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TESiS EDi LECEK i ~.~~~?~~~:ız::.:.~::~;~'. ! 
Bay Nazmi Topçuoğlu 
dün istifasını verdi 

U m U m -, m a g..., a z a 1 a r 1 n i dürü~:esi~~r:;;:rla~~ı;;:;~~:~·an ı* Ticare t vekaletine Bay 
l dolayı halkın rnüşkilata uğra· 

çoğalması ka r·a rl aştı f ~·;~;c~~:;·:~:i:::::i"::~ 
•• 

MUmtaz Okmen getirildi 
Ankara: 26 (Türksözü muhabirinden) - Aldı- sair sanayi ve ticaret kontrol işleri, şehirlerin eı~- * 

~ın göre, "Ticaret Vekaleti.,nin, "Ticaret ve iaşe mek meseleleriyle benzin -.e petrol tedarik ve tev- * bi~nden d itibaren tatbik edile- Ankara : 26 ( Türksözü mu· 
habirinden ) Ticaret Vekili Bay 
Nazmi TopçuoQ-lu ( Aydın ) istifa 
etmiş ve yerine Ankara Meb'usu 
Mümtaz Ôkmen'in tayini yüksek 
tasdika ihtiran etmiştir. 

kaı t" k lb. d T k h il · f' · zı".,h vek~'elin" iaşe umam müdürlüm'"'e raptoluna- * ce · ve evairde mesai saati 
~ e ı,,ne a ın en sonra opra ma su erı o ısı • csı. 6""'' t 8 ve tatil saati de 4.30 a alı-
i'volunacak ve ofisin vezaifi de veka.Jetteki yeni caktır. nacaktır. 

1 kilata raptolunacaktır. 1 · d be t" ı·· b ~ ak · · f" çın e r uru eşya uıunac ve pıyasa ı- •-----------· 
Ofisin uyuşturucu maddeler inhisarı kısmı, sıh- yatlarında n.izım rolü oynıyacak olan mağazaların 

t ve içtimai muavenet vekaletine bağlanacaktlr. büyük şehirk:ıde devletçe kurulr.ı.ası münasip gö-
Murakabe komisyonlan, murakabe teşkilatı ve rülmüştür. 

arti grupunun 

~ dünki içtimaı 
~ ~ariciye vekilimiz 
t Yasi yaziyeti anlattı 

~ 

• I 

'-r"' ŞUkrU Saracollu 

~nkara ~ 26 (Türksözü muha
en) - Cumhuriyet halk par

tı'upu bugün Seyhan mebusu 
i Urau'ın riyaseti de toplan
bariciye vekilimiz Şükrü Sa-
u kürsüye gelerek son haf-

Siirdliler ,artık frene 
kavuşmak üzeredir 
KÖPRÜLER KURULUYOR 

ilk tren Erzurum• girerken 

Siird : 26 (Türkc;özü muhabi
rinden) - Padişahlık zamanında 

buradan lstanbulu düşünmek, ls
tanbuldan Amerikayı düşünmek 

gıbi bir şeydi. 
Şimdi hiç olma:ısa Diyarbakı

ra kadar 5-6 günlük bir hayvan 
yolculuğundan sonra kavuşuluyor. 
Fakat ne de olsa bu teselli kışın 

doğurduğu sıkıntıyı tamamen gide· 
remez. Herkesin gözleri göktedir. 
Acaba yağmur kaç gün sürecek, 
yollar kaç günde kuruyacak ve 
otomobil sesini ne zaman duyaca· 
ğız? 

Haftalarca süren yağmurlar 
başladıktan sonra aylarca tekerlek
li vasıtalara kapalı olan yollardan 
ilk otomobilin görünüşü büyük 
bir sevinç verir. 

SO BO LEft., 

SOFYADA 

SOVYET MÜMESS1LtN1 BUL· 
GAR KRALI VE BAŞ\'EKlt.1 

DÜN KABUL ETTi 

Sofya : 26 ( A. A. ) - Buk
re)itcki Tuna komisyonu Sov,yet 
heyeti reizi Soboll f Moskovadan 
Bukreşe l..idcrken Sofya'ya ugra
mı~ ve bn;.vckil tarafından kabul 
edilmiştir. Sobolcf Sovycth:r ha· 
riciye komiserliği umumi katibi· 
dir. 

1 
Sofya : 2ü ( A. A. ) - Oun j 

Polonya' ya 
bir baskın 
hazırlanıyor 

Bunu hür Polonya 

TUrk•BzU: Yeni Ticaret Ve
kilimiz Ankara Meb'usu Mümtaz 
Ôkmen 1895 de Ankarada dot· 
muştur. bay Mümtaz Ôkmen Hu
kuk tahsili yapmış , kıyrnetli ha 
tiplerimizdendir · 

kuvvetleri yapacak ş· ı · Alma 
Lonarn : 2G (A. A. ) - p 0 • Jma J nya 

l~nya bnşvckili gene~al_ ~ikovski 1 bombalandı 
bır beyanatında demıştırkı : « Po· 
lonya orJuo;u hava kuvvetleri şim-f 

6 
( a) _ o-

d d Londra · 2 a. un gece 
ive kn ar 300 Alman lavyarc i ' d t 

<lÜşUrnıuşlcrdir. Yakında t;yyarc· 1 lngiliz bombar ı~an . ayyareleri 
]erimiz Polonyny~ı giderek orada ~Almanyanın bati şımalınde bulu
kurulnn Almnn snn:n·i \'c harp nan iki limanda rıhtım doklarına 
fabrikalarını bombalıı):acaklardır. > bombardıman t.tıııişlerdir. 

İngilterede amelf!nİn 1 Al ulh taa .. . manya s rruzu 
yapacagı tatıl ı k 

Londra : 26 (A A ) - in yapmıyaca mı 
gilteıe iş nai'ırı Noel vıoya yıl Culin : 26 (a.a) - Berlin 

b.?Ş nde amelelerin yalnız bir mahfilleri sulh taarruzu yapılaca 
gün tatil yap;ıcaldarını söyle. ğı hakkındaki şaiyitları tekzib; 

miştir. etmektedir. 

lkiihtik8r suçlusu. dOn 
lzmire sOrgOn edildi 
--------- . 

Adana adllye•I lhtlklr me•elelerln• kar•ı 
çok ha•••• davranmakta ve bu mevzu -
dakl davaları suratla netlcelendlrmekl•dlr. 

• 
BelediyC' narhına göre kömü-

rün kilosunu 5 ve 5,5 kuruşa sat· 
ması lazımgelirken 7,5 kuruşa sat· 
mak suretiyle ihtıkar yapmaktan 
suçlu olarak adliyeye verilmiş 

olan kömürcü Ihsan Carıatan ve 
Gani Küçükkömüıcü'nün mevku
fen yapıla n duruşmaları diin sona 
cımiştir. 

. siyasi vaziyet hakkında gru 
ltahat vermiş ve bu izahat grup 

1 
i heyetince tasvip edilmiştir. 
aınede görüşülecek başka 

1 
de olmadığından toplantıya 
~et verilmiştir. 

Gerçi son iki ay zarfında yol
larda büyük bir faaliyet göze çar
pıyor. Garzanla ~iird arasında yü
ze yakın kaldırımcı çalışıyor. Fa
kat bu hareket ve faaliyet d ., ha 

( Gerisi UçUncU s'lhifedc) 

öğleden sonra Sof_va'ya gelen Sov· 
yeller hariciye komiserliği umumi 

katibi Sobolef Kral Boris tııra-

fından lıabul cdilmi~tir. 

ikinci asliye ceza mahkeme 
sinde nihayetlenen duruşma so 

t nunda ihtikar yaptıkları sabit gö· 
rülen Ihsan Canatan ve Gani Kü-

------- --- ----
FRANSIZLAR ŞEFi 

ogolün yeni 
bir nutku 

londra : 26 (a.a) - Dün ak
"•dyoda bir nutuk v .. ren Hür 
ılar şefi general Dögol, Lib

Liısır ve Habeşistan hududun· 

!Adana için 2 milyon 
kilo kömür yapıhyor1 

Şehrimiz Orman Çevirge Mü- 1 

çükkömürcü beşer yüz lira ağır 
para cezasına ve ikişer sene müd
detle de lzmire sür gün edilmeğc 
mzhküm edilmişlerdır. Hakim Bay 
Tevfik Ô;r.döl , ayrıca , mutıtekir
lerin dükkanla rında mevcud bu· 
lunan kömürlerin de müsaderesine 
ve karar kesbi kat'ıyet edinceye 
kadar suçluların mevkuf yatma
larına karar vermıştir . 

f 1'4ist ordular iktidarsızlığını 
tirken lngiliz müttefiklerimiz 
loda ltalyan gemilerini imha 1 
. Ve İtalyan orduları da 
ık Yunanlılar önünde rical 
ar. Fransızlar ise impara
ordulan Afrikadan Suriyeye 
bu muharebede oynıyacağı 
rolü, hava kuvvetlerimizin 
areke gününe kadar bütün 

'ni muhafaza etmiş olan ve 
yüzünden silahtan tecrid e· 

'ftya teslim olan donanma
)apabileceki hizmetleri idrak 
hiddetlenmekle kalmakta- ı 

~ra : 26 (a.a) - Fransız 1 

r::."~sından gelen hür Fran- , 
•ıı General De Gauli baş
~ Churchill ile üç çeyrek 
--.llfllıüılerdir. 1 

dür Vekili Ziraat Müdürümüz Bay M • • 1 

Nuri Avcı'nın gayretiyle kömür JSJr SJyasetJ 
buhranı kısmen izale edilmiş va-
ziyettedir. Dün de Aşiret hanı ile deg~ İşmiyecek 
Küpeli hana 35 deve yükü, diğer 
hanlarla Kömür Pazanna Osmani-
yeden 95 bin kilo kömür ve Bo-
zantı'dan 11.100 kilo odun gel· 
miştir. 

Geçen iki hafa zarfında köy
lülerin zati ihtiyaçları için tam ta
rife ve serbest satış üzerinden 
verilen ruhsatlardan başka bu kısa 
müddet içinde Bay Nuri Avcı 
1.972.100 kilo odun, 251.700 ki· 
lo kömür ve 1299 metre mikabı 
kerestenin evraklarını tekemmül 
ettirerek ruhsatlarını vermiştir. Ki
lo yekünu 2.223.800 e varan bu 
odun ve kömürlerle keresteler i
çin Osmaniye, Kozan, lskenderun 

BAŞVEKiL BiR 
NUTUK SÖYLEDi 

Kahire : 26 (a.a) - Yeni baş 
vekil Hüseyin Sırrı paşa dün A
yan meclisinde Selefinin siyasetini 
tatbik edebileceği ümidinde oldu
ğunu söylemiş demiştir ki; 

" Evvelki kabine dünyanın ge· 
çirmekete olduğu müşkil vaziyetle- 1 
re karşı koymaya muvaffak olmuş· 
tur. Buna da sebeb Mısır halkının 

Şehrimiz adliyesi ihtikar me
selelerine karşı çok hassas dav
ranmakta ve bu mevzudaki da
vaları süratle neticelendirmekte
dir. 

Köylülerimizin 
maarif severliği 
Sarınsı köyü faaliyeti 

Aralarında bin lita toplayarak 

köylerinde bir ilk mekteb bina· 

sı yaptırmata söz bir liti eden 
Sarınsı lcöyü halkı, kum ve taş 
çekmek üzere otuz arabayı se· 

Karaisalı, Dörtyol, Antakya, Ka
dirli ormanlanndan istifade edi
lecektir. 

hükümeten dürüst dürendiş ve a
zimli hareketine iÜvenmiş olması 
dır: Mısır, vatanperverliği milletin 

( Gerisi UçUnCU sahifede) 

ferber edrrek mckteb inşaatına 
başlamışlardır, Çalışkan ve ma· 

J arif sever Sarınsılıların bu hare· 

1 ketini takdirle karşılar11. 

• 
- .. '=-' 

lngiliz tayyareleri çarpışmada 

lngiltereye olan 
yeni taarruzlar 

Londra : 26 (a.a) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretleri tebliği: 
Gün batmadan az evvel düırnan 
tayyareleri Jngiltcrenin rarp mın
takası üzerine :bombalar atmışlar
dır. Hasar az oldutu gibi ölü ve 
yaralı adedi mahduttur. lnfilterenia 
diğer bölgeleri üzerine düırnan1n 
dün gece hava faaliyeti olmamıı· 
tır. 

YUNANLI' LAR 
iLERLEMEKTE 

İtalyanlarda 
panik var 

ARNAVUTLAR ITALYAN 
ORDUSUNU TERK E TTI 

DRAÇA YENi 
BASKINLAR 

INGILIZ YARDIMI 
Atina : 26 ( A. A. ) - Yu· 

nan orduları baş kumaadanlılt 

tcbligi : Kıtalarımız ilr•i hare· 
ketlerine devam eder kaç 
yeni mevzi işgal etmişlerdir. nu, 
man tayyarel~ri memleketin iç 
taraf andan bir kaç şehir ve kö) U 
bombardıman etmişlerdir. Birkaç 
ölu ve yaralı vardır. Askeri hiç 
bir hedefe i9abet vaki olmamıf· 
tır. 

Atina : 26A A. A.) - Jn&ifü .. 
Hava kuvntleri tebliği : Paz
gllnU gUnduz İngiliz bombardıman 
tayyareleri Araavutluk sahilleri• 
nin mubim limanını teşkil eden 
Draç'ı çok fiddetli bombardıman 
etmişlerdir. Bu liman Yunan mu· 
barebesi başladı&ındanbcri mUte
madiyen bava bornbardımanlarile 
hasara uğratılmıştır. Limanda bu· 
lunan gemiler Uzerine tam i!labet
ler kayit edilmiştir. 10,000 tonluk 
bir gemiye iki buyuk bomba isa
bet etmiştir. Daha kuçuk bir ge· 
miye de isa~et vaki olmuş, ve 
gemi ateş almıştır. Doklar hölge
sine ve dalga kıran içinde bulunan 
gemiler ortasına birçok bombalar 
duşmUştUr. Ouşman hava müdafaa 
bataryalarunn şiddetli ateşlerine. 
rajtmen Te avcıların hucumlarına 

ratmen butun tayyarelerimiz Us
lerine dönmUşlerdir. Cenubi Ar· 
navutlukta Ergiri yolun.da, AT· 
lonya ve Tepcdelen mınt~asında 
mubim askeri depolarla buyuk 
motorize kolları muvaffakiyctle 
bombardıman edilmiştir. 

Görice şimalinde çok muşkil 
( Gerisi ikinci sahiefde ) 

• Berlin : 26 ( A. A. ) - Rib 

bentrop dün ltalya adlıye nazı· 
rına kabul etmiıtir. 
• Sofya : 26 ( A. A. ) - Bul· 

garistanın Berin elçisi , bükQme· 
tine vaziyet hakkında malumat 
vermek üzere Sofyala gelmiştir • 
Elçinin imza için Bulzaristaaın 

üçler paktına iltihakı protokolunu 
getirmekte oldutu f8yiaları çık· 
mıştır . 
• Vaıington : 26 ( A. A. ) -
Bay Hul beyanatta bulanarak 
lngiltereye yapılacak yardım me· 
selesinin heyeti umumiyeaının 
fer'i ıekilleri münaka,a edilme -
den mutalb edilmesi liZ1mgel· 
ditini söylemiştir • 
• Londra : 26 ( A. A. )- Yu· 

nanlılar Pograded'i zaptetmiıler· 
dir. 
• laükreş : 2' ( A. A. )- Ro-

men mahkemeleri 38 Yahudiyi 
petrol mıntakalarından tardetmiı· 
tir. Bunlann dördü hudud bari· 
cine direrleri taha11üd kampına 

scvktdjlmittir , 



OÖRDÜKLERIMIZ 

BRİTANYA KIZLARI 
ıc::::>J ir lngi!.iz. mecmuasında , cepheye giden nişanlılarını çiçek· 
~ ler!e .,~slıyerek uğurlayan İngiliz kızları gördüm Göılerinde 

azım, ıyman ve gurur okunuyordu. Eski bir yazıyı hatırla
dım. Sami Paşazade Sezainin lngilterc hatıratında Londraya yakın 
" Bant ,, köyünden bahsederken, anlathit bir İngiliz kızını. Üstad bu 
~ ızı şöyle tasvir ediyordu : 

•• Bu köyün bir köşesinde bir dağın eteğinde eski bir kilisesi ve 
o kilisenin önünde küçük mezarlığı vardı. Yüz, yüz elli senedenberl 
muztarip olan binlerce ruhun ağladığı bu mabedin , bir yaz akşamı 
önünden geçerken uzaktan siyahlar giyinmiş, elinde bir deste çiçekle 
bir kız zuhur ettiğini gördüm. Bundan iki gün evvel oraya bir genç 
adam defnetmişlerdi. Onun bu nişanlısı olduğundan bahsediyorlardı. 

" Şairleri en ziyade düşündüren hekimleri en büyük fikirlere sevk 
eden grup, dağın zirvesini ; semanın mailiğe doğru itila eden }Üksek 
ağaçların tepesini bir rengi ale boyadığı bu hazin zamanda kilisenin 
çcını hayatta bulunanları kaybettikleri sevgililerinin , maşuk ve maşu· 
kalarınm istirahati ruhları için dua ed· d ıyor u • ,, 

En yüksek insani hislere bu derece bağlı bulunan [ngiliz kızları
nın kim bilir kaç yüz tanesi yine bir gün bant mczarhiında siyahlara 
bürünmüş, göz ~aşları dökecekler. Fakat İngiliz kızlarında ne sarsıl· 
maz iyman, ne sarsılmaz bir vatan sevgisi vardır, ki ölmeyi de sev
mek kadar biliyorlar . - N. A. 

·Maskeleme işinde dik
kat edilecek noktalar 
Şehrimizde bazı kimseler ışıkları yanlış şekilde 

maskelemektedirler. Dikkat lazımdır! 
1 - Pencere ve menfezlerin hareket edeceklerdir. 

kuyu mavi renkte veya koyu si- A ) Binek, Yük, Otobüs gibi 
yah renkte Muşamba, kumaş bez motörlü nakil vasıtaları dış ve ar· 
vesaire perde ve tahta kapak ile ka ışıklannı koyu mavi renkte ku-
kakatılması ve maskelenmesi ica- maş, bez veya kağıt gibi bir kı-
bederken kırmızı, yeşil ve buna lıfla maskeler veya boyar. Bu ve· 
benzer açık renkte ışık sızdıran saitin iç lambaları da evlerde ol-

Atanın Adanayı 
ilk ziyareti 

Plakalar yenilendi 

Ebedi Şef'in Adanaya ilk 
seyahatlerinde oturdukları evın 
üzerine ve son Adana seyahat· 
lerinde de orduyu teftiş ettikleri 
Atatürk parkının kapına Halke· 
vimiz tarafından evvelce konu) 
muı olan plakalar değiştirHmiştir 

Atatüık'ün Adanaya ilk se
yahatlerinde oturdukları tv ba· 
len Ticaret Mektebi olan bina· 
dır. Buraya konulan plakanın ü· 
zerinde: " Atatürk Adanaya ilk 

gelişinde bu evde oturdu • 15 
Mart 1923,, ibaresi yazılıdır. 

Atatürk parkının kapısına ta. 
lik ,edilen plakada ise: "Atatürk 
ordusunu son defa burada teftiş 
etti. 24 Mayıs 1938,, kaydı var

dJr. 
Sarı madenden yapılan pla

kalar çok zarif bir şekilde işlen 
miştir . Yazılar siyah ztmin üze· 
rine bak edilmiş, büyükçe ve o· 

kunaklıdır. 

Bir ihtikar suç-
lusu adliyede 

şeyler kullanıldığı görülmüştü .. ki, duğu gibi maskelenmiş buluna-
bu yanlıştır. caktır. Aksi takdirde sabit iç lam- Kilosu 50 kuruşa olan çiviyi' 

2 - Penbcre ve menfezlere k · 1 "h baları yanması yasaktır . Bu tak- 135 kuruşa satma suretıy e ı -
Birinci maddede söylenen perde- dirde lüzumu halinde maskelenmiş tikar yaptığı anlaşılan hurdavat· 
lcri tedarik edemiyenler bu ışı el lambaları ve fenerleri kullanır· h kk d 
k -x. t ·ı t · d ki d' B çı Osman Ytşilkaya a ın a aıı;ı 1 e emın e ece er ır. u lar. Maskelenmemiş fener, veya 
takdirde kağıtların da kahn ve araba lambaları kullanılmıyacaktu. tanzim edilen evrak adliyeye ve 
koyu mavi veya koyu siyah ol- rilmiş ve duruşması yapılmak 
rn ası ~arttır. Başka renk yasaktıt. B ) Motosiklet, bisiklet ve ko- hk . 

.,. k ı üze.re asliye cna ma emesıne 
3 - Fabrika, ain6 ma, tiyatro, -şumtu arabalarda motörlü na ı 

V t 1 ·b· d klanru koyu tevdi edilmi<tir. 

~ ... '·tt. - " . ,._. ·ı ~ ' 
~. t .r. 

: .. '·' .... , ::ı··. . .: ... ~ ·.-.. , ... .,. =~ 1.~.. ' 
. • 1 ·• t. . 

Yerli çuvallarımızla 
ihracat meselesi 

Pamuk torbalardan istifade edilecek 

Memleketimizden 
1 

mahsul talebi 

ı 

ı 
lzmlr : 26 (Türksö- l 

zU muhabirinden) -Fin· 

Ankara : 26 (Türksöıü mu· 
habiri bildiriyor ) - ihraç mal· 
larımızm yerli çuvallarla ihracı 
üzerinde tetkikler yapılmakta, bu 
cümleden olarak da fındıklarımı 
zın Adanada yapılan yerli pa 
muk lo balarla ihracı düşünül
mektedir. Yalnız bu .torbaların 

mes;ımrıb az oldu~uodan fındık 
ların bozulması tc>hlikesine karşı 
çuvalların r llişer kilo!uk tertibi 
münasib göı ülmüştür. 

lindlyada bulunan mU-
ı hlm bir firma, memle-

ketlmlzden mUhlm mlk· 
tarda tütün istediğini v2 

mukablllnde gazete ka- ~ 
ğıdı ve çimento gönde- ~ 
receğlnl mıntaka ticaret 
mUdürlUğüne blldlrmlş-

. tir. 

' 

Bağdadda bulunan 
mUhlm bir firma da va-
ğon teslimi BaOdad ol-
mak Uzere tonu 45 ster-

line zeydf cinsi 200 ton 
ı hurmayı memleketlmlz 
tüccarlarına satmak Is· 1 tedlilnl blldlrmlştlr. 

Doğum ve Çocuk 

Evi asistanlığı 

Kadın hastalıkları doktoru 
Bayan Nigar Berkol Doğum Yt= 

Çocuk Bakımevi fahri asistan. 
hğına tayin edilmiştir . Gerıç 

doktorumuz vazifeye başlamış· 

br . 

Hayvan ihracatımız 
Birinci trşrin ayı zaıfında 

vilayetimizden iç memleketlere 
: 9 at , 2 sığır, 3 tay, 13 merkep, 

1

16 15küz, 25 inek, 1 buzağıt 30 
dana, 28 tosun, 18 manda, 6 
tavuk, 544 koyun, 3464 keçi, 

1 
446 oğlak Vi C<'man 408 hay· 
van ve 2250 kilo yapağı, 400 

\ bağırsak, 440 kilo kıl, 320 kilo 

\

, manda derisi, 750 kilo koyun 
derisi, 7 50 kilo keçi derisi ve 
100 kilo da at derisi muayene 
edilerek sevk edilmiştir. 

Bir düzeltme 

• 
Çatısı kalkan ~if ~ 
S iyasi wya iktisadı 

lar ötedenberi IJ1ıl İ( 
san'at muhibbi olan '{ıı · l 

bu kabiliyetlerini miitet 
memiştir. Mevsim bile 

dokunmuyor . Yazın ~' &il 

hararetinde kapalı tı~ 
0 

halk rağbet etmcdiği01 e 
simde tiyatrolar kapa 1 b 
yordu. Fakat bunun da 
si bulunmuştur: r, 

Meşhur aktris ı<otO 
namma izafe edilen v~İf 

1 meydanında yapılan la 
. d .. 1 h' raııe t ırışasın o oy e ma ı . ~ 

vücuda getirilmiştir k•~~I ; 
siminde gayet sıcak gıı·~ u 
yatrorıun çatısı otomat~ e,1 
kalkmakta ve yıldızlar ıı 
tün leteı feti ile görül ~ıı 

Tiyatronun duvarlar 

en latif tabii m< nıar•~ 
ren tablolar asılmakta 
bu usul diğer bütiin tif 
larma tedricen tatbik 

dir. 
Yeni korkulo ~: 

A merikanın bazı Y l0 
çiftçiler korkul~ ld 

hopaı lörler kullanm9~ anı 
Kuşlar ve mabsu~ll la 

ğer hayvanlar, çıft\i\d ;ı 
mahsullerine konulrtıUf ıle 
)erden duydukları, s~sl tli 
kup kaçmaktadırler. it 
radyo istasyonu güniİll 
saatinde yalnız bu haf 
çırtacak neşriyat yap ~ij 

Bir böcek aı ~ı 
Avu&tura1yada t~l il 

lunan bir ilim h ~ yetı 

gazino, lokanta, mağaza ve emsa- ası a arı gı ı ış ışı ., 
li yerlerde iç ışıkların dıtan sız· mAavi renkde maskeleyecekler1ir. Vakıfların Ceyhanda Hayvan hastalıkları 
maması için kapılarda mutlak bir raba fenerlerinin bbeyaz cam arı 

Dünkü sayımızda \iiJJi Men· 
sucat fabrikası memur ve müs· 

tahdemlerinin askerlerimize kış 
hediyesi olarak iki .YÜZ pamuklu .

1 

verdikleri yazılıdır. l3u bir rak- 1 
kam hatasıdır . ( iki bin ) ola· 1 

caktı. 

30 santimttı e uzu 
böcek müst• hast>sioe 
mişler, ve Luı u oıad 

ışlk sızmaz bölme veya birbirini yerine koyu mavi renkde ikişer yaptıracağı dükkanlar üzerinde tetkikat 
örten kalın ve koyu renkte perde mavi cam konmak suretiyle de 40.000 ljraya 

d maskeleme işi temin edilmiş olur. Ceyhan çarşısında Evkaf Evvelce barbon hastalığın Altın fiyatları • 1ı 
asılması lazım ır. f d J k bı·r kul~P 

4 - Işık sızma bölmeler ve- c ) Otobüslerde yanacak mas- idaresi tara ın an yaptın aca dan dolayı kordon altına alınan 
1 1 26 d''kk b. · k lstanbul : 26 (Türksözü mu- d~ ya bir birini örten perdeler ev- keli iç lambalardan birisinin atın- o an u an ve ır gazıno Camuscu, Hadırlı, Kayış'ı, büyü 1 A merika mily3r ~ 

Ierde de yapılacaktır. Evlerde bu da bir kuruş büyüklüğündeki yeri nun yapılacağı yerlerdeki harap Abd I hal·irinden) Dün de, altın fi dan Mis Do' 
ve küçük cıldırım, ioğ u, S ı ~ iş yapılmadığı takdirde antrelerde boyanmıyacakhr binalarm yıkılmasına devam yatları yükselmi~tir. on ay ar sık sık Şıkagodao ı.,c 

b ı ı t k ld 1 ak Tuzla meıkezi, Kura(lşa, Ziya· f d ·ık d f 1 k h ft ıı u uean ar aınamen a ırı ac tır. D ) Bilcümle motörlü vesait edilmektedir. Bu iş ikmal edilir zar ın a ı e a o ara • a a gidip geldiği posta 
5 - Hususi evlerin veya fab. ile bisikletler ışıklar karaltıdıktan edilmez yeni binalar hemen ya· met, Kadıköy köyler;nde bu sonunda altın fiyatlarında yüksek !otlarından Emili çıld1 

rika, sinema, mağaza ve emsali sonra hiç bir suretle süratleri otuz ı k hastalık söndüğünden kordon· lik göı ülmektedir. Evvelki gün V 
gibi umumi binalann üstü cam ve pı\maya baş anaca tar. miştir. Fakat Mis . 

kilometreyi geçmiyecektir. f • h b b 1 k ld 1 h kk da tı t- 25 10 ı· 1 b. altın fiyatı k ·ı~ emsali hibi şeffaf madde ile örtü- Çi çinın u U at arın a ırı ması a ın • ıra 0 an ır ' tayyareciye DŞ ını ı 
1ü veya açık renk boya ile boyalı E ) Bilumum insanlar ışıklar l · \ · kı'kat yapılmıştır. dün 25,25 lira idi. ne ve kendi'iiyle evi 

k k ıd temiz enme ış erı bulunuyorsa bunlar koyu mavi arartıldıktan sonra yaya a l· ni olan bir kusuru 
boya ile veya motörlerden çıka- rımlardan aşağıda yürmiyeokler, Aldığımız malumata g.3r~, GÜNÜN TARiH ve COGRAFYASI Genç kız, küçÜ~ 
nlmış kiri. ve yanık yağlarla mas- kaldırımdan kaldırıma geçmeleri Geçen ay içinde hul ubat eki · do~ 

lığa tutulmuş ve 
kelenecek ve Üzerlerine bir miktar icapederse dikkatle ileri geri mine başlanmış olduğundan mev E • h • 
ince kum serpilecektir. rg e r l ş e r l tını kurtarmak için • bakdıktan sonra geçeceklerdir. cut slektörltrle çifçinin 330, 162 d B do~ 

6 - Nehir kenarında bulunan kesmişler i. ir 
evlerin kapaksız pencere camlan 9-lşıkların kararhlma~ı ha~· kilo buğday arp ve yula_fı le- sine kulağına benziY' 
suyun yaptığı akisten kurtanla- kında gerek yukanki maddeler mizlrnmiştir. Ergcri şehrinin Yunanlılar tarafından işgal edildiğini dün ~elen satıo almasını tav$i~ t 

caktır. Bunun için pencere camla- de bildirilen ve gerekse vilayet - aians haberlerinden anladık. Bu münasebetle bu şehrin tarih ve coğ· Genç kız, g11zete i 
rının suya gelen tarafı ya koyu çe tabettirilerek her eve birtr maddesindeki cezai hükümler ta. rafyasına kısa bir göz atalım: . " .. .. miş ve kendininkioe(1ı t, 
mavi renkte boya ile boyanacak nüsha evvelce dağıtılmış bulu- tbik edilecektir. Fransızcası Argyrocastro diye yazılan Ergen, Grekçede Gumuş kulak bularak 25, ~ 
veya yanık kirli yağlarla maske- Kale,, manasındadır. Bizim zamanımızda Yanya Vilayetimize tabidi. . b' . ııl• 'Cc 
lenecektir. nan ( Halk için hava taarruzların · NOT : Deropoli vadisinde Arcelik dağının tepeleri üzerinde bulunmaktadır. yırnı ızım param b 

7 H b·ı · · ) Adi · L b 1 k le me ş .. k d k 500 k d hı lcarı 40,000 !'ıraya 5
• - ususi ve umumi bina- dan korunma ı gısı ı nsa· am a arın mas e n · Geçen asrın sonlarında 10.000 nüfusu var ı ve anca a arı -

!arla bilhassa dükkan, gazino, lo· ledeki tedbirleri almayanlar li, elektrik şirketinin umumi ten· ristiyan, gerisi müslümandı. Şimdiki ahalisi 8.000 dir. Gene kız, bu 
1 

kanta ve emsali gibi yerlerin ek· hakkında hlva taarruzlarına kar· viratda yaptığı şekilde ve yek- Şehirde bir kalenin harabesi dikkati celbeder. kesik kulağına di 
serisinde şimdiye kadar yapılmış 20i. · nesak olacaktır. Bizim zamanımızdayken bir de enfiye fabrıkası vardı. miyle iyileşince, t~ 

l k Ş ı korunma kanununun ncı , 
oan mas cleme i~eri m~sadı te· -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~--~~~~~·~~~--~~~~~~~~~~~~~~ rin aşkını i~a etmk 
mine kafi değildir. Bu sebeble r düğünü, geç.en feJ11 
buralarda yapılacak karartma iş- K , .. m y ev-ı e 1 em an . Krom F ya' 1 

!eri şu suretle olacaktır. - • lacaktı. ak t tar. -1e 
Yakılacak lambaların kordon- neticesinde ötmuŞ 111 

1 k it ı k d imaline başladılar . de leendisine kuh•~' 
arı ısa .' aca ve tavana yaklaş- Çukurovanm cenup kısmın a ------------------------ı, 'ctır· tınlacaktır. Bu lambalar dükkan d 1 Kromlu çeliğin ilk kullanıldığı men ile evle~rtı,.._/ 

1 k • Krom cevheri bulun uğurıu mü 1 L 1 M , F E N B A H 1 s L E R 1 ~ "' O'azino ve o antalar arda v"ıtr'ın 1874 esinde 'nşası bit· P 6 teaddı"d defaı.ar yazdık. Bu mü· 1 ------------ ------ yapı sen 
1 s· ket ve cemakanlara yani caddeye ya- - ır ca 

1 d nasebetle Krom hakkında biraz miş olan St. Louis'deki Mississip· O 
kın yer ere eğil mümkün olduğu h k "dl 
kadar iç taraflara çekilecektir ve malumat verelim : du-nya Kromuna ha~ kı'm oldu. pi nehri ÜZt'rindeki köprüdür · ma il ,....,h oarabiyle do1u fıçıyı siyah maden .ı ,.. 
keza bu lambalara yapılan maske- Tatbik sahası gittikçe büyü- Maden u··ıerı'nde altmış sene Maden endüstrisi üzerinde yapı· Rt"şad IJeıofo .. t filizinin kırıklarına oturttuğunu ş 
ler mutlaka kalın, koyu mavi veya mekte olan Krom adındaki kim- K lan roşerşler ilerleyinceye kadar Mustafa o~lll b'lr ç 
k 1 k · h kt k d V görmüş.Muayene neticesinde bu Roşerş yapan Avrupalılar ro· 
a ın oyu sıya ren e ağıt ve yevi e\eman 1800 senesin e an d .. b. ..dd d re'nı'n evindf~, .. SuP 

k t 1 k k t• filizin Kromit olduğunu anla. mun pek sert bir madde oldu Krom en üstrısı ır mu tt ur· "" 
ya umaş an o aca a ıyen kır- f d k f d"l 'şsc çalmakt•P. '. Nı'hd~ 
mızı, san, yeşil ve beyaz gibi açık guelin tata ın an rş e 1 mı mışh. ğuou, leke tutmadığını ve birçok muştu. Ondan sonra ~irdenhire .,_ d• 1şçı 5 "' 

renete şeyle maskelenmiyecektir. de 1827 senuine gelineeye ka· Bu filiz pf'şine düşen Tyson asidler ve hararet tesiri altında canlanan Krom endüstrisi dev ru~asm aldnnda me 
8 - Motörlü nakil vasıtalan, dar pek kullanılmıyordu p .1 M l d' k d l d b l 1 d d I l .1 1 Tekerıuhna tevfı'k n i 

d bunu ensı vanya ve aryan a o si e o ma ığını u cnuş ar ı . a ım ar a ı tr iyor Ş"k d ı· arabalar, bisikletler, Trenler ve lngilterede maden işlerin e · u re e ım kanu k · d i 
ller nevi nakil vasıtalan sefer ha- T dl bulmuştu. Babasının mali yardı- 1869 senesinde Amerikada te· ki mt mlekf'timiz Krom bakımın· :za ınah emesın f' 

çalışmış olan yson a 1 genç d 4 r 
linde esas olarak ışıklarını söndü- bir Amerikah Baltimordeki çift miyle Tyson b i r Kromit ş< kkül eden Krom çelik fab · dan dünyanın en zengin mernle· ınası· sonun a a ~ 
rürlcr·hl~kğer lşlıhks~zl~da'\., her hlangi çiler pazarında bir çiftçinin elma t'ndüıtriai kurdu ve kırk sene rikası potalarda Kromlu çelik ketlerinden biridir. sine karar verilert "~ 
bır te ı e me u acaıı;• an aşı· • ------------------------------------------------------- miştir. hrsa nakil vasıtaları şu suretle • 

rika müze~iıır- tıaklet 



\' unanlılar 
lerlemekte 

' ı.U.if .den artan) 

e kalmış olan duşmaoıo 

'1dadına ıöoderilen motori · 
la katır kolluından mO· 

Uç müstakil kol ~alçaktan 
ltyyarderimiz tarafıadan 
il daJıhlmışbr. Tayyare· 
huolann • Uzcrinden ayrıl· 
taınan, arabalar alev içe
kalmış, kamyonlar devril· 
ltatırlar da karmakarışık 
e bulunuyordu. Buton bu 
alçak bulutlar ve yağmur• 
aıUsait bir hava içinde 

"lmi7tir. Botun tayyarele· 
taı.~l'İoe avdet etmişlerdir. 

at : 26 ( A. A. )- Hu 
alınan malumata göre, 
ordu!lona kayit edilen 

tluk grupları silah. ve 1110 • 

larile birlikte alaylanndan 
tadırlar. 18 den 55 yaşına 
hutun Arnavut erkekl~ri 

•ltına alınmı,tır. Firariler· 
h.zıları Yugoslav hududu 

e kaçmakta, digerlcri de 
' çıkarak ltalyanları izaç 

dirlcr. 

dra : 26 (A. A. )- Deyli 
d yazıyor : Mütttfılderimiz 

... !dara mümkün her vaaıta 
-..eviye gönc:krmelıteyiz • 

eler, harp levazımı ve 
r ta11mıkta ve bu ehem-

bareketler ııraaile hu 
ft.ıyanlaJm matlubiyetJerine 
olmaktadır. En kısa bir 
t içinde tayyare meydan· 

,._ ....... ___ da getirilmiıtir. lngiliz 

at ve hususi neviden 
·ıahlar f talyan matfubiye 

a feci bir bale ıokmak 
Bundan başka YunınİI· 
' tayyare mf.ydanlaranıa 
• fngiliz ımkerfni nöbet 
ktedir. r~ min tdilditine 

talyanlar tayyarelerlt ge 
lui kıtaatla bu llleydan-

araıtu ıyor· I 

lngiliz ordusun~_!!_ 
günlük masrafı 

Londra : 26 (ı.a) - fngiliz 
maliye nazara Kinrley Wuud, 
Glaskwdo ıöylediği bir nutukta 
demiştir ki: 

' Bugünkü harp çok pahalı· 
du. lk'nci senenin 77 inci fiinü 
için, ordunun günlük masrafı 9 
milyon lngiliz liraaı.d1r. 

Noel münasebetiyle ._._ 
Muvakkat bir 
mütareke teklifi 

Londra : 26 ( A. A ) -
Avam Kamarasında bugün No 
el bayramı münasebttiyle bir 
devlet vasıtasiyle Papahktan 48 
saatlık bir mütarekeye tova11ut 

teklif edilip edilmiyeceti Çör· 
çilden sorulmuıtur . Çörçil : 

- " Hayır 1 Demiı ve eter 
böyle her hangi bir teklif bir 
bitaraf devlet vHıtasiyle yapı· 
lac~k olursa lnıiltere hülcümrti 
bunu katiyen reddedecektir. 

siirtliler artık trene 
kavuşmak üzeredir 

( Birinci ıabifedea artan ) 

önce baolamasayda belki yarı yolu 
bulurdu. 

Siirdin bu kış büyük bir te
sellisi var. Tren Siirde yaklaşıyor. 

Cumhuriyet hükümetinin büyük 
eseri... Bismile 'kadar işliyen tren
lerin tiz düfik sesini reiecek se
ne duymak ümidi... Eter (Sala~) 
ve (Batman) çaylan Üzerlerine ku· 
rulacak köprüler ilk baharda bi
terse Siirde ,30 kilometre mesafe· 
de bulunan Kurtal n kaza merke
zine trenin relmesi bir kaç aylık 
iştir. 

RK - INGiLIZ .TiCARETi 

n.karadaki konuşma 
anlaşma elde edildi 
: 26 ( Türksözü muha
) - Ankarada ticaret 

"rıde lnııliz ticaret mildir· 

lngiliılere satılacak hu mah· 
sullerin talimatnın.e dairesinde 
ihracatçı firmalar arasında tevzi 
mnameleıi yapılacaktır . Aynca 

ı 

"Grnessillcriyle cereyan et
olan ticaret müzakereleri 

. .--.-.iftir. Ankarada bulunan 
ihracatçı bırlıkleri umumi 
8. Atıf İnanın reislıtindeki 
Clün akşaın lıtanbula hare

Alman mümeuıllrriyle de 3000 · 
ton inzir üıerine yapılan müza-

'otir . Oradan şehrimize 
ktir • 
"miıdeki a ikadarlara ıe· 
mata rorc Ankara m6· 
ri neticesinde lngılizlere 

ton üzüm ve 5 b·n ton 
hlması hususunda bir an 
varılmıştır . Fıyat huıu· 

lzmirden giden heyetle 
kalınmıştır . ----

kereler de mGsait safhalardır ve . 
hatti anlaıma hasal olmuştur. Dün' 
malın teslim tartlara ve bazı for· 
maliteler üzerinden ıon müzake 
roJer yapalmııtır . 

Şehrimizdeki ılikadarlara re· 
len b11 haber üzerine dün bor
sada incir ve üzüm üzerirıe ha
raretli satışlar yapılmış ve bu 
sebeble fiyatlarda bir kun·ş ka· 
dar yükselif hasıl olmuıtur. 
Borsa idaresi de bu mühim haberi, 
satıcılara din sabah bildirmiıtir. 

Hududlardaki arslanlanmız için 

ADANA KULÜBÜNDE 
üyük Bir ·suvare 

Bu ayın otuzuncu Cumartesi pnü ak§8111ı Adana Kulübü, 
temar'iyle MEHMETCIKLERIMIZE fiyecek yapbnlmak 

teberrü edilecek Yemekli ve Müzikli büyük bir 
tertip etmiıtir. 

Bnetler yemek te dahil olmak üzere 3 Liradır. 
lbe, memleket için faydalı bir surette etlenmek imklnını 
ı-:eyi kaçırmayınız. 12525 2-3 

Mısır siyaseti 
degiŞmiyecek 

(Birinci say ladan artan ) 

gerek parlamento dahilinde, rerek
se haricinde olan iş birlitinin şüp· 
hesiz en büyük garantisi olmuştur. 

Bu vatanperverli~ memleketi
mizin menfaatlerini müdafaa ede
cek ve temamiyetini ve istiklilini 
temin eyliyecek bir siyasete sevk 

etmete hadim olmuştur. Ümid e
derim ki hükümetimiz kralın tara 
fınızdan tasvip edilen nutkunda 
büyük hatları çizilmiş olan sabık 

hükumetin siyasetini tatbik mevki· 

ine koyacaktır. 

Nezaketini mu haf aza etmekte 
olan beynelmilel vaziyet büyük 
itinaları icabettirditi cihetle işbir
litimizi ve müzaharetinizi taleb e
derim. Vatanın emniyeti kuvvetli 
olmamıza ve birleşmemize müte-
vakkıftır. Allah rehberimiz olsun.,, 

Londra : 26 (a.a) - Taymis 

gazeteıinin Kahire muhabirinden: 

Yeni Mı11r baıvekili Sırr1 paıa, 

hükümetin haıici siyaseti hakkın 

da Parlamentoda yıpacata be· 

yanatta M111r-lngiliz muahede· 1 
ıinde me\'CUt taahhütlere riaytt 

Mısmn harp harici bir devlet ve . 

Selefi Sabri paıanın lnıiltere ile ı· 
harpte bulunan memleketlerle 

Mıımn 11mimi münuebetfer ida 

me etmek ıiyasetine uypn bir 

siyaset tikip olunacıtJnın teyid 

edilecetini bildiriliyor. 

Milli Piyango 
• Uncu Tertip 2 ncl r.;eklllf 

7 Blrlnclklnun 

Büyük ikramiye 
(40.000) liradır. 

PLAN ŞUDUR: 
buaaıiye lkraalye ikramiye 

adedi mikbrı tutan 
Lira Lira 

1 40.000 40.000 
2 10.000 20.000 
5 S.000 25.000 

10 2.000 20.000 
90 1.000 90.000 

150 500 75.000 
300 100 30.000 
600 50 30.000 

3.000 10 30.000 
60.000 3 180.000 

47 T ese ili M. 80 3.760 

64.205 543.760 

Bu çekilişte tam bilet (3) lira, 
yanm bilet bir buçuk liradır. 

ikramiyeler hem miktarca, hem 
adetçe fazlalqbnlmış, aynca 
orta büyüklükteki ikramiye· 

ler çotaltılmıobr. 

Devamlı biletler haricinde de
vamsız biletler de sat1f8 çıka

nlmışbr. Bunlar da ayni 
fiatlere sablmakbr. 

Devamb biletin faydası, bir bi· 
letteki numaranın bir pllnda 

üç defa tecrübe edilmaine 
imk!n vermesidir. 

Dnamb biletleri• her a1ıa 2. aei pü 
alqaaıaa bdu .... 11 lııa eder Biriaei 
kbaaaa 2. acl pai alqaaıaa bclu 
detiftirilmHi li11adır. le tarHıt• aoııra 
bUetler Mfk-aa •blabilir. O talrdhde 

Md bUsliDlslD puw bir defa 
clüa deaeyea...ı.ts. 

Biletlerinizi detiftirmekte veya 
yeni bilet almakta acele ediniz. 

Tlllh elzl llekllJor. 

27-1 12526 

27.XI.940 Çarşamba 

8.00 Program, saat ayarı 

8.03 Müzik: Hafif program 

8.15 Ajans haberleri 

8.30 Müzik : Program 

8.50/ 
9.00 Ev Kadını - Yemek 

12.30 Proıram, Saat ayarı 

12.33 Müzik : Şarkılar 

12.50 Ajans haberleri 

15.05 Müzik : Şarkılar 

13.20/ 

H.00 Müzik : Radyo orkestrası 

18.00 Program, saat ayan 

18.03 Müzik : Oda müziği 

18.30 Konuşma (Dış politika) 

18.45 Çocuk saati 

19.15 Müzik : Çocuk 

19.30 Saett ayan, ajans 

19.45 Müzik : Fasıl heyeti 

20.15 Müzik : Radyo Gazetesi 

20 45 Müzik : Küme sazı 

21.10 Konuşma 

21.25 Müzik: Yeni şarkılar 

21.45 Müzik: Riyaseticumhur bd. 

22.30 Saat ayan, Ajans 

22.45 Müzik : Cazband 

23.251 
23.30 Program ve Kapanış. 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K S· K. S 
K«n;, = 12 

1-__,...~-1---::~--1 

Ma. parlağı 4'1,50 50 
------ıi-=--,,--t 

ML temizi 48,00 49,00 
ı-_..;.--ı-----~ 

Kapımalı 
Y. Panıup 
IOevland 1 60 

ASRİ SiNEMADA 
SUVARE BU A K ş A M MATiNE 

2.30 8.30 
Sinemamızın zaferle dolu tarihine taç fiydiren pheser 

-
fHONOLULU:+ 

Bütün Honolulu'nun artiıtleriJe.. Senenin en güzel ve en 
filmi.. Sanat lleminin en nadide inciai 

lla ve ten : Tim Makkoy tarafından 
Kovboylar Resmigeçidi 

Bupn Gündüz Matinede Son Defa Olarak 

ZAZ/\ • Görünmiyen adam aramızda 

~----[Pek Yakında l----
Ş EH VE T KURBANI 

•-~-·~baltU~m-=-y-r------:-----~ı·--------------------------------------------·lct.Y To. 

5,00 5.25 

26 I 11 I 1940 
Kambiyo ve para 

lı Bankasından abnnutbr_. _ 
Ureı 

Rayişmark 

Frank (Fransız) 
Sterlin (ingiliz) 
Dolar ( ~merika) 

-
SiNEMALAR 

Asri' de Alsaray'da 
1 -Honolulu • 1 - SiWı kuvveti • 
2-Kovboylar Res· 2 - Kanunsuzlar 
mi geçidi diyan 

Tan'da 
1 - Kanunsuzlar 
diyan 
2 - Çanakkale 
Geçilmez 

;....•F-ra•n•k•(~is•~-·ç-re.) ____ .._ __ .._, ___ (:;;a;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: 

ilin 
Seyhan Defterdarlığından: 

Maballeaı Mevkii Cinsi Ada Parsel 
Mesahııı Verfİ kaydına ıöre 

Met 2 Iradı Kıymeti Hiueai 

Sar1yakup Alemdar Arsa 100 34 84.S 86.90 Tamama 
Tepebat Çifte ma arsa .. 259 6 32 160.00 n 

Döteme Rıza ef. Ev 369 s 70 30.00 30000 .. 
Alidede Eskibamam Arsa 77 2 1325 6700 •• 
Çınarla lcadiye Ev ·386 9 760.00 375 00 3750.00 .. 

Şabaniye Arsa 391 17 63 31.SO 
" " 

•• " .. 396 2 230 69.00 .. 
398 1 535 267.00 " " " n 
391 7S 215 107.SO .. " .. .. 
391 

" " " 97 240 12000 
" ., 391 103 2SO 12500 .. .. .. 

" .. ,, 391 136 18 9.00 " .. " " 39l ıs 92 4600 • .. ,, 
" 392 16 194 97,00 •• 

" " " 
397 s 70 S5.00 • 

Yukarıda tvsafı y11ıla IS parça gayn menkul 2490 ı111h arb.rma ve ebiltme ve ihallt Umma 
bükümleri dairesinde 27-11-940 gününden itibaren 15 pn middetle açık artarmtı Çlkanlmtbr. 
lıteklilerin %7.S pey uçalarile birlikte 12-12-940 perpmbe'pnüae mliuclif IUt 14te Delta· 
darlık mıkaımoda toplanacalc Komisyonu mablusau '9 7.S teminat akçua ,.brchk..,.. cllir olan 
makbuzlarla birlikte müracaattan ve mıl6mat almak iltiyealeria de her .. a Milli emllk W.
milracaata.u ilin olunur. 

"27-31- 5 - 10 12527 
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Sayfa 4 TORKSôzO 

······················································ı : • • • • • • 1 1941 Modeli TELEFUNKE 

5 T U R K S O Z U I ~odeli GAROD bata 
• • • • • • 

GAZETE ve MATBAASI 

~ 1 ;; T Ür ksözu·· Gazetesı· .• Okuyucularına, dünyanın her tarafında • 
• vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. e 
• • • • : • 1 . ., . ., • .1 
: Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Pliin Ha- : 

1 

Radyolarımız gelmiştir • 

Taze Avrupa ve yerli anod batary 
• 

2 voltluk radyo akümülatörlerı ve 
her zaman mevcuttur. 

• • • 
Telefunken - Mende - Gar 
Radyoları Adana ve havalisi vekU 

IŞIK TiCARET 
• Türksözü Matbaası: rita, BilU.mum Matbaa işlerini Türkiyede • 
: mevcut matbaalara rekabet eder derece- 1 Asfalt Yol, Burduroğlu fabrikası civarı 
• de tabeder. • ı Telefon : 80 - Telgraf : Işık - Ad 

: l ı ~--....----'---1 -......-: : • 1 "--'"--------~ 

i Tltlıırlk.~©~ü punt ko~mo : i 
$ Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksö~ü) 1

1 5 Mücellithanesinde Yapılır. • 
-..................................................... ! 
-----:~--:--------------------TÜ RKl YE CUMHURIYETl 

1 

Ziraat Bankası 
Kuruıu, tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari he . b k l l · r nevı an a muame c erı 

Para biriktirenlere 28.800 liia 
ikramiye veriyor 

Zııaat füı rıhsırıda kunbı ı J . ıtıı \C ı blaı~ız tasarruf hesr. parına 
en a~ 50 !ırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ılc aşax.ıdak" ı· 
,. 1 P ana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 · Lira 
4 " 500 2000 

" 4 " 250 1000 ,. 
40 " 100 4000 

100 " su " 5000 
] 20 ,, 40 " 4800 
160 il 20 " 3200 

" 

il 

" 
" 
" 
" 
" 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Ji. 
radan aşağı düşmiyenluc ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile v.erilecektir. 

Kuralar senede 4 dda, 1 Eyylul, 1 Birirıckanun, 1 Matt 
9; 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 1 

----------------------------ilan 
Müfettiş, merkez müdür muavini ve merkez 
müdürü yetiştirilmek Üzere yüksek mekteb 
mezunu memur alınacak : 

P. T. T. Umumi müdürlüğünden: 
1- Müfettiş merkez -d- · · k - .J-· - t" • . .. ' mu ur muavını ve mer ez munuru ye ış · 

tırılmek. uz ere müsaba'- ·ı ·· k k d 
alınacaktır. 

Ka ı e yu se mekteb mezunların an memur 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edeceği 
mahallerde memuriyet kabul ctmele · tt M- rı şaı ır . 

3- usabakada muvaffak olanlara 3656 sayalı kanun hiik· 
müne göre otuz lira asli maaş verilecektir. 

4- lstcklilerin 788 sayılı memurin kanununun dördüncii mad· 
desindeki şartları haiz olmaları ve Devlet memuriyetine ilk defa 
gireceklerin otuz yaşını geçmemiş olmaları lazımdır. 

5- Müsabakaya girmek istiyenler 10-12- 940 günü akşamına 
kadar Ankara, fstanbul, lzmir, Seyhan, Konya, Trabzon.Diyarbakır, 
Erzurum, Samsun , Sivas ve Bursa P. T. T müdürlüklerine müra· 
caat etmelidir. 

6 - Müsabaka beşinci maddede yazalı vilayetler P. T. T. mcr· 
kez müdürlüklerinde 16- 12- 940 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
saat 6 da yapılacaktır. 12521 26- 27- 29 

• 
T. iŞ BANKASI 

Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
1 k r a ın i y e p ı a n 1 

KEŞIOELI<:R: 

4 Şubnt. 2 ,\\ayı<ı 1 1 Ağustos, 3 lkincit<'şrin 

tnrihlcrinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 

t Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
3 ., 1000 il 3.000 il 

2 ,, 750 il 1.500 " 
•J il 500 

" 
2.000 il 

8 il 230 
" 

2.000 
" 35 il 100 ,, 3.500 
" 80 " 50 

" 
4.000 il 

300 " 20 ,, !i.000 ,, 

1 

Türkiye lş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

ilin 
( Menıur alınacak ) 

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

mekteb mnunları musabaka ile almacaktir. 

2- Müsabakada muvaffkk olanların idarenin teklif edeceği yerde 
memuriyet kabul etmeleri şarttır. 

3- Müsabakada muvafak olanlara 3656 Byılı karıu 1hik müne 
1 • 

göre 15 lira asli maaş veya 60 lira ücret verilecektir. 

4.- lstcklilerin 788 sayılı memurin kanununun dördüncü mad
desindeki şartları haiz olmaları ve dcvlt:t memuriyetine ilk def'a 
gireceklerin Otuz yaşını geçmemiş olmalara lazımdır. 

5- Musabakaya girmek istiyenlerin 20-12 940 günü akşa· 
mına kadar dilekçe ve evrakı müsbiteleriylc birlikte imtihanların 
icra olunacağı P.T.T, merkez müdürlüklerine muracaat etmelidir. 

6- Müsabaka her Vilayette P. f.T. Merkez Müdürlüklerinde , ' 
23-12-940 tarihine müsadif Pazartui günü saat 9 da yapılacak · 
tır. 26- 27- 29- 9- 11-19 12520 

ilin 
Kız Lisesi müdürlüğünden ; 

Ekmek • • . 20000 kilo 
Birinci nevi aade yağ 1500 " 

1- Yukarıda cinsi ve mikduı yazılı iki kalem rrı•~ N 
1940 tarihinden itibaren 20 iÜn müddetle münalraseyc: tinn 

2-- Yevmi ihale 4 - 12-1940 Çar şambı günü s •1 •ş 
rif müdürlütünde yıpalacaktır. Taliplerinşartnanıeyi gör tc 

giin mc ktep ducsine müracaatları ilin olunur. k 

ilin 
.. 

1 

Seyhan Orman Çevirge Müdür lüğtJ 
Orman Emvali Satış ilanı 

f Mikdarı Muhammen vahit fıy• 
Cinsi Ktntıl Lira Kuı uş 

Çam enkaz odunu 17430 
1 - Seyhan Vilivetinin Karıiıalı kazası 

O'uk ormanından 17430 kental çam enklZ odunu sa 

mıştır. 

2 - Satış 3-12-1940 ıünü Hat 11 de Oı . Çe 
dairesinde artırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher kentalinin muhammen fiyatı 12 ku uştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orı11an V 

dürlüğünaen ve Karaisalı Orman Bölge Şefliği lden\'e 
Orman Bölge Şeffitinden alınır. 

5 - Muvakkat teminat 156 lira 87 kuruştur 
6 - Satış umumidir. 12466 17 

ilin 
Seyhan Orman 

dürlüğünden : 
Orman Emvali Satış hanı 

Mikdarı 
Cinsi Hıcmi M • 

Çam Kereıteai 399 

1 - Seyhan Vilayetinin Feke kazası dahilinde 
nından 399 M ' mikdırındı kereste'ik aatışa çıkarıldlıf~ • 

2 - Sıtiı 28 I 11 I 1940 rünü saat IS te SeY 

Çevirge Müdürlütü dıiıesinde arttırma ile yıpılıcak~~·, : 
3 - Beher metre küpünün muhammen fiyatı 0 

1: 

kuruştur. Jı1 
4 - Şartname ve mukavelenıme proieleri ar-:: iJ' 

dürlüğü ile Seyhan Or. Çevirıe Müdürlütü ve ft i 

Ştflitinden aiınır. 

S - Muvakkat teminat 146 lira 64rkuruştur· 
6 - Sıtış umumidir. 

17 
_ 2 

12475 12 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmın

da çalışmak üzerebir mürettibe 
ihtiyaç vardır. ldarebanenıize 

müracaatJarı. 

Macid 


