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nsız - Japon 
uharebesi 

• 
k •••k için bOyOk 

11 Ya•ta ••kert ve 
rıu faaliyet var 

• e . ._ 
l'lKa japonyaya 

rşı tedbir alıyor 
oarı~ 24 (a.a.) - Hindiçint 
b ransızlarla Japonlar ara· 
arcbc d~ 
ı un öğleden sonra 

hı arrııştır. Muharebeler bugün 
· ja.a.t birde el'an devam et· 
'.' p~i Japon tayyaresi düşü
t ~nsız kadın ve çocukları 
~rı Ç< kilmişlcrdir. Buradaki 

İJ, \it.lan Japonların Çinden 
tıı ır.t k sureli) le imrnlan

t;.rııa~rnayı ihlal ettiklerini 
ır. 

~in . 
i · 24 (a.a.) - Çin siya~i 

. ~ ıncvcut olan kınaate gö· 
ltııd k" ç·' ı Japonların teşebbü-
rrı~ıne karşı bir hareket ol-

a b~sternlckeden istifade ede· 
rıa ~ Y~re yapılacak genişle· 
, ahıl bulunmaktadır. Söz· 

d .s~lahiyaıtar bir Çin me-
1Çın~ 

~le .1 lhtilfıf ı hakkında şu 
11\ıştir· 

Çin bu ·.h. h için ı tımale karşı azır· 
i Çok vaktı o'muştur. Ha· 
~'-'Velce ih2ar edilmiş olan 
ndarı tanzim edeceğiz. Hu
•kd a toplanmış olan Çin as-

arı 200,0CO kadar tahmin 

gton · 24 ( ) H" d" isrı· · a.a. - ın ı-
d'ıdası üzeı ine Japonyaya 
rtıı at tali ik elmek üzere 

l l Ctikada yt>ni iktisadi ted-
1,;~rrıası imkanı görüşülmeğe 
rrı·r. Bu tedbirlerin petıol , 
~~ve japon}anın bÜ}Ük 

2 
uba}aa etmekle oldu~u 

'f'lıeleri ihtha etmesi ml hte-

Ull'un beyanatı -
LÇAKÇA 
AREKET 

~ttlon : 24 (a.a) - Gazeteci· 
••ısında h .. 
1 1 

arıcıyc nazırı Hull 
• alşımakta olan vapurun Al
ız.a tısı tar f d 
ıuub . a ın an torpillenme· 

haahıs ederek şöyle demiştir: 
oldu reketlerin en alçakça bir 
e r ku ~ususunda Birleşik A 
'rıirn oktaıra2 ar ihtilafı olmadı-,, 

Dün lıombardman Pdi/en RP,r/inin zafer alııd~sınden bır gnrünü§ 

Reisi cümlıurumuz 

lzmiri ziyaret edecek 
lSTA~BCL : 24 TELEFONLA) - .M1LL1 ŞEFİMİZ l MET INÔ

NON ON, BUGÜNLERDE 1ZMIR1 TEŞRiF ETMEK ÜZERE ANKARA· 

DAN HAREKET BU'\ URAC.A KLAR I SÖYLENİYOR· 

Berlio yine 
bombalandı 

Büyük bir alaminyum 
fabrikası yakıldı 

Londra : 24 (a.a) - Berlin şid

detli bir bombardımana tabi tutulmuş, 
askeri, hedeflere isabetler kaydedil· 
miştir. Mühim bir alaminyum fabrika-M1LL1 ŞEF, IZ.\1 İRDE BiR K AÇ GÜN K AL AC AKLAR YE ORA 

DA N BALIKESIRLE Bt.:R AYI TE ' RJF BL:YURACA K l .. ARDlR. ' sı da tahrib edilmiştir. 

Hububat alma 
birer rniktar 

fiyatları 

arttırıldı 

, '' .., ... 

Şmıalı g01bi '1frika harıtası 

Dogöl Dakar'ın 
teslimini istedi 
Dakar radyo istasyo~u 1 

dün tahrip edıldı 
21 A.A.) _ Jngiliz i tih· 

I.ondra' :s k a allıdaki 
barat nrzar cti bu a ş:ım 
tebliği nrşretmi~tir: b I Almıınla· 

eıSon alınan ho er er k 
il altına nln1t1 

1) k kontr o nrı 
rı n a arı f ttı ini gfs· 
için de,·amh sa:' retler ar c bi!t.de-) 

( G.:ri~i uçuncU '" 

Anl-..ara . ~4 ( fürksöıü mulınl İ· 

rinden) - Hükfımeı, dünden itıbarf'n 
mer'i} ele gıren yeni bır karamanıc 

ile memleketimizde hububat alım mer
kezlerini 85 den 89 a çıkarmış \e sn
tınalma fia !arını birer miktar arttır· 
mıştır. 

Bundan başka nyni kararname ile, 
89 merkezin de buğday, arpa ve yu- ' 
laf alabilecekleri kabul edilmiş t ir. Ma· 
lfım olduğu üzere bugüne kadar bu 
merkezlerden her biri yulafla beraber 
kendisine verılen selfıhiyet dairesinde 
yalnız arpa veya buğday veya }'ulaf 
alabiliyordu. 

Su şeklin bir takım güçlükler do
ğurduğu görülmüştür. Mübayaa fiyat
ları buğday ıçin kilo başına 20 para 
ve aipa için 10 para a:ttırılmıştır. Di
yarbakır merkezinde buğdayın kiloba
şına artan fiyatı 40 paradır. Yeniden 
alım mer)<ezi j)esis edilen yerler, Er· 
zincan, Çerkeş, Bisimli ve Milas'tı r. 

Bu sene bol ve temiz mahsul alan 
Türk köylüsünün hükümetin bu alice · 
nap kararını minnet ve şükranla kar· 
şılıyacağı muhakkaktır. 

Başvekilimiz Yunan 
elçisini kabul etti 

Ankara : 24 ( Turksözü muha· 
biıınd:n ) - Baş\ ek~lım z Sa} dam 
bugün Yunanistı1nın Ankara Bu.)ük 
E çı ıni kabu: etmiş •r. 

Şayanı dikkat 
bir makale 
Almanya lngiltereyi muvaff a

kiyetle işgal ümidinde ise her· 
şeyden evv 1 lngiliz hava ve de
niz kuvvetleriyle hava müdafaa· 
sını ortadan kaldırması icabeder. 
Halbuki bu kuvvetler asla izale 
edilememiş bulunuyorlar. 

Moskova : 24 (a.a) - Hava ge· 
neralı imzasiyle lyanof Kratna· 
gayaı ro gazetesinde çıkan bir 
makalede şöyle deniliyor: 

-" Almanya l ngıltereyi mu-
vaffakiyetle işgal ümidinde ise 
her şeyden evvel lngili7. hava ve 
deniz kuvvetleriyle hava müdaf a-
asını ortadan kaldırması icabe· 
der. Halbuki bu kuvvetler asla 
izale edilememiştir.,, 

İktisat vekilinin seyhatı 
Ankara : 24 (a.a) - iktisat vekili 

Hüsnü Çakır refakatinde maden tetkik 
arama enstitüsü umum mudüı ü olduğu 
halde Şimal ve Şaıki yuıdda tedkikat
ta bulunmak üzere bugün şehrimizden 
ayrılmıştır. 



25 Evtuı 940 

İstanbulda 
Bir Tecrübe 

fstaobul, 24 (Telefonla) - Tt'Ş· 
rini evvelde lstanbulda büyük mik
yasta bir pasif korunma tecı übui 
yapılacak ve bu tcctübeye pasif ko· 

runma teşkilatında gaz arama, temiz 
leme ve enkazı kaldırma, yardım
cı polis, yardımcı itfaiye, sıhi imdat 

dinleme ve haber verme kurslarını· 
ikmal eden 17200 kişi vazife ala· 
caktır. Tecrübe günü üç gün evvel 

ilan edilecektir. Fakat tecrübenin 

gün ve saati gizli tutulacaktır. Tay· 
yareler şehrin muhtelif yerlerinde 

rast gele alçı dolu torbalar atacak· 
lardır. Tecrübe bir sempte teksif 
edilmiyecektir. 

Bir şöför bir sene 

hapse mahkum oldu 

Bir kaç haf ta evvel Acembanı 
kapısı önünde Zaarlı köyünden Kü· 
peli Mehmedi idare ettiği kamyonla 
çiğneyerek öldürmekten suçlu Smn 

sı köyünden ~.oför Bekir Aydemir 
hakkında birinci asliye ceza mahke
mesinde mevkufen devam eden du· 
ruşması dün sonJ ermiş ve suçlunun 
dikatsizliği sa L it görüler ele 1 sene 

hapse ve 30 lira para cezasına mah· 
kum edilmişt i r. 

Mahkum olan kavgacılar 
Birbirlerini döğmek ve yarala· 

maktan suç lu Hurmalı mahallesinde'l 
Mehmed ve karısı Ayşe ile Mahmud 
Kılıç ve kardeşi Süleyman Kılıç hak· 
larmda bir irıci asliye ceza mahkeme· 
sinde yapılmakta olan muhakeme 
dün nihayet bulmuş ve su;lular 
muhtelif ct'Zalarla mahkam t"di lmiş· 

tir. Bunlardan, k=!zma ile Ayşen in 

holunu yaralamaktan ve ayşenin ko· 
cası Mehme.ii döğmekten suçlu 
Mahmud Kılıç 1 sene 2 ay 20 gürı, 
yine Ayşe ile kocası Mehmedi döğ· 

mekten suçlu Süleyman Kılıç 25 gün, 
Mahmud Kılıcı döğmrkten suçu 
Mehmrd 20 gün hapse ve Ay.şenin 
beraetine ayrıca Mahmud Kılıçtan 

Ayşe için 150 Mebmed için de 25 
lira alınarak Ayşe ve Mehmede ve 
rilmesine karar verilmiş, esasen 

mevkuf bulunan Mahmud Kılıç tek
rar cezaevine gönderilmiştir. 

TÜRKSOZO 

Şehir Otobüslerinde 
müşteriler döğülüyor 
Şehrimizde gayri muntazam bir 

seyrüsefer metodu takibeden "Ma
latya Otobüsleri,, ni sevk ve idare 
ile meşğul işçilerden üçü dün yeni 
istasyonda iki yolcuyu döğerek ha 
karette bulunmuşlardır. 

6 Numaralı otobüse binmek is 
teyen Nadir oğlu Hasan Yollamacı 
ve kardeşi Hamid Yollamacı bir 
camlı fener yüzünd~n şoför Rif ad, 
biletçi Bekir ve Süleyman Balcı'mn ı 
hakaretine maruz kalmışlardır. 

Y o~cularma temiz bir dille hitab 
etmesini bilmeyen ve yolcularını döğ ı 
mekten çekinmeyen bu üç kafadarın 
yumrukları altında kalan yolculardan 
Hamid Yollarnacı sağ gözünden ya· 
ralanarak hükumet d0ktorundan ra. 
por almıştır. Yeni istasyon polis ka· 
rnkolunda~ ifadeleri alınan suçlular 
adliyeye s'!vkedı[miş'erdir. 

Terfi eden ziraatçiler 

Ziraat mücadele i~tasyonu mu. 
allim1erinden yüksek ziraat ınühen · 

disi Bay Ziya Helvacı bir derece 
terfi etmiş ve ziraat muallimi Bay 
Talat Utku'nun da maaşı 30 liradan 
35 liraya çıkarılmışt ı r. 

Hava kurumu tayyareci .. 
leri dün Urfaya geldi 

Urfa : 24 (a.a) - Hava kurumu 
tayyarecileri buraya ge ! miş, hara. 
retle karş ı lanmıştır. Gençler muvaf. 
fakiyetli uçuşlar yaptı. 

Statda çekilecek 
piyango hazırlığı 

7 Te:.;rinievvelde şehrimizde ya· 
pılacak olan Milli Piyango keşidesi 
etrafında şehir stadyomurıda devam 
etmekte !:ulunan hazırlıklar son saf
haya girmiştir. Ambalajları yapılmış 

olub Adanata yakında gelecek olan 
kürelerin stadyomda konacakları yer· 
ler te.sbit edilmiş ve Ankara Rad
yo istasyonu ile Adana telefon ser· 
visi arasındaki tecrübeler iyi netice
ler vermiştir. 

Tribünün vaziyetinde ufak tefek 
islahata lüzum görülmüş ve bunun 
da icrasına tevessül edilmiştir. O gün 
için alınması icabeden inzibati tet 
birler daha şimdiden p~oğlamlaştı· 

rılmıştır. 

Defterdarımız geldi 
Bir müddettenberi mezun olan 

defterdarımız Cevdet Şenol mezuni· 
yetini bitirerek şehrimize dönmüş 

ve vazife5ine başlamıştır. 

Tarsus koope ratif 

müdürlüğü 

Tarsus koop,.ratif müdürlüğüne 
he mşeh•imizdt"n Nuri Aksak tayin 
edilmi ştir . Uzun seneler muhtetif 
devlet hizmetler inde muvaffakiyet le 
çalışmış olan h !mşehrirnizin bu ye· 
ni vazifesinde de muvaffak o l ması . 

nı dileriz. 

Bitirme imtihanlarında 

muvaffak olamıyan\ar 

Ens titü kadrosunda 
Ar.kara İsmet l ı,önü kız san'at 

enstitüsü mezunlarından hemşerimiz 

Bayan H!kmel Sepici Malatya lise· 
si dıkiş mu ıllimliğine tayin ed,lmiş · 
tir. 

Öğretmenler arasında 
Birinci orta okul beden terbiye

si öğretmeni Ferid Savul ikinci o r-

ta okula, İkinci Orta Okul 

İstarıbul, 24 (Telefonla) - Lise 

bitirme imtihanlarında tek darsten 

muvaffak olamıyan talebeden bazı· 

ları kağıtlaımın yeniden tetkikiyle 

yeniden tetkikiyle yeniden imtihan 

beden terbiyesi öğretmeni 

Hasan Ti bel de birinci orta oku la 
naklen tayin edilmişlerdir. 

edilmeleri için Marrif vekaletine mü· 

r acaat ettiler. Dün lieselerde olgun
luk imtihanlarına başlandı. 

rr=:=======================================================~ 

il HER$0N BiR FIKRA il 
~=========================~-

Sofrasına hiç 
Devri~in birine : 

/ 

- Filan adanıın so fras ında bulunma k n ıı .. ip 
mu <liye sordular . Sofrasmdaıı bahsedılen adam 
c imri id i . 

Derdş şöyle cevap verdi: 

oldu 
gayet 

B===============================:::9 

oturmadım 
- Kapı önUnde çocukları <luruy ord u, ell L· r i :ı de tu · 

fekle r vard ı . Evin Uurinden o anda bir k u~ bile geçir· 
nı iyo rlard ı. İni p te :-·ern'kleri k npar diye .. 

C i mri bir adama snrdul:ır: 

1 

Ceyhan 

Ceyhan. 
okul 1 

_/ 

12 
Ayl 

1-

Bir toplanll 11 
YCI 

Ceyban : 24 ( ~ 
rinden ) - oaıı kol 
allimleri köy ınrıhtaf; 
kiyle Kaymak•fll1111 j 
da Halkevi salooU~ J . t•' .J pılrnıştır . Bu ıç ,,. es 
çalışkan Maarif ıııt n .. , .. 
bulunmuştur. Ala ,,, 
ğım malumata 11111 

.. 
1 

. 
d · kO Şı 

ti a , bölgemıt 
1 

bl d 
k . ta e eı 

me tepte bırer ktc~pör 
ve diger bütün ın~1a,_, 
b. ...... kili. v 
ırer o6retınen • ' 

bil . 
konuşulmuş ve , 

elzem olan kitaP1''t .,, 
mıştır. Çıfte tedrı ıl1ıt . 
edilen köy nıektePdİ g" 

kütüphanesinderı ' 
1 
t. g 

d ·ı n t• g ers ven meye ak' fe 
ntdc kitap oku 11 f ,- uı 
cektir. Diger tara~ ~ı/ 

d .. t po· ın 
retmeni için or 
erktir , .ı 

erı· Kna geçen s k~ 
levazımı noksan 
için de birer liste t 
bu listelerde y.ııılı eŞ 

-ıı~ 
evvel temini husU' e 
gerekli direktifler " Ve 

r.t l2o 
• tle 

Beden terbiyesi tin 

leri için bir öt" :~ 
. esi Sı 

Beden TerbıY §1 

bir an evvel yekn' 
kavuşturmak .'.çi~ n 
geneJ direktorluğ 
luoan kı yafet rııl~ 
ve Vekiller h~Y' 
arzedilmiştir · 1'I ika 

Bu numune "e 'flı 
tasdihinden çıkar çı ~ 

d ·ıect' 
gelere tamim e 1 

• 

zun her tarafıodak• 
si mükellefleri yekll Jıf 

. . 1 klsr re gırmış o ac3 
ıa 

Müessese ktJ/": 
mi maçlara 

ki 
Şehrimizde ve 

. deli 
essese kulüblerırl İ. 
Malatya mensucat 

. tt 
Beden Terbiyesı 

1 
1940 - 4 J yıf ırtS !O 1 
re tertib edilecek~ 

. eır 
sabakalarına gı! kili 
almmışhr. Bu ik• ıoııf 
velce tescili yaP' ,, 
940 tarihinden 

8011~ 
lınmış bulunan 111 

j ~a 
amatörleri bu se~e ~ 
seler adına resırı1• 

lutı 

:sıl 

- Sofrasında biç bulu;ımadım . Yalnız bir gUn ka
pısının önUnden geçiyor dum , O !>ırada içeride yemek 
yiyor Ju . 

- N eden y em c0 i hep ~·al nız başı :ıa ycr~in? 

1e cev:ıp ver J i.: 

Şöy -

ettir ilmi yecek terdı~, 
!erimiz b u ~ 

1 hareket etmeyerek 

l 
girdiklefi tahakkll 

. e o 

fa 
Sıt 
leh 

Or 

- Peki nası l olur! dt'diler . S en sokakta iken o n· 
damın İçerid e yemek ) edi0 ini nasıl anladın':' 

- Bu suali bana d.:ğil, yernegini bir kaç 

beraber y iy ene sor un ! 
ki~ i ile kdnın neticesı n 

1 
,o 

betmiş sayılacak 9 



TORKSOZO 3 Sahife 

lt.Ksözü 
... <;UNoEUK CAZEn -_ıt.L>AN,- .:-

Abone Şartları 
• 12 Aylık noo Kuruş 

Aylık da abone yapılır 

f ngiliz kralının 
dünkü nutku 

Dogöl Dakar'ın 

teslimini ;istedi 
" 

İnğilterede alimler 
çalışıyor 

1-IJıJ memleketler için 
Alıone hf'deli degişmez 
ralııız posta masra(ı 

BU HARBE BiLEREK (Birinci sahifeden artan ) 

ternıiştir. Fransız harp gemileriuiıı, 

AÇIK GÖZLE GİRDİK. , Almanların nıUsaadesi olmaksızın ya· 

Londrı : 2 4 ( A. A. ) - lngil· 
t~renin en iyi mütehassısları gece 

faaliyette balunan bit bombardıman 
tayyaresini düşürmek çareleri üze. 
rinde ehemmiyetle çalışmaktadırlar. 
İlim adamları meseleyi her cihetten 
tetkik. etmektedirler. Londranin mü· 
dafaasında bu tetkikatın tesirini 
gösteren cesaret verici alametler 
mevcuttur . 

pılması her halde imkansız bulunan zammedilır. 
2 :-- ilanlar içın idareye 
müracaat edı /melidir . ZAFERDEN EM f N İZ ToulonJan Dakara hareketi, duşunu· 

len tetcbbusuu ba;.ka biır burhanını 

Hnsan Reşid 
. dün geldi 
1
• müfettişimiz profesör H 'l· 
şıd Tankut dün Suriye se· 

.. den şehrimize dönmüştür • 
or Lirkaç gün sonra konfe· 
Vcrnıek üzere Vana gide-

· F eridon Fikri 
ep ~ tg~l .. Mebusu F eridon Fikri 
, . Runu şehrimize gelecek , Pa· 
tt günü ~cbrimiz Halkevinde 
,ki' ferans verecektir. Sayın Me 
ti' ~ Pazartesi günü de Ceyhan 

Vınde bir konferans verecek· 

---
ebelüttarıkı 
lllbardıman ! 
: 24 ( A. A. ) - Vişiden 

\tetild · . 
20 

ı~ıne göre Fasta bulu 

1 
~ ransız tayyaresi lnglli:ı 

er · . ının Dakarı bombardıman 
ne mtJkabil Cebelüttarılcı 

tıl tdırnan etmişlerdir. 
s· es~ 1Yarna satılacak 

n• l . tayyareler 
al, ;ırıglon : 24 ( A. A. ) - Ha· 

J t''· ıtı Hull Siyama satılacak 
e ere ait müsaade ve!-lıkalaıının 

y'r. rıe başlanaca~ını söylemiştir . 

h• o • AViD GARNETT 

Loadra: 24 (a.a.)- İngiltere krah 
dun ak~:ım radyo He verilen bir nu
tuk söylemiştir. Kral bu nutkunda 
Buvuk Britanva Milletinin bu harbe, 
ka;şılarındaki~ kuvvetlerin ne kadar 
ınuaı::zam olduğunu bilerek fakat da· 
valarımn doğruluğuan do emin olarak 
gözleri açık girdiklerini söy~iyerek 
geçen bir sene harpten sonrakı vazi· 
yeti hull]sa etmiş, fena gUolcr yaşı• 

Y
or uz belki de istikbal daha fena o· 

1 • 

lacaktır. Soğuk ve mağmun kış gelıyor, 
fakat ce~ur o!alim. Bugunki imtihan· 
lardan sonra muhakkak ki rnuzaf er 
olacağız kurtuluş gelecektir. Allalın ve 
Britanyn milletlcrioin mağlup edilmez 
iradesine itimad edelim Jemiştir. 

Alman zayiatı 

Onsekiz günde 776 

tayyare düşürüldü 

Londra: 24 (A. A )- Eylôl ayı 

zarfında alınanların lngiltere üzerin

de ve civarında uğradıkları tayyare· 

ci zayiatı ayni müddet zarfındaki in 

giliz zayiatından çok faı)adır. Çar

şamba günü düşürü)cn 48 düşman 
tayyaresi içinde yüzden fazla Alman 

tayyarecisi zayi olmuştur. lngilizler 

ise ancak üç pilot kaybetmişlerdir. 
1 Eylulden 18 Eylule kadar, Al· 

manların 776 tayyare kaybetmeleri· 

ne mukabil, logiliz tayyare zayiatı 
166 olmuştur. 

Çeviren: NEVZAD GÜVEN • 
Bahçeye tekrar çıktığı zaman, karısını orada bulama· 

~ış, rnilteaddid defolar çagırmış ve oraya bur_:ıya .koşmağa 
~Şhı.~ıııştı. Nihayet, bahçenin bir kö~esiııdc küçuk bır toprak 

iOtcJu. Sür'atle oraya gitti ve yeni kazılmış, dıvarın altından 
Reçliği anlaşılan bir delik buldu. Duvarın öbür tarafını tetkik 
etınck üzere dışarı fırladı. Fakat, bu tarafta .d~liklen eser 
roktu. Tilkinin duvarın öbür tarafına geçmek ıçın vakıt bu
arnarnış olduğunu anladı. Sonradan, bu fikrinde haklı oldu
~ı:nu da aörd .. ç·· k- d ı· X-in içine elini uzattığı zaıııan itik' . 6 u. un u, e ı 5 1 ıııın kuyruğuna dokunmuş ve toprağı kazmakla meşgu 
Old11 r,1 1 ~ ınu an amıştı. 

Onu çağırmağa başladı : 
s·ı . ı '? 13 d n mi kaçma· A' - 1 vıa Bunu niçin yapıyorsun en e 

t a <;.alışıyorsun ? Ben senin kocanım, ve eğer seni k~palı 
t;ıuyor~am, bu seni tehlikelerden muhafaza içindir. Senı na· 

ı_' ıncs ııd edebileceğimi bana göster, ne istersen yapacağını. 
rnkat b d 1 5 - evit•oıwn s ı . ' en en ayrılmağa teşebbüs etme cnı s J • 

ı vıa J Bu . . . k ı . . ıının daıınn 
ı ı . nun ıçın nıı benden kaçına · ve 1aya , 
e ılıkc · .· d k • t'yoı.sun ~ O · ıçın e bulunacağı bir ateme karışmıı ıs 1 

radan çık Silvia, çık ! 

vermek f:edir. 
1 folkıo buyuk bir kısmı Vicby 

hukftmclinin Bedine boyun eğme siya· 
setine muhalif bulunduğundan ve hur 
Fran:.a lehine fikrini ishar eJ·lcmiş ol 
duğundan, General de Gaullc, kendi 
diivasınn taraftan olan unsurlara yar· 
dım için bur Fransa kuvvetleriyle Da
kartı gib11eyi kararla~tırmıştır. Gene-~ 
ral de Gaulle bu sabah Dakar açık· 
!arına va~ıl olmuş ve bıraftorlarmı 
hur Fransa bayrağı altında toplamı· 

ya davet etmiştir. 

Bir mukıtvemetlc karşılaşıldığı sa· 
nılmaktndır. Fakat vaziyet henUı; ta· 
rnamiyle aydınlnmarnıştır. General de: 
Gnulle'Un lıuı- Fransı:r: kuvvetlerine 
İngiliz kuvvetleri refakat etmektedir. 
Bu logi.liz kuvvetl~ri hur Fransa kuv· 
vetlerinc tam mUzalıarctle buluaacak
tır .> 

Vichy : 24 a. a. - Hariciye ne·. 
zaretinin tebliği : 

Sabık General de Gaulle, lngiliz 
askerleri nakleden bir lngiliz filosu 
ile Dakar önlerine gelmiş ve Fran

sız makamlarına şehri teslim etme· 

leri için bir ültimatom vermiştir • 
Bu ültimatom reddedilmiştir. Bunun 
üzerine lngiliz filosu Da kar üzer ine 
ateş açmıştır. 

Sabık General de Gaulı'ün sııf 
.sabık düşmanlarımıza karşı müca
deleye devam için lngilterenin em
rine girdiği düşünülebilirdi , Fakat 
hadisat , bunun böyJe olmadığını 

gösteriyor. Sabık General de Ga 
ulle, yabancı kuvvetlerin kendi va. 
tandaşlarına karşı hücumunu idare 

Ribbentrop Hitler yanında 
Berlin : 24 ( A. A. )- Hariciye 

nazırı Ribbentrop Romadan diin ak· 
ş~m dönmüş ve derhal Hitlerin nez· 
dine gitmiştir . 

etmektedir • Kt"ndisini hala hain 
olarak telakkide tereddüt eden 
Fransızların artık gözleri açılmıştır. 

Vichy : 24 a. a. - Havas : Dıı. 
kardan alınan haberlere göre, ~eh· 
re hücum eden lııgiliz filosu , iki 
zırhlı , dört kruvazör , bir miktar 
torpido ve altı muavin kruvazörden 

mürekkepıir . 

İngiliz grmileıi , Dakar umumi 
valisi B. Boisson ültimatomu red 
dettiğioi bildirir bildirmez hemen 
Fransrz ıahilltrine saat 14 Ü brş 

dakika grçe attş açmışlardır. 

Dakardan ilk h,berler alınır alın 

maz , hemen Mareşal Petain'in ri· 

yasetinde mahdut bir nazırlar top · 
lantısı yapılmıştır . Bu toplantıya , 
B. Laval, B. BauJiıı , Amira) Dar 

lan, General Hutzir.ger ve Platon 

iştirak etmiş tir . 

Tecavüze mukalıde kararJaıtırıl· 

mış ve bu nu5usta emirler verilmiş

tir. 

LoncJra: 24 ( A. A. )- Vişiden 
gelen haberlere g()ı e , Oaka r radyo 
istasyonu İngiliz obüsleri i)e tahrip 
edilmiştir . 

Fakat, Silvia hiç bir şeye kulak asmıyor, ve sessizce 
bekliyordu. Bunun üzerine B. Tebrick kansına başka ıuretle 

hitab etıneğe başladı. Ve ondan, yalnız çıkmamak hususun· 
d:ıki vadini nmııl unuttuğunu soruyor, artık, emrinde güzel 
bir bahçe varken sözünde durmamasının bir delilik olduğunu 
anlatmağa çalışıyordu. "Evli değil mi idi ? Kendisine karşı 
daima iyi bir koca olarak hareket etmemiş miydi '?,, Fakat, 
Silvia bu nutuklara en küçük bir ehemmiyet bile verıniyoıdu. 

Onun bu hali nihayet kocasını öfkelendirdi. inadına lanet 
elti ve ona, eğer mendebur bir tilki gibi hareket etmeğe 

devam edecek olursa hakkından geleceğini söyledi : " Daha 
kaçmamıştı. Onu delikten zorla çıkarmağa henüz vaktı vardı. 
Eğer kurtulma~a çabalarsa onu bir çuvala da koyabilirdi . ., 

Bu sözler, Silvia'yı derhal delikten çıkarmış ve kocası· 
na o kadar masum bir hayretle bakmıştı ki, sanki, öfkesinin 
sebebini kat'iyen bilmiyordu. Hatta, kocasının hiddetlerini 
yumuşaklıkla karşılayan, hoş gören fedakar bir zevce gibi, 
onu okşamak üzere üstüne bile sıçrıyordu. Bu küçük komedi 
karşısında zavallı adam biraz evelki öfkesinden utanmış, pe
~iınan olmuştu. 

B. Tebrick bu kadar saf bir adamdı .. 
Mamafi, Silvia çıktıktan sonra, ayni işe yeniden bıış

lndıkı lakcJiıde daha güç olmısı için deliği bliylik ta~larla 
tıkadı. 

Öğleden sonra, onun dışarı çıkmasına mu-;aade etli. 
Fakat, küçük Polly'yi de, ona yoldaşlık etmek üzere, bera
ber .. gö~d~rdi. .Bir az sonra, bahçeye bir göz altığı zaman, 
tılkının ıhtıyar bır armud ağacına tırmanmış ve duvaı ın üze
rinden dışarıya bakmakla olduğunu gördü. Dalın Üt.erinde 
biraz daha ilerlediti takdirde difer tarafa allıyabilirdi. 

- Sonu Var-
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Bahçe İcra Me
murluğundan: 

Gayri menkul malların a
çık artırma ilanı/ Madde 

126 
Açık artırma ile paraya çevrile· 

cek gayri menkulün ne olduğu: 

40000" atik arun Çeltik 5U haıkı· 
nın 4018 parası intifasız ve 40/2 pa 
rası intifalı Gayrimenkulün bulundu 
ğu mevki, mahallesi, sokağı numa· 
rası : 6 931 : Haruniye sabun su· 
yu Takdir olunan kıymet : Beher 
parası : 1000 lira Artırmanın yapı· 
facağı yer, gün, saat : Bahçe icrası 
23110/940 Ç~rşanba saat 14 de 

1-fşuu gayri menkulüıı arttırma 
Şartname s ı 23- 9- 940 tarihinden 
itibaren 940 - 13 No. ile. 
!cra d r.ı i ı esinin muayyen numa· 
rasında herkesin görebilme.si için 
açıkdır, j anda yazılı \Olanlardan faz· 
la maliinıat almak istiyenler, işbu 
şartnamty~ ve tereke 940 13 dosya 

numarasiyle memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Aı tırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin % 7,5 nisbe· 
tinde pey veya milli bir Bankanın 

teminat mt ktubu tevdi edilecektir 
(124). 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadar ların ve irtifak hakkı 
aahiplerinııı gayri menkul üzerinde· 
ki hakları ı ı hususile faiz ve masrafa 
dair olan ıudialarını işbu ilin tari · 1 
hinden itibaren on beş gün içinde ev. 
rakı müsbıtdeılle birlikte memuriye 
timize bildiı meleri icap edrr. Aksi 
halde hakları tapu sicilliyle sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma · ı 
&undan haı iç kalırlar. 

4- Gö:>teıilen günde artırmaya 
İştirak edenler artırma şartnaya

rnesini okuıuuıs ve lüzumlu malumat 

1 alınış ve Lunları tamamen kabul et 
miş ad ve itibar olunurlar. 1 

5 - Tayin edilen zamanda gay 
rimcnkul üç defa bağırıldıktan son 
ra en çok artırana ihale edilir. An· 
cak artırma bedeli muhammen kıy· 
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rücha· 
nı olan diğer alacaklılar buluopta 
bedel buolaıın o gayrimenkul ile 
temin edilmiş olacaklarının mecmu 
undan fazlaya çıkmazsa en çok ar 
tıramn taahhüdü baki kalmak üze· 
re artırma on gün daha temdid ) 

TORKSôZO 

BU AKŞAM 

ASRi SiN"EMA 
da MATiNE 

1 2.30 

CAROL LOMBARD ve 
jAMES S'rEV ART 

TARAFINDAN YAR ATI LAN 

Birbiri için yaratılmış 
Fran sızca söz lu. mevsimin l' n bu) Uk n~k fil mi b:ı şlıyor. 

1 li11si ve mllcssir filml eri -:cvcn lcrin tnk ılir nnzarln ı ·il c se,Y redeccklcri 
hu c ııı sal s i :r.. ~nh este kal pleri h t·.n·can \ t: hclccrıı la titrd ecektir. 

I.,,.. t • K ER.\ \ l'l' MAY~ARD tara fından çevri: en hea ve en. yecanbrl:ı do lu scrgllıeşt ve macera filmi 

intikam Darbesi 
Bugün gündüz 2.30 matinede iki film birden 

Büyük Vals - Kanunsuzlar Treni 
Telefon--------- 250= 

• ...................... 1 ................................ .. 

Adana ismet İnönü Kız Enstitüsü 
müdürlüğünden: 

ı - Adan:ı ismet lnönü kı z Enstitüsü binasında yapılacak tamirat 
bin lira bedel ile açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 1 O Eyliil 940 tarihine müsadif Perşembe günü saat 11 
de kız Enstitüsünde teşekkül edecek. Komisyonda yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait mukavelename, keşifname ve şartnameleri 
görmek için Enstitü nıüdürliığüne müracaat edebilir. 

4 - isteklilerin 75 lira muvakkat teminat vermesi ve bu gibi işleri 
y 11ptığına dair Vilayetten alınmış ehliyet vesikası gö~termesi lazımdır. 

25-28 - 1 - 4 12342 

Eib=se Diktirilecek 
Devlet Demiryolları 6. 

dan: 

cı İşletme Komisyonun-

Konya Talebe pansiyonumuz talebeleri için kumaşları idarece ve · 
rilmek üzere 80 takım elbis", 106 pijama ve 50 paltonun maa harç di· 
kimi açık eksiitmeye çıkarılmııtır. Eksiltme 7 / 101940 pazartesi günü 
saat 10 da Adanada işletme Müdürlülü binasında Komisyonumuz· 
ca yapılacaktır. Muvakkat teminat 35.02 liradır. Şartnameler Niğde, 
Konya, Menin istasyon wef ıiklerine komisyor.umuza ve Konya talebe 
Pansiyonu Müdürlüğüne müracaatla bedel.siz görülür. isteklilerin 940 
yılı Tic_ret Odası vesikası ve bu iıi yapabileceklerini gösterir vesaikle 
birlikte gününde müracaatlau. 

12322 20-25-29 4 

on mcı gunu ayni saatta ya. -----------------
pılacak artırmada, bedeli satış isti· İşbankasına imtihanla memur alınacaklar 
yenin alacağınarüchanı olan diğer 

alacaklıların o gayrimenkul ile te· 
min edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile, en çok artı· 
rana ihale edilir. Böyle bir bedel el· 
de edilemezse ihale yapılamaz ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine iha. 
le olunan kimse derhal veya veri 
len mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı fesho:unarak kendisin· 
den evvel en yüksek teklifte bulu· 
nan kimse arzdmiş olduğu bedelle 
almaja razı olursa ona razı o!maz 

1 

Oıta mektep ve Lise mezunlarından talip olanlar 7 Teşrinievvel 1940 
pazartesi günü saat 14 de Adana lşbankası şubesinde yapılacak imti· 
handa hazır bulunmak üzere vesaik ve fo~ograflariyle birlikte imtihan gü· 
nünden evvel lşbankasına müracaatları ilan olunur. 

veya bulunmazsa hemen yedi 

gün müddetle artırmaya çıkarılıp 

en çok artırana ihale edilir. iki ihale 

mizce alıcıdan tahsil olunur. Madde 
(133) 

' ı arasındaki far le ve grçen günler 

y u k a r ı d a gösterilen 
23 - 1 O - 940 tarihinde Bahçe 

icra memurluAu odasında işbu 

ilan ve gösterilen artırma şart· 

namesi i;bu dairuindeki satıla 

için yüzde 5 den hesap olunacak 

faiz ve diğer zararlar ayrıca hük

me hacet kılmıksızın, memuriyeti · cıtı ilin olunur. 12341 

Vali mu• 
arasında 

kacl 

vali muavinliğfoe, 
avini 1s13.m Ferid ~-
muavinlij'ine 1 oabıliJf 
hallt idar~ler müstakil 

1 Hami Arıkan Erıi11cd 
liğine, Bursa vali 111 
tay Samsun vili JD 
zurum vali muavini f'f 
vali muavinliğine , Be 
kamı Şevket Kancı• .Ji _ ... , 

muavinliğine tayin 

Nevyorkta bit 
Nevyork : 24 (,..J 

ne infilak yüzündell 
tır iş te kundakçrlık 
araştırılmaktadır. 

• 
Mürettip a 

Matbaamızın 

çılıımak üzere bir 

yaç vardır • IJ 
racaatları 

25- 9-1940 
7 .no Program , 51-'t 
7 .35 Müzik : Hafif . 
8.00 Ajans haberler' ,, 
8.10/8.20 Ev kadıOI 
8.30 Müzik : Hafıf 
12.30 Program, 51'

1 

12.35 Müzik: Türk ,ıcti 
12.50 Ajans habe 
13.05 Müzik : T~ 
13.20/14.00 Müzik: 

18.00 

18.05 

18.40 

19.15 

19.30 

19.45 

20.00 

20.50 

21.15 
21.30 

21.50 Müzik : 
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• 
ro \'ukatın:elbisesi 

~ada. LivAorno şehri civarında 
aıo/'1..P ~ır hadise olmuştur. Şeb 

" 'ava vek"ll · d b. · ·~ ı erın en ırı sa. ez ··h zu ederken banyo yap· 

ÖMRÜNDE Y AGMUR YÜZÜ 
GÖRMiYEN BELDE: 

~· Etrafta kimse olmadı~ını 
çırçıplak soyunur ve suya 

ı \'ukat sahilden hayli açıl-
Mısır cenubu 

•. _..,onra .. Jb · · . .. 1 k 
ıtP""'ı • _ ~ ısesını gozet tme 
ı~ ızın kenarına bakar Bir de 

ye meçhul bir şahıs avukatın 

Yazan 

murabbaı kadarı meskundur. P. P. 
naklar yaratmıştır . 

ıl kucaklayıp kaçıyor. 
b~t .. k u un uvvetiyle yüzerek 

Mısıtın mesahası 994 bin kilo 
metredir. Fakat ancak 3 l kilometre ı 

Yani işe yarıyan kısım, bizim 
Seyhan ve içel vilayetlerinin yekunu ::....-------------.....: 

Nilin bir kısmında vapurlar iş
ler. Assnandaki bendlerle feyezan 
zamanında sular muhafaza edilir ve 

nehir seviyesi inince bu fazla sular 
akıtılır. Mısır kıptileri Girga ile As-lığı zaman hırsızın haylı 

'· 
0.lduğunu ve şehre doğru 

• ~ğıni g0rür. Ne yapacağı· J 
0 esnada şoseden geç· 

tı Lif cenaze arabasına at· r 

Çırçıplak bir deli ile kar· 
Zannederek korkusundan 

atlar. 
) lZ ' f ·~' gın ere yapışır ve atları 

1 

1 s .. 
urer. Hırsız şehre gir· 

•vuk t , a arabayı şehrin orta 
1 

•n doğnu bir adamın ce
.,•~nı sürdüğünü gören a· 

açkın~ var diye panik 
\>fc • 

'tne kaçarlar. Nıhayct 
rtlurı k 3tı arabayı durdurur-

b;I B ;ıı, Zabıta merkezine gö 
•
11
'ada vaziyet anlaşılır ve 

11 elb' ıse verilerek ev.ne 
• Şırndi zabıta avukatın 
c;alanı aramaktadır. 
e . 
. Yı yıkan ağaç 
lıl}a .. 

1 İrıd muttehid hükiımct e· 
Ci en Minas Geraeı dahi 

J tarıde nehri boyundaki 
a a h· ~ ıç beklenmiyen feci 

rr;-·Uştur. 

anın Kilisesi avlusundaki 
0.kaliptüs ağacı çıkan bir 
ttıccs· d .. . . ın e evvela eğılmış, 
erıın ·· . . . . re . uzerıne devıılmıştır. 

tıtif aındaki ağacın sekiz 
ıundak· ·· d · k·ı· b. 

kadardır. Bütün faaliyet Nıl vadi
sinde geçer 
Mısır hududu, Nil üzerinde birinci şel· 
laleden başlar. Nil nehri ve onun ge
tirdiği bereketli çamurlar olmasay
dı, burası da büyük sahra ya benzer· 
di. Eski Yunan tarihçilerinden Hero· 
dot Mısır için " Nıfin bir hed ıyesi
dir,, demiştir. 

Yalnız Nil boyları yeşillik tir Bun. 
lar hericınde sapsarı ka~alar ve kum 
Jar vardır. Mısırın cenubunda, öm· 
ründe yağmur yüzü görmemiş insan· 
Jara bile tesadüf edilir. Akdeniz kı-

yıJarma bile ıağmur az düşer. Buna 
rağmen Nilin bereketi, kuraklığı bas. 
tırır . 

Nılin asağıki kısmında senede 
üç defa mahsul alınır .. Nehir boyun 

ca kısmen eski, kısmen modern su
lama tesisleri ve vasıtaları vardır. 
Buralarda eski, büyük medeniyetle· 
rin de muhtelif eserleri vardır. Bun
lar her senede 10-15 metre kadar 

ilerler vr. önlerindeki her ş .. yi bas
tırırlar. 13u kısım ia bazl münbit, ye. 
şıl bahçelik, lıüyük sahalar da var. 
dır. Bunları, yer altından çıkan kay-

Af manga golil}le ilk 
mallar dün geldi 

Sekiz aylık ihracat 

ve ithalatınıız 

Ankara : 24 (a.a - Sekiz aylık 

dış ~icmetımizde 74i41222 Liralık lh· 
• 

racat, 49,000,000 Jıralık ithalat kayde· 

dilmiştir. 

ihracatımızda lıalya, Amerika, İn
giltere. lthalii'ımııda da Romanya, 

ltalya, lngiltere, Amerika başta gel-

Is tan bul : 2 ~ (Türk sözü muhabİ 
ri bildıriyor) - Almanya yoluyla 
şimal memleketlerinden mal gelme· 
ğe başlamı~tır. DJn ilk defa olarak 
lsveçten üç vagon çivi gelmiştir. 
Yakında kağıt ve diğer maddeler 
üzerinde de mal gelecektir. lsvcç se 
fareli müsteşarı Jstanbul ticaret mü 
dürü Avni Sakmanı ziyaret et.niş 
ve iki memleket arasındaki tıcari te
masların genişletilebilmesi hususu:ı· 

da alınacak tedbirler hakkında gö
rüşmüştür. Almanyadan geçmek üıe 
re diğer şimal memleketleriııle de 
ticari münasebetlere yakında başla· 
nacak ve lüzumlu ithalat eşyaları-t ı gov esı ı ıse T 

t ayırmıştır. mektedir. mızdan bir çozu getirilecektir. 

siut arasında otururlar. Bunlar, eski 

Mısırlılardan İllmedirler. Dilleri es· 

kidir, Araplarla az karışmışlardır. 

Nil, denize muhtelif kollardan 

akar ve bu sahada bütün araziyi 

sular .. En büyüle şehirleri, Kahire, 

lskenderiye, Portsaid, Tanta hep 

nehrin aleltası sahasındadırlar. Mı· 

sırın nüfusu 14 milyondur. N ~fusu· 
nun yüz de 6fl dan fazlasını, çiftçi 
Fellahlar teşkil eder • 

Kız talebenin askerlik 

dersleri meselesi 
Lise, Orta Okullarla Üniversitede 

tatbik edilmekle olan askerlik ders
leri talimatnamesi üzerinde görülen 
lüzuma binaen bazı değ'işmeler ya· 
pılmış ve bu değışmeleri ıhtiva eden 
yeni talim 1name Universiteye ve 
diğer okullara gonderilmır. 

Yeni taliınatnaıneye göre kızlara 

askerlik dersi ayrı pir mlifredat prog
ramı çevresi içerisine gö tcrilecektir. 

Hu müfredat programında kızlar 
erkeklerden ayrı olarak ders görecek
lerdir. Kendilerine askerlık dersi; 
harp ve sulh zamanlarında memle
lekel dahilinde göreceklerir hizmct-
metler etrafında ders verilecek, pa
raşüt ve hava hücumlan zamanında 

yapacakları hizmetler ydralılara yar
dım, memleket işlerine ka0ınların rol· 
leri izah edilecektir. 

l"'--......... ___ ~ ______ __;;.._ ________________________________________________________________________________________ __ 
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- Aktan c;en benimle gel • Ka · 
dınlarm kalbı daha merhaınellıdir · 
Se\ gımize hurmet ederler , b •iki se· 
nınle e\ lenır yaşarız • 

JU.tan düşunmeden : 
- Peki ... 
Dedi •;e 8 abah olmadan ikisi de 

atlarına atlıyarak KafKas ollarınr 
tuttular. 

Sabnh oldu .. lskıller Aktao,ı Ama-
zonlar Baylan'ı bekledıler , beklcdı· 
ter .. N hayet çad rın kapısından bak-

k . ktu Mesele an-lılar, ıçerde ım e yo ... 
lıışı dı. İskitler Aktanı lskıt dıyarın~a, 
Amazonl r da Baylanı Anado u da 

aramak üzere dönduler ·· 
Af.:tnn \C Baylan, Kafkasları nşa· 

rak Ank:ıraya kadar geldıler , bir 
köyde gızlcndıler: Föknt bır türlü dı· 
şarı çıkcımıyorlardı . Aktan'ı bir dü
şünce almıştı . Mılyon arca kadının 

iç nde bır tek crkeğın yaşamasına 
ımkan yoktu. Baylanı alarak Ege kı
} ıların _l.açmağı düşündü • Fakat bu 
da mümkün olmıyncaktı . Bir ihtıyar 
kadıııın ev.nde şımdilık barınıyorlar , 
bir lokma ekmek buluyorlar , fakat 
sonrası ne olac ktı. 

Aktan'la B ylanı tnm ıki ay ar • 
dılar .. Nıh yet bunların ızlerıni bul
dular. Yüzlerce atlı kadın C\ i sardı· 
lıır. Jki evgıl yı e\iden çıkardılar. 

Baylan'la, Aktanı, Kmlıım k neh. 
rinin kenarına getırdıler , ikisini de 

sırt sırt.ı kalın Ortianlarla bağladılar, 

b ir salın üzerine bıraktılar • 
Amaıonlardd bir erkek seven 

kadınların cezası böyle idi . Aşıkıoı 
da sırtına bnğlarlıır. nehrın akıntısına 
bırnkarak açlıktan oldürürlerdi . Her 
iki sevgiliyi, • ırtsırla Kızılırmnğın kı
zıl sulnıına bıraktılar ... Aktan : 

- Baylan nereye gidıyoruz ? .. 
- Dudaklarımız birımıze değme-

den, gozıerimiz bıribirimızc b kma· 
dan, sc imızı ışitc işıtc , kanımız so
ğuyana k:ıdar olOme gidi)Oruz 1.. 

Kızılırmak bu salı ııldı .. Günlerce 
götürdü .. Nıhayet K radenizin büyük 
d 'llgaların bu cez lılar ı teslim etti • 
Dalg lar bu ser crı salı kayadan ka · 
yavn çısrparaı.., biribırinden ayırdı .• 
.Ancak olmüş ccsedler bu zamanda 
yüzyiıze gelerek, morarmış dudaklar 

bııibirine dcğdı, bu iki mermer vu· 
cud, d lgalar ara,.ındn kopuklcre ka
rışarr.k sonuna erdılcr • Nıhayet bu 
ıki sevdalıyı, kopuklü d lg 1 r kucak
lıyarak, enginlere alıp gıttı .. 
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Milli Mensucat fabrikası yanandaki Prese f abrik•~'~ 
tir. Fabrikamız geniş ambarlar1 ve son sistem presesı ~ 
rini heryerden ziyade memnun edecek vaziyettedir. ~ JII 
mıza prese etttirenler her bakımdan karlı çika~l~r, ;A 
Fabrika idareıine müracaat edilmesi müşterilerimızın 
dandır. 3-6 Lı303 _,,,/. 

Seyhan Vilayeti daimi Seyhan pJJ. y 11 

encümeninden: ğünden: J.11 fi; 
1 - Adana - Karaisah yolu- 1 kJV 

1- Yera tı . .JJ di 
nun 30+ 000-37 + OOO kilometreler rı".> 
arasrnda yapılacak menfez inşaab yr.siyle kazıl"1 cttt;t~te 

üzere 12,000 •. ~ 
keşif tutarı olan (7174) lira (33) b d'l ktit• .rJ vV 

kuruşla açık eksiltmeye konulmuş· · ayea e 1 ece ftP'~aı:ı 
li 720 lira, ınu tiını 

tur. 
2 - Eksiltme 3.10.940 tarihine liradır. Jrtraı 

müsadif perşenbe günü saat (10) da 2- Eksiltoıea~•~'k 
Vilayet Daimi Encümeninde yapda· 9-940 cum• ~di" 
caktır. dana P.T.T. M11 .~n 

3 - isteyenler bu işe ait keşif alım satım k001' 11111 

evrakile şartnamelerini gör yapılacaktır. ~ f:a .. 
mek için Nafia Müdürlüğüne müra- 3_ Bu baP~'· .J.t: 
caat edebilirler. ı riO' f'.'.'9 me şartname e . bu 

4 - İsteklilerin (538) lira (07) talipler _ ınes•• ~ni 
~uruı muvakkat teminat verme•i ve .. M'"d~ tük ic'"JYe 

gun u ur. . ~ı.. Ai 
ehliyet vesikası almak için de ikinci t ra• 

eksiltmeye ış 1 y• lıı 
maddede yazılı tarihten sekiz gün aıinat makbuz "e,n te 
evvel bu gibi itler yapbğına dair 91t11 ~ 

ret odasından t 
vesikalarını dilekçelerine baklamak · le 
suretile vilayete müracaat etmeleri mış vesikaları)' il tu 
lazımdır. ve saatinde k0111 1ıNata 
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J•ırıd T ÜrksÖzÜ Gaz.etesİ: Okuyucularına, ~ünyanın her 

=========================== 
vuku bulan hadiseleri günü gününe 
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b ij 
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Ptak 
Oş•u 

Kitap, Mecmua Ç~k, Bilet, Afiş, rıaıı ~~; 
Türksözü Matbaası: rita, Bili1mum Matbaa İşlerini Tür~İ'l.,k: 
==============~~~= mevcut matbaalara rekabet eder der at e 

de tabeder. •kat 
la, 

------::=========•ı=========----
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Sağlam,Temiz, Zarif Cilt ( Türksözii}~~ 
Mücellithanesinde Yapılır. :::· 


