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ay Hitler'in diplomatik sa
hadaki faaliyeti neticesi 
olarak Macaristan, Roman· 

Slovakyanın da üçler paktına 
ettiğini gördük. Bu seme· 

• etrafında yapılan tantanalı 

. ianda ile mukayese kabul 
>'ccck derecede ehemmiyetsiz 
tunu söylcmeğe bile lüzum 
t. Mihvere iltihakları muaz· 
bir hadise olarak gösterilen 

lbttnleketler zaten Almanyanın 
i işgali ve yahut da fiili 
Olü altında bulunmakta idiler. 

Ya zaten bu milletleri iste· 
. g-ibi kullanmak, menba ve 
tarından dilediği gibi fayda· 
k imkanına sahibti. 

Yalnız, henüz sulh içinde ya· 
ve yaşamağı arzu eden di· 

8aıkan memleketleri için ehem· 
· olan yeni bir hadisenin 
lnına da şahit oluyoruz: 

Başvekil ve hariciye nazı
Bcrlinc daveti. 

8ir kaç gün evvel Bulgar 
gayet gizli olarak ve ansızın 

'cyahat yaptı. B. Hitlerle gö· 
· iki devlet reisi arasında 

gelen bu mülakat esnasında 
ulan şeylerin neler olduğunu 

anlar gibi oluyoruz. Bunun 

licesi olarak Bulgar devlet 

lannın Berline seyahatını işi· 
~. 

Ltacaristan mihvere iltihak et· 
laınan Alman hariciye nazın 
'tibentrop yakında daha başka 
ketlerin de mihvere karışaca· 

'5ylemişti. Filhakika, bundan 
~omanya ve Slovakyanın da 

ı gördük. Aceba, Bulgar 

adamlarının Berline seya· 
8wgaristanın da mı mihvere 

0

Ylc neticelenecektir? Galip 

~tnale göre böyle olacaktır. 
kdirde Bulgaristan, harbin 

beri takibeUiği akilane 

terk ederek bitaraflıktan 

• ve gayri muhariplik vazi· 

giriyor demektir. 

l'teni nizam) hülyasının ne 

~•ba bir manevra olduğ'unu 
ı. Bulıaristanın mihvere 

an mihver devletlerinin 

'ti hedef de açıktır. Hiç 

)ok ki, Almanyanın emrine 

Olacak böyle bir Bulgaristan 

a tarafından yakılarak Bal· 

t fıçısının altına konmuş 

. gibidir. Fıçının sür'atle 
11> patlaması gecikmiye-

~taristanın da mihvere gi
rüttüğü gaye, beslediği 

bizce bellidir. Romanya 

ki emellerini kolayca ve 
Pttlatmadan taheıkkuk etti
taristan diğer komşuların· 
diklerini de ayni şekilde 
tini ummaktadır. Fakat 
tfından birer avuç toprak 
düşünen Bulgaristan bu 
n siyasi istiklal bahasına 
düşünmüyor mu? Müt· 
rbe ile rüyasından uyan· 

alini hiç aklına getirmi· 

ndört aydanberi büyük 
imle kiyasetli bir politika 

1 Kral Boris'in memleke· 
li meçhul bir maceraya 
·ıecek angajmanlara gi· 

ni hala ummaktayız. 

e Balkanlarda tutuşa· 
Yangının bütün güna· 

~ 'İt ve belki de bu yan· 
h.rıp çıkacak memle· 
llleınlekcti olacaktır. 

Nevzad GUven 

Alman istila~ına karşı İngilterl·nin , sahillerini geçilmez bir halde 
tahkim ettilini biliyoruz. Son gelen lngiliz mecmualarında (Çörçil 
mUdnfaa hattı) adı verilen bu tahkimata ait bir çok resimler vardır. 
Yukarıyakoyduğumuz resimlle bu hatda beton tahkimattan birinden 
tay_yareye karşı a~ır makineli tufekle ateş açıldığını görUy oruz. 

Şehrin kömür, odun 
ihtigacı karşılanıgor 

ADANAYA 90.000 KiLO DAHA ODUN, KÖMÜR GELDi 

Amerikanın 

Deniz kuvveti 

Amerika bahriye 
nazırının raporu 

ÜSLERiN TESiSi FAALiYETi 
DEVAM ETMEKTEDiR 

Vaşington : 25 (a.a) - Bahri· 
ye nazırı Knoks Ruzvelte verdiği 
yıllık raporunda Birleşik Amerika 
milletinin bahriyesinden temamcn 
emin olabileceğini beyan etmiştir. 

1 

Şehrimizdeki kömür buhranı· 
nın izalesine canla başla çalışan 

Orman Çevirge Müdür Vekili Zi
raat Müdürümüz Bay Nuri Avcı, 
bizzat Dörtyola giderek alakadar 
memurlara Adanaya portakal sev· 
kiyatından ziyade kömür sevki· 
yatına ehemmiyet verilmesini ve 
bu mühim işin göz önünden uzak 
tutulmamasını kat'i direktiflerle an· 
!atmıştır. 

Şehrimize dönen Ziraat Mü
dürü Nuri Avcı'dan öğrendiğimize 
göre dün ve evvelki gün şehre 

67670 kilo odun ve 21170 kilo da 
kömür gelmiştir. Bu vaziyet her· 
gün ayni intizamla ve gündengii· 
ne artarak devam edecektir. 

Aynca bugün Dörtyoldan iki 
vagon kömür gelecektir. Yine 
Dörtyoldan Adana için üç vagon 
kömür hazırlanmaktadır. 

Bu partilerden başka Osma · 
niye, Bahçe ve Karaisalı kazala· 
rından, köylerden bugün ve yarın 

= 
ALTI VILA YET1MIZ HALKINA 

•• 
Orfi idare komutanı 
beyanname neşretti 

1stanbul : 25 ( Anadolu ajan· 
sı bildiriyor) - İdnrci örfiy e ko 
mutanı Korgt-nernl Ali R1Za Al· 
tınkal Aşağıdaki beyannameyi 
neşretmişlerdir : < lstıınbul , Edir· 
ne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanak· 
kale, Kocaeli vilayetleri muhterem 
halkına : Sayın vatandaşlarım , 
1 hıkôınetin gördUğll tuzum Uzerinc 
vilayetleriniz dahilinde ilan edil 
miş olan örfl idare komutanlığına 
tayin olundum . Ve karargahım 
olan İstnnbula gelerek işe bnşla· 

dım. Kanundaki vazife ve scla· 
hiyctlerim mnlumunuzdur. Vazi · 
fcl erimi yapnrk.t-n bu mıntakalar· 
Jaki vatanda~larımın bana her 

turlu _yardımı ynpacaklarından 

eminim . Selihiyetlerimi de göre· 
ceğim icnblara ve luzu~lara göre 

kullanacağım . Hepinizi scvıi ve 
!laygı ile selamlarım . 

ldarci örfiye komutanı 

!\orgeneral Ali Rıza Altmkal 

lTALYAN RİC'ATI 

Yunanlı'ların 
muvaff akı yeti 

• 
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F. Papen'in Ulus'a 

1 Elçl B~~~~~!~ı:~~.~~~~~or ki: 

' 'Ben asla böyle bir be
yanatta bulunmadım" 

Ankara : 24 [a. a.J - Dün şehrimize avdet eden Alman 
Büyük Elçisi Fon Papen " Ulus,, gazetesine şu beyanatta bulun
muştur : 

"Sertinde ikametim esnasında gQya yapmış oldukum be· 
yanala, Almanyadan dönüşümde Türk Basınında muttali oldum 
ve çok hayret ettim. Şunu ehemmiyetle kaydetmek isterim k i; 
bu mefruz beyanata bağlanan bütün tertipler tamamen esassız · 
dı r. Çünkü ben asla böyle bir beyanatta bulunmadım. Esasen 
bu gibi beyanat her türlü siyasi teamüle mugayir olurdu.,, 
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Yüksek sıhat şurası 
çahşmasını bitirdi 
Yurdun sıhhi vaziyeti için 
bazı mühim kararlar ahndı 

Ankara : 25 (Türksözü muha • 
birinden) - Yüksek sıhhat şi'ırası 
dün son içtimaını yapmıştır. Şüra· 
nın dünkü içtimında şüpheli yara· 
far için tetanos seromu yapılması 
hakkında münakaşalar cereyan et
miş ve bu hususta bazı kararlar 
alınmıştır. 

BAY GANDI 
TEVKiF EDiLDi 
Lukuo : 25 ( A. A. ) - Mut· 

tehit eyaletler kongresi eski reisi 
Gandi Hindistanm mUdaf aası hak· 
kmdaki kanuna istinaden tnkif 
:>dilmiştir. 

Knoks iki Okyanustaki Deniz kuv· 
vetlerinin bir birinden farklı olma· 
sının zararlı olacaA'ını tebarüz et
tirdikten sonra bu ihtiyaçları kar· 
şılayacak nisbctlerde gemi inşa 
etmek elimizde iken bunu yap· 
malıyız, demektedir. Rapor, Alas· 
kı'da pasifik denizi ortasında ve 
Birleşik Amtrikada yapılmakta o· 
lan üslerin sür'atle inkişaf ettiğini 
kaydeylemektedir. 

şehrimize külliyetli miktarda kömür . ıı=--~ 

Yurdun sıhhi vaziyeti ve bulaşıcı 
hastalıklar mücadelesi tetkik olun· 
muş, sıkhi vaziyetin norm~l, bulaşı· 
cı hastalıklarla mücadelenın mem
nuniyeti mucip olduğ'u görülmüş
tür. 

Fransız hükumetinin 
İngiltereyi protestosu 

gelmiş olacakhr. Elverir ki, kö· 
mür tevziatı da bir nizama konul· 
muş olsun. 

Adaiıa Muhteliti 
Ankaraya gidiyor 

Bulgar meclisi 
ve · Yugoslavya 
Yugoslavların yumruğu 

sağlamdır 

Belgrad : 25 ('a.a ) - Avala 
ajansından: Bütün Yugoslav gaze-

teleri Bulgar mebusan meclisinde 

bükümet ekseriyetine mensup bazı 

mebusların ezcümle mebus Boma· 

nof'un Yugoslav Makedonyası üze 

rinde iddialar ileri sürerı son nu

iuklarını büyük bir infial ile bahis 

mevzuu etmektedir. 

Hükümetin naşiri efkarı Vreme 

eıcümle şöyle d.emektedir: "Ruma· 

noflar şunu bilmelidirler ki sulh· 

perver ve müttehit Yugoslav 

milleti, tahrikçilerin nazarı dikkate 

almaları icebeyliyen sattım yum

ruklara maliktir.,, 

Dün selahiyettarlardan aldığı· 

mız malumata göre, Adana muhtc· 

liti bayramda Ankara muhteliti ile 

fudbol maçı yapmak üzere Anka· 

raya gidecektir. Adana - Ankara 

muhtelitleri karşılaşması 19 Mayıs 

stadyomunda olacaktır. Bu maçı 
müteakip Ankara muhteliti de ilk 

fırsatta Adanaya gelecektir. 

YENi GÜMRÜK KANUNU 

SON ŞEKLiNi ALDI 

Ankara : 25 (Türksözü muha 

birinden) -Muhtelif memleketlerin 

gümrük mevzularının tetkiki su

retiyle yurdumuza en uygun, ge· 

rek mükellcf i ve gerek gümrük 
idarelerini birçok muamelelerden 

kurtaracak olan yeni gümrük 

kanun liyıhası Gümrük ve inhisar

lar vekaletimizin reisliğindeki ko· 

misyonca da tetkik edilmiştir. La
yıha önümüzdeki günlerde başvc· 

k61ete verilecektir: 

Harilamır son haberlere göre Yunanlıların 
i~gal ettikleri sahayı göstermektedir. 

Atina : ~5 ( A. A. ) - Pog· 
radenin zabtı Uzerine bir İtalyan 
mukabil taarruzu v~ Selaniğc 

doğru bir tazyik artık katiyen 
mt:vzubahis değildir. Bununla be· 
raber esas Yunan harekab balen 
Görice bölgesinde değildir . Bura· 
da yalmz duşman takip edilmek· 
tedir. Esas harekat Epirdedir. 
Orada hcnUz kırılacak du~ nıan 

mukavemeti mevcuttur. 1 lududun 
otuz kilometre şimalinde ve sa· 
hilde bulunan A} a aranda bom 
barrhmandan mUtevellit bU_yUk 
~·aog1Dlar haber verilmektedir. 
Yunan kıtaları şimdi bu i ·tika· 
mette ilerilemektedir. Bu limanın 
zabtı muazzam bir avantaj teşkil 
edecek tir. Zira limanm şimalinde 
uzanan bu ova Arnavutluğun doğu 
cenubuna doğru butun mUnakala 
bn başlıca merkezi olan Tepede· 
lenden yalnız kuçuk bir dag sil 
sile He ayrılmış bulunmaktadır . 
Bu bölgeden gelen son haberler 
Yunanhlarm kaç kilometre ileri· 
lediklerini göstermemekle beraber 
muhim hadiseler vukuu muhakkak· 
tır. Zira Preskovik Uzerinden 
Japılan Yunan ileri hart>keti mU· 
him iaşe merkezi olan Ergiriye 
iki taraftan hucumu mUmkUn kıl· 

maktadır. 

Atina : 25 ( A. A. ) - Baş 

( Gerisi Uç Uncu a:ıhif ede ) 

Şüra, bıfzısıhha .. kanunun_un on 
ikinci maddesine gore her uç se· 
nede b ir üç azanın kura ile çıka 
rılması mecburi olduğu için kura 1 
ile çıkarılması mecburi olduku için 
kura çekilmiş v~ ku~.a neticesind~ 1 
azadan Dr. Refık Guran, Dr. Saım 
Dülemre, profesör Dr General 
Tevfik S.ıgdam yüksek sıhat şura· 
Si azalıkfanndan çıkarılmışlardır. 

Çıkarılan azaların yeniden Se· 
çilmesi mümkündür. 

Büyük. millet 

meclisimizde 
Örfi idare kararı 

tasvib edildi 

Ankara : 25 ( A. A. )- Bü
yük Millet Meclisi bugün Şemsed· 
din Günalyanın Başkanlığında top· 
landı . Celsenin açılmasını mütea 
kib umumi siyasi vaziyetin gös· 
terdiği lüzum ve icablar neticesi 
olarak kra Vekilleri Heyetince 
lstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekir· 
dağ, Çanakkale ve Kocaeli vila
yetleri hududları içinde bir ay 
müddetle örfi idare ilan edilmiş 
olduğunu bildiren Başvekfilet tez· 
keresinde yazılı olan vilayetlerde 
bir ay müddetle örfi idare ilan 

edildiğine dair tezkereyi Teşkilib 
esasiye kanununun 86 mcı mad· 

( Gerisi UÇUncU sahifede) 

Londra : 25 ( A . A. ) -Vişi 
hukt'\metinin İngiliz tayyarelerine 
atfetmekte olduğu Marsilya bom· 
bardımanmdan dolayı İngiltere 
huk6ruetioi proteı-to ettiğine dair 
haberden bahseden royter ajansı· 
nm diplomatik muhabiri resmi 
makamahn b ö) le bir protestodan 
haberdar olmadıklarını yazmak• 
tadır. 

• Berlin : 25 ( A. A. ) - Ev· 

velce yapılan tahminler ve dola· 
şan şayialar hilafına olarak Bul· 
garistan zimamdar şahsiyetlerinin 

halen Berline hiç bir ziyaret bek· 
lenmediğ'i bugün Alman hariciye 

nazaretinden yabancı basın mü 
messillerine bildirilmiştir: 

• Bertin : 25 ( A. A. )- ltalya 

adliye nazın Grandi yanında Al· 
man 'nazın doktor Frank oldutu 

halde Münihten Berline gelmiştir . 

Grandi bir kaç gün Berlinde ka · 
lacakbr. 

• Ankara : 25 ( A. A. ) - Bu· 

gün Edirnenin 18 inci Kurtuluş 

j yıldönümü kutlanmışbr . Merasime 

saat 10 da lstikl41 marşı ile baş-

1 

lanntıştır . Müteakiben heyecanlı 
hitabeler söylenmiş ve askeri rcs· 
mi geçit yapı lmışbr. Halk coşkun 

tezahürat yapmışbr. 



Sayfa 2 TORKSôZO 

KADINLARA 
NEDEN GELMEZ 
~ nkarada sayın Bay N. 
~ E. , zaman zaman ıa- .-------- Yazan ---------"-!! 

Şehir otobüs 
servisleri 

1 Adanada yerli mallar 
haftasına hazırlık 

zetelerde görülen Kalp 
sektesi vakatarının sadece erkek
lere münhasır kalmasını öteden· 
beri merak edermiş . Gazeteye 
gönderdiği mektubunda: 

- Acaba buna sebeb erkek· 
)erin fazla heyecanı ve kadınların 
kalp işinde duygularının noksanı 
mıdır ? o;ye soruyor • Sayın za-
tın dikkati pek haklı . Kalp sek
tesi hemen daima sadece erkek-
lere muc;allat olur . Bugünlerde 
maalesef adını fazlaca da işittiri· 
yor. Kalp sektesini , harb ve zel
zele gibi, güneşteki lekelere bağ
lı olduğunu iddia edenler de hak
ıı· gibi çıkıyorlar. Fakat bu zatın 
tefsirine haklı diyemiyeceğim : 
Kadınların Kalp işinde duyguları
nın eksik olduğuna şimdiye ka
dar hiç bir alamet olmadıktan 
başka, heyecanın kadınlarda te· 
siri erkeklerdekinden daha çabuk 
ve daha gürüllülü olduğuna delil, 
kadın bulunan her yerde hemen 
her gün görülür. · 

Kadınların heyecandan daha 
çabuk tesir duymalarının sebebi 
bile fence anlaşılmıştır. Her türlü 
heyecan ilkin beyinde , Talamus 
denilen yere gider, orada az çok 
tadile uğrar . Erkek beyni heye
canı daha ziyade tadil etıiğ'inden 
onun neticeleri erkeklerde daha 
az şiddetli olur . 

Heyecan orada az veya çok 
tadil edildikten sonra - Şimdilik 
öğrenildiğine göre - üç gudde 
üzerine tesir eder : Siri lpofiz 
guddesi. Bunun kadınlarda ve er
keklerden farklı olarak işlediğine 
dair bir haber yoksa da, çıkardı 
~ı hormonlardan biri vücudun için
deki tan~iyonu arttırır. ôrkelenen 
bir insanın beyninde yumruk gibi 
bir şey hissetmesi ve gebe Ba
yanların heyecandan çocuk dü
şürmesi bundandır. 

Biri de Tiroit guddesi. Bunun 
kadınluda er keklerdekinden daha 
ziyade işlediğini bllrada sırası gel· 
dikçe yazdığım için belki hatır· 
!arsınız. Kadınlara annelik ve ko
casına eş olmak hassalarından 
başka kadınlık karakterlerinden 
hemen hepsini veren bu guddc-
dir. Fakat omın kalp üzerine te· 
sıri olduğu bilinmez . Erkeklerde 
şiddetli bir heyecandan sonra 0 
guddenin birdenbire büyüdüğü 
varsa da bu hal insana kalp sek 

G. A. 
hepsini Vt:ren bu guddedir , Bu 
h~I onun erkeklerde kadınlarda· 
~ınden fazla işlediğini gösterir . 

u gııddenin orta yerinden çıkan 
adrenalin hormonu damarları sı· 
kıştırarak onların içindeki kanın 
tansiyonunu arttırır . Erkeklerde 
datıa fazla çıktığı için onlarda 
ta~siyon da daha fazla olur. Kalp 
se11tcsi de bir çok defa damar-
da tansiyonu fazla olanlara gelir : 
Zıı~e~ fazla o~an tansiyon heyecan 
tesırıyle biraz daha artınca be-
Y1 indeki ince damarlardan biri çat· 
ar• kalp durur . 

Fakat adrenalin hormonunun 
dotrudan doğruya kalp üzerine 
~ek~üyük tesiri vardır. Damarlar-

a ı tansiyonu önceden artmış 
olmasa hile, bu hormon fazla çı
kınca kalbi birdenbire durdurur . 
Bu türlü tesiri de - Tabii insan
l~r üzerinde değil, hayvanlar üze· 
'!nde - laboratuvar tecrübele -
rıyle sabit olmuştur . Gariptir ki, 
~albi işleten de , durduran da o· 
' lir: Her şeyde olduğu gibi mu· 
vazene meselesi ... 
d Kalp sektesinin kadınlara ne-

en gelmediki - Yahut pek sey-
rek ge14liği - Bu surelle anlaşıl· 
mış olur. Kadınlar çok çarpıntı 
çekerler, fakat adrenalin muvaze· 
nesi onlarda ifrata doğru yorul· 
madığından kalp sektesine tutul· 
mazlar. Nadir olarak tutuldukları 
vakıt 2ene ayılırlar . 
. Bu hormon hikayesine, belki, 

bıraı :karışık diyeceksiniz . Pek 
de .basit olmadığı şüphesiz, fakat 
tabıatın işleri çok defa böyle ka
rı~ıktır. Ondan dolayıdır ki tabi
atın sırlarını öğrenmek kolay ve 
çabuk olamaz , Kadınların kalp 
sb~k.te~ine tutulmadıklarının sebe· 

ını ogrenirkcn, bunun hikmetini 
de elbette takdir etmişsinizdir ; 
yeryüzünde hayatın devamı iç'n 
kadınlar daha lüzumlu olduğundan 
tabiat onları daha ziyade korur. 

-

Şehrimizde diger bir şirket 
tarafından yeni yeni otobüsler 
geldiğini ve halkımızın bu oto
büslere rağbet göstermekte ol· 
duğunu yazmıştık . Aldığımız 

malumata göre bu otobüslerden 
birdane daha getirilmiştir. Ayrı· 
ca iki otobüs daha getirilmekte· 
dir. Bu suretle seferler sık sık 
yapılacak ve halkımız duraklarda 
uzun müddet bt klemekt~n kur
tulacaktır. 

Parti Müfettişimiz 
teşkilatı teftişte 

Parti Müfettişimiz Maraş Meb' 
usu Profesör 8. H Reşit Tan· 
kut, Parti kaza trşkiıatını teftiş 
etmek üzere Kozana gitmiştir. 

Muallimler için bir 
müzik kursu 

Gazipaşa i!k mektebi salo· 

nunda ilkmcktep muallimleri için 
bugün bir müzik kursu açıla
caktır. Bu kursa merkez mual· 
}imlerinin ekserisi kaydolunmuş 
bulunmaktadır. Muallimlcrimizin 
bu kurstan büyük istıfadeler gö· 
re crği şüphesizdir. 

Tarsus Halkevinin 

milli saz gecesi 
Tarsus : 25 ( Türksözü mu 

habirinden ) - Tarsus Halkevi· 
nin tcrtib ettiği milli saz gece· 

sine istiklal marşiyle başlanmış 
ve Halkevi reisi tarafından veri 
len aile hukuku mevzulu konfe· 

ranstan sonra Tarsuslu a~ık Dur 
muşun sazla tertib ettiği konser 

nrşe içinde geçmiştir . 

1 Hududlardaki arslanlarımız için 

ADANA KULÜBÜNDE 
, 
t 

· Büyük Bir Suvare 
tesi getirme?:. Ancak, o guddenin 
çı~ardığı hormonlardan bı ri insana 
goz yaşları döktürür . Kadınlarda 
bu .g?dde fazla işlediği için kadın 
scvınınce ağlar , örkt•lenince ağ 
tar, kederlenince ağlar, bu mev-
sımde bir kürk manto ister de 1 Bu ayın otuzuncu Cumartesi günü akşamı Adana Kulübü, 
alamazsa gene ağlar ... 1 hasılatı temamiyle MEHMETClKLERIMtZE giyecek yaptırılmak 

- Heyecan~an lesi~ du}an üçün. Üzere teberrü edilecek yemekli ve Müzikli büyük bir 
cu gud~e bobreklerın üstündeki 
guddedır. Öteki Tiroit guddesine suvare tertip etmiştir. 
karşılık • erkeklere baba olmak Biletler yemek te dahil olmak üzere 3 Liradır. 1 
hassasından başka erkeklik ka· 
rakterlerinin Kalın ses 

1 

vücutta Size, memleket için faydalı bir surette eğlenmek imkanını 
kıllar , daha faıla kuvvet gibi verecek geceyi kaçırmayınız. 12525 1- 3 
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~ Askerlerimize 
) kışlık hediyeler 

l Haber adhğımıza gö
re MUiT Mensucat Fabri
kası memur ve mUstah
demlerl Askerlerlmlze 
ku;s hediyesi olarak 200 
pamuklu vermlşlerdlr. 

Şehrimizde hediye ha-

zırlama faallyetl devam ~ 

etmektedir. ~ 

Sıhhat kadrosunda 

Osmaniye hastanesi idare 
memuru Sabri Gençel lskende · 
ıun hastanesi idare memurlu· 
ğuna naklen ve teı fian tayin e· 
dilmiştir. 

~ 

lstanbul tıp talebe yurdu ta 

biplerinderı doktor Saim Ark un 
şehrimiz Memleket Hastahanesi 

bevliye mütehassıslığına Sıhhat 
ve içtimai Muavtnet Veka.e 
tince tayin edilmiştir. 

Osmaniye kaymakamı 

Osmaniye kaymakamı Ihsan 
O gun Kırıkhana, Kırıkhan kay· 
makamı Vasfi Bagatur da Os
maniyeye nakledilmişlerdir. 

Yalan yere yemin 
eden bir kadın 

Yalan yere yrmin rtmt kten 
seçtu birinci asliye: ceza mabke· 
mesince 6 ay hapse ve 30 lira 
para cezasına mah\..um edilen 
Hacıfakı mahallesinde otnran 

Mustafa kızı Nazift' nİn m ıı hku 
miyeti tecil edilmiştir. 

Bölge beden terbiyesi 
faaliyet raporu 

B,.,lgtmiz Beden terbiyesi 
teş1<i • atını n on aylık faal.yet ra· 
poru Beden ttr'-> İ yfsİ genel di· 
rrktörlüğünce tastik edilmiştir. 

Mandolin kursu açıldı 
ltkmek ttp talebelerine ma h· 

sus istik al ve ismet lnör.ü mek· 
teplerinde dün Mandolin ku s· 
farı açılmıştır . Bu kınslar lale· 
bt"lcıimiz arasında tahminin ftv· 
kinde bir alaka görmektedir. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da 12 birinci kanunda Başveki· 
limiz Dr. Rrfik Saydam tarafın
dan bir nutukla Ankara halke· 
vinde açılacak ol n onbirinci ta. 
s:ırı uf ve yerli malı haftası şeh· 
rimizde 'e bütün yurtta başlıya· 
caktır. 

Tas=-n uf ve Yerli mah hafta. 
sı zaıfında tasarıuf kumbaraları· 
nın içinde kaç para lulunursa 
bulunsun bankalara götürülüb 
yatırılacak ve hali vakti yerinde 
olan vatandaşlar da birer kum· 
bara alacaklardır. 

Şehrimizde de yerli mallar 
numune sergisi açılacak, ve vit· 
rin müsabakası yapılı caktır. Ser 
gide ve vitrin müsabakasında 
derece alanlara madalyalar veri

lecektir. 
BütGn mekteblcr bu hafta 

içerisinde dövizler taşıyarak nü 
mayişler yapacaklar , Halkevi , 
esnaf birlikleri, resrni teşekkül 
ler bu haftanın gayelerine uyğun 

1 şekilde vazife alacaklardir. 

Vali kazaları teftişte 
Valimiz Bay, Faik Üstün dün 

saat 13 de Kozan, Saimbeyli, 
F t'ke ve Karaisalı kazalarına 
teftişe çıkmıştır. Valimize vilayet 
Jandarma komutanı ve beden 
terbiyesi müdürü refakat etmek 
tedir. Beden terbiyesi müdürü bu 
kazalardaki beden terbiyesi teş
ki latlarının çalışma taJz1arını 

kontrol edtcektir. 

Halkevimizde 

verilen konser 

Hıılkevi ork(strası dün ak· 

şam Halke\'i salor.uoda saat 

20,30 da büyük bir konser ver 

miştir. Bu konserde E Waldteuful, 
G. Bizet , V. Monti, L W. Beet · 

hoven ve Wılh. Popp'dan mün· 
tahab patçalar çalınmış ve B'enç 
elemanlarımız takdir'e alkışfan 

mışlardır. Grnçlerin pi yar o ve 
keman so'o ları zevkle, hayran 
lıkla dinlenmiştir. 

M'E V L 0 D 
C H Partisi Vilayet idare 

heyeti reisi avukat merhum 

Fahri Uğurlu ruhuna bugün U· 
lucami'de mevlud okunacaktır. 

. Müfettiş yeni intibalarını tes
bıt.' onl~r üzerinde düşünmek için 
evıne gıtmeği tercih ediyordu. 

l~tc:_n bir hararetle canlanmış
tı. Butun bunlar bu d" - d-l b' • uşun uğü 
şey er ırer naıariye 'd' ş· . b . ı ı. ımdı 

-
Bekçisi~in Esrarı ---

azı şeyb~ebrı .. sağlam ve devamlı 
sur~tte ır ırıne raptetmek lazım 
gelıyordu. 

Ertesi sabah ... 

Bir tic~ri .. adresler kitabı açtı, 
oradan gozluk camı imal eden 
müesseselerin isimlerini aldı. 

- tyi ki zarftaki bu cam toz
larını saklamak ferasetini göster
dim ... diye homurdandı. 

Mücevheratçıdan getirdiği per
tavsızla muayene etti, fakat, son 
derece küçük parçalar haline gel
miş enkaz içinde hususi bir şey 
bulamadı. 

Martelet bu saatın camından 
hasıl olma tozları aldığı için öfke
lenir gibi olmuştu. O da ilk na
zarda bunu alay saymıştı. 

Müteakip günlerde çekmeceye 

-
sakladığı bu zarfı fazla düşünme
mişti. 

Bu pazartesi alaka~ı tamamen 
uyanmıştı. 

Gittiği ilk müessese Vincenncr 
ormanı kenarında bir fabrika idi. 
Laboratuvarda camekanlı bir bü
yük büroya götürüldü. Beyaz 
gömlekli başmühendis onu kabul 
etti. Dueolin kendi ismini ve va
zifesini söyledi. 

- Bu tozları hasıl eden cam 
nerede imal edilmiştir. Bunu öğ-
renmeke çok ihtiyacım var. 

Mühendis sağ gözüne bir sa
atçı adesesi '\akb. Ducolin 

- Bana, bunun saat camı 

YA Z A~ 

Claud Ascaln 

enkazı olduğu söylendi ve ... 

Muhatabı başını kaldırdı 

Tefrikn 
13 

- Oh, hayır, diye hüküm 
verdi. imkanı yok. Ben size tetki· 
katımı tamamlamadan söyleyebi
lirim ki bu alelade bir camın kı· 
rıntılarıdır. 

Ducolin kendi kendine düşü

nüyordu. Mühendis 

- Bunu bana tahlil için bıra
kabilir misiniz ? dedi. 

- Şüphesiz ve sizden bunu 
tevsik için yazılı bir rapor halinde 
vermenizi rica edeceğ"im. 

- iki üç gün sonra alabilir-

Ç!!:VlR8N 

Sami Göksu 

siniz ~füf ettiş Bey. 

Ducolin neş'c ile avdet etti. 
Vendôme meydanı istikametine 
gitti ve mücevherat mağazasın1l 
girdi. , 

Martclet, her zaman olduğu 
gibi gülerek ona doğru ilerledi. 
Müfettiş sordu : 

- Mösyö Pellenıart bürosun
da mı? 

- Evet Müfettiş Bey, onunla 
konuşmak mı istiyorsunuz ? Şüp· 

hesiz yeni havadisiz var. Patron 
bu mes'eleden sonra o kadar ihti
yarladı ki. 

_Ducolin, birinci kata doğru 

merdivenleri tırmandı. 

Mösyö Pellemart, yorgun bir 
tavırla ona koltuk gösterdi. 

Müfettiş damdan düşer gibi 
şu suali sordu : 

- Müzikhol artistlerinden Ca
rinlis ismi ile müthiş canbazlık 

numaraları yapan adamı tanıyor 
musunuz·~ 

Gayri ihtiyari mücevheratçının 
gözleri kırpışmağa başladı. 

- Carintis mi ? Hayır, şah
sen hiç ... Fakat, durunuz bu isim 
bana bazı şeyler hatırlatıyor ... 

Çınğırağa tokmakla vurdu. 
Hademe göründü. 

- Bana Martelet'i gönde· 

• 
Minyatür makine 

8 ohemyadaki Bıüın'Jen 
dirildiğine göre, bura I 

base,i aletler fabrikasında ç• 
çıraklardan 15 yaşındaki _ : 25 
genç şimdiye kadar o.isli •g 
memiş derecede küçük bir 
raf aleti imal etmeğe ınu\' 
olmuştur. . 

Bu fotograf makinesi bildir 
kutusu kadardır. Yelek ce~ def t 

·ı·oıt ~an bu makine 7X8 ını 1 ~c. bo 
ebadında amatör filmi çtk efıerd 
tedir. 'tde 

Bu alet çok küçük olOI r 

dan ihtira beraatı alındıt1 

adı bebek foıografı man"''.,. Yan 
de eden Foto-Baby olar•~ 
cil edilmiştir, 

Bir kelebek 
ıınhif 

lı~ın 
lnrı 

P eşte üniversİttsİ pr 
1 

k,tı m~ 
!erinden Dr. Földu~ ~op~~ 

Cenubi Amr rikadaki Breıı1 • ~ricc 
merktzi Rio de Janeiro D 150 

sitesindeki dostu profesör llıiktu ., 
el Barras'dan kıymettar b• 
diye almıştır. Bu hediye k1 

teamül ile tabii halini ınub 
eden bir kelebektir. 

Kelebeğin kanadlart ıı gel 
milli bayrağının renkleri ol. ktn 
mızı - beyaz-yeşi l renkle "c Y 

sırası ile ihtiva etmektedir· ~~1r1 

diye kadar ilim alemini" 1 .. : c~ 
bir kelebektrn habtri yo~ de~ 
defa keşfolunan bu mahlÖ ~ 
tince ilmi ismi olarak G 
Hungarius verilmiştir. 

Ceyhanda bir serb 
geçirdiği feci k~ 

Ceyhan : 25 ( Türk 
habirinden ) - Pazar 
Ceyhanda sint mada ftci 
oldu : Ceyh .. u Ziraat 
odacılarından Nizameddİ' : 25 
şamd~ n kafayı mükeını11e )et n 

süleyip bun unun ucuıı11 ~Und 
miyecek deu cedc serhof 1'

1ind 
tan sonra sinrmaya gel lllcmı 
içerde bir müddet oturıll 
sonra kalkıp dışarı çı 

Kapının Öı ünde bir ~
sola yalpa Y' ptığı bır 
başının dörımrsi fe ark•~' l 
lacağırıı zanr.eden serhOft 
sinrmanın cam kapısırı• 
çarpınca, cam kırılmıt.~ 
şun da damarı kesildiğıP 
lrtinden karı fışkırmat• 

f mıştır. Der hal c'oktorıı 

: lüp i k trd• v ~i ) apılsıı , 
fazlaca kan zayi t ttiğİ g 
de tutularak gect:leyin o' 
Adana memltket hastııb 

rınız. 

Uşak çıktı . Mücevher' 
fettişe nazik bir baş işare 

- Mös} ö Ducolin. 
bir müşteri ol up olmadığı 
istiyor. . i~ 

Polis, bu r un onun 1~ 
dığını, sualinden bunu (t 

diğini söyledi. Fakat M: 
sual soracak vakit 

1 

sür'atle cevap verd~ : btY ~ 
- Evet müfettıŞ Y". 

Carintis karısı için bit oııt 
bir pantantif aldı.· ~d•t11: 
sattım. Çok kibar P"'"f(endi51 

kartvizitini bırakt•·. oün 
ftl· 

kışlamağ"a davet e •de··· 
gitmiştim .. Harikll\a tavır\3 \ 

Ducotin t•bl!,T:' hangi \ 1n 
- Bu abt" ' 

oldu? Jdı banun ge ._~~ 
Ar•ıtır• ' ı 

. oıduğ"u tahakkuk ' , .. 
zarteıu . •• 

Malümat veren TreU ~ı, 

- Hırsızlık yapıldıl' 
dedı. 
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deri yenin, 
bardımanı 

nezareti , dün gece 
üzerinde yapılan ha 
asında dört kişinin 

\te 28 kişinin de yara 
bildirmiştir . Bombar· 

ef ttfrik edilmeksizin 
~. boml:-a1ar her türlü 

ferden uzak düşmüş 
de büyük bir infial 

ric'atı 
•abif eden artan ) 
b~n dun alışamki tebli· 
1-rımız butun cephede 
tt!erine de vam ediy<'r· 
Opdis şehri işgnl edil· 
İ ce bölgesinin tathiri 
1500 esir alınmış , 12 

llıilı.tar havan topu ve 
tQJe iğtinam edilmiştir . 

' ıniz ricat eden Uç 
kolunu muvaffakıyetle 
•n etmi;t tir. 
' : 25 ( A . A. ) - Bu 

Hamburg'a 
hüciiniıar--
Londra : ·25 ( A. A. )- Dün 

grce lngiliz hava lcuvvetlui 
Hamburgta prtrol tasfiye fabri 
kalarını ve diger askeri tesisatı 
bombardıman etmişlerdir. 

Bir Sovyet - Romen 
anlaşması yapıldı 

Bükrtş : 25 ( A. A. ) - Ha. 
vlls : ·5000 ton lambalık petrol 
mübayaası hakkında Sovyet Rus· 
ya ile Romtn hükumeti arasında 
bir anlaşma husule gelmiştir , 
Mrz~ur anlaşma bugün Bükrtşte 
başlayacak olan Romen · Rus 
ticari paktı ile alakadar detil. 
dir . 

lstanbulda yakalanan 

iki saygısız ! 

Gizli usuller 
araştırılıyor 
Vaşington : 25 A. A. ) -

Birleşik Amerika ve lngiltere 
hükumetleri gece bombardıma· 
nının önüne geçmtk için gizli 
usuller aramaktadırlar . fngiliz 
büyük elçisi Lord Latyen dün 
matbuata yapmış oldutu beya· 
natta İngiliz mütthass:slarının bu 
husus için durmadan çalışmakta 
olduklarını ıöylrmiştir. 

Pariste nümayiş 
Londra :. 25 ( A. A. ) - llur 

Fransız ajansmm bildirdiğine gö · 
re, cenubi Amerika gazetelerinden 
bir çoğuman:Fransadaki muhabiri 1 
bulunan Bayan:Couhe yapblı bir 
röportajda Pariste cereyan eden 
logiliz lcbdarı nUmayi,leri nakl 
etmektedir. 

B Millet Meclisimizd~ 
Birinci sayfadan artan ) 

desine tevfikan yüksek heyetin 
tasvibine arzeylediğini bildirmiş
tir. Mecli~ tezkereyi ittifakla tas
vib eylemiştir. 

Meclis yine buıfü~kü toplan· 
bsında Muhasebei umumiye ka· 
nununun 83 üncü maddesinin ta· 
dili ve ı 940 mali yılı divanı mu· 

gelen haherlere göre 
lta vaziyt

0

t ş udur : Su· 
'°e Yunan kıtnabnın mU · 
çlarma ve İngiliz · Yu· 
eleri11in bombardıman· 
z kalan ltalyan kı ta· 

de Arnavutluk cephesin· 
ine d f>vam etmişlerdir. 
den sonra lngiliz hava 

ltaly.anlarm kaçmak 
dıkları muhim şosenin 

lstanbul : 25 ( Türksözü mu· 
habirinden ) - Emniyet müdür
lüR"ü, Ebedi Şd Atatürk'ün,Milli 
Şef lnönünün ve Başvt kilimizin 
resiıulcrini ihtiva eden gnete· 
lerden kese katıdı yapıp satan 
saygısızlar h a kkında takibata gi 
rişmiştir . Bunları yapanlar · 
dan Yako ile Mo"z yakalanmış 

lardır . Tahkikata devam edil· ı 

mcktcdir. 

' hasebat bütçesinde münakale ya· 
pılması hakkında idare Heyeti 
tekliflerinin iadelerine dair tezkere 
lerini tasvib ve Türkiye • lngil· 

•ı olan El be san şehrini 

an etmişlerdir . Y"Unaıı · 

dun 1G kilometre içeri · 
il.an v e ltalyanlarm rn 
Unu teşkil eden Ergiri 

mahallelerine girmiş· 

: 25 ( A. A. ) - Da· 
et nezareti rc sıııi tebli· 
IUnduz duşmamn mcm · 
'linde hiç bir bava akını 

1 '-'emi ştir. 

Afrikadaki harekat 
Mayrobi: 25 ( A A. )- Rcs 

mi tebliğ: Hafıf zırhlı otomobil· 

!erden mürekkep bir devriye 

kolumuz 22 Trşrini11nide şimali 
şarki hududumuzda bir düşman 

müf ı ezesine hücum etmiştir. Çe

kilen düşmanın büyük zayiata 

uğradığı zannedilmektedir , iki 

yaralıdan baıka zayia tımız ol· 
mamıştır. 

lge lik maçlarını 
'nci haftası yapıldı 

ii güneşlik, rüzgarsız 
bavıda lık maçlarının 
tası da bitti. Pazar gü 
fan takımlardan Mu· 

tebi T orossporu 11 · 1, 
cat Malatya Mensuca 

trkek Lisesi d~ Ziraat 
-1 yendiler. 

elden kaçırmamata çalışıyor. Mı 
mafi önünde ditha oniki hafta ve 
Milli mensucat takımı vardır. 
Neticenin nasıl bir safhaya gire· 
ceti şimdiden pek kestirilemez. 

•Alubiyet ve galibiyet· 
ra takımların puvan 

İne göre Muallim mek· ı 
'1itıi mıonsuc ~ t altışar 

8.00 
8.03 
8.15 
8 .30 
8.50/ 

26.Xl.940 Salı 

Program, saat ayarı 
Müzik: Hafif program 
Ajans haberleri 

başh, Erkek Lisesi 
"anla hunlardan sonra 
İtler. 

rençl ı- rin hayli rağbe 
bu maçlarda gol re· 

·-·-'W ..... Mu ıllim mektebi ta 
· Henüz iki maç yap 
bu takım yediği iki 

•bil tam ondört gol 

gol yiyen takım ise, 
takımıdır. Bir zaman 
ınannı değil bütün 
en kuvvetli ve po 

olan Toros spor 
ve matlub oldutu 

'le iki gol atmıta 
"-•k onüç gol yemiş· 

Müzik : Program 

9.00 Ev Kadını - Yemek 
12.30 Program, Saat ayarı 
12.33 Müzik : Şarkılar 
12.50 . Ajans haberleri 
13.05 Müzik : Türküler 
13.20/ 
14.00 

1 18.00 
18.03 
18.30 
18.45 
19.00 
19 30 
19.45 
20.15 
2045 
21.30 

Müzik : Kanşık program 
Program, saat ayarı 
Müzik : Cazband· 
Konuşma (Çiftçi saati) 
Müzik : Köy sazı 
Müzik : Oda musikisi 
Saat ayan, ajans 
Müzik : Yeni şarkılar· 
Müzik : Radyo Gazetesi 
Müzik : Fasıl heyeti 
Konuşma (Hukuk saati) 
Müzik : Radyo orkestrası 
Saat ayan, Ajans 

•~yete balcılırıı I 
lik birincilitini 

21.45 
22.30 
22.45 

23.00 
23.25/ 

Müzik : Radyo orkestrası 
Müzik: Dans 

23.30 Program ve Kapanlf. 

tere adli müzaherat mukavelesini 
tasdik eylemiştir. Meclis Çarşamba 

1 iÜnü toplanacaktır. 

ilan 
Adana asliye 2 İı\ ci 

hukuk hakimliğinden: 
Adananın Hurmalı mahallui 

126 numaralı evde oturan ve 

nacar Süleyman çavuşun yanında 
bulunan Mehmet kızı Meryemin 
aleyhine açtığı boşanma dava· 
sının yapılan duruşmasında mü 

ddei aleyhin mahali ikameti mtç· 
' bul oldutundan muhakemtnin 
muallak oldutu 22· 10 940 tarihin 
de mahkemeye gelmtsi için ili 
nen davtiye teblit edildiği halde 
muh1kemenin muallak olduğu 

günde mahkemeye gelmemiş ve 
bir vekil de göndermemiş oldu 
tundan ilanen gıyap kararı teb 
liğine ve duruşmanın 2·12-940 
saat 9 atalikine karar verilmiş 

oldutundan mezkur günde mah 
kemeye gelmediti veya bir ve· 
kil göndermediği takdirde mu· 
hakemesine gıyabtn bakılacatı 

ilan olunur. 12524 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. s· K. s 
Ko~a 12 
Mı. parlata 4~.50 50 
Ma. temizi 48,00 49,00 
Kapı malı 

V. Pamuğu 
Klevland 1 60 
Suıaam 

K.buiday 

~yTo. Pi= ,, yerli 
Arpa 5,00 5,25 
Yulaf 

25 ı 11I1940 
Kambiyo ve para 

.__ lı Bankasından alınauıbr_. _ 

'"'"' 
1 Rayişmark 

Frank (Fransı~ 
Sterlin (ingiliz) 
Dolar (Amerika) 
Frank (İsviçre. 1 

Ceyhan A. Hukuk 
mahkemesinden : 

No: 940/ 39 
Müddri Ceyhanin Aytemür 

otlu mahalle~indrn N(cip oğlu 
Hasan Ba)tum tarafından Cey· 
han Eski Hamam mahallesinden 
Kurt Mo1la kızı ve Hasan Bay· 
tum karısı Eıııine aleyhine Cey
h2n I sliye Hukuk Mahkeme· 
sine açılan ihtar davası üzerine 
cereyan eden muhaktmede müd. 
deaaleyh Eminenin ikametga· 
hı meçhul olduğundan ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş 
olduj'undan muhakemenin mu· 
allak l ulundu~u 16-12 - 9 40 
panrtesı günü saat 9 da Cey· 
han Asliye Hu~rnk M.,hktmesine 
gelmesi zımnında davetiye ma· 
kamına kaim olmak üzre ilanen 
teblit olunur. 

ilan 
Cebelibereket Sulh 

Hukuk Mahkemesin. 
den: 

342 
Davac· Karacalar köyündrn 

Gök Musa otlu Hasan ve Mch· 
met Gök Karacalar mevkiinde 
gün doğusu Gök Hatice, garbrn 
yayla yolu, şimalen Beylik barkı 
cerıuben Kara boyun'uya giden 
yol ile mahdut 8 ve keza şar· 

kan Karaçay, garben Gök Ha
tice, şimalen Beylik barkı, ce 
nubtn Karacalara giden yol ile 
çevrili 4 ki ccman ; ~ i parçada 
12 dönüm mahalli yirmi seneyi 
mütecaviz bir zamandanberi taş 
ve çalılıktan imar ve ihya ede· 
rck içerisine portakal fidanı e
ktr!k bahçe haline getirmiş ol 
duldarından namlarına tescilini 
talep ve dava etmeleri üzerine 
Cebelibereket Sulh Hukuk 
Mah~emesinden istihsal eyle· 
dikleri 25-9- 940 tarih 342-
287 numaralı ilamla namlarına 
tesciline karar verilmiş olan bu 
mahalle alakası olanların ilan 
tarihinden itibaren bir hafta 
zarfında ait olduğu mahkemeye 
istida ile müracaat c tmcdikleri 
takdirde hükmün katiltşeceği 
ilin oluııur. 12523 

İlan 
Seyhan M. H. Mü

clürlüğünden : 

ASRİ SİNEMA 
SUVARE Bu AK ş A M MATiNE 

8.30 2.30 
Şaheser serisinden bir inci daha sunar 

Parisin büyük müzikhalinin muhteşem dekorlan arasında 
geçen hissi ve müessir bir aşk macerası 

1 BAŞ ROLLERDE 1 
Claudet Colbert l lr-H-er-b-er_t_M ........ ar-sh_a_ll_. 

BiR GENCiN HAYAYI §~~§~ BiR KADIN KALBi 
Dünyanın bütün lisanlanna tercüme edilen ve Fransız 

Tiyatro Aleminde bü~k muvaffakiyetler kazanmış 
olan bu şaheser cıdden şayanı tavsiyedir. 

ilaveten : Umumi istek üzerine 

GOrDnmiyen adam 
aramızda 

Fevkalade eğlenceli, son derece güldürücü komedi 

DiKKAT : Sinema tam sekiz otuzda ZAZA filmile başlar. 
Bugün Gündüz Matinede Son Defa Olarak 

ZAZ /\ - Görünmiyen adam aramızda 

._ ____ [Pek Yakında 1 
HQNQLULU -Bu-"tu-"n_H_o_n-ul-un_u_n -1 

artistlerile 

• --
SİNEMALAR 

Asri' de 
1 - Zaza 
2 - Görünmeyen 
adam aramızda 

Alsaray'da 
• 1 - Silih kuvveti • 

2 - Kanunsuzlar 
diyan 

ilan 

Tan'da 
1 - Kanunsuzlar 
diyan 
2 - Çanakkale 
Geçilmez -

Müfettiş, merkez rnüdür muavini ve merkez 
müdürü yetiştirilrnek üzere yüksek mekteb 
mezunu meınur alınacak : 

P. T. T. Umumi müdürlüğünden: 
1- Müfettiş, merkrz müdür muavini ve merkez müdürü yetiı· 

tirilmek üzere müsabaka ile yüksek mekteb m'zunl1randan memur 
alınacaktır. 

2- Müsabakada muvaffak o1anlann idarenin teklif ecleceti 
mahallerde memuriyet kabul etmeleri ıarttır , 

3- Müsabakada muvaffak olan1ara 3656 sayılı kanun bük· 
müne göre otuz lira asli maaı verilecektir. 

4- isteklilerin 788 sayıh memurin kanununun dördüncü mad· 
desindeki şartları haiz olmaları ve Devlet memuriyetine ille defa 

Adananın Hankurbu mahal · gireceklerin otuz yasını geçmemiş olmalan lizıındır. 
lesinde Makl-ule Gönrn'in, Mev 5- Mü-Sabakaya girmek iıtiyenler 10-12 - 940 günü akıammı 
liit, Hatice ve Hazine ile· müş· k d A k 1 bul iz ... · S h K T b O b k a ar n ara, stan • ... ır, ey an, onya, ra zon, iyar a ır 

tereken tasarruf ettiği (404) Erzurum, Samsun , Sivas ve Bursa P. T. T müdürlüklerine müra 
metre arsaya tadilat komisyo caat etmelidir. 
nunca (808) ıekiz yüz sekiz lira 6- Müsabaka btşinci maddede yazılı vilayetler P. T. T, mer-
kıymet takdir edilmiştir. 

1 
ktz müdürlü;clerinde 16-12- 940 tarihine raıtlıyan Pazartesi günü 

Bir iddia varsa tarihi ilandan saat 9 da yapılacaktır· 12521 26-27-29 
itibaren bir ay içinde müracaat 
edilmesi lüzumu, alakadarın ad 
resi bilinmediği için tebliğ ol· 
mak üzere ilan olunur. 

12522 

Adana Askeri Satın 
Alma komisyonundan: 

1 -Adana garnizonu için 
50 tou pirinç pazarhkla alına· 
caktır. Muhammen b e d e l i 
16500 lira ve muvakkat temi 
natı 1237 lira 50 kuruşturı 

2 - Pazarlıjl 29-1 1-940 
cuma günü saat 10 dadır. Şart· 
namesi komisyonumuzda her 
gün görülebilir. isteklilerin belli 
gün ve saatta Adana Askeri 
Satın Alma komisyonuna mü 
racaatlara 

ı .. sıs 22-26 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ilin 
( Memur alınacak ) 

P.T.T. Umum Müdürlüğünden 
1- idaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere orta 

mekteb mezunları musabaka ile alınacaktir. 
2- Müsabakada muvaffkk o1ınlann idarenin teklif edeceti yerde 

memuriyet kabut etmeleri şartbr. 
3- Müsabakada muvafak olanlara 36S6 sayılı kanunhiik nü ne 

göre 1 S lira asli maaş veya 60 lira ücrel verilecektir. 
4- isteklilerin 788 sayılı memurin kanununun dördüncü mıd

deıindeki ıartları haiz olmaları ve devlet memuriyetine ilk dera 
gireceklerin Otuz yaıını geçmemit olmaları lizımdır. 

S- Musabakaya girmek istiyenlerin 20-12 - 940 günü akıı· 
mına kadar dilekçe ve evrakı müsbiteleriyle birlikte imtihanların 
icra olunacatı P.T.T, merkez müdürlüklerine muracaat etmelidir. 

6- Müsabaka her Viliyette P. f.T. Merkez Müdürlüklerinde 
23-12-94() tarihine mü11dif Pızartesi günü uat 9 da yıpılıcık-
tıf. 26-27-29-9-11-19 12520 
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: •• •• •• 1 ı 1941 Modeli TELEFUNKEN 

İ T U R K S O Z U !·' ~odeli GAROD batar . : 
: GAZETE ve MATBAASI ·: 
• • • • • • : TürksÖzÜ Gazetesi: Okuyucularına, dünyanın her tarafında 1 
e vuku bul~n hadiseleri günü gününe verir. • 

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

Taze 
ve 

Radyolarımız gelmiştir. 

Avrupa ve yerli anod bataryal. 
2 voltluk radyo akümülatörlerit11iı 

her zaman mevcuttur. 

•• •• 
T elefunken - Mende - Garod 
Radyoları Adana ve havalisi vekilli 

IŞIK 
: Türksözü Matbaası: rita, Biliimum Matbaa işlerini Türkiyede : 
: mevcut matbaalara rekabet eder derece- : Asfalt Yol, Burduroğlu fabrikası civarı 
• de tabeder. • .Telefon : 80 - Telgraf : Işık - Ad• • • : : ._ ... ~ 6-7 

• • Adana Halkevi Reisliğinden 

5 ırüırlk.~©~\bh ~not lk.n~mn : i . - . • • i Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) ! 
! Mücellithanesinde Yapılır. ! • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : -

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruıu, tarihi : t888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans aded' • 265 z A 1 0 

iraı ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira . 
ikramiye veriyor 

1 
Zıuıal Barı.50ı:s1ı~da kb·un batalı \e ihbarsıı tasarruf hesaplarına 

ın az ırası ulunanla 
kur'a ile aşağıdaki . ra_ se~cdc 4 defa çekilecek 

plana iOre ıkramiye dağıtılacaktır. 
4 Adet 1000 L· l k 4000 L" '4 ıra ı ıra 

" 500 2000 
4 " 250 :: 1000 

40 " 100 4000 
l 00 " 50 " 5000 

" 
" 
" 
" 

• 
T. iŞ BAN·KASI 

Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye p ı anı 

K E Ş 1 O E J,, E R : 

4 ŞubAt, 2 ,\\nyıs, 1 A~ustos, 3 İkiııcit<'şrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 IKRAMIYELERl 
1 Adet 2000 Liralık 2.0UO Lira 
3 

" 
100t) 

" 
3.000 il 

2 
" 750 il l.!)00 

" 4 il 500 il 2.000 il 

120 " 40 il 4800 
160 " 20 :: 3200 " ,, 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li. 
radan ış~ğı dü~miyrnlerc ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 f azlasıle veulecektir. 

1 1 

8 il 

35 il 

80 il 

300 

250 il 2.000 
" 100 ,, !3 .500 il 

50 ti 4.000 il 

20 (i.000 

Kurala~ senede 4 dda, 1 Enliil, ı Biıinckarıun, 1 Matt 
y; 1 Hazıran tarihlerinde çekilecektir, 

·----------------------------
~ eyhan Orman Çevirge 

dürlüğünden : 

.. 
mu-

Cinıi 
Miktarı Muhammen vahit fiyatı Tutarı 
kental Lira Kuruş Lira Kuruş 

Meşe kömürü ı 
Karı~ık kömür l ~5837 35 368 55 

25 321 75 
1- Seyhan vilayeti · 0 . 

1053 kental m k- n~.n- smanıye kazası Cırlavuklu ormanından 

1 
eşe omuru ve 1287 kental karışık kömür satışa 

çırı mıştır. 

2-Satış 2-12-1940 - -. . ıunu saat 11 de Orman Çevirge Müd. 
daırcsınde arttırma ile yapılacaktır. 

3- Meşe kömürünün beher kentalı otuz. beş ve karışık kömüıün 
beher kentalı yirmi beş kuruştur. 

4- Şartname ve mukavel · ı · o U M-d·· _ _ ename proıc en r. mum u ur· 
luğundcn Seyhan Ur. Çcvirge Müd. Osmaniye Or. Bölge Şefli· 
ğinden alınır. 

5- Muvakkat teminat 51 lira 79 kuruştur. 
6- Satıı umumidir. 

7~ Satış 16-11-940 tarihinden 2-12-940 Pazartesi gü· 
nüne kadar devam edecektir. 12494 16-21 26-1 

il il " 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para birik! irmiş 
olmaz, aynı zamanda talir.inizi de denemiş olursunuz. 

77,5 kuruştan pamuk
lu hırka yaptırılıyor 
Vatansever Y urddaş ! 

Sen sıcak yuvanda rahat rahat otururken, sana bu rahat ve 
huzuru temin eden kahraman askerlerimize senin en büyük hediyen, 
onu zalim soğuklardan koruyacak. hediye edeceğin pamuklu hırkalar 
olacaktır. • 

BUNU KOLAYCA ve TEZCE temin etmek için de 1 

Seyhan Kızılay Cemiyeti Merkezi YARDIMCI KOMiTESi namile 
teşekkül eden Komitemiz, Orduca kabul edilmiş olan TIP üzerinden 
bir pamuklu hırkanın beher adedini [ 77 ,5 J kuruştan yaptırmayı te
min elti. 

Yapacağın hediye miktarını bu kıymet üzerinden hesap ederek 
ayniyat makbuzu mukabilinde.Seyhan Kızılay Merkezindeki Komitemiz 
Veznesine seve seve vermek için acele et Vatansever Yurddaş 1 

5-5 12490 Seyhan Kızılay Merkezi 
Yardımcı Komitesi 

• 
Halkevi Resim ve fotoğraf Serg1 

15 / 12 / 940 pazar günü Evimiz tardmdan ~ Ji 
Sergisi açılacak ve sergi 15 gün devam edtccktir. Sertf 'y 
etmek istiyenlerin en geç 12 I .12 I 940 perşenbe günü 
kadar Halkevi 1 Bürl".suna müracaatla eserlerini vermeleri 
Sergide juri heyeti tarafından derece verilen l inci ve 
Evimizce geçen sene oldu}u gibi bu ırne de nakdi 
verilecektir. 

Resim Sergisi talimatnamesinin bu husustaki 
aşıtğıdadır: 

l - Sergiye o Halkevinin bulunduğu mahaldeki bii 
törler iştirak edebilirler. 

2 - Resim muallimlerinin veya kendi zevki ile çal . 
yaparak bu sahada kendisini tanıtmı.ş olanların Sergiye 1 

mahzur yoktur. 
3- Sergide teşhir edilecek reııimlerin mevz11'11 serbt 

4 - Yağlı buya, sulu boya, pastel, guvaf, ofort, tıb 
grvür,a ks.ra kalem,desen gibi resim san'atına dahil her 
teşhir edilebilir. 

5 - Teşhir edilecek resimlerin doğrudan doğıuya t• 
pılmış olması lazımdır. Kartpo!taldan ve ya heı h:.1ngi bit 
yapılmiş kopyalar ve büyütmeler kabul elunmaz. 

6- Serginin küşadından bir gün önce kabul edil 
arasında Jüri bir s,.çma yapar ve dereceler verir. Bu 
teşhir esnasında eserlerin üzerinde bir etiketle gö .terilrnel 

7 - Derece alan eserler 19/Şubatll 941 i tak ip ederı 
halkevleri açılışı yıldönümünde Ankara halkevi salor.undl 
olan halkevleri umumi rcıim sergisinde teşhir edi'melı 
mükafatına namzet oimak üz~re nihayet 1-Şubat-1941 
Cumhuriyet halk partisi genel sekreterletine gö ıderilr11e 

8- AnkaradakHalkevleri Umumi resim sergisi jüriıİ 
simlerarasında ayrıca bir seçme yapmak, sınat bıkıını 

sergi için zayıUbulduğu eserleri reddetmek selahiyetine ' 
9- Halkevleri umnm resim sergisin:ie 1 inci, 2 inci, tı 

üncü , 5 inci dereceleri kazanan eser sahibJtrine ald~' ~ 
göre bir para mükafatı verilecektir. Buna mukabil mük ltıa 
eserler Partice hediye olarak kabul olunabilir . 

Ayni zamanda Evimizde bir fotograf sergisi de 
sergiyeanca\c fotograf amatörleri iştirak edebilir. 

Sergiye konacak fotografları asgari 13 X 18 eb'ad• 
şarttır. 

Beğenilecek eserler için nakti mükafat veril• cck 'l/e . 
zanan totografler Ankara Halkeviode açılacak umu11'' 
sergisine gönderilerek orada da kazan_dıkları taktirde ' 

mükaf alacaklardır. 

Adana Öğretmen Okulu M 
lüğünden: 

Alınacak işin 
Metresi Numarası Muhammen bedeli Cinsi 

Kuruş 

Laci vtrt kumaş 350 - 400 510 650 
Oku!umuzun taJebeihtiyacı için yukarda cins .,e 

1 

kumaşın 14 I 11 ı 940 tarihinden itibaren onbeş ı" 
eksiltmeye konulduğu, ı 5 te 

Kat'i ıhalesinin 29 I 11 I 940 cuma günü saıt 
Mudürlüğünde toplanacak komisyonda yapılac•t•• 

Taliplerin 2490 sayılı kanun 2, 3 üncü .... c:1~rerı 'h 
kl' 'ki · J O/ birlıktc ı gere ı vesaı erıy e ve 10 7,5 teminatlaril• 

komisyona müracaatları ilan olunur. ..,., 
24811 14 -17-22 

Macid 


