütereddit ve ayni yor
gun tonla 

- Ahmaklık ediyorsun dos
tum... Ben yorgunum ve üşüyo· 
rum da ... 

Erkek eli çenesinde düşünceli 
bir tavır aldı: 

Kadının yanına döndü : 
- Bak, benim fikrim iyi idi. 

Eter söz dinleseydin, çalınan mak· 
buz şimdi sende olacaktı. 

Kadın baktı: 

- Hayır, eğer valizde kıy
metli şeyler olsaydı, makbuzu böy· 
le rasgele yere bırakmaz, üzerinde 
taşırdın. 

Erkek yeniden kuru giilmele· 
rine başladı : 

_ • B . · Alrık• 
Avı guçlur. unun ıçın l'U ak 
cıları Links avına çok mer 
lar. bJ 

Şimdi vahşt olan bu _ 
eski Mısırlılar devrinde ko~ 
bi ehli bir hayvanmıı, e 
beslenirmiş. 

Aerodinamik tre111 

·ıı ı 

A erodinamik bir treJll 
·ıı yolcu nakletmek içı . 

fettiti kuvvei muharrike, •'!°' 
safeyi katetmek için bir 0~ 
lin sarfettiti kuvvei muha 
fazla detildir. 

Aerodinamik trenler 
kada, Almanyada ve ltaly,dl 
dır. Bazı fenni sebeplerd~ 
bu trenler henüz taamrnjjıll 
memiş vaziyettedir. 

Meşhut suçlar 91e ,t &iri 

betçi mahkemel Gbi 

Ankara : 6 (Türkıöıiİ · 
ha birinden) - Yeni 01, 
atleri üzerine meşhut ~ 
selerinin mahkemelere '0 

hususunda yeni kararlar 
miştir. 

Bundan böyle nöbetÇl 
kemeler ea ıeç saat ıS. 
kadar ıeltn hidiıeleri k• 
deceklerdir. 

Bundan ıonra gelen 
suç hadiseleri erteıi ı•~ 
dide adliyeye verilecekti'' 

Vazifeye geç 1 
belediye memut 

Ankc:ra : 6 (Türksas' 
habirindtn) - Muhtelif 
ye miJuscselcriode sofi 

tcftiş'er nctic•a'nde bıJI 
!arın saatinde vazife . ı. le , .... gdmediklerı ve "' ı 
meıai saati b.tmeden "~ 
vazifedı n ayrıldıkları f 
tür. 

Bü gibi m~murlar , 
dmlacıtı ıit i, daire 
de tecziye edilecektir. ~, 

1 b. . ~ ta yapı an ır tamını 

belere dıtıtı 1mıştır. 

1 

lir 
~tirı 

- Bravo... Sen k~ d 
benim kıymette g-örüY .;• toıı 

Kadın uzun uzun tirı 
ğ'uk bir iç çekişle . ~

- Ben hükmcdıyo 
di, doğ'rudan doğruya 

Erkctin nazarlan P' 
dü, riyakar bir sesle: ·

- Helen'im... Bepı tf' 
Helen'im, dedi, haki~~ ~ti 
teessüf etmeti düşünl1111 r 

Bir fikir avlıyacakıotf 1
" 

ni kaldırdı : eo 
- Rica ederim··· 

nakaşaya yeniden ba~ 
- Haklısın, biıİ 

r1cen batlıyan şeyler va k~ 
mazhta düşmek ahıD~ 
Bilhassa böyle zanı• 

o 
Kadının yanın~ d•' 
- Oucolin bıı t",. 

devam ediyor. Bu I' 
kardır. Buraya gelefl 
zeştcü adamlannd•" 



illan - Romen 
anlaşması 

On senelik bir İş 
birliği gaye si 

8,rlin : 6 (a.a) - D.N.8. Al
Ya ile Romanya arasında ce 

eden mÜ7.akereler sonunda 
biikümet arasında siyasi müna· 

erin islahı ve ticaret işbirliki 
lrı tesbit edilmiştir. 

General Antonesku ile selahi
r Alman erkanı arasında ge
ın Bcrlinde ikameti esnasında 
~ştınlmış ve çarşambegünü 
tnmışttr. Bu anlaşma on sene 
ktir, 

ovyet-Çin 
dosluğu 

'İıinci sabif ede11 artan ) 

eli ar11ında akdedilen an· 
•ııın komünizme karşı mü 
t hakkındaki üçüncü mad
iaı Sovyeller Birlifine karşı 
dıtı ve ımf dahili bir mesele 

hlkkında teminat vermiş 
Sovyet elçisi , hükümeti na-

verd ti cevapta , bu bcya· 
il kayid mal6mat ettifine , 

Sovyetler Birlitinin Çine 
olan siyasetinin hiç değiş· 

. il ayni kalmdkta olduğunu 

iıtir. 

'1oskova : 6 ( A. A. ) -
r: Sovyet Rusya büyük el-
Japonyaya, Ru'iyanın Çine 

aivaselin değişmemiş oldu
dair yapmış olduğu beya· 

lt\ıı - Çin münasebetleri hak
l dört aydır yapılmış olan 
"t)enattır . Bu beyanat son 

lırda . Rus - Japon münase· 
İllin normalleşmesi için sarf 
14 olan i•yretlerin mutlak 
tc akim kalmış olduklarını 
llıun etmemekle beraber , 

lcay. Şek hükameti tarafın
le1r11il edilen Çin ile Rus 

unun alenen ıevhid edıl · 

dolaşmakta olan bir çok 
lerı teslim eylemektedir. · 

Elen- ltalyan 
muharebeleri , .. 

"'•rıci sayfadan artan ) 

~}tüle kara zaferini kazan fır 
dır. lıalyHn hezimeti henüz 
!anmamış o:makla beraher 
lalar lngiliz sılahlaıı yardımı 
Yaya öyle bir ce.sa et misali 
itlerdır ki bu hayat yal
hedeft• varmağa kalmaya· 

ı daha büyük zaferler ve-
r " . 
lla : 6 ( A A. ) - Atina 

an: Bahıive nezareti, 181 

.'lı ltalyan teblitinde , Eic 
"de bir Yunan torpido muh 

batırıldığı hakkında ve
't <>lan havadisi şiddeıle tek· 

"1ektcdir . Bütün torpido 
!erimiz elvevm tam ve 
ille! bir halde bulunmak-

~tiııı : 6 ( A. A. ) - Roy· 
~-"••nın hudud muhabiı in· 
: Muharebe cephrsinden 

•on haberlere nazaran 
lar Cf'surıne liingü hü · 
ıayuinde şimdi Şimal 

·,.de Tıni Ye Mokra dat· 
lt.lyanlardan tımamiyle 

• erdir, 

48 ıaat z11fmda bu 
bilbasıa Mokra dat 

bıt. şimılinde büyük 
llluharebeler cereyan 
ltatyınlır çok büyük 

- ----- ------

TORKSôZO 

~ Padökale'de 
topçu düellosü 

Londr: 6 (a a) - Dün ak· 
ş.ım güneş battıktan sonra Pa 
dolcalede şiddetli bir topçu dü· 
ellosu olmuıtur. Evvela Alman 
uzun menzilli toplan Duvr'a dot· 
ru atrş~ baılamış ve müteakiben 
lnglliz toplı1r1 mukabelrde bulun• 
muştur. 

Alman tayyare zayiata 

Londra: 6 (a.a) - Dün 14 
Alman tayyaresi düşürülmüştür. 
iki fngiliz tc yyarcai zıyi edilmiş 
isede bunlardan birisinin pilotu 
sat Ye salimdir. 

Bir Yunan gazetesi 
neler yazıyor? 

Amerikan Sov

yet münasebatı 
Nevyork : 6 ( A. A. ) -

Nevyork Herald Tribün gaze-

tesi V aıinrton muhabirinden : 
Birlrtik Amerika bükümetleri 
1933 yıldanberi Vifadidoıton 

Ameı ilca konsof oahanesinin ye
niden ıçılma11na karar vermiı· 
tir. Bu, Sovyttler tarafindan A· 
merikaya yapıf an ille müsaade· 
kirhlchr. Bu mesele son anlar 
zaı fında Sovyd sefiri Umauıki 
ile Vela ara11nda yapal•n müli· 
katlarda müzakere edilen me · 
sclelndrn biıidir. 

lsviçre istikrazı 

Bern: 6 (a.a) - Yüzde üç 
buçuk faizli lıviçre devlet istik 
raZJ temamiyle kapanmııhr. 

ilan 
Seyhan Defterdar

lığından : 

Çukur Me1çit mahılluinde 

Müftü zade Müctcba'mn 1404 

8.00 

8.03 

8.15 

8.30 

8.45/ 

9.00 

13.30 

13.33 

13.50 

14.05 

14.20 

15.00 

15 10 

15.30 

18.00 

18.03 

18.40 

19.00 

19.15 

19.30 

19.45 

2015 

20.45 

21.tS 

21.30 

22.30 

22.50 

22.50 

7.) il 940 Cumartesi 

Program, saat ayarı 

Müzik: Hafif program 

Ajans haberleri 

Müzik : Program 

Ev Kadını - Yemek 

Program, Saa' ayarı 

Müzik : Şarkılar 

Ajans haberleri 

Müzik : Film ~rkıları 

Müzik : Riyaseticum. band. 
At yarışları tahmini 

Müzik : Sinema sesi 

Müzik : Riyaseticumhur Fi-

!armonik Ork. 

Program, saat ayan 

Müzik : Radyo Caz 

Müzik : Türküler 

Konuşma (Günün meseleleri) 

Müzik: Saz 

Saat ayan, ajans 

Müzik : Fasıl heyeti 

Radyo Gazetesi 

Müzik : Şarkılar 

Konuıma (Bibliyot!afya) 

Müzik : Radyo orkestrası 

Saat ayan, Ajans 

Konu§ma ( lngilizcc - Kı· 

sa dalga) 

Müzik : Cazband 

• • 
ASRİ SİNEMA 

DA 
SUVARE 

BU MATİNE 

8.45 AKŞAM 2.30 
Türk Sinemacılıtının emsalsiz şaheseri 

1---1~ ___ v~•--~1---
- 1 

__ E_R_T_u_A_R_u_L __ M __ u_H_•_•N--~I ı ______ c_a __ H __ ı_n __ E ____ _ 

-

nin Yarattıkları Türkçe sözlü 

Şehvet 
Kuırlb>ano 

Görülmemiş muvaff akiyetle devam ediyor 

• 
Bugün gündüz matinede 2 film 
Şehvet Kurbanı - ~on Koz 

• 
Pek Yakında • 

- . 
Madam Butterfly 

Atina : 6 (a a) - Essia adla 
Elrn gazetesi Yunan muvlffaki· 
yetlerini tebarüz ettirdikten ıon· 
re, ftaly anların Yunaniıtına ttar 
ruza on aydanberi hazırlanmakta 
oldutunu, Arnnutfuta en atçme 
ltalyan subaylarmın ve askule
rinin gttirilditini yazmakta ve 
yakında yapılacak ntşriyatla ltal 
yanların bu hareketlerinin isbat 
edilrcetini kayddmtktcdir. lira tohumluk borcundan dolayı 23.251 • Bir Yugoslav vapuru Karaömerli köyündeki 100, 250 2.l.30 Prorram ve Kapanış. 

------~~~~.:__....:....~~~~~~~-----~~---

lrlandaya gönderildi 

Londra : 6 (ı a) - Çeitu •· 
dandaki Yugoslay vapuru bir lr· 
landa sahil muhafaza gemisi ta 
rafından fena havada lcurtar1la· 
rak yedekte bir lrlanda sahiline 
gefrilmiıtir. Gemi fazla hasara 
utram~mıştır. 

ve 60 dönümden ibaret tarlala

nnın borca lcifi miktarı satala· 

etıiından ıhcılar1n tarihi ilindın 

itibarrn 21 pn zarfında Vıli· 

yet idare Heyetine veya Ot fter· 
darlıtı muracaıtlın ilin o'unur 

12551 

ilan 

Mürettip alacağız 

Matbaam1Z1n gazete lusmın

da çahşmak üzercbir mürettibe 

ihtiyaç vardır. ldarebanemizt 

müracaatları. 

r: o CJi! ·--
w:p+z 

Yurddaş !. 

Hava kurumuna aza ol 

İngiliz limanlarına 
mayn dökülmüş değil 

Adana Askeri satanal-, y 
ma kon.isyonundan: 1 L D 1 Z Möble Evi 

ve Atelyesi 
Londra: 6 ( A. A. )- Ami

rallık dairesi, Alman bışkuınan· 
danhtı tuafından neşredilen teb· 
litlerlr,lngiliz limanlırana mayn· 
fer döküldüjü balck1nda verilen 
hıberi tehib , bu maynlerin 
muntazaman toplattmldıjtm be· 
yan etmektedir. 

Alsastaki Fransızlar 
ve Alman tekzipleri 

Berlin : 6 [a.a J - Yan rrs 
mi mahfıllt.rin bildirditine göre 
Lorrnden ıonra Alıas da da 

1 (200) Ton yufıf pazarlık
la 11tın alınıcakbr. Muhammen 
bedeli (13500) muvakkat temi· 
nah (10l2) lira (50) kuruştur. 1 

2· Pazuhtı 10 - 12 - 940 
Hh pnü ıaıt 10 da yap.lacak· 
lir. latt kliluin belli gün ve ıaa t , 
te trmiDatlarile birlikte Adana 
Aıkeıi 11hn; ima komisyonuna ı 

müracaatları 12552 

BORSA 
Franıız dilini konuşan ballcın h:c Pamuk - Hububat 

1------:----,,---.,-----
hir edilecetine dair çıkan haber. KiLO FIA Ti 

leı inin aslı yoktur. CiNSi En az En çok 

ltalyanların Tancada 
yaptıklara bir taarruz 

Londra : 6 (a. a.) - Tan· 

c11dalci lngiliz konıoloıu ltal 
yanlar tarafından lnriliz posta 
hcıneıinde yapılan muameleyi 
lspanyol makamab ne1dinde 

proteıto t tmiş Ye bu mıkam · 
larla mutabık lcahnnuştır. 

ltalyanlH lngiliz post.hane· 
sine girere~ fotojreflan almıı
lard1r. Protuto:jan bir müddet 
sonra l u resimler alınarak h k · 
rar yerlerine konulmuştur. 

zayiat verdikten ve bir çok harp 

K. S· K. S 
Ko,&om= 12 
Ma.- parlatı •- 4-'1-,50--•·-so---' 
VL temili 47,50 48,25 
Kapımalı ı-__..:.--ı·-.....:....;,_-1 

Y. Pamutu 
Klevland 1 1-5=9..----i--,,60c:----I 

Su.aam 18 
K.bolday 
iuitday To. 

" yerli 7,7S 
Arpa S,00 S,25 
·uıaf 5,1S 

6 I 1111940 
Kambiyo ve p•r• 

il Bankasından alınmııbr. 
IJ~..c ,--._R_a_y_İf_m_a_rk _____ == -
Frank (Fransız) 
Sterlin (ingiliz) 5 21 

132 20 Dolar (Amerika) 
Frank isvi e 

malzemesi terkettikten aonra -----------
çelcilebilmiş!erdir. Yunanhlar bir 

çok esir aldılar • ltalyanlar El
be11na dotru ric'at ediyor. ltal· 

yan ric' eti bütün Şimal cepheli 
boyunca umumidir , 

Vurddaş! .. 

Kızılaya üye ol 

r 

1 ıı 
-

Zarif Ev 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

Eşyaları ı ı 
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 

Taşradan Sipariş Kabul Edilir 
ADRES : Adana Abidinpaşa Cadde•i Vakıflar Apartmanı Altmda .. YILDIZ., Moble Evi 
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Sayfa 4 
TORKSôZO 

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

:. Türksözü Matbaası: rita, Biliimum Matbaa işlerini Türkiyede •• • ~ 
• mevcut matbaalara rekabet eder derece- • 
• de tabeder. • • • • • • • • • i Tüıırlk~ö~ü <CüDt kn~mn : ! . - . • • i Sağlam, lemiz, Zarif 'Cilt ( Türksözü) 1 • • 
İ Mücellithanesinde Yapılır. 1 
• • 

Ol ısı 

7 B1rinci Klo~r'-
r _.,;I 

• 
T. iŞ BAN 

Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye P 1 in ı 

KE Ş lDE L ER : 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Aj ostos, 3 İkincite-şrin 
tarihlerinde yap,lır. ~ 

i941 1KRAMIYELERl ____.--/JtRJ 
1 :Adet 2000 
8 " 1000 
2 
4 
8 

85 
80 

300 

" 
it 

" 
" 
" 
" 

750 
500 
250 
100 
50 
20 

Liralık 

" 
ll 

., 

" 
" 
ti 

2.000 
3.000 
1.500 
2.000 
2.000 
3.500 
4.000 
6.000 

L ira ~z 
il 

il 

ti 

il 

il 

" 
ti 

P~ dana Halkevi Reisliğinden: ~
11

i 
~, . ~ 

lrlalkevi Resim ve fotoğraf Sergis• ~~a 

....................................................... 
İlan 

15 / 12 I 940 pazar günü Evimiz tar .. fmdan ~it ~ ~~e 
Sergisi açılacak VI! sergi 15 gün devam·cdc.cektir. ~e~~ıy,e~ l;,t:I 

etmek istiycnlcrin en geç 1~. / 12 I 940 pcr~~nqe gunu . 1~ ;~ın 
kadar Halkevi Büresuna muracaatla eserl,.nnı ve~m:lert ı ı!}ke 
Sergide juri heyeti tarafmdan derece veıı!en l ıocı ıve .. · 'tph 

\ Evimizce geçen sene olduğu gibi bu ıme de nakdi rıııJ ~irıı 
·ı k . 1e 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu, tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai \>e ticari her nevi banka muameleleri 

1 

Telgraf Muhabere Bilgisi Olan Orta Mektep 
Mezunu Memur Alınacak 

Posta, Telgraf ve Telefon Umumi Müdür
lüğünden: 

1 - idaremiz münhallerioe orta mektep mezunu ve telgraf 
muhaberesine vakıf olmak üzere alınacak maaşla veya ücretli me. 
murlar için müsabaka imtihaoı yapılacaktır. 

ven ece tar. d · 
h k. "h'm aı' ~ h Resitn Sergisi talimatnamesinin bu ususta ı mu ı <ıti 

qiğıdad1r: ~ıııu 
h ı l k. b .. tii11 ~ 

1 - Seıgiye o Halk.evinin bulunduğu ma " t ı u il 
. ~ 

e s 
2 - Resim muallimlerinin veya kendi zevkı ile çalışı~,~ eı.. . • ur ' 

törler iştirak edebilirfer. 

yaparak bu sahada kendiıini tanıtmış olanların Sergıye ıŞ :ili 

mahzur yoktur. Ye 
. . ' b tti'· t Var 3- Sergide teşhir edilecek resımlerın mevzu u ser rS uı A.rı 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

2 - Müsabakada muvaffak ohnların iaarenin teklif edeceği 
yerlerde mamuriyet kabul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvıtffak olanlara 3656 sayılı kanun bük· 
müne göre 15 lira maaş veya 60 lira ücret verilecektir. 

4 - Yağla buya, sulu boya, pastel, guvaş, ofort, taht• e' ~ı 
· grvür,a kara kal em,desen gibi resim san'atma dahil h N 

11 ~~u 
teşhir edilebilir. b. ııl ~? 

S- ifeşhir ,edilecek resimlerin doğrudan doğ ı uya ta 111

1.. }b1~ 
h h · 0· 01 '11 ı 

1 
Ziraat Barıhsıııd~ kun bıalı ve ihl ımıı hısCittuf hesıı plarına 

en aı SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile a~atıdaki plana göre ikramiye daA-ıldacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 " 2000 u 

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

100 " 50 il 5000 .. 
120 " 40 " 4800 " 
160 " 20 " 3200 " 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li. 
radan ııağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 dda, 1 E.nHil, ı Birinckanun, 1 Matt 
v~ 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

--------------------------------------------

Memur alınacak 

4 - idare dahilinden müsabakaya iştirak edecek hat başbakı . 
cı, baş müvezzi ve bakıcı ve müvezzilerin 30 yaş ından evvel ida
reye intisap etmiş olmaları şarttır. 

5 - idare haricinde müsabakaya girmek istiyenlerlo halen 
k'are dahilinde buJunan muvakkat memur, muvakkat bakıcı ve mü. 
vnzil< rin 7R8 sayılı memurin kanunun 4 ncü maddcsindrki şartları 
haiz ofmalar1 ve Devlet memuriyetine ilk dtf'a almacaklann 30 
VE şını geçmemiş bulunmalan lizımdır. 

\ · 6 - Halen idarede müstahdem olanlardan müsabakaya gir· 
1 mek istiycnlcr 20 - 12 -· 940 Cuma günü akşamma kadar bir 
1 dilekçe ile ve idare haricinden girmek istiyenler de y ine mez.ldir 

. tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı müsbitclerile birlikte imti
hanların icra o~uııacilğı 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 
muhabere bilgisini isbat edenler umumi l:ilgilcrden de 26-12-940 
pt'rşembe günü ıast 9 da yapllacaktır. 
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pılmış olmasa lazımdır. Kartpostaldan ve va er angı ar ~ . 
yapılmiş kopyalar ve büyütmeler kabul elunmaı. . t ~:ı~· 

6- Serginin küşadından bir gün önce ka ljul_ edihı>'Jeı' ış1 
arasında Jüri bir s~çma yapar ve dereceler vem. Bu ·d'r ~i\ 
te .. hir esnasında eserlerin üzerinde bir etiketle gö i t~rilmclı 1 

t ~rı 
w ı1 ~l 

7- Derece alan eserler 19/Şubat/1941 i takip eden P ,ç~ıt>'i 
halkevleri açılııı yıldöoümünde Ank~ra halke~ sal~ound• '" '.'1ı 
olan halkevleri umumi resim sergisınde teşhır cdı mck t•ı k 
mükifatma namzet oimak üz~re nihayet 1-Şubat-1941 

·Jif· ~QP 
1 k 1 1. • •• d · ınıel• ~~ti Cumhuriyet ,halk partisi gene se reler e5ıne gon erı 11 ~ 

• ger ~y 
8- AnkaradakHalkevleri Umumi resim sergisi iürist 0şıı ~.'I 

simleraraınnda ayrıca bir seçme yapmak, s-1nat hakıııtıP ~~trtl 
sergi için zayıfJbuldutu eııerleri reddetmek selahiyetine ""~~.~~: 

9- Halkevleri umnm resim sergiıin~c 1 inci, 2 inci, 
3 0~~ ka 

üncü 5 inci dereceleri kazanan eser sabiblcrine aldı~' tl;A ~' 
göre bir para mükafatı verilecektir. Buna ~~kabil müki' ı:i~ 
eserler Partice hediye olarak kabul olunabılır · ~ıj Dij 

b• f f . . d çJ•" j~lll Ayni zamanda Evimizde ır otogra aergııı e a (i 

l
; se~giyeancak fotog,af amatörleri iştirak edebilir. • ~Ct~t 

- • 13 18 b' dlflJ •İ)L 
1 Sergiye 1konacak fotograflan a.sgan X e 8 I h P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: r 

1 - ldaremizd .. h 1 1 ·· l' · ti L' 1 Acele satlık dükkan 
e mun a maq ı ve ucrct ı memurıye ere ıse 

mezunları musabaka ile alınacakbt. 
2 - Müsabakada ff k I . "f d . 
d 

. muva a olanların darenın tekh e eceğı 
yer e memurıyet kabul et 1 . 

3 
M me en şarttu. 

- usabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hük 
müne göre (20) lira as\1 maa- (75) ı· ·· t ·ı k · w veya ıra ucre ven ece tır. 

4 - latcklilerin 788 sayıh Memurin Kanununun dördüncü mad 

desindeki şartları haiz olmaları ve Devlet Memuriyetine ilk defa 
gireceklerin (30) yaşını geçmemiş olmaları lazımdır. 

5 -·Musabakaya girmek istiycnler 14-12--940 günü akşa. 
mana kadar dilekçe ve evrakı milsbitelerile birlikte imtihanların 
icra olunacağı P. T. T. merkez müdürlüklerine mürac1'at etmelidir. 

6 - Muaabaka Lise mevcut olan P. T. T. merlcu müdür1ük 

Jerinde 19-12-940 perşembe tünü saat (9) da yapllacaktır. 
12531 2-S -7 - 11 

şarttır. de'ee b, 
Ölü Vanlı Ahmed kazı Aliyeye aid Kapalı çarşıda 172 rıuma- Beğenilecek eserler için .nakti mükafat verilecek ve . fo1~. C 

rah dükkan sathktlr . zanan fotografler Ankara Halkevinde açdacak umu"1
1 

,1c' ~ iç 
isteklilerin mezat salonuna müracaatlan ve icabeden taf.silatı se rgisine gönderilerek orada da kazandlklan taktirde •Y ·~ 

almaları ilin olunur . 12534 5- 6 mükif alacaklardır. i~~ 

~------------------------------------------

Abone ve İlan 
Şartları 

Seneliği 1200 Kr. 
Alb aylığı 600 ,, 
Üç aylığı 300 ,. 

Aylık ta abone edilir. -
lıanıar için idareye 
müracaat etmelidir. 

T~R.K.SÖZ-t:f . \ 
' c;;ONDEUK. <;.AZl'R - Al>ANA -

Sahip ve Başmuharriri ...__... ' 
F:ERıD CELAL O.ÜYEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD GÜÇLÜ 

Basddığı yer: TÜRKSÔZÜ Matbaası 1 

--------------~-------------------- [ 

Seyhan Maarif Müdür.lüğüode 
b'd 

Cinai Miktarı Muhamınr'1 
Metre 

Lacivtrt kumQş 350 400 650 ~ 
Adana O~retmen Okufu talebesi için alınacak ktılfl~~ı 

/ 
11 940 tarihinde yapılan eksiltmuinde veriltn fi:Jt h~ ıı' J 
de görülmcdifindcn eksiltmenin on gün daha uzatılrJJ 11S' ~ 
lesinin 10-12-940 salı günü saat 14 e bırakılmas•;s~ 
rilditi ilin olunur, 1 

l\ 
1~ltı 
ik 


