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'nya dahiliye nazırı 
arek t• • h. . 
~o e ını te ır ettı 

.\lA. . 

Karabük fabrikaıa~rından 

demir ihracına başladık 
l)i\ · 3 ( A. A. ) - lSPAN. 

a l illLtY& NAZIRI SCN-
lır~REKETlNl TEHİR ET· 

l · CUMA GÜNÜ HARE· 
ETMESİ MUIITE.MELDiR. 

Karabük, çivilil< tel imaline de başladı 

'-,~ .. 
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r. Saydam Hatayda l 
, tetkiklerine devamda i! 

AMERiKA DONANMASI 
TAK VlYE EDİLMEKTE 

~ ! j 
! J • ı 

ltıkhan ve Reyhaniyeyi ziyaret li 
A. • 1 

~- ntakya : 3 ( a.a. ) - Başvekil Doktor Refik Saydam bu sabah saat 
·r,lti t~fakatlerinde Ticaret Vekili Nazmi topçuoğlu, Vali, Komutan, Parti 
,1~! Ve Hatay Mebusları olduğu halde Kırıkhan ve Reyhaniyeye hare

ışlerdir. 

hu Şehrin bütün caddelerinde toplanan halk sayın misafirimizi coşkun l 
raua selamlamış ve alkışlamıştır. 

''·
·-·- ·- ·- ·- ·- ··- ·-·-·-·- ·-·-·-M-·-·- ·- ·-·-·- ·- ·- ·-·-·-· 

Ottova : 3 ( A. A. )- Amerika 
bahriye nazırı denizaltılarına karşı 

devriye gemisi haline ifrağ edilmek 
üzere on beş büyük yatın Kanada 
bahriyesince satın alındığını bildir
miştir. 

Vaşington : 3 ( A. A. ) - Bah
riye nezaretinin dün akşam neşretmiş 

olduğu beyanata göre, Birleşik Ame· 

rika donanması yeni teşkilatlandırıl· 

mış bir kuvvet vücuda getirecektir . 
Pasifkte bulunan mühim donanmadan 

maada Atlantik denizinde d e yüz 

yirmi beş parçadan mürekkep b ir 
donanma bı.ılunacaktır. 

, ay Gandi'nin 
İltinci beyanatı 

KIŞ SAATi 

' I .., 

'~

~() liind Şefi Garıdi 
bdi ~.h<ty : 3 ( A. A. ) - Bay 
isi ıt beyanname ile , kongre 
tle ~ı~tarına sabmnzlık g-öster

~tıı·tırıı tavsiye etmiş, yeni planın 
da ış bir azimle yapılması lüzu
~setmiştir. 

~lll erikan ın Yeni 
l' .,,:Yyare Yardımı 
va· 
l §•rıgton, 3 (A.A.) - Tayyare 

~ltbllazırı Lord Bı::averlıook, İııgi
baıı?aa komisyonuna ve Vaşing 
lda lna hitaben göndcrdi~i bil' 
~i l fUnları yı:ızmaktadıl': t: :ş1k :Amerika'dan gelmekte 

~.Yare akını hnvıılıırda yap· 
()ld ı 

iti U~muz uzun muharebenin 
ll:ı:nfferinti hakkında bize da· 

"'~c itirn;t vermektedir. Faa· 
111 ulunan Brevstlel' tipindeki 

()tnı • 
t~~d· a, en kıymetli pilotları mı· 
11~il\drlerini kazanmıştır . Douglas 

tlt feki tayyıırelerlı:: yeni Curtis · 
•. b aali;yete geçmiş bulunmak
. Qu 
llıiti Uç tip foyyarc en iyi tay· 

11 nyarındadır. 

YARIN AKŞAM SAATLARI 
BİR SAAT GERi ALiNiZ 

İcra Vekilleıi Heyetince alınan 

karar mucibince 5 Birincite~rin 1940 1 

6 Birirıciteşrin 1940 a bağlıyan gece 

saat 24 den itibaren yaz saatine ni

hayet veıilecek ve bütün memleket 

içinde saatler bir saat geri alınacak

tır . 

• 
Amerika Japonyayı protesto etti 

Şanghay : 3 (a.a) - Birleşik A
merika bahriye makamatl amiral gemi
sine mensup bir neferin Japon jandar
maları tarafından tevkif edilerek fena 
muamelelere maruz bırakılmasını Ja
pon makamları nezdinde protesto et
miştir. 

\ r Kürrelerin montajı yapıldı 

Şefıri nıize f(etirilen Milli Pıyo.nftO kürrefori fzmirdeyken 

Çemberlayn'ın istif ası 
Londra : 3 ( A. A. ) - Royter : 

Resmen bildirild iğine göre, Çember· 
!ayn Çörçilin kabinesinde Bıışveka· 
let lordluğundan istifa etmiş ve isti 
fası kral tarafından kabul ed il miştir. 
Çörçil maliye ve mesai nazırl ,. rını ı 

d 
. 1 

haı b kabinesine girmeğe av et eın ışt ı r . 

Şt hir Stadyomunda montajları 
ikmal edilrn Milli Piyango kurreleri· 
nin tecrUbeleri dun muvaffakiyetle 
yapılmış, bil' çok mcl'aklılar tecrUbe· 
lerdc h:ı ;;:ır bnlunmu~tur' Milli: Piyan· 
go çelik k ll rrt:leri teknisyeni Bay Sa
id Narıı stııd,·omdo.ki butun hazırlık-
l:ırı lıitirmi s ~ldıığundan Milli Piyan· 
go mudııru ·Bay Sdahattin Beliren ile 

( G ri.;i UçUn cU sahi fede ) 

Ankara: 3 ( Türksözü muhabi
rinden ) - Karabük fabrikasının imal-
ettiği Pik demirlerden 3000 tonluk bir 
partinin Romanyaya ihracına müsaade 
olunmuş ve mallar gönderilmiştir. Bu 
ihraç ettiğimiz ilk demirdir. 

Karabük fabrikalarımızdaki yüksek 
fırınlar diğer civar memleketlerde ol
madığmdan bu şekilde lüzum görül
düğü zaman ve mukabilinde ihtiya-
cımız olan maddeleri almak üzere ih
racata müsaade edileceği anlaşılmak
tadır. 

Karabük fabrikasının lstanbul çivi 
fabrikaları da12milimetrelik tel vereceği 
haberi piyasada gayet müsait telakki 
edilmiştir. 

Haber tahakkuk ettiği takdirde 
piyasada çivi sıkıntısı nihayet bula
caktır. 

Almanya'da 
pilot buhranı 

İtalyanların yardjmı 
Londr a : 3 (a . a.) - Almanların 

uğradıkları pilot za.viatun telafi et· 
mek Uzer e 5.000 İtalyan pilotu Al
manya'ya geçmiştir . Bazı kuçuk İtal
yan f ilolaranin Almauya i stikametin
de uçtukları görUlmuştur. 

Mecburen Girici adasına 
inen lngiliz tayyareleri 

A tina : 3 (a. a.) - Motörleri a· 
rızaya uğrayan ve benzinleri biten 
ik i İngiliz tayyaresi Girid'e inmek 
Mecburiyetinde kllldıkları ve mUret-

\ 
tebatının sağ ve salim olduğu bildiril 
maktedir. 

Romen hududunda 
Sovyet tahşidatı 

· Londra : 3 (a a) - Bükreşe gelen 
muhacirler San ırmakları boyunca Sov
yetlerin kütle halinde tahşid edilmiş 

olduğunu ve ormanlara makineli cüzü
tamlar yerleştirildiğiui söylemektedir. 

Sovyet büyük e lçisi Milli 
Şef h uzurunda 

Ankara : 3 (a.a) - Sovyet birliği 
hükümelinin yeni Ankara büyük elçisi 
Ekselans Vinogradof bugün Çankaya
ya giderek cumhur reisi lsmet lnönüye 
itimat mektubunu takdim etmiştir. Bü
yük elçi köşkten gelirken ve giderken 
b ir askeri müfreze tarafından selam
lanmıştır. 

Yurdda zelzeleler 
lzmir : 3 ( A. A ) - Evvelki 

gece saat 20,30 da D ikilide biri 
hafif digeri şiddetlice iki zelzele 

olmuştur, Hasar yoktur. Bergamada 
vP Foçada fasılalı orta şiddette zel
zeleler olmuştur. 



Kaymakamlar 
arasında nakiller 

Ankara: 8 (TurksözU muhabirin· 
<len) - Dahiliye Vekaleti, kaym:ı· 

kamlar arasında yeni bazı degişiklik· 

ler vapmaga karar vcrmi~ ve bu ,hu· 
suııta hazırladığı kararnameyi yUksek 
tasdike arzedilmek Uzere Ba;-vekalc:tc 
sevketmi~tir, 

Kara ve deniz ticareti 

kanun projeleri 
Ankara : 3 (TurksözU muhabirin· 

den Adliye Vekaleti, yeni kara ve 
deniz ticareti kanunlarmı haurlama • 
ğa devam etmektedir. Bu hususta e· 
vclce teşkil edilmi~ bulunan iki ko · 
misyon, muhtelif ınl'mlekeHerin ka· 
nunlarrnı tercUme ettirmekte ve yur• 
dumuzda tatbik kabiliyeti olan mad· 
delerini yeni projeler hıızırl:ınma~ında 
göz önUne almaktadır. 

' 
jAdanaya dış bölgelerden 
1buğday getirilip satılıyor 

Toprak mahsulleri Ofisi umum 
müdürlüğünce şehrimizde tesis edil
miş bulunan ajanslık gerek arpa ve 
yulaf, gerek buğday mübayaah iş· 

leriyle meşgul olmaktadır . Fakat 

1 

buıneşguliyet istenilen, arzu edilen 
şekilde inkişaf edebilmiş midir? Ma 
alesef hayır. Zira , meseli buğday 
pazarında yapılan serbest buğday 
satışı ile toprak mahsulleri otisi ajans 
lığı tarafından yapılan buğday mü· 
bayaata arasında 2 kuruş gibi büyiik 
bir fark rol oynamaktadır . Yani ofi 
sin kilosunu 5 kuruşa satın aldığı 

çilerimizin elinde buğday bulunma· 
masıdır. 

Çif tçilcrimizin mevcut stokları 
ancak yiyecek ve tohumluk ihtiyaç· 
larını karşılıyacak miktarı geçmemek 
tedir. Hatta bazı çiftçilerimiz buğ· 
day pazarından tohumluk satın :al· 
mak ve taleb edilen fiyatı vermek 
mecburiyetinde kalmaktadırlar. Çün· 
kü, önGmüzdeki hububat ekim mev
siminde, geçen seneye nisbetle çok 
geniş mikyasta zer'iyat yapılacaktır. 

Zelzele ianesi ~ 5,316,626 normal buğdaylar' buğday piyasa
sında 7 kuruşa satılmaktadır. Bu du 
rum önünde ofis buğday mübayaatı 

Arpa mübayaasına gelince: bu 
işte de ofisin vudiği fiyatlardan pi· 
yasa fiyatı 24 para yüksektir. Bunun 
da sebebi: bazı stokçuların zama· 
mnda külliyetli arpa stokları yapmış 
olmaları ve bugün çiftçinin elinde 
arpa bulunmamasıdır. 

Türk lirasını buldu 
yapamamaktadır . Şurasını da kay· 

Ankara : 3 (a.a) - 30 Eylul dedelim ki, buğday pazarında kilosu 
günü akşamına kadar şark vilayet. / 7 kuruşa satılan bu buğdaylar orta 
leri zelzelesi ianesi olarak Kızılay \ ve cenubi Anadoludan şehrimize 
umumi merkezine yatırılan iane ye· getirtilmektedir. Ve bugüne kadar 
kiinu 5,316,626 lira altmış kuruştur. 10 gün zarfında şehrimize 35 vagon 

Köy muallimleri ve 
köylerimizde radyo 

Adana köyleri muallimlerinin 
mesleki ve umumi malumatlarını 
geniıletmek maksadiyle Gazipaşa 

mektebi kütüphanesinden köy mual. 
limlerine kitab verilmesi karara alın · 
mıştır. Bundan başka köy muallim· 
leri bulundukları köylerde birer 
köy okuma odası açacaklar ve bu 
oda için Ziraat Vekaleti, Halk Par· 
tisi ve Halkevleri neşriyatlarını tc· 
min ederek köylülerimizin okuma 
zevklerinin yükselmesine önayak o· 
lacaklardır. Bu köy o~alarının daha 
cazib bir şekil alabilmeleri düşün· 
cesiyle birer radyo tedariki için de 
çalışılacaktır. 

Bir köy idare heyeti 
lakaydiden ceza gördü 

Vilayet idare heyeti karariyle 
Kurdtcpe köyü ihtiyar heyeti köy 
temizliğine ve köy işlerine lakayd 
kaldıklarından muhtar altı , azalar 
beşer lira para cezasiyle tecziye 
edilmişlerdir . 

Eli bıçaklıları 
istiyen adam 

ayırmak 

yaralandı 

buğday getirtilmiştir. 

Adanaya dişarıdan buğday gel 
mesinin ve bu buğdayların da 7 ku· 
ruş gibi yüksek bir fiyattan satıl· 
masını~ hakiki mahiyeti ise, ova çift 

MDDDo~ 

Bu vaziyet karşısınba, toprak mah 
sulleri ofisi Adana ajanslığmın faaliye 
tini inkişaf ettirebilmek için toprak 
mahsulleri ofisi umum müdürlüğü· 
nün bu cihetleri gözöoünde tutması, 
hakiki çiftçinin, öz köylünün men· 
faatlerinin korunması yoluna gidil· 
mesi İcab etmektedir. 

Üçüncü Tertip Planının Üçüncü ve Son Çekilişi 
7 flkteşrinde Adanada Yapılacak 

Pamuk memleketi Adana, 

- --

ikramiye ikramiye Miktan ikramiye Tutarı 
Adet Lira Lira 

1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
2 10000 20.000 
Jf 5.000 20.000 

10 2.000 20.000 
80 ı.ooo 80.000 

400 100 40.000 
4.000 10 40.000 

20.000 5 100.000 
20.000 4 80.000 

44.498 -YEKÜN- 480.000 

Üçüncü Tertibin bundan ev\·elki çekilişlerinin her birinbe ( 240.000 ) 
lira dağıtılmıştı. 7 Birinci teşrin keşidesinde ( 480.00() ) lira, yani e\tvelki çe
kilişlerin iki misli para tevzi edilecektir. 

Büyük ikramiye ( 40.000) den ( 60.000 ) liraya çıkarılmış, ayrıca 
( 20.000) liralık ikinci büy.ük bir ikramiye ilave edilmiştir. ( 10,000 ) Liralık 
ikramiye bir tane f azlalaştmlmış, iki tane ( 4.000 ) lira yerine dört tane 
( 5.000) lira konmuş, (2.0iX>) liralar üçten on'a, (1.00j) liralar kırktan seksene, 
( 100 ) liralar da ( 200 ) den { 4 00 ) e çıkarılmıştır. 

Hilmi Uran t 
kikler yapıY 
Evv~lki günkü ~o~~J e~ıet 

şchrimıze gelen Buyuk 01ıll 
lisi parti grupu reisi ve SeY 
busu sayin Hilmi Uran bô

1
1 

rai ve iktisadi meselelerini 
tetkik etmekte ve alakadarlar 
maslarda bulunmaktadır. 
mebusumuz gençlik mües 
ve Halkevimizi de ziyaret c 

• 
Müddeiumunıı 
-- ihtikar üzerinde 

' murakabesi 
Ş~hrimizde : benzin sıtı 

fiyat\arda ihtikar yapıldığına 

göstererek yazmış, dünkü n 
da da kibrit ve kömür bubr~ 
ladığını, ~ö:nür fiyatlarının 

derecede yükselmiş bulun 
kaydetmiştik. Bu neşriyatı!Jllll' 
zarı dikkate alınarak hare~I 
çildiğini ve yazılarımızın do 
nu isbat eden vak'alar tesbit 
ğını öA-renmiş bu'ıınuyoruz. 

Bu vak'alardan bir tane 
zinci Ctmal Saraçoğlu ve 
Aykut'un benzin stoklarını 
rak şehrimizde benzin bu 
doğmasına önayak olduklarıdı" 
lerinde 82 tenek~ b~nıin me\' 
dugu halde bunları satmayub 

dikleri polisçe yapılan aradl 
laşılmiş ve C. müddeiumurni' 
koymuştur. 

Diğer ikinci vak'a ise, bakk,ı 
oğlu Kayserili Mustafa'nın 8 
kibriti 20 kuruşa satarak İ 
yaptığı ve cürüm teşkil eden il' 

' reketin ien dolayı bakkal Mıal 
nın adliyeye sevke Jilmiş olcll 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gökyüıO 

hava hafif rüzgarlı idi. 
Eıı çok sıcak gölgede 36 

ceyi bulmuştu . 

Guncş doğması 6 

ôııc 1! 

ikindi 16 

Ak~am ıs 

Kömür pazarında teUil Selahat· 
tin ve terzi Aziz adında iki kişi ara· 
larında çıkan bir münazaa netice· 
sinde birbirlerini bıçaklamak ister. 

lerken ayırmak için araya g:ren ame 
le Hasanı yaralamaktan suçlu Seli· 

hattin hakkında birinci sulh ceza 
mahkemesinde yapılan duruşma sona , 
ermiş ve mevkuf Sclihattirı 1 ay 1 

Dört liralık tam biletle Planda yazılı ikramiyelerin tamamını, iki li· t 

ralık yarım biletle de bu ikramiyelerin yarısını kazanabilirsiniz. 

Yatsı 19 

İmsak 18 gü~ Aziz ise 1 gün hapse mah 
1 

• 
kum edilmişlerdir. 

j 



Abone Şartl•rı 
12 Aylık l'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-1)1.§ memleketler için 
Abone lıedcli dPtİ§mez 
Yalnız posta masrafı 

zammedilir. 
2 - ltünlar için idareye 
'111üracaat edilmelidır . 

Alnıan üslerini 
bombardıman 

Iİlit l.ondra : 3 (a.a) - Küvvetli in· 

' ' boınbardıman tayyareleri Al· 
- 1.•rın işgalı altında bulunan isti· 
~U 'llılnları, düımanın münakale 
,._ •rını, benzin fabrikalarını, Al. 
--:Yada sair hedefleri bombardı-

etınişlr rdir. 

ltornanyada bir tevkif 

't Bükreş: 3 (a.a) - Eski matbuat 
~Propaf anda müsteşarı Titeanu 
tdİl~nd;a tevkif müzekkeresi ısdar 

1 llıişlir. 

Jtpou genel kurmay 
reisi istifa etti 

'e l'okyo ~ 3 ( A. A. )- Ordu ge 

I kurnıay reisi istifa ctmiıtir. Ye· 

lngiltereye yardı
mı gaı anti 

Klevland : 3 (a.a) - Cümhuri· 
yet partisinin cumhur reisi namzedi 
Vilki söylediği bir seçim nutkunda 
Amerikayı sulh içinde muhafaza et· 
mck azmini tekrarlamıştır. 

Vilki icabeden müdafaa tedbir 
lerinin alınmasını istemiş, Amerika 
Birleşik devletletinin silahlanması 
aleyhine dahi olsa fngiltereye yardı· 
mı garanti etmiştir. Vilki Amerika· 
Birleıik devletleri ile Kanadanm 
Koordinasyonu müdafaasının Koor
dinasyonu ve Latin Amerika ile e· 
konomik işbirliti lehinde oldutunu 
söylemiş ve Amerikalıların müdafaa 
hazırlıklanuda çok gecikmiş olduiu· 
nu ve Amerikalıların hazırlanınca· 

ya kadar yeni enternasyonal hadi
seler istemediklerini ilave etmiştir. 

Çemberliyn istirahatte 
Londra : 3 ( A. A. ) - Çem· 

berlayn Çörçile gönderdiği bir mek· 
tubta , altı hafta evvel ameliyat 
neticesinde zayıf düştütünü ve bu 

zafiyet harb kabinesi gibi mühim 
güç bir vazifeyi ifasına mani oldu· 
tunu bildirmiştir • 

Amerikan üslerinden 

Roman yada 
suikastler 

Bükrt>ş : 3 (a. a.) - Demir mu· 
hafızların taşkınlıkları Antoncskoyu 
endişeye düşürmektedir. Romen pet
rol şirketi idare meclisi azası ve in· 
giliz şubesinden bizzat meçhul ~·
hıslar taraf mdan bir meçhul bir sem. 
te kaldmlmıştır. 

Buna mümasil sık sık zuhur e· 
den vekayiin önüne geçmeğe azme· 
dilmiştir. 

Hollanda harbten sonra 
müstakil kalacak mı ? 

Amsterdam : 3 11. a. - Stefani 
ajansı bildiriyor: Hollanda ajansının 

bildirdiğine göre , milli parti şefi 
Musıert geçen haf ta B. Hitler tara· 
fından kabul edilmiştir , 

Telegraph gazetesinin haber al. 
dılına nazaran 8. Mussert, harbten 
sonra Hollandanın müştakil kılması 
için 8. Hitlerin ulüvvücenabına mü 
racaat etmiştir • 

Amiral 
bir 

Darlan 
hatl 

büyük 
işledi 

Londra : 3 ( A. A. ) - Hür 
Fransız donanması kumandanı ami· 
ral Müsclye radyo ile bütün dün 
yaya hitaben söylediği nutukta eski 
amiri amiral Darlanı , donanmasını 

Çin - Japon 
çarpışmaları 

Çunkini : 3 (a.a) - Riyanko ve 
Üvey eyaletleri arasındaki hududun 
şimal klsmındı Çin - Japon lcd a 
ları arasında kuvvetli çarpışmalar 
olmuştur. Çinlil~r Hunıtsc gölüoiin 
cenub sahilinde de hücuma a-cçmiı · 
lerdir. Şiddetli muharebeler deVllm 
etmektedir. Çinliler ayni zam11da 
Nankinin cenubişarkisinde • de taar
ruza geçmişlerdir. 

Kiyef mıntakası askeri 
bir bölge oluyor 

Moskova : 3 ( A. A. ) - Ôk· 
ranyadaki Kiyef mıntakası , müdı· . 
f aa komistri emriyle hususi bir il· 
kcri bölge haline ifı ağ edilecektir. 

Aden 32 inci defa olarak 
hava baskınına uğradı 

~ •abık harbiye nazuı ve şimali 
'deki Japon ordulara baş kuman· 

tayin edilmiştir • 
faaliyete geçildi Fran11z teslimini imza etmiş olan· ·l ların emrine vermiı olduiu için en 

Aden : 3 a. a. - ltalyanlar dün 
Aden üzerine otuz ikinci baslan te· 
ıebbüslerini yapmıılard11 • Şehrin 
üzerine bir tek tayyare geçebilmiı, 
o da harb gemilerinin atqi yüzün
den yükaelmiye mecbur kalmışbr • 
Tayyarenin athğı bombalar bu ae· 
beble hasar tevlit edememiştir , Bir 
İngiliz avcısı düşman tayyaresini 
mitralyöz ateşine tutmuş ve dütçıın 
tayyaresinin motöründen duman çı· 
karık uzaklaştığı görülmüıtür • 

Nossave : 3 (a. a.> .. - . Bahama muazzam hatayı işlemiş bir amir ol· 
lngiliz çocukları adalarında kurulacak uslerın yerle· makla ittiham etmiştir. 

Kürrelerin montajı yapıldı 

lan " rini teftiş edecek. Olan Amerika 
' dra : 3 ( A. A. ) - Huka- komisyonu azalarından amiral Grcy· 
~ deniz aşırı memleketlere gön- ı natlat, general Dion üç yaveri bu 

~ llaekte olan çocuk kafilelerinin aabah buraya tayyare ile gelmiş· 
klerjnj tamamen durdurmuıtur. lerdir. 

18,000 Fransız yaralısı 
Vichy : 3 ( A. A. ) - 18,000 

at11 Fransız yaralı11 serbest mınta· 
kaya nakledilmektedir. 

( Birinci sahifeden aı tan ) 
Spiker Bay Said Çelebi'nin vurudu· 
na intizar etmektedir. Stadın mu~ te· 
lif noktalarına oparlörler konmuftur. 
Buguoden itibaren kurreler herruo 

eğleden sonra halka gösterilecektir. 
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34 rick, karılan delirdiği zaman, onları bir tımarhaneye kapı ya

Tfr~t OfAN rAt>f 
~ 
•~an: DAVID BARNETT Çeviren: NEVZAD 00VEN 

Şimdi onun arkasından ağladlğı biricik mahlük sev
leili tilkisi idi. Onun bütün hatırasını işgal eden zarif, müşfik 
bir kadın değil, istediği zaman masaya onunla oturmasını 
Piket oynamasını bilmesine rağmen bir hayvan, vahşi bir 
hayvan olan tilkisinin hayali idi. Onun yegane ümidi bu 
havvanı tekrar bulmaktı. Hep onun rüyasını görüyordu. Uya
nık olsun, uykusunda olsun hep ona ait hayaller kendisini 
takibediyordu. Çehresi, güzel kuyruğu, bembeyaz boynu 
kulaklarının kesif tüyleri.. işte, mütemadiyen göılerinin önün· 
den ayrılmıyan hayaller bunlardı. 

Onun bütün tilkice hareketleri iÖzünde okadar bir 
kıymet kazanmıştı ki, eğer karısının öldüğüne katiyen emin 
olup da yeniden evlenmesi icabctseydi, eminim ki, B. Tebrick 
artık hakiki bir kadınla mes'ut olamıyacaktı. Hayır olamıya· 
caktı. Ve muhakkak ki, ehli bir tilki satın alarak bu birleş· 
lneyi en mükemmel bir izdivaç telakki edecekti. 

Denilebilir ki, bütün bunlar dünyada misline tesadüf 
edilemiyecek bir zevc sadakatinden ·. ileri .gelmekte: idi. B. 
Tebrick'in manasızlığına, deliliğine hükmedebiliriz. Fakat, 
Völziyetini yakından görme~e çalışırsak onun bu fevkalade 
bağhlı~ında ' iıtirmet edilecek bir nokta da bulabiliriz. B. Teb· 

• 

rak başka kadınlarla düşüp kalkmağa başlıyan kocalardan 
farklı idi. Bu tarzı hareketi müsamaha ile gören insanlar var· 
dır. Fakat, B. Tebrick bambaşka bir karaktere sahipti. Ka· 
rısının artık bir hayvandan başka bir şey olmamasına rat· 
men, dünyada yalnız onu sevmeğe devam ediyordu. 

Bu müdhiş aşk içini verem mikrodu gibi kemiriyordu. 
Uykusuz geçen geceler, ihtimamsızlık onu bizzat kendi ıöl
gesi haline sokmuştu. Korkunç bir şekil alan çehresini, çu· 
kurlaşmış, fakat, şayanı hayret derecede parlak ıözlerini, 

bir et, bir deriden ibaret kalan vücudunu görenler onun ha
la hayatta kalmış olmasına hayretle bakardı. 

Şimdi av mevsimi artık bitmiş oldutu için kansının ha· 
yatı hakkındaki endişesi biraz daha azalmıştı. Fakat, köpek· 
!erin onu yakalayıp parçalamış olması ihtimah kendisini hali 
korkutuyordu. Silvia'yı serbest bıraktı~ ıünle av mevsimi· 
nin sonu arasındaki (hemen paskalyayı müteakib) müddet 
esnasında o civarda üç tilki öldürülmüştür. Bu tilkilerden bi· 
risi yan kördü. ikincisi koyu kül renginde idi. Tarife ıöre 
kansına en çok benzeyen üçüncüsü idi. Yalnız bu tilkinin 
ayakları çok kara değildi. Halbuki Silvia'nın ayakları o ka
dar siyahtı ki, nazarı dikkati celbetmemcsine imkan yvktu. 
Mamafi, B. 'f ebrick onun çamura batmış olmasını ve çarnu· 
run rengiyle ayaklarının daha az kara a-örünebileceği ihtima
lini de düşünüyordu. 

Mayısın ilk haftasında bir sabah, saat dörde doğru 
küçük ormanda dolaşırken, bir an için yıkık bir ağaç ıröv
desine oturmuştu. Gözlerini kaldırdı~ı zaman, karşıdaki sü
rülmüş tarlanın içinden kendisine doğru gelmekte olan bir 
tilki gördü. Tilki, sırtında kendisini hemen tamamen örten 
bir tavşan taşıyordu. Yirmi adım kadar yaklaştıQı zaman, 8, 
Tebrick ayaa-a kalkarak ba~ırmata baıladı : 

-fonu Ver- .. 
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Cezair'de işsizlik ve iaşe 
giiçlüklcri arltyor 

Tanget: 3 (A.A.) - D. N. 8. 
bildiriyoı: Cezair'dcn bildirildiğine 
göre, Frınsız umumi valili, işsizliğin 

önüne geçmek üzere bütün evlerin 
yeniden boyanmasını emretmiştir. Bu 
işlerde kullanılacak afuelcnin yüzde 
otuzu terhjs edilen Askerler arasın· 
din seçilecektir. 

Gezair'de iaşe meselesi gittikçe 
giiçh!şmtktcdir. Çünkü abfuka se· 
bcbiyle ihtilal durmuş ve işgal al
tmda bu1unmayan Fransa'ya yapı· 
lan ihracat miktarı Fransız makamla· 
rı tarafından arttırılmıştır. ihtikar ve 
kaçak mal• ticareti de gitrikçc art 
maktadır. Umumi vlli atlt bir e· 
mirname neşrederek zahire ve şa. 

raptan maada yiyecek maddelerinin 
yeni nizamnameye tabi olacatını bil· 
dirmiştir. 

Filistin rodyosunun f ürk
çe neşriyatı iyi l<arşılandı 

Kudüs : 3 (a. a.) - Arap mat· 
buatıt Filrııtin radyosunun Türkçe 
haberler ncıriyatını memnuniyetle 
karşılamak tadır. 

Bu nıünaıebetle "Addifaa. ga· 
zctesi :,ö yit yazmaktadır: 

·rurkler, büyük bir tarihe malik 
büyük liir ınillcUirler. Büyük Britan 
ya ile iiıünaseb~tleri gayet dostane 
dir. Onlar, ayni zamandıt bizim de 

komıularımızdır. Memleketlerimiz 
iyi dostluk bağla11 ile yekdiğerine 
bathdar. Atılait bu biiyilk adım do 
layııiyle Filistin radyosunu idare 

ea~nlcr tcbrike şayanôır ... 

Düzeltme 
28 EyHit 940 tarih ve 4844 nu· 

maralı ga2!etemizin dardüncü sahi· 
fesindcki erkek ötfetmen okuluna 
ah erzak ilanmın 6 ıncı sütunuhdaki 
ekstra un yanlış yazılmış olduğunu 
ve aslının ckistra Ekmek oldutunu 
tashih eaeriz. 

' 
4-10-1940 Cuma 

7 .30 Ptogra.m , Saat ayarı 
7 .35 Müzik : Hafif Program 
8.00 Ajans haberleri 
8.10/8.20 Ev kadını-Yemek 
8.30 Müzik : Hafif Musiki 
12.30 Program, sbt ayarı 
12.33 Müzik: Kadmiar küme heyeti 
1 '2.SO Ajans · haberleri 
13.~0 Müzik : Halk havaları 
13.20 14.00 Müzik~ Karışık Prıgram 
18.00 Program, saat ayarı 
18.03 Müzik: Radyo "Swmg': 
18.30 Müzik : Türk 
19.30' Saat ayarı, ajans 

19.45 Müzik : Fasıl heyeti 

20.15 Radyo' : Gazetesi 

22.45 Tem sil 
21.30 Konu,ma (iktisat( SaaU} 

21.45 Müzik: Radyo Salon Orkestrası 

22.80 Saat ayarı. Ajans 
2'2.45 Müzik : Radyo Salon Or· 

kcstrası 

22.4:5 Muzik Dans ·müzlQ'i 

23.25;22.9<Wroıram Ye kapanıf. 

rtlRKSôZO 

ASRi 
I
SUVAR~ 
8.45 

DA 

BU AKŞAM 1 
MATiNE 

2.30 

1940 Venedik film müsabakasınöa ikinci 

büyük mükafatı ·kazanan 

Victor Francen - Madlen Ozeray - Louis Jouvet 

nin yarattı klan em!alsız Fransızca~ sözlü nis 

ve aşk filmini sunar 

Gün Batarken 

IJaveten PEGGY SHANNON un son 

derece merak ve heyecanlı filmi 

Hırısızlar Oteli 

r , 
Doktor Muzaffer lôkmah 

Seyahatten dönmüştür ve her gün ınu 
hanesinde hastalarını kabule başlamıştır. 

ı . . 
__ _...._._. --- ~- -

Boktor Ekrem eaııacı 
Seyahattan dönmüş ve muayenehanesinde has

talarntı Uabule· başlamıştır. 
Abidin paşa Caddessi 

Mustafa Rifat Eczanesi üstünde 
7-7 

İlan 
Halkevi Reisliğinden: 

Güzel sanatlar komitesinde mün· 

hat bir azalık için 9-10- 940 çar 

ıamba günü saat 18 de intihab ya· 

pllacattndan bu ıubeye kayıtlı ar 

kı.daşların ayni gün ve saatta HallC 

evine gelmeleri rica olunur.12383 

İlan 
Muharrem· Hilmi Remo 

ticarethan·esinden: 

Tenekeli Gazın gelememesinden 
Dökme Gaz satmak istiyenlcrin İZi· 

liat almak için yazıhanemizc müra· 

c111tları ilan olunur. 12383 

\silamum Lise, Orta, ll;ı 
Okul kitaplarını ve kır• 

tasiye çeşitlerini 

EVRENBilEK 
Kitap - Kağıt - Evinclen 

5-5 arayınız. 12368 

Mürettip alacağız 
Matbaammn gazete kısmmaa 

çalışmak üzere bir mürettibe ibti· 

yıç vardır . ~ İdarehanemize mü 

racaatları 

<i3eyhanda gençti 
ve inşa Hareke 

Ceyhan : 3 ( Türksöıii .rıı 
birinden ) - Ceyhan Halke"1~ 
cülük kolunun geçen hahı 11 

A 
nahiyesine giderek bir gezi ! 
tım evvelki mektubumfıl bitdı 
tim. Bu kere aldıkım Jial>erlerd 
zarın, önümüzdeki p;zara d• . 
mıt nahiyesine bir gezi tertİ~1 

rara batlanmııtır. Kırmıt nahı Ces 
5- t 0-940 cumarteıi günü \'e 

varılarak bir de temsil verileJ ı 
Bu htııust• temsil kolu •1EGl1ı / ~ 
aat., billı11sa lcöy kalltıhm•Slfl1 

kadar eden bir piyeıi hazır) 
tadır • 

Şimdiden bu ~~ıin rol te' nq~ 
yapılmıı ve provalara da bugiiO •erıe 
rm baılanıcaktır . kil 

t 
ICllJt•rde m•kt•b 

19 

mekteb binalan inşaatı hitaın 

muş ve bunların yakınaa • 
t8renleri yapılacaktır , Diger 
lerde de hararetle inıaatı de 
edilmektedir, 

Keza Yeniköy,Nızımbeylide 
dan önce temeli atılan mek~ 
inıaab hayli ilerlemiş bulunıtı 

dırı HükOmet Bu köye mualllrıt 

ditinden şimaililC tedrisata ko1 
misinde başlanacaktır. Zaten bt' 
halkı, evvelce de çocuklarını b 
muallim tutarak okutuyorlardı • 
nüz mektcb binuınm in·ıaatı 

bul?1adan, köylerine muallim. k 
derılcrek çoculdetrnın ilk tıhsı~ !~ c 
vam imkanım mümkün kılan dek 

• • mete , köy lialk'.ı canClan tet ~ i 
etmektedir . - M. ·Selçuk ,,;l 

CiNSi 

Mı. temizi 45 
Kapı malı 60 
Y. Pamuğu ~---ı 
Klcvland 1 58 

Uıiiumf newriyıt"' mOdürli 

Macid Güçlü 



................ 
----------~-------. iNi e v.aır '1' 
~y@~'? 

...........__ . 
ll1k .. .. .. d h surme yuzun en 
0şanmak olurmu? 

~e.rikada Nivcersey'de adamın 
ırı zevcesinden şikayet ederek 

• rıına davası açımışhr. Hakim 
Yetin b b. · -dd · ıe e mı sorunca mu eı 
es· · 

" ırıın allık ve pudra kullandığı· 
e kcrıdisinira bundan hoşlanma-
1 Ve sun•i vasıtalar ile güzelleşip 
. •~an bunlar silindikten sonra 
; eştiğini söylemiştir. 
. akat bakim bu sebepleri talakı 
1 •• 
~0rrnek istememiştir. Müddei 

~a.z bir adam olduğundan yüz el
krıe evvel Nivcersey hükumetinin 
~~~ununu ileri sürmüştür. Hakim 

11rıe uzatılan kanunu okuduğu 
b· ~aşırmıştır. Çünkü, bu kanu
k ır maddesinde sun'i vasıtalarla 
•dınlara süslenmek ve güzel· 
t~ ll'letnnu olduğu ve bu mad

e ~·· ()Ore allık ve pu 1ra ve aun'i 
~c 

saç boyası kullanmak caiz o-
acağı ve ak•i takdirde koca

tcfriki icap edeceği yazılmış· 

~kim bu kanunun meriyctten 
kCdi!ip edilmediğini tahkik iç~n 
eıncyi vakti ahara talik etmış 

Şarap fıçısı altında 
~an veı·en· hırsız 

~~aristanda Szeged civarında 
1 bir köyde hırsızın biri kendi 

de~~ıasını bulmuştur. Yanos is· 
• 

1 teınbel bir köylü kendi ba-
ı;. . 

4~1
1 bakmadığından, çalışka~ 

Q arının bağlarından topladtk ta 
.ill~en yaptıkları şaraplara göz 
'tır 

eit . 
11 

ıece fırsat bularak yanında· 
~~llı~usunun bodrumuna girmiş, 
~ap fıçısını yuvarlayarak ?ı

İr Ve kendi bodrumuna getır-
5 

1
' F'akat husız, görülmek ve 

O 
tal~l!ıak korkusiyle telaşla hare· 

t111.· d. 
ıs 1ndcn bodrumun mer ıve 

/
1 aşağıya indirmekte olduğu 
hı t atnamıştır. 

~u 

TORKSOZO Sahife S 
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BugünkiJaponyavejapon 
tarih, cografyasına bakış 

Bugünkü Japonya mihver devlet 
lerine kat'i şekilde iltihak etti. 

Bu şark imparatorluğtı dört bü
yük adadan müteşekkildir: Nippon 
(yahut Hondo), Sikuk-Siu ve Yeso. 

Bu ana vatandan maada Japon. 
yaya tabi birçok diğer adalar ve 
memleketler mevcuttur ; Kuril'ler, 
Formos, Kore ilh ... 

Japon sahilleri arızalıdır. Top
rak çok dağlı, arazi volkanlıktır. Sık 
sık zelzeleler olur; ortalığı sular ba
sar. 

Uzak şark imparatorluğunun 
topraklarında altın, gümüş, bakır, 
demir, kömür madenleri bulunur. i
pekçilik, kağıdçılık, abanozculuk iler· 
!emiştir. Her türlü sanayi mevcut· 
tur. M ~mleket, hayvanat cihetinden 
de zengindir. 

Yüksek kuvvet Mıkado denilen 
imparatora aiddir. Bu hüküıniar na
zırlar va~ıtasiyle memleketi idare 

Yazan 

P. P. 
ider. Parlamento iki kısma ayrılmış· 
tır: Ayan ve mebusan. imparatorluk; 
"Ken,, denen eyaletlere ayrılmıştır. 

Mesaha 417,000 kilometre mura b
baı, nüfus 70 milyon, merkez Tok
yodur. 

*** 
Japonyanın hakiki tarihi, yedinci 

asırda Y oritomo' nun gener a) (- şo· 

gun) olmasiyle ve bu generallı~ı ir
siyet tarikiyle evladlarına intikal et
tirmesiyle başlar. 

O tarihten itibaren Mikadolarla şo 
gunlar arasında bir mücadeledir baş· 
tadı, Netic!de Mtkado!ar (bizim es· 

ki halifeler gibi) ruhani bir reis mev
kiine de girdiler. askeri kuvv~t ta
mamiyle şogJnlarm eline geçti. B.ın. 

Pamuk kırpıntılarının 
1 ihracı yasak edildi 
'---------------- Ankara: 3 (Türksözü muhabL 

İnhisarlar Vekili 

İzmire Gidiyor 

Ankara: 3 (Hususi muhabirimiz. 

den' - Gümrük ve inhisarlar Ve

kili B. Raif Karadenizin bu hafta 

içinde lzmire gideceği haber alın· 

mıştır. Vekil, lzmire giderken Mani· 

saya uğrayacak ve orada da tetkik 

)er yapacaktır. B. Raif Karadeniz 

şehrimizde üç gün kadar kalacak· 

tır. 

rinden) - Pamuk kırpınt•sı ihracı 

yeni bir emre kadar Ticuet Veka · 
Jeti tarafından menedilmiştir. 

Adana ve izmirde kırpıntı stok· 
ları olduğu bi ıdirilmektedir. Veka· 
let bu hususta bazı tetkikler yapa· 
cak ve bu ma::ldenin değeriyle sat ıl· 
masmı temin edecl!ktir. 

Birmanya yolu meselesi 
Londra : 3 (a.a) - Önümüzde· 

ki onbeş gün içinde Birmanya yo· 
lunun açılmasına karar verildiği za· 
man lngilt~re ile Japonya arasında· 
ki münasebetlerin nazik bir safhaya 
girmesi muhtemeldir. 

lara Avrupalılar "taykun., diyorlıd 

Japonyaya hristiyanlık on altıacı 
asırda girmiştir. Fakat hakim dio
şintoizm kaldı . 1868 de 11Daimos,, 
denen asilzadeler şogun aleyhine 
kıyam ettiler . O da Mikadoya te-

baiyet etmek mecburiyetin:le kaldı • 
U tarihten itibaren Japonya Avrupa 
medeniyetine ve fikirlerine intibakı 
başladı. 

Japonlar 1894 de Çini , 1904 • 
1905 harbinde de Rusyayı mağlüb 
ettiler. Arazilerini bu sayede geniı

lettiler. 1914 umumi harbine de in· 
gilizlerle ayni saf ta iştirak edip 
Kiao • Çea ve Şırki Moğe>listaıı 
Alman müsternlckelerini benimsedi
ler. Mıkronezi'de küçük bir müs· 
temleke elde ettiler. Sonra Mançu· 
riyi kendi renklerine boyadılar. Şim
di de Çıni ve Uzak Şukın diger 
cın damarlarını ele geçirmeğe çı· 
balıyorlar • 

Mardinde iki muhtekir 

Sürgüne mahkum oldu 

Mardin 3 (Hususi) - Son gün
lerde pİy<isada fazla rniktuda yağ 
~.;~:! ve gazyağı bu'un'llamasındaıi 
i~tif ade ederek eİİe~ı;~~ki mallar~ 
fazla fiyatla satmağa teşebbüs eden 
v~ hatta satan bazı kimselerin belir. 
mesi üzerine zabıh v~ Belediye fa-

aliyete geçerek muntekirleri suç üs· 
tü yakalamış v~ mahkemeye vermiş
tir. 

Adliyeye verilen suçlulardan 
Şeyhmus Yıldızoğlu, Zeki, Davut 
Naşif, Derviş Demircan, Mehmet, 
Kiriyo Aziz, yirmi beş •r lira para 
cezasına, gaz ve benzin bayii Ceb 

rail bir sene s '.irgü oe, 3 3 l lira ağır 

para cezasına, ş ~kerci Abdülhalim 
Köle iki S>!ne sürgüne ve 500 !ita 
ağır pua cezasına mahkum edil
mişlerdir. 

1 <:el kadın vazı makinesini fa· 
}<ır: bir ta~aHan da du~unuyoc" ___ ,TÜR K S ô Z Ü'.N O N KÜÇÜK H 1 K A YE S 11 Y aptığmız hareketi bir dnha tekrar 

etmi_yeceğinize söz verin. Kimin için 
kendinizi öldurmek istediğinizi bili
yorum. l Iakiki bir aşk karşısında his• 
siz kalacağımı mı zannettiniz'! .. 

litl . 
' ~ ışten bıkbm. Hnnıtta para· 

J~lrıı:c olmak çok f~na bir şey . 
@•b\ f k' k 1 . b' ııı a u• ız al' zengın ır :ı.-

~ b~lreslik yaparak çalışm:ı.dan 
~t ~ l~ks içinde yaşıyorlar. Na· 
ll~J~.Y ıyetim böyle hareket et-
4~ a uygun değildir. Bu yUzden 

~ il'ı Şam bir kaç para için çalış· 
Q tcb . 
1 • Urıyctindeyim. Bıktım, u· 

ıı 

llıct Bey bir kaç gUaclenberi 
~· 
t ~.Yen katibesinin harekatını 
~ l trek gUzel kadının arada sı · 

L ~l:\d' · 
~tı 1sıne atfettiği mu:ımmalı 

trı 'd ı,1 nnı a.r buluyordu. 
bu1t· 

l~~ ı, rnanasız hayata daha 
tı.ı~llılllUl edemiyeceğini göı; ö • 

atl ıavvallı kadın ölmeyi 

a 

o o kt 
arzu ettiğinden ncnastt:!ninin husule 
getirdiği namlltenahi duşunceler~ da

lıyordu. 

DuşundUğU şeyi ynph: kendisini 

denize attı. Fakat, kadının halinde 
gayritabiilik gören ve mütemadiyen 
harekatmı takip eden iskele çimacısı 

derhal denize dalarak onu muhakkak 
bir ölUmden kurtardı. Katibenin çan· 
fasından Çlkan mektupta, sebebini 
söylcmiyeceği bil' kederden dolayı öl· 
mek istediği yazılı idi. 

İlk tedavisi en yakın eczanede 
y apıldıkto.n sonra hastaneye nakledi· 

len gUzel kadın çok geçmeden iyileş· 
ti. 

Ahmet Bir.,en. katibesinin mek-
tupbı. yazdıgı bir kaç kelimeye, "Zen· 
gin patronuna karşı limitsiz biı· aşk 

beslediğinden dalayı kendisini öldur
mek istedi ıı yolunda. kabul etaıi~ti. 

ArmatörUn fikirleri kısa bir za• 
man zarfında. ticarethanesinde çalışan 
memurlarla ahbapları tarafın işitilti. 
Pek buyuk bir ciddiyete sahip olmak· 
la beraber gUzel J a.lenin aşkına biga
ne kalmayı kabalık addetti ve kati
besini görUr görmez: 

- Her şeyi biliyorum. dedi. 

Jale hayretler içinde duşun meğe 

bnşladı: 

<Demek. kendisine karşı hissetti· 

ğim aşk yUzUaden ölUmU göze aldı· 
ıftmı za.nnedivor .. Az aptal değilmis o ~r ,, 

dolrusu ... Ne aıa ŞC.} .. > 

Armatör Ahmet Birsen katibesi
ne izdivaç teklif etti. Guzel kadın da 
kabul etmekte: bir an bile tereddut 
etmedi ve bir daha denizle şakalıı~

mamağa katiyetle karar vermişti; ar
tık. ölumle alakası kalmamıştı. Zen• 
gin bir adamla evlenecekti ve luksun 
temin ettiği asude Vt! namuskar bir 
hayat geçirecekti. Böyle bir yaşayı~
fan da bıkmnsına imkan yoktu. 



Sahife 6 TORKsôZO 

TürksOzii Gazete ve Matbaas 

Tu .. rksÖzÜ Gazetesi: Okuyucularına, dünyanın her tarafında 
vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

==================~====== 

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

T ür kSÖZÜ Matbaası: rita, Biliimum Matbaa işlerini Türkiyede 

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

Cö~t IKo~mo a 
a 

Sağlam,T emiz, Zarif Cilt ( Türksözü J 
Mücellithanesinde Yapılır. ~ 

1 

D t Ş 1' AB I B l 

Y. Hüsnü Başarır 
I fstanbuldan avdet etmiş ve hastalarını sabah-

1 tan akfama kadar kal?ul~ başlamıthr 12378 

----------------------· 
Elbise Diktirilecek 

Devlet Demiryolları 6. cı işletme Komisyonun
dan: 

Konya Talebe pansiyonumuz talebeleri için kumaşJan idarece ve· 
rilmek üzere 80 takım elbist', 106 pijama ve 50 paltonun maa harç di· 
kimi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 7 / 101940 pazartesi günü 
saat 10 da Adanada işletme Müdürlüğü binasında Komisyonumuz
ca yapılacaktır. Muvakkat teminat 35.02 liradır. Şartnameler Niğde, 
Konya, Mersin istasyon şefliklerine komisyonumuza ve Konya talebe 
Pansiyonu Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz görülür. isteklilerin 940 
yılı Tic&ret Odası vesikası ve bu işi yapabileceklerini gösterir vesaikle 

birlikte gününde müracaatlan. 
12322 20-25 - 29 4 

Adana İsmet İnönü Kız Enstitüsü 

müdürlüğünden: 
1 - Adana ismet lnönü kız Enstitüsü binasında yapılacak tamirat 

bin lira bedel ile açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltme 10 Tttşrinievel 940 tarihine müsadif Perşembe günü saat 

1 l de kız Enstitüsünde teşekkül edecek. Komisyonda yapılacaktır. 
3 - isteyenler bu işe ait mukavelename, keşifname ve şartnameleri 

görmek için Enstitü müdürlliğüne müracaat edebilir. . . . . . 
4 - isteklilerin 75 lira muvakkat teminat vermesı ve bu gıbı ışlerı 

yaphğma dair Vilayetten alınmış ehliyet vesikası göstermesi lazımdır. 
26-28- ı -4 12342 

.. 

İlan 
Seyhan Vilayeti İskan Müdürlüğünden : 

Ebadı 

4 . OOXO . 08XO • 12 
4 • OOXO . 04XO • 12 
4 . ooxo . 02xo . 12 
~ : OOXO • 012XO . 12 
4 • OOXO • 08XO . 08 
4 . OOXO . 04XO • 08 
4 • OOXO • 04XO • 28 

Metre mikabı___./ 

1687 . 500 
525 . 000 
440. 250 

1860 • 000 
1897 . 500 
952 . 500 
137 . 250 
7500 . 000 

·~ 
1 - Saimbeylinin çötten ormanından 11538 . 400 metre ~tf 

gayrimamulden o/o 35 zayiad ile eb'ad ve miktarı yukarıda yazılı 
tenin kat'ı biçilmtsi, Kayseri istasyonuna sevki, fstas)'onda istifi ~·eJ~ 
gonlara tahmli 1 Teşrini evvel 940 tarihinden itibaren 15 gün 111t.1 ~1 

açık eksiltmeye konulmuş olup ihalesi Teşrinievvel 16 Çarşamba f 
saat 15 te Seyhan iskan Müdürlüğü binasında ihale komisyor.undıl 
lacaktır. • 

·~ı 2 - Bu suretle alınacak olan kerestenin beher metre rnı 1~ muhammen kıymeti 2 8 !ita 35 kuruş ve tamamının kıymeti de 2 
liradır. 

3 - istekliler muvakkat teminat tutan miktarı olan 11881 lir' 
kuruşll ihaleden evvel mal sandığına yatırmış olmaları lazımdır. ~' 

4 - Daha fazla tafsilat almak ve bu işe aid şartname ve fll
11 

lenin örneklerini ve saireyi görmek üzere Kayseri, Sivas, Diysı'I 
lstanbul, lzmir, Konya, Niğde, lçel iskan müdürlüklerine, Gaziantt~ı 
raş ve Hatay Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüklerine mür.ac' ı' 
dilmesi. 12369 1- 4-8,..... 

İşbankasına imtihanla memur alınacakt•' 
t 

Orta mektep ve Lise mezunlarından talip olanlar 7 Teşrinie~V~ 
pazartesi günü saat 14 de Adana İşbankası şubesinde yapıhaC~h' 
handa hazır bulunmak üzere vesaik ve fotograflariyle birlikte inıtı 
nünden evvel İşbankasına müracaatJan ilan olunur. 


