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l<MEK FIY ATl..ARI 
ÜKSELMiYECEK 

elahiyettar )ardan malumat aldık 

t P HE 
RfSiNDEKILERf N 
~ZIFELERt 

F.erld CellU GÜVEN 

u harp bize gösterdi ki, 
cephe gerisinde bulunan
ların vazifeleri, hudud bo· 

döğıjşenlerin vazifelerinden 
hafif, daha aşağı değ-ildir. 

· • koca Fransanın ma~lübi 
CWhe gerisinden başlamış-

&ir ordunun arkasındaki halk 
i sağfam ve vazifeleıinde 
~ de~ilse, ileride çarpışan· 

't kadar cesur, ne kadar ma-
, ~c kadar mukavemetli olurlar

İS1 lfı111\1ar sonuna kadar dayan· 
~ tırıa imkan yoktur. 

bir . 4ıe lngiltere; e~er bu millet 
iy• . tleyi hep birden kabul et-

Bu~d Ayın lıilMurıun bundan 
bqylc Ort.ı ~\ııadoludn 8 · 8 .50 
ve bölg ... ruizde de 7, 2.5 ve 7 • 7.5 
kuraş cc;ıısı Uzu•indcn c;atılaca
ğına da;r Başvekalt tin tamimi 
bu tun . .Yurt çiftçileri arasında ol· 
duğu gibi şthrimizde de buyuk 
bir memnuni,yc.:tle J..arşılaoırken 
ba:n ~m~cleri de cnd;ş c,yc duşur · 
muştur. Bu endişeler, ekmek fi. 
yatlarıoao yUkselt Ct•ği ve b~ğda• 
yan pazarlarda pahalanacağı şek· 
!indedir. Halbuki bu gibi endişı:· 
lere zerre .luıdar mahal yoktur. 
Zira ekm~klerdeki bugUnku narh 
buğdayın kilo~u 8,50 kuruş oJarak 
kabul edilert:k konmuş olduğun· 
dan ekmek fiyatlımam yUksclecl!· 
gi dUş'JoUlmeıuelidir. Pozarlarda 
ise, buğday esasen 8 ve 8.50 ku· 
ruştao aşagı sahlmnmakt.a~ır. Bi · 
naenaleyh ne e)lmt·k fiyatlarının 

daha fazla yUkselcct ~i ve ne de pa· 
zarlarda yapılan serl,l'st satışlar· 
da ' b~ğday fiyatlarının artnca~ı 
doğru dc~ildir. IIcr turlu endişe· 

Bir bombardıman ta yya resine of!jı rbir 

bomba yük lctillr ken 

Alman üslerine 
yeni hücumlar 
Belçika ve Fransadaki 

havva meydanları 

Londra : 7 ( A. A. ) - 1 lnbcr 

alındığına göre, bu g<>ce lngiliz 

tayyareleri İfgal altındaki Bclçi· 

ka, Frnn~a ıırazisiodcki tayyare 

mt'yd:ınl:ırıAa akuılor ynpmışlnrdır, 

Veni ticaret anlaşmaları 

;ısveç ve Macarlalla 
müzakereler olacak 

. .. ••••• • •• o •• '+ 

Ankara : 7 (TUrksözU muhabirinden) :- lsveç 
hUkOmetlyle hUkQmetlmlz . arasmda önUmUzdekı 
günlerde yeni bir tlcaref .. ~e_ kllrlng anlafması mu
zakerelerlne· baslanacakbr. Macaristan hUkOmetlyle 
yapılacak ticari göru,meler için de bu ayın ortala- , 

! rma doAru Budape,teye_blr ticari heyetimiz gide- ~ 

cektlr. .. _ .... j 
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PORTAKALLARIN SEVKİ __________________ ,_, _______ ._.. __ 

Münakalat vekaleti 
vagon ihtiyacını sordu 

R0Mtl'DA 
İKİLİK! 

FAŞiST PARTlSt iLE 

ORDU ARASINDA iHTiLAF 

Onlkl ada umumi vallsl ve 

Ege kumandam da azledlldl 

.~ t lehlıkeleri aralarında tak
~emiş olsalardı ada çoktan 
İÖterdi. Bir gecede bir şehrin 
'tJ>he hattı gibi bomhardman 
tirıi, yandığını işitiyoruz. Bu 

h r ycrsi.tdir. Bilakis butuo mil 
ldçe !'ıt!Vİnmcliyiz, ki buki\met 
bugday fiyatlnrınan ga,}'ritabıi bir · 
surdt~ zamnn zıımon nrtmnsrn\ 
önlemi~ ve murıı.kabe koymuş 
olmaktadır, Bu ic;e h ·piı ı iz iç in 
hayıı la v..., ~evin çli bir hnrl kl ltir . 

~~~-.--~~~~~~~- ,\luRakalat V ckaletiaden dun 
vilayete gelen bir yazı ile 
lı ölgenıizıl l' rı diğer lıölgdl'l'A .rnpı · 
foc3 k porfokal V <! rıııındftliıı :se v · 
ki için az:\nıİ ne kndar vn · 

gon lazım olduğu <orulmuştur . Ve 
kfilct ou ııı ah.ıılUn kilo oluraJ, 
toptan ıııilünrıııı ve ağaçtan top 
la· ışı itib.ıri~' l ı: hta yonlnnll\ c:e v 

Londra : 7 ( A. A. )- Roy
teı siyıısi muhabirinden : MdTeşal 
Bado~liyonun istifası ve yeı ine 
General Kavalaronun getirilmesi 
Arnavud:uklaki bozgunun g~niş
li~ini g5steren bir şey değildir . 
Bu had'sc iki tüılü tefsir edilebi· 
lir : Ya Bafoğl iyo Arnavudluk
taki a'keri harekatın u~radığ'ı mu. 
vaff.: kıyetsizliklcrden askeı f şef
leri m'eııul tutmak isteyen Faşist 
J?lll !isini tcstmio etmek için bütün 
kaba ha ller kendisine yüklencı ek 
azledilm iştir. Yahut l ı alyan ra:J
vosunun rla ilan eıti~i gibi parti 
teşk i ll\tının la'\.: ındı~ı v111iycte m11-
h ı, lif ol drı ğ u iç'n hak ika en İ~tifa 
etıııi~t r . 

1e kadın, çocuk, asker ve 
hep bitlikte l>ir mukave

~linclc dimclik dnyandıklarını 
~0tıı7.. Üç aydır fa <; ı l a:;ır. bom-

1\ l.oııdranın lıundaıı soııra 
Ilı SOğ'ukkaıı 'ılığı, aynı CC'S l · 

t sabn göslarcce~foe süı>hc 
t. 

İl.Ji rnücadclcde Anadolunun 
e maruz kalmıyan hangi 

\'ardı. Duınlupıııarı, Sakarya· 
'- #\rıadolunun sabrı, muka ve· 

t• " ~azanınıştır. 
.,c Un için, cephe ile ~e~id~· 

lıer hususta kendilt:rını bır 
,ıifeye, yani müdafaa vazife
~bi tutmaları şartbr. 
(1 b " "k ~tideki vazifelerimiz ~uyu~· 
11tlki bazıları için fuzulı go-
1Şık söndürme işinde, ileri 

ita bulunduktı yeri gösterm~
~rı sigarasını içcmiycn . bı~ 
· kadar, kendimizi vazıfelı 
. . Bunun için başkasının 

~trol etmesini bekliyece k 
' kendi kendimize vazifeleri· 

1 >•Pınalıyız. 
elil ~tideki vazifelerimiz çoktur. 

Yalnız bir ışık söndürme 
tildir. Az harcamak, buna 

gerek toprak mahsullerini 
tk sınai istihsalleri çoğalt

lilc tasarruflarına son dere
at etmek, hiç bir şeyi is
tınek, harbe girmiş ve b~r 
ledbirlere tabi tutulmuş gı· 
i kendimizi kontrol etme· 

l>ıışünülmcden sarf olunacak 
. a yiyeceğin, bir yudu~ 
rı, bir arşın bezin kıymeti 

ttçtikçe artmaktadır. 
' Uınet tedbirlerini alır, hü

ı.. hcrşeye bir fren koyar, 
>ttkJernck do~ru bir şey de· 
~Özümüzü çarşı pazardan 
iç inzibatına çevirelim. Bu 

a bazı tedbirsizliklerimiz ve 
İklcrirniz yok de~ldir. Silah 
den, top, tayyare i\irültü

uzak • bulunuyorsak bu 
Q içinde yuvarlandığı müt· 
i\cun çerçevesi h~ricinde 
Olduğumuzu göstermez. 
J\c getircbeğini kimse bi
~ tdcmez. 

ts kesilinceye kadar çalı
~ruri olan bir devirdeyiz. 
~ 'ıtıizin sayısı yoktur. Ko· 

'metlerin dehşetini takip 
"t bunları gözönünde bu

• ıreride bulunanların va-
llelerden ibaret oldutunu 

kMidir. - -

Arcalt, ,,url111 bir ç q i( lk· 
nwk U<; ıılU ikame c dıldigi takdiı·d .. 
cknH·k fiyatlıınolll\ lıir t..: nziliil 
h~k ı ( nt·oil ır. 

lsviçre Loudrayı 
protesto etti 

Bern : 7 ( .a) - fsviçre hü· 
kümeli 4-5 ilk kanun gecesi Cc· 
nevre mmta.kası üzeı inden İngiliz 
tayyarelerinin uçuşunu Londra nez
dinde şiddetle protestoya karar 
verdi. 

~Y. . - . Cepheye gııl ~ r yuzlc gıd~n a<ık:rlcri 

OENUBIA KARA 
VOllLARI iNŞASI 
Köy yolları da yapılıyor 

Geçen bir ay zarfında vUAyetlmlz hududları ırınd: 
ne kadar •o•e yapıldı? Hilen yapllmakta ve Y-:!1~:g~~e-

lan ,oaeler, yollar ve köprüler nerelerde ve 
;ldlr? BUtUn bunlar hakkında okuyucularımıza kısaca 

lomat vermeaı faydalı buluyoruz. 1 1 1 
ma Bedeni mükellef amc e er e 

Yugoslavya ve 
yeni nizam 

Belgrad : 7 ( A. A. )- Roy 
ter : Başvekil Sritkoviç bir nut· 
kuoaa , rYug_oslavy.anuı yenı ~~
rupa niı.am10ın kurplmasana ,ı.ş~ı-
• k etmeğe amide olduğunu bıl· 

ra · t' "K l dirmiş ve şöyle demış ır : . ra 
N .b. tarııfından tayin edılen ve 

aı ı k' 
1 b"r kaç senedir de ta ıb o unan 

h~rici si)aset sayesinde Yugos· 
lavyaoın beyncl~il.el . ~urum kar· 

ndııki vaziyetının I} ı oldutunu 
ŞIBı k . . h 
söyleyebilirim . Memle ~lı~ıı e· 

- harbin vücude getırm·ş ol 
nuı 1 . r 
d 1\o bütün müşkülatı ön emış ır . 

u6u " •-·ı·t 1 F k t eminiz ki bu muşl\.u a su · 

inşa ve tamir, edilmekte olan 
Adana - Kozan - Feke- Saim· 
beyli - Kayseri hududu ve Toprak· 
kale-Osmaniye yollarına iş prog
ramı mucibince nihayet verilmi~tir . .. 

Kadirli-Toprakkale yolu; iic· 
reli Nafia tahsisatından verilmek 
suretiyle köylüler laraf ından yapıl· 
maktadır . 

Adana - Karataş yolunun 
6+ 600-8+ 030 kilometreleri ara· 
sında şose tamir tınm biran evvel 
ikmaline gayret edilmektedir. 

Adana _ Karataş yolunun 
o+ ooo- 0+ 400 kilometreleri . ara· 
sındaki tamirat ise sona crmış ve 
yine bu yolun 17+ 000- 20 t- OOO 
kilometrelerindeki tamirata da bu 
günlerde başlanmak üzere tertibat 
alınmıştır. 

Ayasarranda'yı 

işgalden sonra 
ELENLER ŞİMALE 

DOGRU YÜRÜYOR 

• 
Ayasaranda'yı İtalyanlar 

yaOma etti. Şehre alef 
verdi. Bir çok ltalyan 
esiri alındı. italya hava 
baskınları tesirsiz kaldı. 

• 
Atina: 7 (a.a.) - Yunan Baş

kumandanlığı 41 numaralı tebliği : 
Cephenin sol cenahında kıtaatımız 
düşmanın Bistritsa nehrinde gös 
terdiği mukavemeti kırarak bunları 
geçmişler ve Ayasaranda şehrini 

işgal etmişlerdir. Kıtaatımı~ hatl~
rını şimale doğru ilerlet~ışlerdır. 

Ricat eden düşman şehrı yağ'ma 
elmiş ve yakmıştır. Tayya~ele~ ta· 
rafından bombardıman edılmış .o: 
lan bir İtalyan torpido muhrıbı 
limanda suya batmış olarak kal
mıştır. Cephenin di~er kısımlarında 
muharebeler muvaffakıyetle devam 
etmektedir. Elimize geçen ganaim 
meyanında iki top ta vardır. 

( Gcri-;i UçUncU s:ıyfada ) 

kısmı "hııkkııırf,: 
ni j,tcmiştir. 

.1 .. _ 0 t .. t - L u1 

f·f'- ':IA4..- - •J • 

H r ne ol u ı sa olsun bu ha\ 
l ;ı ly tıd .ı ordu ile F ... ş si p a rtiı;i 
ar;ısında c drli lı ı r ık ı l k zuhur 
.. ıtı6ı ni !!liösre rmC'klc . ir. Mareşl!l ,.. .... -

( Geri~ı Uç-Unclfsnhılcde"J 

Götürü vergiye 
tabi müesseşeler 

AYBAŞINA KADAR MÜRACAATA\RI LAZIM 
Ankara : 7 ( Türhözü mu

hahirinden ) _ Muamele vergisi 
kanununda . ı .uafiyet hakkı Veril
memiş olan bazı !lun'i ~~essese
lere götüıü vergiye tabı tutul-

l'stemck hakkı muamele ver mayı . . 
· · kanununun 27 ncı maddesınde gısı . . . 
•apılan tadilatla verılmıştır. An· 
~ak bu haklardan istifade için iş 
s hiblerinin bu ayın sonuna kaıi•H 
ıneh ılli varidat dairelerine müra· 
ca ı t ederek götürü vergiye tabi 
tutulmaları için esasen takdir ko
misyonunun vaziyetleri tetkik edip 
bir miktar teshil etmesini isteme
leri lazım i ır . 

Bu müesseseler işçi sayısı ve 
muharrik kuvvet bakımından mu
afıyet dışında kalan ve bu bakı_m· 
dan vergiye ıabi olan sınar mu· 

h.b . d dahil ol-esseselerdt'n, sa ı 1 e _ 
duğt1 halde i~çi a_ayısı gunde onu 
ve muharrılt kuvveti de beş bey 
gi:i geçmiyen sınai müesseseler 
ile muhaı rık kuveti on beygiri 
geçıniyeı. elekli değirmeııleıle mu· 
afiyet şartlarını haiz olrnıyan elc\c. 
siz ve muharrik kuvveti on bey-
gire kadar olan değirmenlerdir . 

Bu nevi küçük sanat ııiüesse · 
sclcıi bu ayın son gününe kadar 
ınüracaat ederlerse kendilerine 
götürü suretiyle vergi tahakkuk 
edilecektir. 

-

Fransız Hindistanı 
Dögol tarafında 
TEŞRU MECLlSl MOHJM. 

BİR KARAR VERDl 

Pondişeri : 7 (a.a) - Fransız 
Hindistanının teşrii meclisi kabul 
ettiği bi. karar suretinde _ bül~n 
müstemlekenio general Dogolun 
idame ettiği Hür Fransa hareketi· 
ne tam bir müzaharet gö~termek · 
tedir. 

~ 

Londra : 7 ( a.a ) - lngiliı 
tayyarele Çarşamba günü hiç bir 
tayyare tahrip etmeden r düşmanı~ 

altı tayyaresini düşürmüşler ve bır 

düşman destJoyerine iki isabet 
kaydetmişlerdir. Geminin yanına 

da bir kaç bomba düşmüştür. Ge
mi iyice yana yatmıştır. 

ROMANYADA CEZALAR 

Bükreş: 7 ( A.A) - Yeni bir 
kararname ile askeri mahiyette is
yan mürettip ve müşvikleri . idam 
cezasına, böyle bir harekete bılcrek h:n a halledilecek lir • Beynelmil~l 

bütün münasebat sahalaıında go
rüşmeye ve müzakerelere . ye.r 
vardır. Biz de Avrupanın ~enı nı· 

zam teşkilatına iştirak ed~e~·ı" · 
Her mesele hakkında goruşup 

müzaif ere edebiliriz . Fakat emin 
olahilirsiniz ki memleketimizin em
niyet, istiklil ve hürriyetine halel 
i!l~ycc,ktir • 

Adana _ Kozan yolunun 
ıı+250-21+20o kilometreleri a· 
ra ındaki şoseye lüzumlu taşlar o-.. 
caklardan çıkarılmakta ve ayni yo 
lun 3+000-7+ 000 kilomatrcle· 
rindeki imalatı sınaiye inşaatına 

devam edilmekte, o+ ooo-9+ 500 
kilometreleri arası için de kum 

MİLLİ PİYANGO 
ve istiyerek iştirak edenler de mü
ebbet hidematı şakkaya mahküm 

edileceklerdir. Üç genaralden mü· 
teşekkil bir askeri mahkeme 24 sa-

Tam Liste İkinci Sahifede 
(Gerisi uçuncU sayfada) 

at zarfında hüküm vermeye sela~i
yattar kılınmıştır. Bu mahkemenın 

vereceği hükümler on saat zarfında 
infaz edileceklerdir. 



NE VAR? NE YOK? 

Dünyanın hemen her tarafında asma koprülcr mevcuttur. Bunlar 
Çelikten yapılmışlardır. Yalnız Cavadaki asma köprü müstesna 

Cavadaki bu asma köprü çelik asma köprüler tarzında yapılmış oldu· 
ğu halde, çelik yerine inşaasında bambo kamışı kullanılmıştır. 

J apon horozunun kuyruğu dört buçuk metreye yakın uzunluktadır. 
Japonlar bunları birbirlerine düğün hediyesi olarak verirler. Bu 

uzun kuyruklu güzel horozların ömürleri kuyruklarının uzunluklariyle 
makusen mütenasiptir. Beş yıldan fazla yaşıyamazlar. 

Işıkları maskelemede 
noksanlıklar görüldü 

Vilayetin Adanahlara tebliği 
t-Bazı evlerde yapılan mas., re maskelenmesi. 

keleme : işit rinde pencerelere a· 7- Yine ekse• i dük kan!:!r 
sılan renkli perdelerle kiğıtlaran yasak savarcasına lambalarını 
ince veya açık "nk oluşu İç"i· lüzumu veçhiyle maskelememek· 
cie yanan lamba rziyalarının pek te olduklarından dükkanların içe. 
uzaklardan görülmesine ıebebi- ·ilerinde de bol ışık bulunmakta 
yet vermektedir. Bunların evvel ve "dolayısiyle pek uzaklardan 
ce yapılan tebliğata uyıun ola· görülmektedir. Bu ·gibi yerlerde· 
rak tashihi. ki ıııklar nibayci dükkan işleri· 

2-Keza bazı evlerde P'nce ni görecek kadar hafıflctecektir. 
releri :maskele•mtmiı odalara 8- Motörlü nakil vaıntala 
giıib çıkanlar işleri bitinceye ka rından bazılannının lambaları a· 
dar odanın lambasını yakmakta çık renk boya ile boyandığı için 
dır. Maskelenmemiş odalarda mu bunların ziyası pek uzaklara ka· 
vakkaten de olsa ışıklar yclcıl· dar yollan tenvir etmektedir. 
mıyacakbr. Bunlar da tebliğat dairesinde 

3-Yine bazı evlerin mtrdi· lambalarını · maskeleyeceid~r ve 
venlerinde ve açıkta bulunan ışıklarını hafifleteceklerdir, 
lambalara maskelenmemiş oldu· 
tu halde eve girib çıkanlar veya 9 - Açık renk boya ile bo-
aşağı yukan inib çıkanlar bu yanmış otobüslerin havaya gelen 
lambalan yakmakta ve dolayı· '. üst kısımfarı da ko)u mavi renk. 
siyle ışıtı s~kata ve havaya ~k·. \ te boya ile boyatılacaktır. 

ıettirmektedırlcr. 1 Bu ve hu gıbı 1 10- Nehir kenarındaki bina 
yerlerde bulunan lambaların ha· 1 laran suya karşı olan pencerele· 
vaya ve yımlara .karşı tamamen rinden kapaksız veya pancursuz 

maaİnın yasa olduğu bilinmeli- J yu ~avi b~ya ile veya . kirli y~ğ· 
di~ 1 

4-Keza bazı evler antrele
rine işık sızmaz bölme veya ka· ı 
pılarmı açmaktadarlar. Bu evler 
sözü geçen bölme veya perdeleri 
asmadıkça kapı karşısındaki lam 
baiarını yakmıyacaklardır. 

2 - Bir hayli kahve ,·gazino, 
tczaM ve ticarethanelerde •tık 1 

larla henüz maske1enmemiştir. 

Alikahların derhal temin etmesi. 

11- Bazı kimseler ellerinde 
taşıdığı eltktrilc ceb . fenerlerini 
mas~esiz olarak yakmaktadırlar. 
Bu fenerler do her ne suretle o· 
)ursa olsun maskesiz yakılmıya· 
cakbr. 

sızmaz bölme yaptırılmamış bu Üretme çiftliği ve İnönü 
lundutundın kapılar açıldıkça 1 • 

ışıkları dışarıya aksetmekted'.r. okulu ınşaatları 
Bu noksanların hemen düzeltil· 
mesi. 

6- Küçüle dükkanlarda ya- 1 

kılan lambalar tarif edilen şekil· 1 
de maskelenmediklerindtn bun 
lann ışıkları kaldırımları da ay· 
dınlatmaktadır. Her ne ıuretle 
olursa olsun yakılan lamba ziya· 

ları kalJırım ve sokaklara akset· 
tirilmiycceğine gör~ dükkanlarda 1 

yakılan lambaların bu esasa gö· 1 

Fakat, sonunda tehlikeyi atla· 
tacağız Mademk· kb . · ı ma uz ısme 
yazılmış de~ildir. Sonunda valizin 
emane~e bizim tararımızdan konul· 
cı.uğu •s?at edilemiyecek. Bu bel
kı de bızzat Pellemart'ın k d" . 

r d en ısı tara ın an konulmus olab·ı· H heh l.. ı ır. eh, 

- Sen· ne yapacaksın ? 

- Ben mi ?.. Hiç bir şey 
Şimdiye kadar olduğu şekilde ya~ 
şamağa devam etmek. Zamanında 
yemeğe inece~iz, bu akşam numa
ralarımızı yapmata gideceğiz, son
ra supe yapacağız... işte müteba
kisi de böyle... Cenupta bir turne 
ve sonra mükemmel bir tatil. Her 
zaman böyle. Carintis iyi bir ka
zançla inzivaya çekilecek ve güzel 
Madam Fourmont'un yanında me
sut yaşıyacak ... 

Parmaklan ile korkunç bir 
neş'e ile saydı : 

_ Boenos • Ayres bir, Paris 
·k· Bu bize bol bol kafi gelir. 1 .... 

77.826 liraya ihale e-.iilmiş 
olan Pamuk ıslah ve üretme 
çiftliğine ait üç kütlü ve tohum 
an barı ile 29. 700 liraya müte· 
ahhidine verilmiş bulunan on 
dershaneli ismet lnönü ilk mtk· 

tcbinin inşaatı henüz ikmal e· 
dilmemiş oldupndan iı şaata 
hız verilmiştir. Bu iki mühim in
şaatın yakında tamamlanarak 
sona ereccğı ümit edilmektedir. 

-- Gece 
Kadın kanşık bir ses aksi ile 

cevap verdi : 
- Evet, bol bol kafi ..• 

- Haydi küçük hanım yine 
hırçınlaştın. .. Kuvvet verecek bir 
içkiye ihtiyacın var. 

Garsonu çağırdı : 
_ Bize iki viski ve bir şişe 

soda getir. 
Carintis bir kadeh doldurdu 

ve onu gözü hizasına kaldırdı ve 
uzattı ... 

- Müstakbel müsterih yaşa

yışımıza ... 

Hepsini birden dikti. Helen 

TORKSôZO 

RL 
Askeri Hastahanemiz 
yeni binaya taşınıyor ı 
Eski Askeri hastahane Kız Lisesi olacak l 

Bir muhtekire 
•• •• surgun cezası 
Bir top kaput bezini 1080 

kuıuşa satmak suretiyle Milii 
Korunma Kanununa muhalif ha· 
reket etmckt.-n suçlu olarak 
asliye birinci ceza mahkemesine 
verilmiş olan kapalı bedestende 
manifaturacı lıyas Çelik h: kkın. 
daki duruşma dün niheyete er· 

Askeri ha&tahanr. Dilberler se 
kisinde yapılan yeni modern bi · 
nasına taşınmağa başlamıştar · 
Eski binanın da mckteb olarak 
kullanılacağı söylenmek tt dir.Ha· 
ber aldığımıza göre uki bina 
baştan başa temir tdilerek Kız 
Lisesine verilecektir. 

~.ı1e1sinde yapılacak 
güreş müsabakaları 
Mersin: 7 (Türksözü Muhabirin· 

dt'n)- 8 Birinci kanun 940 Pa· 
zar günü s<1at 14,30 da şehrimiz 
stadyomunda gtçen pazar oldu· 
~u gibi güreş mü,ab&kaları ya· 
pılacaktır. 

Türkiye ve Balkan m"m'e· 
ketleri bırincisi o!an ve son 
Berlin olimpiyadında dünya ü· 
çüncülüğünü kazanan dt'ğtrli 

pr.hlivaııı•ız MP.rsinli Ahmedin 
ktndisinden daba ağır ve daha 
cüsseli olan Habeş pehlivana 
Kasımla çarpışması h,.r halde 
çok enteresan olacaktır. 

Bundan başka Polonyalı Va 
loşevaki ile Molla Mc:hmed ara· 
sında yapılacak güreşin gl"ç,.n 
haftakinden daha çok heyecanlı 

olacağı şüphesizdir. 
Ayrıca Dinarlı lsmail, Baba· 

eskili lbrahim, pehlivan köylü 
Mush·fa ve ·Edirneli Süleyman 

o -· • ---·- ·-· - · • 

Pazar günü hava yağmur'u 
olduğu takdirde güreşler Günt ş 
sinemasında yapılac ktar. 

Kır koşuları için Ha
zırlıklar yapılıyor 

Senelik mutad kır ko~ularının 
yakında yapılacağı BedC'n Ter 
biy<'si bölgemiz müdürlüğünden 
öğreoilmiştır. Bu smr ki koşu 

)arın geçr n sendere nazaran da· 
ha muntazam ve programlı o· 
fabilmesi için bö'ge müdürii Rı
za Salih Saray simdiden hazır 
laklar yapılması hakkında ala 
kadar elemanlara dirc::k tif'er 
vermiştir. 

Altın fiyatları 
İstanbul : 7 (Türksözü mu 

habirinden) - Altın fıyatların· 

da düşüklük bcışlamıştır . 25 25 
liraya kadar çıkan bir altının 

dünkü fıyatı 23 iira 70 kuruş 
tu 

~~~~~~~~~~~~ i 

Lik maçları 
Ziraat lisesi galip 

~ ölgemiz Lik maçlarına de· 
vam edilmektedir • Dün sta<l 
yomda Ziraat Lisesi : Malat~a ! 
~ensucata iki 51fır galıp gclmış· 1 
tır. 

Bugün: Saat on birde Ada· r 

na Liman Yurdu - Eıkek Li ı 
sesi; saat on üçte Malatya Men· 
sucat - Adana Demirspor ; on 1 
beşte de Ziraat Lisesi - Seyhrn · 
Spor maçları vardır . Hava ya 
ğışlı da ol~a ; rumi Lik maçı 
olduğundan bu müsabakaların 
yapılacağını haber aldık . 

Lik maçlarının dördüncü haf 
tası neticelerinde de sürprizler 
ile karşılaşmamız mümkündür . 
Bu yılın şanıpiyonluiu pek ÇC · 

tin şartlarla elde edilecektir . 

miştir. Suçu mah\cem~ce sabit 
görülen lıyas Çelik ihtika" yap 
mış olmasından dolaya SOO lira 
poıra cezasına maMum edilertk 
ayrıca iki sene müddetle lstan· 
l: u\a sürgiin edilmiştir • Mevkuf 
bulunan İlyas Çelik tahliye edal
miş ve evı al<1 temyiz mahke· 
sine gönderilmiştir. 

Yeni gelen makineler 
lstanbul : 7 (Türksözü mu 

habirindcn) - Dün Macaristan
dan mühim miktarda ziraat ma· 
k;nesi, Sovyr.t Ruıya bandıralı 
bir vapurla pamuk ve yünlü 
basma, matbaa ki~ıdı, matbaa 
huı uf atı, Tuna yo\u ile de te· 
neke oyuncak, düğme-, demir 
levha, mukavva, pamuk ipliği. 
.sigara ki~ıdr, çivi gelmqtir 

Milli Piyango Çekildi ......... 
Tam liste aşağıdadır 

Numara ikramiye Numara ikramiye 

252698 40.000 109689 5.000 

~j~~~9 10.000 218300 5.000 
ıu.uuu 082747 5.000 

280292 5.000 197968 5.000 

2000 Lira Kazanan Biletler 

226244 205608 229522 185374 23442 
111954 189044 195926 140105 20618 

1000 Lira Kazanar Biletler 

7986 O ı 94 7951 ile nihayetlenen biletler 

500 Lira Kazanan Biletler 

4781 4900 4529 2045 2722 ile nihayetlenen biletler 

252690 
252696 
252638 
252098 
252698 
251698 
258698 
242698 
152698 

80 Lira Kazanan Biletler 

252691 252692 250693 252694 
252697 2ö269g 252608 152618 
252648 252758 252668 252678 
252198 252298 252398 252498 
252798 252898 252998 250098 
253698 254698 255698 256698 
259698 202698 212698 222698 
262698 272698 282698 292698 
152698 

252695 
252628 
252688 
252598 
250698 
257698 
232698 
152098 

Son tek rakamı (7) olan biletler (3) lira alacaktır. 
Son tek rakamı ('l ) ,, ,, (3) ,, ,, 
Son iki rnkawı {91) ,, ,. (10) ,, ,, 
Son üç rakamı (530) ,, ,, (50) ,, ,, 
Son üç rakamı (599) ,! ,, (50) ,, ,, 
Son üç rakamı (549) ,, ,, (100) ,, ,, 

Ceyhan da 
çeltik mahs~ 

~ 

1ıl Rekolte g t çeo 
rı is betle aıdır j 

"ıi 'J 
Ce) han : 7 (Türks0 \la 

habirinderı) - Yeni yıl ~ 
mahsulü her gün devtltr 
aabamızdaki çeltık fab 
ile hususi an~arlara dtr' 
mektedir. 

Bu yıl böJg,.mize •PJ Mo! 
nıvarza Ç~çen köyü ile 
köyü hududu dahilinde 
zeriyatı yapılmıştır. Bu 
lün henüz biçilditi za111•11 

rekli yağan yağmurlard,ıı • 
vukua geldiği ve bu bel 
rekoltenin az olduğu h• 
rilmt ktedir. 

Diğu taraftan, bir 
dır, Kadirli ve Kozan 
, inde çeltik ekimin bük 
menedilmiş olması dol' 
maruf çeltikçiler, Hıt• 

• le Amik ovasında bu ış 
maktadırlar. 

Ceyhanlı çeltikçiletı 
sene Hataydı C"kip k•~ 
Çeltiktrn borçlannı 0 

k•r 
maada epe)ce de a 
edebil ınişlerdi. 

Bu sene, ke-u H~t•1 tik zeriyatı ptk mebıtl 
l "tıO la beraber, mahsu 8 

sırasında yağmuıun fı Y 
b. "kt•' ya~dJğı için, ır mı Ş , 

husule galnıiştir. CeY, g • 
Hataya çeltik çekrnelc &irin 
dm müteaddit harm•11 

• A • 

k · ırel "'tıne lan, arta gera e I 
Ancak elde edilen çt ltıd 

' ;fi 
sulü, lskendr.a unda k 
da va2'0n bu'unlll't 
Ceyhandan b şh ur• 
edilememiştir . Çeltİ 111 
yılki Çt'ltik rr k olte-sif10" 
nun görünmt·ktedirter· 
Selçuk 

Çeltik wütt·h8 da g 

Cenuptaki tel 1a 11rı 
Ce-nup vilayetleri çr 11 ş' 

tehassısı Bay Harun ()f I et 
lçel vilayetinde Sılifktı 
Gülnar kazalıu mdaki ç 
balarını teftişe çık071ıf Haıun Onuk'un l u tr rt 
11nda Mut'ta e.skidrnbt 
olduğu halde bir türlG 
yan çeltik fabrikaı-ııı•fl.1 ' 

m da yapacağı öğrcrıı 

. lktisa t ve \dli lst'" 
1 'f 

.. ,. 
stanbul : 7 ( . d ~ 

\ıabirinden )- lk tısat 
. ' nü Çakır, hu sabahki 

Ankaradan ş · hrimiıe 
~=-........... ~~~~~~~~~.......-.....--" 

Bekçisinin Esrarı~ 
YAZAN 

Claud Ascaln Tefrika 
21 

ÇEVİREN 

Sami Göksu 

ancak dudaklarını ıslatmıştı. Ken
disini seyretmek istedi. Banyo sa· 
!onunun aynası önünde uzun müd
det kravatım düzeltti. 

- Vlll -

Garip bir kaza 

Son suvare idi. Carintis ertesi 
sabah ayrılıyordu. Sahneden dön
düğü zaman akrobat karısına : 

- Sen otele Fransuva ile gi· 
deceksin, dedi, ben burada eşya
ları toparlıyacağım. 

Eşyayı sandıklara yerleştirecek 

1 akşamdı. Odayı boşaltacaktı. Tu
tulmuş bir kamyon sabahleyin ~
terek bunları istasyona naklede
cekti. 

Helen bir baş işaretiyle razi 
oldugunu bildirdi. O gittikçe sü· 
kuti oluyordu. Sahnede mutad 
kuvvetiyle makine gibi oynıyordu. 
Garip bir reaksiyonla öğle sonun
danberi bitabdr 

Carirıtis kendisine düşen işleri 
yaptı. Müzikhol memurlarından bi-
risinin yardımiyle bütün kolileri 
ihtimamla katladı. Onlara birer bi-

-
rer dehlize taşıdı. Burası Carintis 
vaz'iyetinde gidecek olan artistlere 
kapıcı tarafından gösterilmişti. 

Yardım eden adama bir mik
dar bahşiş verdikten sonra: 

- işte hepsi bu ... 

O gittikten sonra Carintis he
men hemen müessesede yalnız kal
mıştı. Gideceği anda bir şey ha· 
tırlıyarak kapıcının yanına girdi. 

- Ben size söylemeği unut
tum. Şoförüme geldiki zaman şu 
sandığı alıp otele götürmesine mü
saade edin. Size şimdiden teşek · 
kürler .. 

Kapıcınm lfitfuna karşılık yüz 

f,.; 
franklık bir makbuz. . 
bir memnuniyrtle be1d• 
rası güç değildi. Top~ C 

b·ı· dı t Fransuva başara ı ır · 
1 

förünün bildiğinden eırt@ 
On dakika sonra~ 

d' calin kapıcının yanın 

ve Mösyö Carintis'ifl 
olup olmadığını sordıl· 

vıP Adam derhal ce çı'f. 
- Bilmiyorum··· 

h .•. Otele gitmiştir. . 
i)tl 

Ducolin içinde 1 ı 
memur bulundurduA"LI 
ladı. _rrıt 

- Messidor otc:' l 
Cebinde boş b~r til 

zekkeresi vardı. carırı 
sual sorduktan sorı~• 
dütsüz yazacağı isl111 

Bu sırada içinde 
mont'un bulurıduğtl ~ 
reksiyonunda f rarı~ 
disclerini düşünüyo 



Japon yada 
ah' li vaziyet 

kiimete karşı ~ademi 
rnouniyet havası var 

J Moskova : 7 (a a) - Kızıl 
ız gazdesinin zazdığına gö 

~~ni J pon Mançuku anlaş 
''• esasen Japonya ile Vang
t Vey arasinda olan muahe· 

• tin hukuki bakımdan tckra· 

Jıponyanın dahili vaz'iyetine' 
ce, Prens Konoveninin al· 
tedbirler memlekette mem
Y,tsizlik uyandrrmıkt r. Da-
"•ziyetin daha zizade etrafa 
hnesi için .harbiye ve dahi· 
llaıırları sıkı ted irleı almış 

e ~r. 

AYASARANDAYA 
TAKILAN AD 

~tina : 7 (e.a) - Yunan or• 
1llın zaptettiği Ayasaranda 
i Musolininin kızının şerefine 
'nlar tararında., Port Edda 
tevsim edilmişti. 

yasaranda'yı 

galden sonra 
~İrinci sahifeden artan ) 

~tina : 7 ( A. A. ) - Pro· 
•rıda nuarctinin bildirdiğine 
e , Yunanfılar Ayasarandiyi 
l ettikten maada dü~manı 
rino istiklımetine dotru ta · 
en püskürtmüşlt.r<lir . Bu 

'ıı şimali şarkisinde ve Er· 
İrı civarlarında ınudane ve 
l faydasız mukavemet gös

halyanlar bütün mıntaka· 
t ılq geri çekilmektrdir . ltal· 

e 1•1 1rı zayiatı bilhassa Yunan 
ıı timdi mühim ttptlerini 
1 etmiş oldukları Mo!-kopo 

e, civarında ptk "A°" o1muş· 
' liıvanın muhaltft tine rat· 

Pogradet hölgrsinde buna 
~t muvaffakıyetler kayde. 

tir . 

~tina : 7 ( A. A. ) - Umu 
'ıtıniyet nezaretinin dün ak 
~i tebli~i : Düşman hava 
ttlcri mrnılr ket dahilinde 

halka lcarşı şu akınları yap 
rdır : Zanta adasma y!lpr j 
•kın hasar ve insanca zayiat 
•fllıştır . Maltaya yapılan 
altı yaş ınd a ki bir çocutun 
'İne sebebiyet vermiş ve 

. üç çocuğun da yaralan· 
~le netice! ı rınıİştir . Garbi I 
•daki bir şı-hire yapılan akın 1 
t Ve irnanc ı zayiat yapma-

~ndra : 7 (a a) - Royıer 1 
'•ır, Yugo•1av - Arnavutluk 1 
dundaki hu\u~i muhc1birin· , 

.\Yısaran:la işgalinde tı1(ri 
. bir ltalyan taburu esir e· 

~ ~e bir çok malzeme ele 
ttır. Dört ağır top, birçok 

I topu ve mitralyöz mev'.:Ut 
l•lyanlar bütün şimal cep· 

h~Yunca çekilmektedir. Ve 
ılır da Ku 11si, Develi ve 

ırmakları ve üslerinden 
'I 1•tın mühim askeri mev
'" E:tb~san ve BerH isti· 

de ilerlemektedir. 

TORKSÔZO 
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Fransadaki 
idamlar şayiası 

Vichy: 7 (a.ı) - Havas: Bau 
ecnebi radyolau l>ir kaç günden 

beri 11 son trşrin hadiseleri do 
liyısiyle on bir gencin Alman 

divam harbltrince mahkum edil 

di~ioi ve kurşuna dizılmiş oldu· 
tur.u bildirmektedir, 

Vaka şudur: 11 son teşı in 
hidisdcrinde doksan Lise ve 14 
ü önüversite talebesi olmak üze 
re, 123 kişi tevkif edilmiştir. 
Dört kişi de hafif yaralanmıştır. 
Ölü yoktur. 

Alman maka matı aslceı i mah 

kemeltre hiç bir talebe sevket

memiş ve hiç kimse idam o1un

mamıstır, Serbest tedrisat pro 
fesörlerinden biri l:>u hususta ta· 
!ebesi arasında ~yalan haberlrr 
ifşa ettiti için tevkif ediimiştir. 

lngiltereye yardımlar 
Londıa : 7 ( A. A. )- Har 

bin başındanberi 28 son teşrine 
kadar müstemltke hük ümetl~ 
rinin ve yerli hikimltrinin , in 
giltere hükümetine yaptık• mali 
yardımın yckOrıu 18 mil)on Ster
linge b,_lit olmuştur . 

lngiliz hazine mümes
sili Amerikaya gitti 

Vaşington : 7 ( A. A. ) -
Jngiliz hazine dairui mümessili 

Bay Fıl :p , Amerika hazine na
zırı Morgen Tave ile konuşmaya 

iiderken gaıetrcilere şu leya 
~atta bulunmuştur : 

.. Üç haf ta burada kalaca· 

tım. Amerika hazine nazırına , 

lngi:terfnin hazine vaziyetini lıil· 
direcetim . ,, 

Bit Sovyet - Slovak 
anlaşması oldu 

Moskova : 7 ( A. A. ) -
Sovyet · Slovak mümessilleri 
arasında Moskovada bir ticaret 
anlaıma11 imza edildi . 

Kanadada bulonan 
Amerikalı pilotlar 

Romada ikilik 
( Birinci sayfadan nrtnn ) 

i'e ordu ara!iındaki anlaşınaı'ı~ın 

yakın maıidcki bir misalidir. Ke· 
zalik Arnavudlu'. taki ordunun ma 
neviy; tını takviye mak~a".fiyle Ka
ra g~mlekli seçme ~ıtdlıırın hıırb 
sahısına gönderilmiş olm::ı~ ı rh 
Fasist dtvlct; teşk ilatındıı ikilik 
zuhur ettiğ'ine d ıgcr bir misald r. 

Roma : 7 ' A. A. ) - t .. r:ıl 
emirnamesiyle General Döveççi 
Kont Döv;:! Cismon tnlebi üzerine 
Ege mır.takası o dul ı rı kuman· 
dan l ığırı d;ın Oniki ada umumi va· 
lilığinclcn affedılmiştir . Diger bir 
kral emirnamesiyle orgeneral Es· 
toro-Ba~tiko Oniki ada umumi 
valiliğ'ine ve Ege mıntakası o•du
ları kumandanlıkına tayin ed ılmiş 
tir . 

Cenup kara yollari . 
ınşası 

( Birinci sııyf adan artan) 
nakli ikmal edilmiş bulunmaktadır. 

45-t 500 - 52+000 kilometre· 

8 XII,j40 Parnr 

9.00 Program, ~aat ayarı 
9.03 Müzlk: 1 IJ(jf program 

9.15 Aians haberleri 
9.30 Müzik : Program 
9.45/ 

10.00 Ev Kadını - Yemek 
12.30 Program, Saat ayarı 
12.33 Müzik : Fasıl heyeti 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik : Fasıl heyeti 
14.20/ 

14.30 Müzik : Radyo orkestrası 
18.00 Program, saat ayan 
18.03 Müzik : Radyo Caz 
18.50 Müzik : f ac:;ıl heyeti 
19.30 Saat ayarı, ajans 
19.45 Müzik : Şarkılar 
20.15 Müzik : Mosiki kaleydos· 

kopu 
20.30 Konuşma 

20.45 Müzik : Şarkılar 
21.15 Konuşma 
21.30 Müzik : Piano soloları 
22.00 Müzik : Opera aryaları 
22.30 Saat ayarı, Ajans 
22.50 Müzik : Cazband 
23.25/ 

23.30 Pıogram ve Kapanış. 

ıerin yakında taaıiyete baştanaca- Adana Halkevi re- , 
ğından burası için de kum nakle· 
dilmektedir. Diğu tarartan Cey• isliğinden : 
han-Adana yolunun 41 t·JOO- Halk dcrsarıe!eri ve kurslar 
49+ 300 kilometrelerine kum nak 
liyatı devam etmektedir, komitesinde münhal bir azalık 

Adana - Karataş yolunun için 14 12 940 cumartesi 
30+ 300-49+300 kilometreleri a- günü saat 14 de intihap yapı· 
rasrrıda 2 ve 37 f- 0 O kilometresin· lacağır.dan, bu şu\wde kayıtlı 

de 1 köprü inşa edilmektedir. 1 a•k d şiarın Halktvinc gelme· 

ASRİ SİNEMA 
DA 

SUVARE 

8.45 AKŞAM 
MATİNE 

2.30 BU 
Türk Sinemacılığının em.salıiz: şaheseri 

, _____ v __ e _____ ~I----

ERTUÖRUL MUHSiN CAHIDE 

nin Yarattıkları Türkçe sözlü 

---- ................. __________________ ~ 
Görülmemiş muvaffakiyetle devam ediyor 

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

• 
1 

Pek Yakında , _____ '--- - · ı . • 

Madam =----= Butterfly -

Ceyhanda bozuk yoHar
1 

leri rica olunur. 

Ceyhan : 7 ( Türksözü mu· 12554 8- 1 O 
habi•indt n ) · Kasabadan ista~ ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 

yona giden caddedrn, Ayas yo- Mürettip alacağız 
f una dönen istasyo~ yanındaki 

> o!un, vesaiti nakliyenin geçe· ı' 
miyectği dertcede herhat ve 
oozuk olması dolayısiyle-, geı ek 1 
araba ve gerek otomobil ve ı 
kamyonların , bu caddenin , t.v· f 
vclce Ayas yoluyla birleşen . 
( Şimdi burası kapalıdır ) ye· ' 
rinden geçtiği ve bu yüzden o 
mahallin çöktütü ve caddenin 
sağ kenarına konan betonJarın da 
kı-za bozulduğu ve bu hal hayli . 
müddettir devam ettiği ve ala- İ 
kadarlarca da müşahede edil· 'ı 
miştir. Hal(n vesaiti nakliyenin , 
g··çerek i oımakta devam ettiği 

1 
İstasyon caddes:nin bu kışının· 

dan bir 2'eçit veıilm· si aksi 
takdirdt', bütün vesaitin buradan 
geçmesını ntt'n ve mevcud ı 
vt-saitin geçemiytc .. k deıtcede ) 
bozuk yo!un yaptı11lma11 ıazım · ı 
dır. - M S. ,_ 

BU AKŞAM --=-=! 

Matbaamızın gazete kısmın

da çalışmak üıerebir mürettibe 

ihtiyaç vardır. ldarehanemize 

müracaatları. 

y 1 L 

Yurddaş !. 

Hava kurumuna aza ol 

D 1 z Möble Evi 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 

~apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Nevyerlc : 7 ( A A. ) -
Kanada kahinuinin harp koıni · 
tesi müst,.şan bugün verdiği 

bi!' nutukta Mctrapozcu , rasat 
ve pilot olarak Kanada hava· 
cılıtıoda yetiştiştirilrn kimse· ı 
lerin yüzde yedisinin Amerikalı 1 

1 

,_ 

Nöbetçi Eczane 

Yeni Eczane 
Beledlye yanmda 

.BORSA 

Ziyaret Ediniz 

Zarif Ev Eşya lıa rı olduğunu beyan etmiştir , Pamuk - Hububat 
KiLO FIATI 

Ko~ 
Denize dökülen 1 

CiNSi En az 
K S· 

En çok 
'( ~ 

12 Mutedil Fiyatlar Balıklarımiz 

lstanbul : 7 ( Türkıözü mu 
habirinden) - Son gülerde şe · 
birde balık bollutu baıgöster· 
miştir. Bu balıkların mühim bir 
kısmına müşteri çıkmadığından 
denize dökülmek mccburiyt ti de 
de hasıl olmuştur. 

Belediye bu hususta y(ni bir 
karar ittihaz ederek bu baJikla · 

rm denize dökülmiyerek, Darül 
acezeye, akıl hıtStıhanesine ve 
l~yli okullara verilmesini bildir· 

miıtir. Kararın tatbikine bugün· 
den itibaren baılanacıkhr. 

1 Ma. parli\ğı -4-'1,-5-0 - 1 

1 
50 

Ma. temi7.I 47,50 
' Kapımal-ı - ı--....;._--ı--..;,__-ı j 

1 Y. Pamuğu -

48,25 

1 

Klevlanti 1 -5-9--ıı--=----• ı 

Susnam , 

1 
·----··-~~ 1 K.buğday i 

..\uğday To. I 
j ,, vcrli 7,75 ı 

60 
18 

i Arpa 5,00 5,25 1 _,;.__ __ l_...;._ __ l·--:-~-
ta.-)-·u._ıa_f _______________ s~,7-5~-· 

1 7 ' 11 . 19-40 

ı 
Kambiyo ve pare 

ı-- 14 Bankasından alınmıştır_. _ j 
, Uret __ , 

; Rayişmark 
=-=---------

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 

1~aşradan Sipariş Kabul Edilir 
1 Frank (Fransız) 

Sterlin (ingiliz) - 5- --2-1- 1 ADRES : Adana Abidinpaşa Cadde~i Vakıflar Apartmanı Albnda "YILDIZ,. Moale Evi 
12546 

l ,_,D~o_l_ar_(~A_m_e_ri_k_a~) __ ,_ı_3_2 ~20- l·;;;;m;;;;;;;m;m;m;;;;mm:im:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;I 
Frank (İsviçre) •• .._ _______________ - "' 
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··················································••Q•• 
1 TÜRK S ÖZÜ İ 
• • • • : GAZE'tE ve MATBAASI : • • • • • • 
• • • • 1 

!"T' •• k •• •• r" t • Okuyucularına, dünyanın her tarafında 
1 ur sozu yaze esı : vuku bulan hadiseleri giinü gününe verir • 

= • 

• • • • • • • • • • • • 

T. İŞ 
- ... ···~ük Jasarrui bl-esapJarı 

l k ram i'y e Planı 

KEŞIDELER: 

4 Şubat, 2 MayH, l Aloatos, 3 İkincih şrin 
tarihlerinde yapılar . 

i941 llERAMllVELERI 
ı Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

s ,, 1000 " 3.000 " 

• • Türksözü Matbaası 
Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

.. d ta, Bilumum Matbaa işlerini Türkiyede 
: ı 
• , ı .1 
. ı 

2 ,, 
4 ,, 
8 

700 " 
1.500 

" 
600 " 

2.000 
" 250 2.000 

" " il 

• mevcut matbaalara rekabet eder derece-
85 " 

100 " s.ooo il 

80 il 50 ,, 4.000 
" • • • • • • 

de tabeder. • ı 

! I 
300 " 

20 ,, 6~000 ,, 

• 
• Ttlıırkstözü CüDt kn~mo : ! . - . • • 1 Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Tür ksözü ) 5 • • 1 Mücellithanesinde Yapılır. ! 
• • ....................................................... 

1 

TÜRKiYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
1 llan 

1 

Adaua ç iftçi birl ıği reisHginden: 

Bir l iğimizin Ziraat V I' kiletine valct mür acaah üzerine bu seııc 

Kuruıu, tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ıjanı adedi : 265 

1 
: Üretene çiftliti müdürlüğij tarafından cidden muhtaç çiftçiye 
1 (200,000) kilo kadar meccanen diğerlerine de mevcu i irnkarılar 

nisbetinde ve kilosu yedi kuru, esası üzerinden temiz Klevhmd 

Zirai ve ticari her nevi bankı muamtltlHİ 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Zııoıat P.n J.,11~ır d<ı hnlııalı \f' • lta 1 ~ 17 1 rı sitnuf hcsPplaıına 
en aı 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aıatıdaki plina göre ikramiye datıtılacaktır. 

4 Adet 1000 lira lak 4000 Lira 
4 " 500 " 2000 " 
4 .. 250 .. 1000 .. 

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

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li. 
radan ııatı düşmiytnluc ilcranıiye çıktığı takdirde yüzde 
20 faılesile verilecektir. 

Kuralar serıede 4 dtfa, 1 Eyylôl, 1 BiıircUnun, 1 Matt 
v;t 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

-------------------------------------'!""---· 

ilin 

bi leri verilmf'si kar.ı •laş nış ol duğundan ayrıc ~ ilan edt ceğimiz 
ı giindm itiba rn Vılaıctte trş e kkül edecek komisyona müracaat 

ttmek üzere hakikaten muhtaç çiftçinin köy idare hey'etlcrinden 
, şimdid " n Jizımgelen vesaiki tedaıik etmeleri diğer çiftçimiz'in de 

bider ihtiyaçlarına birliAimize kaydetti rmeleri ehemmiyetle ilin 
olunur. 12555 8-10-11 

dikkate 1 1.~ azarı • 
• 

Mürşit Görgün fabrik asından : 

Fabrikamda, müşterilerime ait veya ellerinde pusulası olup da 

henüz çititlerini kaldırmamış olanların tarihi ilandan itibaren bir 
hafta zarfında çititlcrini fabrikamdan kaldırmadıkları takdirde çi

Aitlerinin ısınarak yanmasından ve çürü nesinden mütevellit itiraz 

.larını ve zararlarını kabul edcmiyect>~im gibi anbıulara nak ıindcn 
dolayı ahmcak ücretin müşterilerle elinde Çiğit pusulası bu'unan· 

lardan tahsil edi leceğini ve bu i lan ın meYsim sonuna kadar fabri 

kamda çi2it bulunduju müddde şamil olaca ğını sayın müşttrilcri 

min nazarı dıkka le alnMlarını ehemmiyetle ve ~aygılaramla ilin ey-
lerim . 12553 8 - 10- 11 

Türkiye it Bankauna pıµ-a yatırmakla yallnaz para birikti,.oif 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş oluraunuz • 

A dana Hal~evi Reisliğinden : 
Halkevi Reaim ve 

• • 
Fotoğraf Sergil' 

15 I 12 / 940 ptzar günü Evimiz tan fından bit . 
Sergisi açılacak V-' ıergi 15 gün deum edecektir. Serıiye 
etmek istiyenlerin en geç 12 I 12 I 940 perşenbe günü ık 
kadar Halkevi Bürrsuna müracaatla eserlerini vermeleri 1 
Sergide juri heyt ti tarafından der~e verilen 1 inci ve 2 

: Evimizce g~en. ıcne oldu1u ribi bu ••• de .nakdi ,.,;,) 
f vrrifrcektir 

1 
Resim Sergisi talimatnamuinin b• ~aki mübint 

•ı~t.dadtr: 
1 - St;ıgiye o Halkevin:n bulurıclutu mıhılddc:i biitÜl1 

törler iştirilk edchilır!er. 

2 - Resim muaUimlerirıin veya k~n<li z~vk' ile çalıt•~ 
yııpıuak bu aaha~ kcuditini hnıtmış olanl"ın s .. rgiyc iştlC! 
mahzur )Oklur. . 

l 
3- S C"rgidc teşhir edilecek re~imlerin m«'ıvzu'u .s ı: rbc·stl~ 
4 - Yağh luya, ıulu boy•, pastel, ıuv~. ofort, t~t• ._ 

gıvür,a kara kalem,dttsen gibi relim ıan'atana dı&hil her n' 
trşhir edifebilir. 

5- T~şhis edi'eet k resimlerin 4ptı,udan do~•U)'a tab' . 
pılauı olm111 lizamdar. Kartpostaldan ve ya her h;ıogi hir oıı 
yapılmif kopyalar ve büyütmeler kabul elunmaz. 

6- Serginin k~ bir pn;;e)nce kal ul 
arasında Jüri bir ı,.çma yapar ve dereçeler v~rir. Bu . 
~eıhir eanHında 11erlerin üzerinde bir etiketle ıö .tcrilmel;dıf 

7 - Derece ılao eserler l 9/Ş\lbat/1941 i tal<ip eden 
hıllcevleri açıhıı yıfdönümünde Ankara Jıalkevi salor.und• 

olın halkevferi umumi reıim ~rp.jnde tq}pr edi!mek 1' 
mükafatına namzet oimak üure nihayet 1-Şubat-1941 

Cumhuriyet halk partiıi ıenel sekreterletine gönderild.., 
8- AnkaradakHalkevleri Umumi reıim serıisi iüriıi 

simlerarasında ayrıca bir ıeçme ,apmak, s:snat bakıınıod,_ 
sergi için zayıf .. buldutu eıerleri reddeıı.ek ••lahi.yctine J 

9- Halkevleıi umnm r~sim ıer,.aia~e 1 iaci, 2 inci, 
üncü , S inci dereceleri kıza~n qer aabibluine ald•l" 
göre bir para qıükifata verilecektir. Buna mukabil -.ıük" 
eserler Partice hediye olarak kabul olunabilir . 

Ayni zamanda Evimizde bir fotoıraf sergisi de açı' 
scrgiycancak fotoıııf amatörleri iftir.ik edebilir. _Ja 

Serıiye konacak fotoıreJlara •ıfrİ 13 X 18 eb'adlll"" 
ıertbr. 

i 
1 

P.T.T. Umum Müdürlüğünden 1 

( Memur alınacak ) 

Betenilecek uerler için nakti mükifıt verilrcek ve ~ 
zanan fotografler Ankara Halkevinde açılacak umudl•,,..,
sergisine gönderilerek orada da kazandıkları taktirde • ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·! mükif Jal,ac;a;k.;..;l•._rd ... ı._r .... 

111111111111

'-'!!l .... -----------

İ Ergirler Ortaklıg" ı Pamuk ! ,.. 
45 

' ' du··kka""n 
1- ldar.emiıde minbal maaşlı ve ücretli memuriyetlere orta 1 

mekteb mnunlan muaabaka ile alınacaktir . ı 
2- Müsabakada muvaffkk olanların idarenin teklif edeceti yerde 

memuriyet kabul etmeleri tarttar. 1 

_ 3- M~Hbı~ada muvafak olanlara 3656 111yıh karıun hükmüne ., 
gore 15 lıra aah raaaı wyı 60 lira icret verilecektir. 

4- fstcklilerin 788 11yah memurin lcınununun dördüncü mad
desindeki şartları haiz olmaları ve devltt memuriyetine ilk dtf'a 
girrceklerin Otuz ya~ ~çmemiı olmaları lazımdır. 

5- Musa balcaya gırmek iıtiyenlerin 20-12 . 940 günü akşa· 
mına kadar dilt>Jcçe ~e evrakı a .iisbiteleriyle birliktt imtıhanlaıın 
icra olunacağı P.T.T, merkez miiclGrlükluine muracaat etmdidir. 

6- Müsabaka her Vilayette P. f.T. Merkez Müdürlülc:lerinde· 
Z.3-12- 940 tarihine müaadif Pawtui aünü ıaat 9 da yapılaci!k 

26- 27-29- 9-11-19 12S20 
tır. 

! Fabrikasından : İ 1 AC!ele satlık 
~ Ölü '!lınL Ahmed Lazı Aliyeye aid Kapılı çartıd• t'ff i . . • ~ 

· Say1n Müşterilerımıze : i ralı dükkin sathktar . 
! i isteklilerin mezat aalonµna miiNcaatları ve ioa !, Muşterilerimize ait olup kaldırılınıyan çiAitlcr .} UzUodeo i , I l't'C34 5 6 
t 1abri\ıalarımız- itliyemiyecek bir vaziy ete girmi ştir. i 
i Fabrikamızda çilidi olan Sayan müşterilerimize çiğitlerini i 
i Lir hafta zarfında kaldırmalarını ebmmiyetle rica. ederiz . i 
i Çi~i tlerin i 8-12- 910 tarihine kadar kaldırmıyanlnr çiğit İ 
i lcriııi hariçte ve dahilde hc~aplarana tutulacak d t"polara nalale- i 
i dileceRini ve bu yU :ı.den vaki olacak bu tun masarif at ve ardiye i 
i Ucrctleri çiğit sahibinin zimm etine kaydedileceği gibi çiğit(, rin i 
i bozulma, çUrUme ve yanmasındnn dolayı vaki olacak zararlar i 
i çiAit sahiplerine ait ol:ıcağını ve bu yU:ı:den hiçbir ml'suliyet i 
i kabul etmiyect·ğimizi şimdiden ilan ederiz. i 
i 12S36 1-3- 4 i . . 
l-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 

almaları ifiB. o unur • 1.~ -

Abone ve Uan 
Şartları 

Seneliği 1200 Kr. 2 ;( b .5ahip ve Baıı--.-.. 
Altı aylığı ~ ,, - F"ıD CELiL 
O ç aylığı """" ,, 

Aylık ta abone edilir. -ilanlar için ldare1• 
mUracaat elıillell.Ur. 

• 
l 

8 


