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AŞVEKiLiMiZ REFiK SAYDAM 
ADANALILARLA KONUŞTU 

Amerika cumhur 
namzedinin bir n 

HiTLERi 
ARSIZLI 

Uyük Tezahüratla karşılanan 
liatay dönüşü bir gün 

v~ uğurlanan Başvekilimiz 
Adanada kalacaklar 

Getuva : ı:(a.a) - Cu 
partinin reisi cumhur namze 
söylediği seçim nutkunda şö 
tir: 

- " Bugün Avrupa Hitl 
azzam arsızlığının tahakkümü 
dır. Hitler maksatlarına var 
resmi :vaidleri bozmaktan o 
katletmekten, Alman, gençliğin 
talim görmüş gangisterlere 
mekten, Berlinden rastladı 

toprakları tahrib etmekten çe 
bir adamdır. 

Amerika demokrasileri 
arsızlığın safına düşürdüğün 

diyorum, hemen hemen se 
dir ki, Vudiler ismi verile 
bir grup Amerikayı kontro 
te ve her an onu harbe y 

maktadır' 
( Gerisi UçUııcU sa 

• 

Refık Suydnm Adrıncula tl1ln:ıafılar orasında 

Toros ekspresine hağlı husust va
gonlariyJ e dun şehrimizden geçerek 
lfotnya giden sayın Bn~vekilimiz 
Doktor Rc::fik SayJam, garda coşkuıı 
bir alakayla k:ırşılandılar. Valimiz 
Bay Faik ÜstUn tarafından Pozantı
dan i-;tikbnl t•dileıı kıymetli Başveki

limiz, Yenicede d(> ~\ersin vali'ii, Ku
mandan ve halk taı·nl'ından hararetle 
karşılandıktan ve bir m udde(; görU~. 

tukten sonra hamil lrnlundukları va· 
gonla kalabalık bir vabnılns kutlesinin 
alkışları arasında gara girdiler. .Me
buslarımız, parti, halke\· i, belediye 
reisleri, LUmco namına lllmen kurmay 
başkanı 1 gazett·cilcr' c. .M uddeiumu. 
misi, daire mudurleri, dol{ torlar ve 
yüzlerce halk garda bulunmakta iı:li. 

Tren durduktan sonra vagonlarından 

inen Ba:;vekilirniz, bir kısım zevatla 
temaslarda bulunarak iltifatlarda bu
lundular ve taıııştıklıı.rı kimselerin 
ellerini sıktılar. 

MİLLİ ŞEFİMİZ 
DOGUM GÜN 

FERİT CEL.ll. GÜVEN --------
ANKARA : 1 • 10 • 9~0 

\·rupada Almanya - lta!ya, şark
ta Japonya dünyanın yarınki 

ltt' hayat \'e nızamı mes'elesini 

11 ırıe aldılar. Bu üç de\•let clle
lle ~elirse irili ufaklı bütün dünya 
ırıetı~i tayin edecekleri yolların 
jtı katarlıyarak istedikleri ofüi ve 
"(:t' o 
e~ 1 )'ere sevkedecekler. 
!akq~U7.el bir hayal, \ ücud buldu
'aa~tde varlığına doyum olmıyan 
rı, et, Fakat, bu işin o kadar 
~~1~ derece uçurumlu taraf lan var 
ti başında olanlar, büyük tehti
tıı vb korkulan hatırlarına getir
koı u hayalin cazibesine kendile
Ye a~ kolay kaptırmazlar. 

.~tatrıı nızam denilen bu şey, yeni 
le Otluklar, yeni esaretler, yeni 

~nj t demektir. Yoksa, ayrı ayrı 
h~et!erj olan, ayrı ayrı dillerie 
~a~ •stiklfü ve hürriyetlerini şim
~l)ı. at muhafaza etmiş ve yahud 
'la~ş ol?n milletlere hakkı hayat 
~İt ak ıçin düşünülmüş bir şey 
~ar· 
i. ~edelim ki, İngiltere mağlub 
~ 0vyet Rusya süklıta mecbur 
, ~~n1erika devletleri itaat altına 

ıhverciler ellerine endazelerini 
' lllirası ölçüp biçerek taksim 

dAceba bu, uzun bir sulh ve 
llıi ?evresini dünyaya temin ede
(aııı Asla .. 
l'ııi!ı·anınıızda her millet az veya 
~~t ~, bir şuura dayanmaktadtr. 
~'.· ~ilet yeni bir dünya nızamını 
ılj~i akat, bu niıam başkasının 

Ve kumandası altında bir 
(Gerisi ikinci sahifede ) 

1 
1 
ı 

ı ) 
1 
t 

Boşı·ekilimiz Adarıodıın ayrılı§ırzdan 
bır kaç ıi.ıkıka evvel Arlarıalılarla 

J,:orıu yrn 1lanno dernm ederken 

Gar dahilinde kısa bir gezinti 
yapan Başvtkilimiz, Belediye Reisi 
Bny Kasım Ener'den Btlediye işleri· 
nin i_yi gidub gitmediğini sormuşlar ve 
beltdiyenin mali vaziyetinin fena ol
madıgını belediye reisinin izahatından 

.. ( Gı::risi UçUncU sahifeJe ) 

Ankara : 1 ( A. A. ) -
hur İsmet Jnönünün doğuml 
dönümü münasebetiyle İngil 
Majeste albncı Jorj tarafında 
!erine hararetH bir tebrik tel 
derilmiş ve Milli Şefimiz de 
teşekkürlerini bildirmişlerdir. 

• 

Vekillerim izin 
yurd tetk ik leri 

lzmit: 1 ( A.A. )-Gümrük ve inhisarlar Vekili dün Vahdetiyed~ 
mi,jstahsilleri ite görüşerek dileklerini dinledikten sonra şehrimizden 
mıştır. 

Hopa 1 ( A. A. )- İktisad Vekili Hüsnü Çakır buraya gelmişt 
bank müec;seselerini, iskeleyi tetkik etmiştir. 

ihtikô.rla çok ciddi 
mücadeleye geçiliyor 

Bay Çorçil 
Çekoslov akla 

Dünkü nut 

DÜN BER.LİNDE 
PANİK OLDlJ 

Büyük lıı g iliz 
Londı a : 1 ( A. A. ) - A~soşi 

Eb per haı bın betşındanberi Berlinden 
veıilen hava tehl·ke işaretinin en uzu·! 
nu:ıun dün gece verildiğini bildir- ı' 
rnektedir. Bi!rlinl !er beş saat 15 da· 
k ika sığınaklarda kaldılar. İngiliz tay
yareleri Alman hJkiimet merkezini 
boydan boya katederek sınai hedef· 
Itri bombardıman etmişlerdir. İngiliz 
ha\'a kuvvetleri dün gece ve bu sa· 
bah şimali garbi Almanya üzerine 

( Geri~i UçUncU sahifc::de ) 

Ankara : 1 (Hususi) - Ticaret 
Vekilimiz, ihtikarla mücadele faaliyeti 
cümlesinden olmak üzere yeni ve mü
him bir karar il tihaz etmiştir. Bu ka
rarla, yabancı memleketlerden Türki· 

( Gerisi ikinci sahifede ) 
-----
r·~ ............ 49 • .., • .., ...... ~.~ ........ ( 

! İspanya Dahiliye i 
! nazırı Romada i t • 
i ! 
i Roma : 1 (a. a.) - Ste- ! 
! fani ajdnsı bildiriyor: lspan • 
! yol dahiliye nazırı B. Serra- ! 
! no Sumer Yarin sabah saat ı 
! 10 da Romaya gelecek ve i 
ı .Villa Madama'da ikamet ede ! 
i cektir. ' 

,-..~ ................. ~.~· .. ·~· ... f , ........ ~. 

Londra : 1 ( A. A. ) 
dün akşam radyoda Çekosl~ 

Jetine hitaben okuduğu bir 
ezcümle şöyle demiştir: Hür 
didir. Ölmez ve ölmiyecekti 
Münih anlaşmasının ikinci yı 

dür. Avrupa sulhu lehine Ç 
milleti tarafından yapılan f 
sebebiyle beşeriyet bu lari 
vakıt unutmıyacaktır. Alman 
kadderatma hakim olan ins 
men yapılan vaidleri çiğne 

anlaşma \'e cihan tahakküm 
mahiyetini gösteren zalimane 
ketle bozulmuştur. Zulm gö 
bu anda size ben mesaila 
yorum. 

Şu saatte lngilterede y; 
muharebe yalnız bizim har 

( Geri.;i UçuncU s 
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Yeni Nizam 
( Ba, Makaleden artao ) 
nızam değildir. Bu ancak, her milletin 
kendt toj>'rafında, kendi niCdeftfyeti ve 
kültürü çerçevesi içinde lcarfllıklı hak· 
tara ve hürriyetlere dayanan bir nı· 
zam olabilir. 

Matlublann sayısı daha çotalabi
lir, hududlar zorlanabilir, bir çok ma· 
sumlat kılınçtan geçirilebilir. Fakat, 
hiç bir milletin hürriyet ve istiklali bu 
aibi ceblr vM!talüiyle gab ve hap
sedilemez. 

POionya. ÇekoStovaaya, Norveç, 
Belçika, Felemenk hattA Fransa bu 
yeni nn;arnıh kmbanlah olarak beşc
~n gön öaünde ve ızbrablann en 
llifüİii içinde çı,prmyorlar. Milyon· 
larca insan yeni nızamın değil, bun· 
dan sonra başlıyacak olan kan dava
lanna tiaarlamyorlar. 

Tarihin liiç bir safhasında şiddet 
ne yqayabilmlş ve ne de miJletleri 
liaklanndan mahrum edebilmiştir. 

Dünya muhaltkak yeni bir mzam 
istiyor. Fakat, bu nızamın inaant, hak
lara, hilmyettere hünnet gösterir, ce
bir ve tahakkümleri ortadan kaldınr 
olmasını istemektedir. 

Ferid Celll eaven 

Ceyhanda konferans 
Ceyhan : 1 (Hususi) - Bingöl 

mebusu Feridun Fikri burada bagüTı 
şayanı dikkat bir konferans vermiJ· 
tir.- M. S. 

lht~klrla çok ciddi mü
cadeleye geçiliyor 

( Birine\ sabif ~den artan ) 

yeye ithal olunan mensucat ve iplik
lerin azamf satış fiyatları ve bunların 
esnafa satışlannda maliyet fiyatına ila
ve edilebilecek gayri safi kar nisbct· 
leri tesbit ölunmuştur. 

Pamuklu ve yünlü mensucat, pa· 
muk ve yün iplikleri ve makaraların 
satışlarında bu fiyatlara uyulacak ve 
bu mallara tesbit edilen nisbetten faz· 
la fiyat koyanlar milli korunma kanu· 
nuna göre cezalandınlacaklardır. 

26 numaralı milli korunma karar
namesinin birinci ve altıncı maddeleri 
hükümlerine müsteniden aşakıda yazı· 1 
lı kararlar ittihaz ve resmi gazete ile 
neşrinden itibaren mer'iyete vazedil· 
miştir. 

Çinliler ve üçlü pakt 

Çungnig : 1 ( A. A. )- Üç ta· 
t'eflt pakta karıı Çin resıni mah· 
fillerinin aksülamelleri henüz malum 
olmamakla lteraber pek yakında 

Çin bülcuınetinin ademi memnuni· 
yeti intaç edecek olan bir beyan. 
namenin neşrine intizar edilmektedir. 

ıs 

Pamuklarımızı sattık Cenup sahil. 
Tuz istih 

elli bin 
ihraç 

Adanı pamukları meselesi üze
ritrdtt bir mw&tte~ri Ticaret Ve 
kaleti nezdinde yapılan temaslar ve 
Adana n-üttlih için <ftl pİJt_. 
lardın müşteri temini hakkındaki 
vaki teşebbüsler memnuniyetle hı· 
ber aldığımıza göre müsbet netice

lere varllllfbı. Adanı pımuk istib· 
satitmın kıımı azam1n1 teşkil edea 
150,(X)() balyanın Romanya , Maca· 
ristan ve lsviçreye sablmasmı bü· 
kumetçe müsaade edilmiştir • Bu 
hulllıtaki mukaveleler ve ahm satua 
,.,.tnameleri tanıim edilmelctedir . 

balya 
ed 1 lnh;sarlar idareli Ada .. 

eceğİz ( dürlütünün Adaoada ve b 

pamuk 

-----------·---
1 

tuz buhranım öalemek ve bı 
CEYHAN ME.<TUBU miz, ucuz tuz temin etmelt 

Ceyhan köylerin
de inşaat faaliyeti 

Ceyhan : 1 (Türksöıü Me.tbabi
rinden) - Bö 'ıemiz köıferinda köy 
kalkınmasına ehemmiyet verilrnişdir. 
Bilhassa lcıymıkamımız bu busuıda 
yakından alakadar olmakJı ve na· 
biye müdürleri ıle lcöy ihtiyar heyet 
lerine gerekli diretıfter vermekde· 
dir. Bu cümleden olarak. Cey••• 
en etki ye halin çok çıllela• ol• 
A,.a nahiyesiodf., clört -..clk i._ 
şilltma devae ohm• ve Wr ttif-li 
bitirilemeyen, der.iz lcetMn1ıia\i kiJ 

' diyle şehrimize 45 ki1omeki 
fede buluoao Akçadeni:r t 
dan tuz istihsaline ve bu sut11 
ni ıamuda inhisar idare:Jia.iO. 
dıhm yükseltmek yo'unda 

tt,ellblte firittifiae dair 
vclce de malaat vermiıtik· 

Senede bir milyon kilo t111 
sal eclebilecetfmiz bu m 
dm ilk büyüt parti düa 
p.lmiı ve teftiata lbatlan 
Nal• piy ...... ada mevcut 
r•at.t e~tlı 
Din pi,...,. ~ t 
tat mevm•dee istilasal 

Bu mesele üzeriede lcoıHıtmılc 
md:sadiyle bugün ınt 11 de pr 
muk ihracatçıtar bitlifinde de t>ir 
toplantı yapılacak ve pamuk tüc 
carl1rıauza hisseleri teui edilecek· 
tir. 

,....,._ at w.a. m.-e.. •ti ,,, 1 a.1 , ... ı ... 
\ h!tltm llitirif•li içia A, .. nali>.e 

1 

..i.:1:.:;.. C JL. • 

f 
ırild&rine, lra.,__ ieô ..._ a..a • 

• •• • d~fi vermif'lr ... Wlaa. ~- E ,, · Hatke · 
Pıyango kurrelerı J dan Ayasa gid"ecetc misafirleri •trT· 1 zel bir ko:ıferan! veren Bin 

.. d•ı• l lamak üzere •Otel,. olarak kullanıla· I usu:nuı Bay Feridun Fi~ri 
tecrube C 1 ıyor cı1kdır. l hJna gitmiştir. Kıymetli 

M Dcı,ize p·k yalcın o'm111 itiba· muz Ceyhanda da bir k ılıi Piyango idaresi teknisyen· 
riy, gene bu civarı relecck yaz mev verecektir. lerinden şehrimize gelmiş bulunan 
siminde yapılacak •Pı•j .. için de böy Bay Said, Çelilc kürrelerin montıjmı 
le bir otelin yap"mltDHI pek tıbi· bugün ikmal edertk yarm şehir stıd 
idir. Ztrı, mia .. firler, bu otelde rece yomunda ttcrübelcrini yapacaktıt,. 
yatup, sabah erken ve akşımlar1"4a Kıymetli teknisyenimiz, 7 Teşrini· 

evielde yapılacak keşid.eyi Ankara Plajı inerek, banyolarını yapıcıkJar , 
radyosuna nakledemiyece~ini, yapr ve istirıhıtlarım rene otelde temın 

edebileceklerdir. lan tecrübelerde büyük müşküllerle 
karşılaşıldığın1 beyan etmektedir. Keza Ayas'm z~yt;nbeli V-' Sai-

diye köyleri ile Kırmıt merkezinde 
Eli bıçaklıların kavgası de birer Hk mektep açllıcatı v" bü. 

S f b h h il · d 11 .. 1 I tün köy mektepleri için elzem olan 
o u a çe ma a esm en te a ve bugünlerde temi 'li hususun· 

Selahattinle Sugediği mahallesinden da köy muhtarlarına listeleri verilen 
terzi Aziz, aralar~n.~ı ç ı~!l _ b'.~ an· malzemelerin de bızır edildi~i 
laşama~azlık yuzun~e~ k~mur .pa· memnuniyetle öğrenilmiş Jir. 
zarındakı kahvede bırbırlerıne bıçak Diğer t.uafdan, Tu ıı lu köyünde 
çektikleri sırada ayırmak İçin ara· bir içme su çeşnesi yıptırılmakda 
ya giren amele HJsan, Selahıttinin ve Mercin köyünde burdan Öilce 

biçığiyle yaralanmıştır. Evrakı tah· kerpiçden inşı u!unan M~kteb binı-
kikiyeleri birinci sulh ceza mıhkc· sının dı betonla takv'yesi iç:n köy 
meaine tevdi edilen suçlulardan Se· muhtarına makan tarafından emir 
libattio tevkif edilmiş V! muhakeme. verilmiş ve bu iş~ h~m1n bJşlanıl· 
leri 2 Teşrinievvde bırakılmıştır. mı ştır.- M. Selçuk 

At koşuları 
6 ve 13 Teşrinievvelde f 

podro:nunda yapılac:ılc o1aD 
lık bahar at koşuları:ıa işti 
mek üzere Maraş, Anteb, 

mıntakalarından ıehrimize at 
meğe başlamıştır. Kayıt mu 
ri devam etmektedir. 

Başmu ~nimler içf 
Eğitmenli bölgeler geıi 

muallimleri bugün bir topl 
pacaklardır. 

Köylerde mekteb io 
Büyük ve küçüle Çıldırtdll 

leri ahılisi aralarrn :ia pır• t 
rak iki köyün merkezi bir 

il 8UN0N Ml!SElELEftf 

\\::=====· 
KARŞISINDA 

~ 
il 

•=====================.::dJ 

da bir ille m:kte!> yapılm•k 
topladılclan bu parayı bal"~ 
dır. Bu köylerimiz•o çıllP""."J 
uyanık fikirli mubtarlannı 

ederiz. 
~ 

Sıtma Enstitüsü ıııO 

Sayım ve 
20 ilk.teşrin pazar gUnU memleketimizin her tara· 

fında yapılan nUfus sayımıom hazırlakları ikmal edilmek 

UzUredir. Bu işe okullarımızdaki talebenin de dikkatini 
9Ckmegi faydalı bulan maarif vekilliği bazı kararlar 

almış bulunmaktadır . 

Sayım gununden bir hafta evvel ilk ok ullardıı bu· 

tun d.ers ltr bu mihver t trafında verile cek, diğer orta 

Mektepler 
t edrisat mUesseselcrinde de y ine bu çerç ı've dahilinde 
söz ııöyleoecektir. 

Bilhassa coğrafya, yurt bilgisi , sosyoloji, ilk okul · 

ların ikinci, UçUncU sınıflaran<la ; hay at bilgi,i. turkçe, 

hesap, dördUncU beşinci sınıflarında ise; ,yurtbilgisi. 

turkç l! ı hesap ve co~raf ya derderinde öğretmenler ders· 

lerini nUfus sayımı mevzuu çerçt Vl·sir.de vere c~ kludir. 

Manita taraflarında t 
bulunmak üzere bir müddet 
şehrimizden ayrılan Sıtma 
miidürü Dr. B. Seyfi Okall 
fo os Ekspruiyl~ dönmiı*' 

ŞEHiRDE HAV 
Şehrimizde dün gökfaı' 

bava hıfıf rüzrir~ idi. 
5 En ço'c sıcak gölıede 3 

c eyi bulmuştu • 



tiıtKSÖZU 
' cu~-~tt_-_AUAN~ -

-----------
Abona Şartları 

l2 Ayhk l'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 
1-Vış memleketler için 
"-bone bedeli değişmez 
Yalnız posta masrafı 

zammedilır. 

2 - li<1nlar için idareye 
11ıii.racaat edilmelidir . 

hekilimiz Refik Say
A.danalılaı la konuştu 

( Birinci sahifeden artan ) 
tııllıişlerd" 
lii). ır • 
ij ahare su işleri muduru muhen· 

Sovyetler Birliği 
üçler paktına 

alınmak isteniyor 
Londra : l ( A. A. ) - Bir ga· 

zetf'nin yazdığına göre. Ribbcntrob 
hilen Berlinde değildir. Mumaileyh • 
Sovyetler Birliğinin üçler paktına 

iltihakını müzakere için Moskovaya 
gitmiş oldujunu ilave eylemektedir. 

Aynştayn Amerikan tAbi
iyetine geçmiş bulunuyor 

Brcnton : 1 ( A. A. ) - Meşhur 
alim Aynştayn resmen Amerikan 
tabiiyetine alınmıştır. 

~; l Iıkınet Turat'la koıauşarak 

11111
• lle~ulatöru, sulama kanalları, 

il ~Yetın geçirdiği safhalar ve bu· 
ır, llru.ın hakkında malö.mat alınış· ------------·---

!arına dair sorulan suale, sayrn Baş· 

~eınleket hastahanesi ba:;Jıekimi vekilimiz: 
0 r B 'I' f k p k ·ı A c- Muhtemel!» demekle iktifa , · ev i a.mu çu ı e • 
~erııleket hastahanesi mes'elesi etmişlerdir. 

e <luran Başvekilimiz: Coşkun alkışlar v• samimi bir 
...... y hava içerisinde lJataya yolcu edilen 

)a olda vali ile konuştuk, he· Başvekilim ize Ticart"t Vekilimiz Bay 
, ~hk.; tam Uç milyon lira lazım. 
''l 1 ,· Nazmi Topçuoğlu ve Başvekalet ka· 
h ı,'ın muhakkak 500 yataklı lemı' mahsuz muduru refakat etmek· 
aııe,. "h . ld x .. ~· 

~ . ~ e 1 tıyaç o u0 una gore tedirler. 
.'çin de uç milyon lira temin 
ız tr Antakyada dun akşam Başvekili-

Ca ' •ı.ararla ştırdık; bu parayı 

!kız Ye hastahanenizi yapacagız.,, nıiz şerefim: Antakya Belediyesi ta-J 'l'dir. rafından 200 kişilik bir ziynfet veril· 

~~•.fını çevreleyen AJaııalılnra miş, bunu vali konağı bahçesinde 
11.ıl verilen iOO ki .. ilik suvare ta· lınj... l' t ... 
~ .\\aşallah .• bu ne gUzellik, bu kib etmiştir. BaşHkilimizin Hatay• 

,•.ıca sözleriyle iltifatlarda bulun· daki resmi ziyaretleri iki gUn devam 
r'lır. ettikten sonra bir muddet istirahat 

ı\~ l buyuracaklardır. 
tık sonra vagonlal'lnın sahan ı · 

~tı Bn~vekilimiz Adanayı te · Ticaret Vekilimiz Bay Nazmi 
~lQıi~ler) ve kendilerine refakat Tokçuoğlu da llatay'ın iktisadi ve 

ollln Ticaret Vekilimiz Bay Ticari vaziyetini tetkik edecekler, 
l 'l' QPçuo~luna yeşil ve ulu Oka· bil~h.are Adanaya teşrif edertlc ve 

, q ııçlaranı gö.~tererek: Adana<la temaıılıırdıı bulunarak buradan 
' N ıı b tayyareyle Ankaraya geçeceklerdir. \ql ~ e gllzel.. Ne t1.Uze ... » u· 

1 ardır. Ceyhan : 1 (Hususi) - Başve· 
14~ . 

.Ydan clönUşlerın<le A<laoada kilimiz Ceyhanda buyuk te2ab.Urat 
&Un ol un kalıb kalamıyacak· içinde karşılandı ve uğurlandı. 

'"· . 0Avıo GARNETT Çeviren: NEVAZD. GÜVEN 

ti . Elinde bir baston olduğu halde kırmrıı elbiseli SÜ\'3.· 

ıııtıııı Üzerine hücum elti. Atın dizginlerini tutarak onu aşağ"ı 
ta~a~ istedi. Onun bu şekildeki hareketinin sebebini tam ola· 

17.aha imkan yoktu. 

1 lld Hiç beklenilmiyen bir şekilde, garib bir mahluk tara
'cı/n taarruza uğrayan kırmız• elbiseli avcı, saçları ve elbi-

tıl~~. uarınadağınık bir halde kırbacını yakaladı ve B. Teb
llı'ı 111 alnına öyle bir vuruş vurdu ki, onu kendinden geç-
~ b' ır halde yere serdi. 

~. Bu sırada ikinci bir avcı hadise yerine gelmişti. 
ııJebrick'i kaldırıp, kulübeye kadar nakletmek lt1tfunda bu
t' ~ılar. Kulübede ihtiyar Nanny ne yapacağını şaşırmış, el-
\ıını lığuşturarak onu karşıladı. Avcılara B. Tebrick'in karı · 
~;~ tilki olduğunu ve evden firar etliğini kendilerine, teca-
·lınün sebebi de bu olduğunu anlattı. 

~ııe iki avcı da gülmekten kendilerini alamadılar. Atlanna 
tı~~.:ek daha ziyade beklemeden oradan uzaklaştılar. B. Teb
~~ deli oldu~una ve ihtiyar kadının da efendisinden ieri 

dıg-ına hükmetmişlerdi. 
Mamafi bu hadise memleketin asılzadeleri arasında 

Uzun 
oplar 

menzilli 
faaliyette 

İngilizlerin bombardımanı 
Londra : 1 (a.a) - Uzun men· 

zilli lngiliz topları dün sabah gün 
doğmadan evvel Fransız sahilini 
bombardıman etmişlerdir. Kale li· 
manı rıhtımlarına tam isabetler kay
dedildiği zanedilmektedir.: 

Toplar sustuktan sonra rıhtlm
f arda bir müddet yangınlar ~görül· 
müştür. Öğleden evvel uzun men
zilli Alman topları da 20 dakika 
kadar ateş etmişlerdir. Bir kaç kişi 
ölmüş, bir kaç kişi hafif yaralanmış· 
tır. 

ispanya dahiliye nazırı 
dün Romaya geldi 

Roma : l ( A. A. ) - İspanya 
dahiliye nazırı bu sabah Romaya 
gelmiştir . İtalyan gazeteleri nazırı 
hararetle selamlamak.tadır. 

Bey Çorçilin Çekoslov.ak
lara dünkü nutku 

(Birinci SAhif eden artan) 

kildir • Sizin de harbinizdir. Bütün 
tarih boyunca hiç bir Avrupa milleti 
yaşamak için sizinki kadar büyük bir 
irade göstermemiştir. 

Her ikimiz de insan hayatmm şa· 
nı için harp ettiğimiz içindir ki ne si
zin mücadelenizin ne de bizim müca· 
delemizin boşa gitmemesine azmetmiş 
bulunuyoruz. bu sebeblcdir ki Alman· 
yanın merkezi Avrupada ve di~er 

memleketlerdeki kıymetlerini tanımayı 
red, muvakkat Çek hükumetini lngil· 
tereye kabul ve Çekoslovakyanın hür
riyete yeniden kavuşmasını harb gay
yelerimizden biri olarak kabul ettik, 
Cesaretinizi muhafaza ediniz. Kurtuluş 
gününüz gelecektir. 

Almanlar büyük 
zayiat veriyor 
Londra : 1 (a.ı( - Bu aym ln

giliz hava kuvvetleri için bir zafer 

ayl olduğu beyan edilmektedir. 
AJman bav:a kuvveti ri 1100 den 
fazla Alm fl n tayyare~inin imhasiyla 
iyi talim görmüş 31 00 pilotundan 
mahrum bırakılmıştır. 

İtalyan maliye nazırı 
dün Berline geldi 

Berlin : l ( A A. ) - ltalyan 
maliye nazırı dün 'fil şam Berline 
gelmiı ve pmpzganda nazırı Gö 
belse mis2fır olmııştur. 

Dün Berlinde panik oldu 
( Birinci sahifeden aı·lan ) 

de hücumlarda bulundu. 

Londra : 1 ( A. A ) - İngiliz 
bava kuvvdleri bu sabah erkenden 
Manş sahıllerindcki Alman istili 
limanlarma hücum etmişlerdir . Vu· 
kw geJen infiliklerdcn lnailiz sahil· 
lerindeki evler titremekte idi • Bu 
şiddetli hücuaıJara Kale limanı ile 
BJina bumundaki topçu mevzilerinin 

hedef teşkil ettiği zannedilmekte 
dir . Almın üslerinden yükselen 
alevler İngiliz sahillerinden ıörüldü. 

Amerika cumhur reisi 
namzetioin bir nutku 

( iBiriaci sıı.nif eden aı tan ) 

Bir seçim nutku .söylemek üzere 
Detuata g t111tktc olan Vilke Nev· 
yorktan geçerken gJrda toplanah 
halka dcmıştir ki: 

- " Amerikada bir Çörçil hüku 
meti korulmalrdır. Çörçil büyük ve 
kıymetli bir demokrasi müdafüdir. 

kulaktan kulağa sür'atle dolaştı. lki avcının onun hakkmda 
verdikleri ilk hüküm umumil~ti. Herkes B. Tebrik'in deli ve 
bunun için de karısının kendinisini te~etmiş oli:lutunu söylü
yordu. 

Hikayenin, Tilki olan kadına ait kısmı, işittikleri za
man bir kaç kişiyi güldürmüştü. Fakat, bir müddet sonra, bu 
kısım inanılmıyacak ve faydasız tarafı olduğu için hik!yeden 
tamamiyle tayyedildi. Mamafi daha sonraları bu kısım tekrar 
hatırlandı ve bütün manası anlaşıldı. 

B. Tebrick kendisine geldiği zaman öğle olalı bir 
haylı olmuştu. Başından o kadar muıtaribti ki, olup bitenleri 
çok mt.iphem bir şekilde hatırlıyabiliyordu. 

Avın neticesini anlıyabilmek için, derhal Mistres 
Gork'un oğlunu bir ata bindirerek gönderdi. ihtiyar Nanny'ye 
civarda bulunması ihtimaline karşı hanımı için su ve yiyecek 
koymasını emretti. 

Simon akşam karanlığı başladıktan sonra avaet et
mişti. B. Tebrick, avın uzun zaman devam ettiğini ve avcı· 
ların, gördükleri ilk tilkiyi gözden kaçırmış olduklarını fakat, 
ormanda rastgeldiklcri bir tilkiyi öldürmeğe muvaffak olduk
larını haber verdi. O gün böyle geçmişti.. 

Bu, zavallı B. Tebrick e yeniden ümit vermişti. Kalkh 
ve ormana giderek tekrar kansını arama~a ve çatırma~a 

başladı. Fakat, biraz sonra, tııkatsızhklan toprağın üzerine 
uzanmağa mecbur olmuş ve bir daha yerinden kalkamadıA-ı 
için geceyi orada geçirmişti. 

Ertesi sabah kulübeye döndü. Fakat, gece soğuk al· 
mışb. Müteakip üç, dört gün yata~ından çıkamadı. Bütün bu 
müddet esnasında her akşam kansı için yiyecek hazırlathrı· 
yor. Fakat, bunları fareler yiyordu. Tilkinin en küçük bir 
izini bile ele geçirememişti. 

-lonu Var-
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ASRi Si NEMA 
SUVARE 

8.45 
DA 

BU AKŞAM 1 
MATINE_I 
2.30 

1940 Venedik film musabakasında ikinci 
büyük milkaf atı kazanan 

Victor Francen - Madlen Ozeray - Louis Jouvet 

nin yarattıkları emıalsız Fransızca sözlü his 
ve aşk filmini sunar 

Gün Batarken 
JJaveten PEGGY SHANNON un son 

derece merak ve heyecanlı filmi 

Hırsızlar Oteli 1 

Bugün gündüz 2,30 matinede iki film birden 

1 - Gün Batarken 2 - Gizli Dünya 

ı
onvvvoww-••oo••w••-••••n••w••••••-•ı 

3 T e~rini evvel Perşembe akşamı 

f Cemal Sahir Müsameresi --· .... -.... ----.... ---...... - .. .] 
·------...iiiıım-------,--------------------------------·· 

Üçüncü Tertip Planının Üçüncü ve Son Çekilişi 
7 llkteşrinde Adanada Yapılacak 

Pamuk memleketi Adana, 

sizin de taliinizi ağ!lrtacaktır. 

ikramiye 
Adet 

1 
1 
2 
,1. 

10 
80 

400 
4.000 

20.000 
20.000 

44.498 

ikramiye Miktarı 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 

S.000 
2.000 
1.000 

100 
10 
5 
4 

-YEK ÜN-

ikramiye Tutarı 
Lira 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 

100.000 
80.000 

480.000 

Üçüncü Tertibin bundan evv~lki. çekilişlerinin her. birinbe_ ( 240.?00) 
lira dağıtılmııtı. 7 Birinci teşrin keiıdesınde ( 480.000) lıra, yanı evvelkı çe· 
kilişlerin iki misli para tevzi edilecektir. 

Büyük ikramiye ( 40.000 ) den . ( ~0:000 ) . li~a~a çıkarılmış, a!nca 
( 20.000) liralık ikinci büyük bir ikramıye ılave edılmı~tır. ( 1.0,000 >.. Lıralık 
ikramiye bir tane fazlalaştınlmış, iki tane ( 4.000 ) lıra yerme dort tane 
( 5.000) lira konmuş, (2.000) liralar üçten on'a, (1.000) liralar kırktan seksene, 
( 100 ) liralar da ( 200 ) den ( -4 00 ) e çıkarılmışbr: . 

Dört liralık tam biletle Planda yazılı ikramıyeler~~ . t~mamını, iki li-
ralık yanın biletle de bu ikramiyelerin yansını kazanabılırsınız. 

Dl Ş 1
1 

AB l B l 

Y. Hüsnü Başarır 
lstanbuldan avdet etmiş ve hastalarını sab 

tan akşama kadar kabule başlamıştır 12 

Doktor Ekrem 
Seyahattan dönmüş ve muayenehanesinde h 

' talarını kabule başlamıştır. 
Abidin paşa Caddessi 

Mustafa Rifat Eczanesi üstünde 
5-7 

İlan 
Adana Askerlik 

besinden: 

Şu· l lsnumum Lise, Or:. İ 
Okul kitaplarını ve k 

Ürgüpde kol ordu muhabere 
taburuna (60) lira üc re tle bir telli 
makinest alınacağı ve imtihanıda 
Ürgüpte icra kılınacağından bu sa· 
na ta ; şina olupda istekli olanlar 
h ·man şu':>eye mür:-ı caat dmeleri 
ilan olunur: 

ilan 
Seyhan Kadasb o Ha· 

kimliğinden : 

tasiye çeşitlerini 

EVREN DİL 
Kitap - Kağıt - Evind 

3-5 arayınız. 

L Osmanlı ~~~· ~arf1 

. 
Sayın müşterilerifll1 

Yağmur mevsiminin yak1 

olması dolayısiyle fabrikamıı 
cut müşteri pamuklarının bir 
vel satılmasını ve kaldmbna51 

ederiz. 
Aksi taktirde pamuk)arı0 

olması ihtimali mevcuttur. 8 
den fabrikamızın hiç bir ıne~ 
kabul ctmiyeceğini ilan ede 

PAMUK • ış L.I~ 
.. 1 

Adananın Bucak mahallesinde 
14 numaralı hanede mukim iken i· 
kametgahını haber vermeksizin de
ğişti"rek mı çhu1 k>ir mahalle azi· 
met eden davacı abdullah oğlu Rüş 
tünün Mustafa oğlu Hasan aleyhine 
açtığı 940- 237 esas rıuıııarada ka· 
yıtlı tasarruf davasının 27-9- 940 
günü yapılan duruşmasında 4.9.940 ----------

günü Türksözü gazetesinde ç•kan 
davetiye ilanı hilafında olarak bu
lunmadığından mahkı:mece hakkında 
gıyap kararı tebliğine karar verilmiş 
olup yapılan bu muameleye beş gün 1--------:-=;-:-=:----C 

zarfmda itiraz etmediği ve bu müd 
det içinde muameleye devam için 
mabkC"meye :müracaatla diğer bir 
gün tayin ve hasma tebliğ ettireH· 
Jcceği hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 40 inci ve itiraz edilme· 
diği takkirde birdaha muhakemeye 
kabul edilemeyeceği 405 inli mad
delerine tevfikan tebliğ olunur. Du · 
ruşmanın 5 - 11- 940 tarihine ta 

lik edildiği ayrıca mumaileyhe ilanen 
tebliğ olunur. 12375 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Bu yıl Veteriner, Orman ve Zi· 

raat Fakültelerine kabul edilecek 

talebelerin seçim imtihan tarihleri 
değiştirilmiştir. 

imtihanlar 3-1- 940- perşem· 
be saat 9,30da4- 10-940 cuma ve 

5-1O-940 Cumartesi günleri saat 
ikide başlamak suretile yapılacaktır 

12365 30 -2 

ClNSl 

Ko~• =----1·--;-;::----Ma. parlağı ,_4.:,;..:9 __ _ 
Ma. temiZf" 45 _ 

Kapımalı ~--
y, Pamuğu 45 1 
Klevland 1 58 --:V 
Susaam__ 18 1 j 
K. buğday 00 1 

Buğday To. 1 
,, yerli 5, 75 

Arpa ' 4,50 
Yulaf ' 4,13 

Ll.rcı 

Rayişmark 

Frank (Fransız) 
Sterlin ( iniiliz ) 

__.L..--

Dolar ( Amerika ) 
Frank ( isviçre) 

a~ 
Umumi ne,riyat ııı ~ 

Gu··r.lıl Macid "' 
Ad T .. k - - t.t•t ana ur ıozu 



• 
1nlar ve yamyamlık 

k ~anusya ıdalarmda kıdınlar 
•an eti ziyafetlerine kabul 

:er, Bu, onlar için uğurlu de 

il hal gösteriyor ki. yam· 

il! ~·~lız açhğan doturduiu bir 
~.tıldır. Belki buna, yerliler, 

,~r ebcınıniyet atfederler. 812:1 ' 

~ k~· kadınların da insan yedik· 
' ıdir. 

~lllatra adasının içinde oturan 

• kabilelerinde yamyamlık, 
~lci biltnisil olarak tatbik o · 

·b· IJ' ölüm cezasmı daha kor 
l ır hale koymak içinair. 

~~•~on nehri civarında yaşayan 
•bılcleri, düşmanlarından in· 

"~tınık için yamyamlık yapar. 
tplerio Y l"nİ Gine' de varit ol 

~ IÜphesizdir. Yeni Gine ahali· 

~~Yaınhğa sevkedcn sebepler 
•rdır~ Açlık ve ruhların ta· 

ııa töre hareket etmek isl~i .. 
•.rıı öldürmek ve yemek onun 
ttıni • 1 . . -ve mezıyet crmı tcvarus 
dernekmiş .. 

Suyun dibinde 

~Y~~ dibinde insanlar ancak 3 
•ıtıka durabilir. Kuşlar yirmi 

ıt en fazla duramazlar. Balina 
l b• 

, tr saat suyun dibinde ya· 

a~lirı a • ;r,, ı . . . x. • k nın cı5 er en ınsan cı5crın · 
hı ~VvctJidir; az oksij~n sarf eder. 

~ll 
·~ rıckadar şişman oluna o ka · 

· 0~siien sarfederek ntfea alır. 
tıırı Vasati boyu 28 metre, a

~h 122 tondur. Vücudü, harare

ıı. af aza eden, soğuğun tesirini 

ııı~~ Yağlarla örtülü olduğu ·için 
, lr oksijen harcaması kabil 

, l~s 

memleketlerde aile için bir yük 
fakat devlet için büyü\< zenginliktir 

Çocuk bazı 

görülüyor 
Fran.sada bir aristokratik demokra 

si yaşanmaktadır. Aileler imkanlar ne 
olursa olsun modayı takib etmek is
temektedirler. Diğer taraftan köylünün 
kesir nüfuslu olması da ziyanlı gdrül· 
rnektedir. 

Çünkü bu şekilde de varlıklar tak
sim olunmakta ve binnetice eldeki 
sermaye parçalanmaktadır. Bu noktada 
yegane deva babanın vasiyetname 
yapmasına müsaade etmektedir. 

Fransada her ~departmanın devle
te verdiği vergi 4 milyardır. Fransanın 
geliri ceman 20-22 milyar arasında 
mütehavvildir. Fransız birliği ceman 

15 milyar ile yaşamaktadır. Bu hesap
lara göre adam başına verilen kıymet 
385 franktan fazla değildir. 

Bu hesap bugünkü şerait içinde 
yapılan hesapbr. Halbuki nüfusun art
ması lüıumu ileri sürülürken memle· 
ketin zenginliği de düşünülmüştür. 
Fransanın ıeliri olan 12 milyarı hangi 
sermayeler temin etmektedir? 

Mütedavil ve sabit olmak üzere 
200 milyarlık bir sermayenin bu geliri 
temin etmesi icabeder. Bu sermayenin 
yüz de 4 faiz getirdiğini gözönünde 
tutalım' elde edilen gelir 8 milyar o
lur. 

Şu halde geriye kalan 14 milyan 
temin eden başka bir sermaye vardır .. 
Mösyö Sabatie bu cmsa1ıiz sermaye
nin halk oldu~u fikrinde şiddetle ıs· 

rar etmekte ve Fransız miUiyetini i'e· 
çindiren llS milyar değil, fakat 350 
milyar olduğunu ve bir insanın 9000 
frank kıymetinde bulunması llzım gel
diğini iktisatçılara anlatmak istemek
tedir. 

Bir çocuğun dünyaya gelişi devlet 
için 9000 franklık bir kazançtır. 

Çocuk aile için bir yük olarak 
kabul olunuyor. Bu bir görenek haline 
gelmiıtir. Fakat çocuk devlet için bii· 
yük bir zenginliktir. 

Basra ile ticaret için 
ki.fi vagon var 

Madeni eşya 

-tedarik meselesi 

Irak mümessilleriyle 

1200 memurun 
müşterek davası 

Şark demiryolları şirketi 
aleyhine açılan dava 

son safhaya geldi 

lstanbul : 1 ( Türksözü muha bi· 

rinden )- 1200 den fazla emektar 

memur tarafından eski şark demir 

yolları şirketi aleyhine açılan tazmi· 

nat davası son safhasına gelmiştir. 

yapılan temaslar • • 
ıyı 

Avrupaya giden heyet 

Ankara: 1 (Türksözü muhab i· lstanbul : 1 ( Türksözü mu ha· 

rinden) - Basra yoluyla nakliyatın birinden )- Avrupa memleketlerin· 

temini için Irak hüküm eti demir yol~ l ~en demir ve madeni eşya tedarik_ 

yollan murahaslarile müzakerelere etmek Üzere madeni eşya birliği 

devam edilmektedir. umumi katibi Nacinin reisliğinde_ 

Yapılan tetkiklerdeşimdilik Bas bir heyet dün akşam Avrupaya ha· 

ra yoiuyla yapılacak ithalat ve ih· 
racat için her iki hükumetin elinde 

kafi vag on bulunduğu anlaşılmıştır. 

ilerde artacak nakliyat için de iki 

hükumet demir yolları idareleri şim · 

diden alınacak tedbirleri kararlaştır· 

maktadırlar, 

reket etmiştir. Heyette demir tücar· 

)arından Tomarsan ve fıçı fabrika· 

törü Hamdi de bulunmaktadır. Sof-

~~n arılara gelince, ne yapsalar 
ac altında kalma rl"korunu kıra· 
'~lard O d k"k 1 ır: ç a ı a .... 

1 

Memurlar, şirketin her sene me· 

murlara vermeği hülumete karşi 

1 

taahhüt ettiği 10 bin lira ikramiye

den mütevellit senelerdenberi biri-

ken haklarını istemektedirler. 

Bedellerinin her iki hükumet 

para~iyle d öviz olarak ö:!enmesi 

hakkında da görüşülmektedir. 

ya, Belgrad ve Peşteye uğranılacak. 

ve Çekyaya da gidilerek buralar

daki fabrikalarla temaslar yapıla· 

caktır. Bilhassa Ç ekya ve Mdcıris-

tan fabı ikalarından ihtiyacımız olan 

madeni eşyalardan bir çoğunun te-

, min edileceği tahmin edilmektedir. 

~et 
, ~· ırene kürsüde göründü : 
te1;2' .l~tdeşler ! ... Çinliler bu defa 
~ l 1 1 karımı istiyorlar , ne der · 

• ı. ~Kurultay kaynaştı , gözler 
' 8~P bağırdılar: 

1dır. y ne reıalett ir. Hatun , ha· 
ltjıt Mbancı ele teslim şanımız 
'lty~ ete, bu ~ök ~ürültüsü gi· 
~'bi ~ .. sesler arasından bir Ars· 
, Ukredi : 

, ~~'1. Türk milleti ) .•. Iıeri git· 
ı, \; tı gittiniz ! .. Varanlarınız 
~ ~ib·tdığ-ınız yerde, Türk'ün ka· 
~e 1 aktı, kemikler dağ gibi yı-
~u h ade oğullar , bir zamanlar 
iyi, !erniz ruhlu kızlar, halayık 

~I t.;1
• kötüyü seçemediğim izden 

6y başımıza geldi . Ben , iyi 
\~t ~~t~ın, iyi düşüneceğ'im . Ye-

'l'İitk~~n Tanıısı Karahan, yerlik 
\~~atın adını yükseltsin , diye 
ır~ ~hı 1\ Yaptı. Türk 'üo şanı için 
!fq~llı . ~l'rı\ly~rum , gündüz oturmu• 

1 i~il\ep sızin, hep Türk milletinin 
Çırpınıyorum . Yalınayak-

___ ,TÜR KSÔZ Ü'NÜN K ÜÇ ÜK HlK A YEStl ---

lan çarıklandırdım, açları doyurdum, 
dargınları barıştırdım , dulları bark· 
Jandudım, kerpiç evleri taştan yap· 
tırdım. Orta Asyadaki Türkleri bir 
bayrak alımda toplamak istiyorum . 
Fakat Çinliler başlarında çakacak 
şimşeği beklesinler, o günler bu gün· 
den de yakındır!.. 

istedikleri kadın Mete'ye aittir , 
milletim ıJğruna karım da feda olsun 
ne çıkar, onu da gönderiyorum 1 •• 

Diyerek kürsüden indi . Derhal 
elçiye karısını teslim etti. Mete , çok 
sevdiği karısının arkasından , seher 
gıbi gözyaşı döktü . Lakin intikam 
gününü bekledi. Bu suretle milletine 

vadettiği fedakarlığın son haddine 
varmıştı . La~ in Çinliler , şımardıkça 
şımardılar, Türkler bizden korkuyor
lar, bunları mahvetmek zamanı geldi 
diyorlardı . 

Üçüncü defa gene Çin elçisi,Türk 
ilinde göründü. Bu defa ; hiç bir işe 
yararnıyan taşlık bir arazi parçası 

istiyorlar. Fakat memleket müdafaası 
için bu toprak çok mühimdi . Mete , 
tekrar kurultayı topladı, fakat bugün 
müthfş surette asabi görünüyordu , 
kürsüye çıktı : 

- Ey milletimin temiz ruhlu bü
yükleri 1 ... Çinliler bu defa da vata· 
nımızm bir parçasmdan taşlık isti· 

yorlar, ne dersiniz !. .. 
Kurultaydakifer gü lüştüler ve 
- Mete . .. Sen , kır atını , sevgili 

karını kan dökmemek için düşman 
verdin , bu taşlık viraneyi de ver, ne 
çıkar !.. 

Mete, bir vo:kan gibi patladı : 
- Ey kardeşler 1... Bu istenilen 

toprak benim nefsime aid de~ildir . 
Bu toprak, atalardan bize kalmıştır . 
Bll toprak mukaddestir , büıün Tür
kün malıdır. Kendi atımı , kendi ka· 
rımı verebilirim , lakin milletime aid 
olan bir malı tasarruf etmek hakkı 
bana aid de~ildir, yalnız millete aid
dir. Ben, bi r tek taşını bile veremem. 
Ben, cenge karar verdim . [ster razı 
olunuz , ister olmayınız ... Gelenler 
gelsin , kalanlar kalsın 1. .. 

Kürsüden indi , dışardaki atına 

atlıyarak , binlerce kadın ve erkek 
atlı, Mete'oin gSzünün içine bakıyor
du : 

- Haydi beyler 1 • Alaylarımızı 
hazırlayınız, cenk var •.. Hedefiniz. 
Ç. ·· ık . ' ın u esı .... 



'StıWfe 6 TORICsôZO 

TiirksOzü Gazete ve Matbaa 

T Ür kso·· zu·· Gazetesi : Okuyucularına, dünyanın her tarafında 
vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

======================= 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür kSÖZÜ Matbaası: rita, BilUmum Matbaa İşlerini Türkiyede 

~=~=============== mevcut matbaalara rekabet eder derece
de tabeder. 

CüOt - IKo~mo a 
D 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü J 
Mücellithanesinde Yapılır. 

• 
T. iŞ BANK ASI 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
İkramiye Planı 

Keşideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos 

1 

Adana Öğretmen Okulu Direk' 
törlüğünden : 

Erzakın Cinsi 
Miktarı 

Kilo 
Muhammen Fi. 
Kuruş S. 

'p 
Muvakkattcıll1 

Lira ~t 

Ekistra un 30000 11 25 258 
Koyun eti 8000 38 228 

• t ıkincite,rin tarihlerinde yapıllr. 
Maraş pirinci 7000 33 • 173 
Kuru fasulya 3000 30 67 

1 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarda en az elli lirası 
bulunanlar kuraya dahil ed1lir. 

1940 IKRAMIYELE'.Rl -----
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

3 " 
1000 ,, 3.000 ,, 

6 " 
500 ,, 3.000 " 

12 ,, 250 " 
3.000 ,, 

40 n 100 ,, 4.000 " 
75 " 

50 " 
3.730 

" 
210 ,, 25 

" 
5.250 

" 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir-

D'. iş <> ı a:H, ~ p )i umar da tali bir.izi de denemiş olursunuz. 

Sade yağ 2000 140 210 
Zeytin yağı 1000 80 60 
Zeytin tanesi 500 40 15 
Kuru soğan 3000 6 13 
Patates 3000 7 15 
Domates Salçası 5'JO 25 12 
Beyaz peynir 1000 55 41 
İnek Sütü 3000 11 33 

" Yoğurdn 4000 12 36 
Sabun 1000 50 37 
Kırılmış çam odunu 10000 1 5 9 ~ 

1 - Adana öğretmen okulunun 1940-1941 ders yılının 8 arlı 
zak ve mahıukat ihtiyaçları onbeş gün müddetle açık eksiltmeye 
nulmuştur. 1 

Milli Mensucat Fabrikası Memur ve müstahdemin 
Kooperatif şirketi tasfiye heyet!:. ~c ı:: 

2 - Eksiltme Seyhan Maarif müdürlüğünde 10 birinciteşrirı 
Perşembe günü saat 9 da toplanacak komisyonda yapılacaktır. r' 

3 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde e 
vesaik ve % 7 ,5 nisbetindeki teminatlarile birlikte ihale saatindeJl 
komisyona ve şeraiti görmek istiyenlerin de her gün okut idaresiıı~ıO Esas muknvelenin 52 inci maddesine ttvfıkm kat'i tevziat hesabının 

tasfiyesi için urr umi bey'et fevkalade olarak 19 birincitt şrin cumartesi 
gürü saat 16 da MiJli Mensucat Fabıika.sı salonunda içtima edecektir. 

Ruzname müzakeratı : 
t - Esas mukavelenin 52 irci maddesine göıe kat'i tevziat hesabınm 

tasdik ve kabulü. 
2 - Tasfiye hey'etinin ibrası. 
Muhterem ortakların veya vtkillerinin bu içtimada hazır bulunma· 

larmı rica ederiz. 12376 

racaatları ilan olunur.... 12355 28-2-6 

İşbankasına imtihanla memur alınacaktıt 
. vvel 

Orta mektep ve Lise mezunlarından talip olanlar 7 Teşrinıe ~ ı 
pazartesi günü saat 14 de Adana İşbankası şubesinde yapıtac~b'~ 1 

handa hazır bulunmak üzere vesaik ve fotograflariyle birlikte iınt• 
nünden evvel lşbankasına müracaattan ilan olunur. 

• 


