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Ş\'ekilimiz ispanya 
lçisini kabul elti 
a~a : 7 ( A. A. ) - Başveki
ttın başvekalette ispanya el
~tmiştir. 

tıan - İngiliz 
terek hareketi 

arılardan binlerce 
\ı~ nıalzeme alındı 
.~ : 7 ( A. A. ) - Yunanis-
~dafaası emrinde ölen ilk İn· 
~~Yarecisi askeı i merasimle 
'
0testan mezaı lığına gömül-

. Bu tayyareci Yunan tayyaf eraber Yunanistan arazisi 
lalyan cüzütamlarını bom· 

11 Cden bir bombardıman tay
Cltebatından idi • 

b~ : 7 ( A. A. ) - lngıliz ve 
0ınbaıdıman tayyareleri Gö

hıJ olmak üzere Arnavudlukta 
tdefleti şiddetle bombardı
ışterdir. 

Q~ 
h : 7 ( A. A. ) - Cephecien 
lıbcrJer sayanı memnuniyet 

d de.vam ediyor . Arnavudluk 
ke~ı Yunan kıtalaıı yerlerini 

1Yetle tutmaktadır • Ve bu 
Viyc almışlardır , 

ı· 
~1~de kaydedildiğine göre , 
~ akedonyada Yunanlılar mu· 
~\le tetevvüç eden hücumlar 

~ıı ve dört sahra topu, 9 ha· 
' 23 makineli tüfenk almış· 

~ ~ aııı'lr bazı şehirler üzerinde 
~ıı 

tııları yapmışlar , fakat as-
ıtt~cre hiç bir hasar yapama

'\~ ~irkaç sivil ölmüş ve ya

t ; • Merkez cephesinde Yu
ag taıyan kuvvetlerini Sindüs 
/

11
da ıkiyc ayırmışlardır . Bir 

lır • ı E · I · k -tj~ es ınmışt.ır . sır erın e se· 

4 CdıJmiş Italya cüzütamları 

a. ete geçmişlerdır. 
'ilik • 
1~ • 7 ( A. A. ) - Make-
bi llıııhtelif merkezlerinden Se
~d 

İt en fazla ltalyan esırı ge· 
S ~Unlar Göricede alınmıştı . 
~laniğe halen ArnavudJuk 

h .Ulunan cephenin ilk hat
lıtil,,.,. . ... ıştır. 

ECE 
&~l<ÇISfNIN:::: 

RARI 
1 tefrikayı yarın 

başlıy acaksınız 

Çukurova devlet üretme 
çiftliği tesisine başlanıldı 

Modern ziraat makineleri getirilecek 
11. 

Devld Üretme Çıftli!!i ne ~ı:l<'cek modern ziraat va•;ıtalarından : 
Son sistem biçer dc\ker makineleri i~lerken 

Dcvld-çe Çukurovada muazzam 821i Lira) 11 ih,-ıl~·~i yı:ıpılıııış olan A· 
tohum llretme çiftliği vUcudn. getiril· dana Crelıııe Çittligi, Uç kutlu ve 
mek Uzl're projc:Jt'r hazırlandı~ını \'e bir tohuın ambarrnın irı~aatınn hızlıı 
bir lusıııı arazi kiralandığrnı, 1 hıcıali d,·,·am edilmektir. 

köyUnde bu ıntıkqı..tla bu) uk bir fab· Zaınan zaman geni~ letilecek olan 
rikanın inşasııın ba;dtındıgını daha bu iş bu Jrndarl:ı dıı kalmıyacak, en 
evvelce ~·azmıştık. Adana ._:ıftçisinin ,\'eni tip zira ut m ak i n e 1 eri 

inkişafı ve k:ılkıııması, :ı.) ni zamanda ve Ziraat ınnlzemd. ri en kısa ıı:a· 

Cukurova ziraatının fenni sartlar da· manda cclb edilt cek ve ayrıca hubu-

hilinde yUksck bir nlt!vkı: varabi\- batın muh:ıfozası için de anbar ve 
me.~i bakınılarındnn bölgemiz için ~Up hangarlar in~a edilecektir. Bölgemiz· 
hesiz ~·eni hir devrin bıı~l:ıngıcı olan de bir de .,ilo inşa:ısı etrafında Veka· 
bu tcşebhus ve fık irl er tcıh:ı kim k ~:ı · lt tçe et Ut ler yapıl rnak ta olduğu haber 

1 
ha-.ma konulmuş bulunıııalündır. 17, alınn11~tır. · 

Her cins mala muhakkak 
birer etiket konacak 
Kanun layihası Biiyük Millet Meclisine verildi 

NAPOLIYE 
HÜCUMLAR 

Ankara : 7 (.1TurksözU i\luhabi
rindrn)- Butun perakende satı~larda 

satılan e~yaya cins ve fiyatını bildi· 

rir etiket konmasına aid olan kanun 

layihası Buyuk Millet Meclisine ve

l'ilmiştir. Kanun mer'iyet mevkiiae 

girdiği takdirde hukurulerine riayet 

etmiyenler, 10 liradan az 500 Liradan 
fazla olmamak Uzere para cezasına 

ve altı aydan çok olmamak Uzere 1 
hapse mahküm eJileccklerdir. 

Amerikada 
Milli birlik 
Vilki Bay Ruzvelt'i 

dün tebrik etti 
Nevyork: 7 ( a.a. ) - Amerika 

Birleşik memleketinin her tarafında 
gerek cumhuriyetçilerde ve gerek de
mokratlarda milli birlik arzusu kendi
ni göstermektedir. Bir çok şahsiyet
lerden sonra 1936 seçiminde cumhur 
reisi namzedi olan Landn'da milli bir
lik lehinde bulunmuştur. Landn rad
yodaki nutkunda : 

"- Amerikada birlik zihniyeti bir 
vakıadır. Bu zihniyet bugün Ruzvelt
in davetini bekliyor. Dünyada mit
ralyözlerin birliği vardır. Fakat dün
yada aynı zamanda hür bir milletin 
ilham verici birliği de mevcuttur. 
Cumhuriyetçiler ve demokratlar milli 
müdafaa hususunda yanyana durmak· 
tadırlar. ,, 

Londra: 7 (a.a.) - İngiliz gaze
teleri, Amerikan milletinin seçim hu· 
susunda tezahür eden arzusunu tak
dir etmektedir. 

Nevyork: 7 (a.a.) - intihabat ne
ticesinde Vilki Ruzvelte şu telgrafı 

çekmiştir: 

- Bir Birleşik Amerika reisliğine 
intihabmızdan dolayı tebriklerimi tak
drm ederim. Seçime bu kadar çok 
Amerikalının iştirak etmiş olmasından 
dolayı her ikinizin de memnun kaldı
ğınızı bilmekteyim. Sıhhat ve saade
tiniz için temennilerde bulunurum. 
Samimi selamlar!. 

İNGİLTERENİN 
YUNANİST ANA 
MALİ YARDIMI 

Londra : 7 (a.a.) - Hariciye ne
zaretinden bildirildii"ine göre, mali 
yardım hususunda Yunanistanın vaki 
müracaatı üzerine İngiltere hükumeti 
Yunan hükumetinin emrine avans 
G>larak beş milyon lngiliz lirası gön
derdi. 

Kahire : 7 ( A. A. ) - lngılız 
hava kuvvetleri tebliği : İlk defa ola· 
rak Napolidcki askeri hcrteflerin oı ta 
şark hava kuHetleri tarnf ından bom
bardıman edildiği bildirilmektedir . 
Napoli üzeı foe y:-pı!an bu hücum 
orta şıırk ü-.lerin.e ltalya arazisi üze
rine yapılacak harekatın bir başlan· 
gıcı::!ır . 

Yugoslavya harbiye 
nazın istifa etti 

Milli piyangoda kazanan numar~lar 

Belgrad : 7 ( A.. A. ) - Yugos
lavya harbiye nazırı Mediç isti fa et 
miş ve yerine general Petiç getiril· 
miştir. 

Belgrad : 7 ( A. A. ) - Royter 
bildiriyor : Harbiye nazırı general 
Mediç b!rdenbire istifasının aksüla
meller doğurması mümkündür . Ge· 
neral Mediç halkın ekseriyetinin işti· 
rak etti~i kuvvetli siyasi fikirlere 
malik fevkalade azimkar bir subay 
olarak tanınmıştır . Bazı şahsiyetler 
generalın istifasi dolayısiyle hoşnut· 

suzluklarını izhar etmişlerdir 

SAYFA 

ÇIKAR 

30,000 lira 
10,000 lira 

5000 

294239 

183875 Numaraya 
151133 Numaraya 
lir• kazananlar 

167225 

2000 lira kazananlar 

19533 231452 266870 278822 
276754 

7 ile nihayetlenen biletler 2 şer lira 
1 " .. " 2 şer lira 

95 " " " 10 ar lira 
917 " " " 50 şer lira 
197 " " .. 100 er lira 

7926 " " .. 500 er lira 
( Gerisi ikinci sahifede 



Kömür meselesi 

Belediye reisinin bu 
husustaki mütaleasi 
Şehrimizde Gazyağı , Mazot buh

ranı gibi Kömür buhranı da elyevm 
bütün şiddetiyle devam etmek • 
tedir. Bu vaziyetler karşısında beledi
yenin ne tetbirler aldı2ım öğrenmek, 

belediye reis.inin noktai nazannı oku· 
yucularımıza bildirmek için muhabiri
mizi dün belediyeye gönderdik. Bele
diye reisi Bay Kasım Ener, muhabiri· 
mizin süallerine verdiği cevablarda 
mütaleasını aşağıdaki satırlarla izah 
etmektedir . Şimdilik hiç bir tefsir 
ilave etmeden okuyucularımıza bildi· 
riyoruz : 

" - Kömür buhranının başlıca 

sebeblerini şöyle sıralayabiliriz ; vila· 
yetimiz dahilinde kömür yapmak için 
köylüye 15 Teşrinisaniden evvel izin 
verilmemektedir. Esasen sıcak aylarda 
bölgemizde kömür yapılamamaktadır. 

Zira, sıcak aylarda yapılan kömürlerin 
uzun müdden muhafaza edilemediği , 
kendiliklerinden çürüdükleri görülmek
tedir. Bölgemizdeki kömür odunları 
şimal bölgelerdeki odunlarda mevcud 

Şehrimi~de kızıla y haf
tası için hazırlıklar 

Kızılay haftası, şehrimizde 23 ' 

Teşrinsani Cumartesi gunuoden itiba· 

ren başlayacaktır. O guo, Kızılay 

mensupları, gençlik teşkilatları ve 
halk AtatUrk parkına kafile halinde 

giderek AtatUrk heykeline çelenk ko· 

yacaklardır. Çelenk koyma merasimi· 

ni mUteakip Kızılay haftası başlıya· 

caktır. Bu hafta zarfında Adana Kı· 

zılay teşkilatı mensupları hey' etler 

halinde şehrimizde semt semt dolaşa· 

rak Kızılaya yardımcı aza kaydına 

başlıyacalJar ve birçok. y erlere dö · 

vizler asacaklardır. Kı zılay haftası 

içinde, Kızıla}' menfaatine mUsamere· 

ler de tertip edilecektir, 

ipek rekoltemiz bu 
sene noksan 

Eursa: 7 (Turksözü muhabirin· 
den) - Bu saneki ipek rekoltemi· 
zin geçen senelere nazaran noksan 
olduğu anlaşılmıştır. 

Harbi umuniden evvel, memle· 
ketin senelik )aş ipek iıtihsalatı, 

7 milyo:ı ki!o idi . Bununla beraber, 
dut ağaçı kat'iyatıom gittikçe art
ması yüzündan ipek istıhsalatamızın 

azaldığı müşahede edilmektedir. 
Diğer taraftan bu sene, rekolte 

noksanından dol~yı ipek fiyatların· 
da müstahsil ı~hine l:ir artış vardır, 
Fıyatlar kilo başına 15, 16 liradır. 

Adana kadının 
Mehmedçiğe he 
Kışlık hediyeler P.. ... 

Kızılayına verili 
Silah altında bulunan • 

mize yurdumuzun bir çok ~, 
rında kışlık hediyeler toplaıl' 
re Kızılay şubelerinin f aalİY . 
tiklerini haber verirken şe~ 
zılay şubesinin de askerlerı 
kışlık hediyeler kabulüne b'

1 

olan evsafı haiz değiller , kalite itiba· 
riyle bizim odunlarımız aşağı derece· 

Yeni belediye 
vergileri konacak 

Bu fiyat, geçen seneki fiyatlara f 
nazaran 2,5 lira fazladır. 

nı bil dirmiştık. Adana Kıııl• 
sinin bu hareketi karşısın~' 
mız da içten gelen derin bı' 
göstermektedir. Milli bir 
Mehmetçiğe karşı milli bir 
lakki ettiğimiz bu işi de A :re 

rm büyük bir arzu ite, ıe"' ~ · 
isteye ısteye yapmakta ~ 'q~t 
görmekten zevk v,. gurur , 1~ 
tayız. Yeni olmak şartile ~ ~k 
pamuk hırka, yün ve ip~İ~ ~11~ 
yün eldiven ve iç çamsŞ i ıaıı 
eden vatandaşlarımızın yek · 
den güne yükselmekt~, J(ı, ~~ 
besinde vücuda getirilen b lııı 
he<diyeleri günün h ~r saati~ ~: 
bül etmektedir. Vatandaş. k 
biraz daha bareketlenrJ1e~ Pcı 
vazifeyi daha geniş bir se"t ~le 
nimsemesini ve f .::ragatkar :ı:~kt 

dedirler . 

Saniyen, araya giren Ramazan ve 
bayram günlerinde ise köylü çalışma· 
mıştır . Bu sebeble kömür işleri bir 
ay sekteye uğramış bulunuyor. 

Halen tatbik edilmekte o!an be· Altın fiyatları 1 

Ankara ve diger iç şehirlerden 

gelen kömür tüccarlarının , kazaları· 
mızdaki kömür stoklarını daha evvel 
mübayaa etm iş olmaları bizi kömür 
sıkıntısına düşürdü . 

Başka bir sebeb de ; hall<Jmızdan 
bir çoğunun bir haftalık , bir aylık 
değil de, bütün bir mevsimlik , yani 
6 - 7 aylık ihtiyacını karşılayacak şe
kilde kömür satın alarak stok yapma
ları şehirde kömür buhrıınına yol aç · 
tı . Dün bir , bugün iki vagon kömür 
geldi. Bu miktar aşağı yukan bir haf
talık ihtiyacı karşılar . Halbuki, bu üç 
vagon kömür yarım günde hak ile 
yeksan oldu . Yani Bay Mehmed 10 
(,'.lıval aldı, Bay Mustafa 12 çuval aldı 

tediye vergi ve resimleri kanununun 
16 senelik bir kanun olduğu görül· 
müştür. Bunun için Dahiliye Veka· 
Jeti, bugünün ihtiyaçlarını karşılıya 
cak surette yeni bir "belediye vergi 
ve resimleri kanunu,, hazırlamaktır. 
Kanun proj,.si hakkında bütün bde· 
diyelerden bu arada lstan~ul Bele. 
diycsioden de mütalea alınmıştır. 

Bu kanunda lstanbul belediyesinin 
varidatım artıracak yeni bazı resim
ler bulunduğu anlaşılmaktadır. 

B. Terbiyesi mükellefleri 

dün talim yaptılar 

Beden terbiyesi bölgemiz ş ehir 

mükellefleri dün stadyomda talim· 

ve bu, ihtiyaçtan fazla miktarda kö- ]erine devı1m etmişlerdir. Be :len ter· 
mür almak Bay Veli ile Bay Hasanı biyesi mualliı:nlerimiz, yüderce genç 
kömürsüz bıraktı. 

Kömür meselesi bu . Mamafih 5 mükellefi tam bir spor disiplini 
'"t! 5,5 kuruş üzerinden kömür fiyat- ve spor meto :fo dahilinde talim et 
!arı na narh koyduk . Bu narh sabit tirmektedirler. 
dc~i ldi r. Bugünkü vaziyete göredir . 
Kömür tüccarlariyle görüştüm . Bu 

<ryın "Onuna doğru ele bol bol kömür 1 Kaçakçılıkla 
g<!çt::cektir. Kömü.r işine kat'i şekilde 

lstanbu!: 7 (Türksözü Muhabirin. 
den) - Bayram arifesinde 25 lira. 
ya hadar çıkan altm fiyatlarında 
hafıf bir düşüklük başlamıştır' 

Dün, bir altının fiyatı 24.40 lira 
idi. 

Bir düğün töreni 
H c.pishane müdürü Bay HıJmi· 

nin kerimesi ile genç tüccarlarımız. 

dan fabrikatör bay M~hned Seyit 

Tekin'ın düğün törenleri dün mÜ· 
kellef bir şekilde yapılmışhr. Genç 
evlilere saadetler dileriz 

Yeni bir köprümüz 

Adana - Karaisalı yolunun 

30-ı- 000 kilometresinde yapılmakta 

olan bir menfez ve 3-ı ... QQO kilomet • 

t resinde de bir köprü inşaatı ilerle· 

1 
nıektedi r. Bu menfez ve köprü için 

6050 lira tahsis edilm;ştir. 

mücadele 
• el koy fok. BeJedıyenin nezareti altında 

halka ;ızar azar tevzi edilecek ve kül
liycll t miktarda satışlar yasak edile- işleri Ozf~rinde tedbirler 
cektir. Vilayetçe de kazalara emir ve
rilmi5tir, faz la miktarda kömür yapı
l ac..ık tı r . 

Dıger taraftan bir kömür tücca
ı iyle a ı ıl<Jş rak mukavele yaptık , ol
dukça ıı ühim miktarda kömür alıyo
ruz.Bu kömürleri maliyet fiyahna halka 
tevzi ederek pahalılık buhranını da ön· 
leyeceğiz. Hatta. , yaptığımız bu mu-
kavele haricinde kazalardan da ay
rıca yine kömür satın alarak elde bü
YLİk s toklar bu l u nduracağız . Kömür 
mes'desiııi kökünden kesip atmağa 
çalışıyoruz. 4, 5 veya 4 kuruşa , hatta 
kiıbil olursa daha aşağı fiyatla kömür 
seı.t ı şını lc:nin etmek yolunda yürüyo · 

... uz . .. 

lstanbul : 7 ( Türksözü rnuha· 
birinden ) - Memleketin acil ihti
yaçları gözönünde tutulara~ milli 
mücadeleden sonra ihdas edilmiş 
ve sonra daha fazla takviye oluna· 
rak yurdun birçok yerlerinde askn. 
kştirilmiş olan gümrük muhafaza 
teşkilatında vazife almış olanların 
kaçakçılığın takibtttiği tekamül ha
reketine karşı mücadelede tam bir 
ihtisas sahibi olabilmeleri için ihti · 
sas kursları kurulması takarrür et
miştir . 

Bir bayii pahalıya malolacak 
bu kursların ilki önümüzdeki yaz 

Ankarada açılacaktır • Bu kursta 
mütehassıslar gÜ'llrük mu haf aza teş· 
kilatı amir \.C memurlarına ders 
verecektir. Kurs münasebetiyle bey· 
nelmilel ve memleketimizde görülen 
kaçakçtlık nevilerini cemeden bir 
kaçakçılık müzesi de kurulacaktır. 

Hazırlanan bir pro;rrama göre 
bütün muhafız teşkilatı amir ve me
murları bu kurstan geçecektir. Me
murların mesleki bilgilerini arttıra · 
cak o!an bu kurs , ayni zamanda 1 
onların kurstaki muvaffakıyet dere· ı 
celerine göre ter fi ve terakkilerine 
de., esas teşkil edecektir • 

Mehmedçık ve Kızılay a Grı 
· d · E b- ··k ı:ab d mennı e erız, n uyu ~ dl, 

lan Mehmedçik, bugün bııf 
(ediği bu yardımı kat kat 
görmelidir. 

İstanbulda foto 
malzemesi fiy~tl 

' İstanbul : 7 ( Türkioı~ 
birinden ) - F otograf aJ8ıı 
son günlerde pahalılaşrıı•~ . 
fotografçılar resim çekrıJe ·t~ 
arttırmışlardır. ~ı ~ı~ 

Diger taraftan fıyat ııııı ı~t 
komisyonu ise, fotograf ıı>3 1 ~ 
azami satış fiyatı koyrJ1•Y ~ . 
etmt>ktedir • 1 lır 

M ·ıı" . d k~ı' ~· \ı ı ı pıyango a " ıı 
~t 

numaralar 
(Birinci sahifeden 

0262 " " .. 
5460 " " " 
2654 " " " 
3124 " .. " 

60 lira teselli mükafıtı 1 
183175 183805 183870 1 
183275 183815 183871 1 

183375 183825 18387! ı 
183475 183835 18387~ 1 

183575 183845 183874 
183675 183855 183875 
183775 183865 183876 1' 
183875 183875 183871 ~' ~l 

18387a \~s. 183975 183885 'f 

180875 ı83895 1s3879 1s'6 
ili 

186875 182875 184875 !~ ~q 
189875 187875 ıs1s15 



• ••rtları 
Aylık ı WO Kuruş 

da abone yapılır 

81.f memleketler ıçı n 
bedeli degı~mez 

ı posta masrafı 
zammedilır. 

ilanlar için idareye 
lcoaı edilmelidir . 

et Vekilinin 
il beyanatı 

Uda petrol sıkıntı
önüne geçildi 

: 7 ( Türksözü muhabi· 
Şehrimizde bulunan Ti· 
8. Nazmi T opçuoğlu dön 

tQle Ankaraya dönmüştür. 
ôtıeden evvel ve ÖQ'leden 

birliğ'inde yapaa-ı ve tiftik 
görüşmüştür. Ticaret 

ttinden evvel bir muhar· 
Söylemiştir: 

aki meşguliyetim yalnız 

tı tüccarlariyle görüş-
lüccarları umumi heyet 
Yilrak eski işler üzerinde 
dinledim ve yeni olacak 
a kendilerine izahat ver· 

',ltıştan Romanyaya sevke
kaıan iki milyon liralık tif· 
tı İçin bugünlerde afreditif 

'r. Mallar, bundan sonra 
tir. 

en mühim meselesi, mer
~olanmızda bol bol pet

kkatı bulunduğu halde 
"&ril yokluğu yüzünden 
Dttrol ve müştekkatı sıkın· 

'r. Bugün, bu müşküla
teçmiş bulunuyoruz. ln

bula mühim mikdarda 
·r. Bu tenekeler buhra
nisbettedir. Bu suretle 

petrol ve müştekkatı 

ıcaktır. 
Y11ııan harbi dolayısiyle 

Yunanistan ve 'Trakya 
Avrupa, Balkan devlet· 
ticari münasebetlerimiz 
l'una yolile yapılabile
dolayısile Yunanistanda 
""1larımız memlekete ge· 

"•PUrlannm Amerika se· 
tbnelcri üzerine Amerika 
leınaslanmızı diğer bi· 

)a_ - Akdenizde ve Süveyş 
-~bilecetiz. 
'leketleriyle ticari te-
hnişletmek üzere buraya 

lllümessilimiz temasla-
tbnektedir. Bu memleket 

elcmizin genişliyeceği 
lüzumlu olan bir çok 
dan tedarik edcbilece· 

~Yoruz. Macaristandan 
r lllikdar demir eşya ve 

lnrilizlerle müzakerele
Yoruz. •Müzakereler bil
~ •ene 

11

iki tarafın birbi
lllallann cins ve mikta· 
•ktadır. lngilizler, bü

lrıtuınmn:.dan alacaklan 
lu olan ithalat eıyala

~tceklerioi söylemişler
~tiltereden yeni ithalit 

Sahife 3 
ıs 

lngiliz - İspanyol 1 K p . K ) • 
mümısabetleri aza artı ongre erı 
Londra : 7 (a.a) - Avam ka 

marasmda bir suale iktisadi harp na 
zm: 

" - Büyük Britanya hükumeti 
İspanyanın bizzat kendi iaşesi İçin 
kafi miktarda buğday tedarik arzu· 
sunu mümkün kılmaktadır. Fakat 
başka yerlere ihraç etmesi için değil 
ispanyanın stoklarınm makul bir 
seviyede muhafaza edilmesini logil 
tere arzu etmektedir. 

lspanyol hükumeti ile müzake
reler yapılmış ve bu senenin son 
dört ayına ait ithalat hususunda bir 
anlaıma hasıl olmuıtur. Bu ithalat 
programı bizzat lspanyol hükumeti 
tarafından konulan tahdidata göre 
tanzim edilmiştir., demiştir. 

lngiliz hava akınları 
Londra : 7 ( A. A. ) - lngiliz 

hava kuvvetlerine mcnsub bombar 
dıman tayyarelerinin Almanyada 
bazı üslere hücumlarda bulundutu 
haber verilmektedir . 

ispanya hariciye nazırının 

Türk elçisini kabulü 
Madrid : 7 ( A. A. ) - Hariciye , 

nazırı Sunner dün Türkiye, Kolom· 
biya, Uruguay elçilerini kabul et· 
mittir. 

lngiliz - Sovyet konuşması 
Londra : 7 ( A. A. )- Avamda 

haricive müsteşarı bir suale , Baltık 
devletlerinin Sovyetler tarafından 
iıgalinden dotan meselelere aid mü• 
zakeratın keza İngiliz - Sovyet ti
caret müzakerelerinin devam etmek 
te olduğunu söylcmiıtir. 

Tapu ve kadastroda 

yapılan değişiklikler 

Tapu ve Kadastro umum müdür
lüğünde açık bulunan tapu sicillen 
müdürlüğüne Sivas tapu sicil grupu 
müdürü BB. Hüsnü Yüce, Sivas tapu 
sicil grupu müdürü Necmettin Tiryaki 
oğlu, Diyarbakır tapu sicil grupu mü
dürlüğüne Van tapu sicil grupu mü
dürü Rahmi Erge, Van tapu sicil gru
pu müdürlüğüne Sivas mıntakası ta
pu sicil muhafızı Muhlis Nalçacı ta
yin edilmiştir. 

eşyaları gelmesini bekliyoruz. Bunlar 
arasında bilhassa otomobil listiti de 
vardır. 

Bu seneki tütün rekoltesi evsaf 
itibarile çok mükemmeldir. Müstahsi
lin malını değeri fiatinde satabilmesini 
temin için icab eden tedbirleri alaca· 
tız. lzmir tütün piyasası kanunuev· 
velde açılacaktır. 

ihracat teşkilabmn tütün satışla
rına çok tesir etmiyeceti kanaatinde· 
yirrr. Çünkü bu seneki mahsul işlene
rek ancak gelecek sene ihraç edile-
cektir.,, t 

Şehrimizde Parti ocak ve oahiye kongreleri neticelenmiştir. Seyhan 
kazalarında ise kongreler bu hafta başlamaktadır. Kaza kongrelerinin ttsbit 
edilen gün ve saatini aşağıya alıyoruz : • 

Adana kaza kongresi 14/11/940 Perşembe Saat 

Karaisalı ,. 16/11/940 Cumartesi ,. 

Kozan " 16/ 11/940 Cumartesi 
" 

Kadirli " 17/ 11/940 Pazar 
" 

Feke " 16/11/940 Cumartesi ötle. 
Saimbeyli .. 17/11/9'40 Pazar 

" Ceyhan " 17/ 11/940 Pazar Saat 
Osmaniye .. 17/ 11/940 Pazar 

" 
Bahçe .. 16/ 11/940 Cumartesi .. 

Kongre Reisleri ve 
Müşııhidler 

t 6 da Vilayet idare heyeti 

11 de Ziyk Kurttepeli 

16 da Nevzad Güven 

15 de .. ,. 

sonra Hasan Ataş 

.. •• .. 
9 da Ziya Akverdi 

9 da Kası rn Ener 

17 de Feyzi Oldaç 

T. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

.1 9 4 1 
ikramiye P 1 in ı 

KEŞlDELER : 

4 Şubat, 2 Mnyıs, 1 AEustos, 3 lkincitrşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
ı Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
8 

" 
1000 " - 3.000 " 2 

" 
7:>0 

" - 1.500 ,. 
4 

" 
500 

" - 2.000 
" 8 " 

250 
" - 2.000 

" 3:; 100 
" - 3.500 " " 80 

" 
50 

" - 4.000 
" 300 20 " - 6.000 
" " 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalmz para biriktir
miı olmaz, ayni zamanda talihinizi de dcnemiı olursunuz. 

r ~ 

Doktor Muzaffer Lokman 
Seyahatten dönmüştür ve her gün muayene

hanesinde hastalarını kabule başlamıştır. 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : 
1 - 1 lara malı ve yarışlara angaje Hf kan lngili 7. 939 doğumlu er

krk ve difi on dört baf tayla Hf kan Arap beş baf by açık artırma ile 
satılacaktır. 

2 - Artırma 1. 12.940 pazar gUnU saat on Uçte Ankara Hipodromun• 
da yapılacaktır. . 

3 - Muvakkat temiAat hepsi için BEŞYÜZ ALTMIŞ BEŞ lıradır. 
4 - Tayların pedilrileri Ankara, İstanbul , Adana, Bursa, İzmir, 

Samsun, Konya, Bahke~ir Veteriner .MIJdUrluk.lerine gönderilmi1tir. Taylar 
hakkında izahat almak istiyenlerin bu mudurluklere ve Haraya mUracftatla· 
rı ve i -ıteklilerin artırma gUn ve ~•atinde Ankara Hipodromunda bulunmala· 
rı ilan olunur. (10409) 124i9 6-15-25- 30 

Mürettip alacğız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ibti· 
yaç vardır , ldarebanemize mü 
racaatları 

Umumi neıriyat müdürG 

Macid Güçlü 

Türbozü Matbaası Adua 
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ilan 
Parasız olarak Adana 
Türk maarif cemiyeti 
pansiyonuna gireceklere: 

Pansiyor.umuıa parasız olarak 
girmek üzere müracaat edip evrak 
cemiyetimizde bulunan Lise , Orta, 
Ticaret okulu talebelerinin bu ayın 
onbirinci pazartesi günü saat ti) da 
birinci orta okulda hazır bulunma· 
lar1, 

Adına Türk maarif cemiyeti 

12468 8-9-10 

[t: y o: IROGRAMI t 1 
8-11-1940 Cuma 

8.00 Program , Saat ayarı 

8.0::l Müzik: Hafif program 

8.15 ~ians haberleri 

8.30 Müzik : Program 
8.50/ 
9.00 Ev Kadını - Yemek 

12.30 l 'rogram Saat ayarı, 

12.33 'Aüzik: Şarkı ve türküler 

12.50 J\jans haberleri 

13.05 Müzik: Oyun havaları 
13.20/ 
14.00 Müzik : Karışık Program 

18.00 1 'rogram, saat ayarı 

1&.03 Müzik : Radyo Swing 

18.30 Müzik : Büyük fasıl heyeti 

19.30 Saat ayan, ajans 

19.45 Müzik : Şarkılar 

20.15 Radyo Gazetesi 

20.45 Temsil 
21.00 Müzik : Dinleyici istekleri 

21.SO Konuşma (iktisat saatı) 
21.45 Müzik : Radyo orkestr111 

22.30 Saat ayan, Ajans 

22.45 Radyo orkestrası 

23.0 Müzik : Cazband 

23.25/ 
23.30 Program ve Kapanış. 

Pamuk -Hububat 
KiLO FIATI ---CiNSi En az En çok 

Ko-ca" 
---ı 

Ma. parlatı 
Ma. temiz~ 
Kapı malı 
Y. PamulU 
Klevland 1 

K. S K. S· 
12:75 -

-49,:>o-- 50 
----· 47 49 

60 
45 ---:ı 47 
60 ---sı:~ 

Susaam ı 18 -·-----__ 1_4 __ , 
-K.buAday 00 

Butday To. ı 
" yerli S,75 _ _ 

1
_7..:..J_5 __ 

1 

Arpa 1--~·~20 ____ . __ 4~,7_6 __ , 
Yuıaf • 4,50 

1 I 11 I 1940 
Kambiyo ve para 

lı Baakasandan ahnDUfbr. 

_:;Ur:.::••=----=------/---_ 
Rayifmark 
Frank ( Fransız ) O 00 
Sterlin ( in(iliz ) -5-20 

-0-o-lar--( ~Ame_,,._rika_' ~)-- 132 20 

Frank (İsviçre ) --00- --00 

TORKSôZO 

i LAN 

Ceyhan Ziraat Bank ından: 
2814 sayılı kanunun şumulü dahilindeki borçlaranı ödemeytn ışatıda adı yazılı rıhasın adları hiı 

zılı gayri menkulleri tahsili emval kanunu hükümluine röre müzayedeye çıkarılmıştır. 

Birinci ihale 16 11.940 kat'i ihale de 26.11.940 tarihinde Ceyhın idare Heyetinde saat 1 S te yı 
Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılarla diter alikıdarların bu gayri menkuller üzerindeki hak 

susile fıiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri1le yirmi pn içinde Ziraat Bankaaına bi 
lazımdır. Akai takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmadakça •lif bedeliain paylıımısandan hariç 
dır. 

Taliplerin şeraiti ötrenmek ve şartnameyi görmek istiyenlerin her rün Ziraat Banka11na 
ihale gününde idare Htyetinde bulunmaları ilin olurur. 

Dönümü Cinsi 
Gayrı mer.kulün 

Hududu Borçlunun iıim ve 

50 l"arla Ş Abdulhi~im G. imam Gaıi 
Ş. Mustafa Ce. Yol 

Kelimeti Kırımı zede Hacı Müct 

120 .. 

50 
" 

74 .. 
50 .. 
50 .. 
ıso .. 

30 " 

311 " 

8() 
" 

40 it 

312 " 

20 
" 

120 " 

311 " 

312,5 " 
300 .. 
253 it 

83 .. 

12S .. 

80 .. 

40 .. 

30 
,, 

90 u 

Ş Mehmet, Ga. Abdullah ve Salih B. Kırım 
Şi. Kara Yasin trpeleri C. Yol ve 
Mthmet Gazi 
Hacı Halit ve Musa Hacı ve yol 
ve hali 
1 van yetimleri G . Bahşiş Şi. Sa 
bibi srmt C. Hacı imam 

" 

it 

ş Göğüş g Şif c. tariki im şi. Ebülyrs ç ftliti 
Yol 
şa. Şıf ga. Rumeli tarlası ıi. 
Kara (,mail ce. tariki im 
şa. tariki im, ga. Şıf şi Molla 
Osman tarlası ce. Çok merye· 
mtnli 
ş 1. Gaybullah ga. H. Mücteba 
şi. Mehmet Ali ce. tariki has 
şa. islim Gazi kızı Halime ga. 
Nur Mehmet iken Halime ıi. 
Şif. ve hendek ce. sahibi senet 
ıa. Dikili taı ıa. Rahime şi. Kürt 
o. ce. Aslın Hacı 
şı, Halime binti islim Gazi gı. 
Halime binti Ebülleys ıi. 11bibi 
senet iken binti Ebülleys ce tari 
ki im 
şı. islim Gazi kızı Halime ga. 
islim Gazi kızı Halime ıi. Şıf ve 
hendek ce. sahibi 1tnet 
ıa. tarik gı. Şif olup ıiften tarika 
kadar 216 hatve şi. Mustafa tarluı 
iktn Hacı Bekir yetimleri ce. Şif 
şa. Ceyhao nehri gı. Bucak tlriki 
şi. Keleş bey hendeti ce. sahibi 
sentt 

it 

ti 

Konakotl11 

•• 

KOMkotlu 
D. Tış 

Konıkorlu 

" 

Mercimek 

" 

şa. Halime binli Abuailı gı. keza Konakotlu 
ıi. Şif ve hendek ce. sahibi senet Arknbey 
ıı. tariki jm ga. Halime şi şif ce. 
11hibi senet 

ti 

ıı. Kuru Ceyhan ga. tariki im şi. Bahriye 
Ali Osman otlu ce. Musa 
şı. tarik gı. Kuru Ceybın şi. Meh· Yalak 
met Çavuş ce. Hacı lbrehim 
Şı. Mehmet O. Sami ve yal G. 
Köprülü dere Şi. Batdat De· 
miryolu C1 Misis yolu 
Şa. küçük tarlası Ga. kurban 
Gazi Şi. Tarikiam Ct. Ceyhan 
nehri 

Çak~ldere 

.. .. 

Şa. Tarikiam ile H. Mustafa Karye civarı 
Ga. Hacı lbrahim ile Marıılı 
H. Ali kızı Emine Şi. Eminrl 
Ce. Aslan ile H. lbrahim 

Ş.. lsmail Ga. Tarikiaaa Şi. 
lımal 
Şa. Hacı Manga Gı. Tarik Şi. 
Şahıp Şi . Şı f 
Şa. Muıtafa mahdumu Ahmd 
izzet Ga. Topal Sarı Şi. To-
pal Sarı Ce Tarikiım 

" 

.. 

• 

" 

H 

.. .. ti 

" " " 

it ,, " 

" ., " 

ti " " 

,, " " 

it " " 

Haco Z. Jsmaj• ve o. 
ki ve Halime 

•• .. " 

" .. 

" 
,, 

Mercimek K. Hıca 

.. " ,. 

M. lılim Gazi kııı 
rialeri ve otlu Muaı, 

" " " 

,. 

Hacı lbrahi• '8. Ali 

" " " " 
Sadık otlu HllM 

.. .. .. 

.. ,, " 

Çakaldere K. Sadtk 

n " n 

" " ., 

,, 

" 

" 
,, 
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Ceyhan Ziraat Bankasından : 
Dördüncü sahifeden artan 

~anda beden terbiyesi 
~kelleflerinin faali yeti 
Kozan : 7 ( Türksörü mubabi
. n )- Beden terbiyesi kanunu 
bince kazamızda tesbiti ikmal 
rı mükellefler; bugün kongreye 

Dönümü Cinsi Gayrimeokulun Hududu Karyesi Borçlunun isim ve adresi 

• t edilerek İstişare heyeti reisi 
. akamımız Rifat Erdalın riya· 
de tot>lantılarını yapmışlardır . 

• 'ıı g r e y i kaymakamımız 
~ \le vec·z, gençlerin milli his· 
1 uyandırıcı canlı sözleriyle dolu 
hitabe iJe açtı . Müteôkibm asil 
arı Cavid Aral tarafından umu· 

e~ toklama yapılarak gençlerimiz 
halinde ellerinde bayrak olduğu 

' ~~ Yarınki çelik ordunun t>n can 
ıt nümunesi gibi başlarındaki 
6trna baş çavuşunun idaresinde 
'bhuriyet marşın·ı hep bir ağızdan 
ı· 1Yerek çarşıdan belediye mey· 
'lla kadar bir tur yaptılar : 
~iiıden fazla gençlerimiz bu da· 

rı ve fcendlİt::~ne tavsiye edile11 
.hayırlı ve faydalı vaz~frden çok 1 
~ bir sevinç duydukları yÜıfi. f 
tıı okunuyordu. -Emin Kurdoğlu 

~an Hususi Muhasebesi 
~ozan : 7 ( Türksözü muhabi
~ ) - Kazamız Hususi Muha. 
tahsilatı sevinç verici şekilde 
~ktadır . Kaymakam bu yolda 

'ı q~ gayret sarfetmektedir. 

ozanda gaz buhranı 
~ozan : 7 ( Türksözü muhabi 
tn )- Bir buçuk aydır zaman 
ao gaz buhranı kazada kendini 
ttdiği gibi bugünlerde yine gaz 

1llıaın1ş ve bu yüzden bir kısım 
~sıkıntı içinde kalmıştır . Kay
aınımız buhranı önlemek için 

di tedbirler ittihaz ettiği gibi 
t~İldiğine göre gaz ihtiyacını vi
~ldirmiştir . 

' ~i nüfus cüzdanı ve 
askerlik vesikası 

ld, ~dana Nüfus müdürlüğünden 
ttıttı nüfus cüzdanım ile 1~ inci 
~ alayından aldığım askerlık ve· 

11tııı zayi ettim. Gnek nüfus cüz 
~'n ve gerekse askerlik vesi• 

· ~ :Yenisini çıkaracağımdan es· 
~ııı hükmü olmadığım ilan ede· 

30 

20 

32 

10 

8 

30 

120 

80 

100 

25 

50 

60 

25 

25 

20 

80 

15 

25 

25 

40 

40 

.. 

il 

" 

•f 

" 
"· 
" 

•• 

.. 

.. 

h 

" 

.. 

.. 

" 

1 
t 

Şa. Tarikiam Ga. Başker Ali 
Şi. Recep Hacı Ce. Abdülka· 
dir . 
Şa. Şerif Ga. Rahmet o. Meb· 
met Şi Rahmet o. Mehmet Ce. 
Hacı Nenko 
Şa. Emin Ga. ibiş Şi. Hacı 
Yusuf Ga. Yakup 
Şa, Geldi Hacı Ga. Yusuf Şi. 
Yunus Ce. Murlay tarlası 

Şa Geldi Hacı G Hali iken 
Kayserili HaCJ Ali Şi. Yunus 
Ce. Hatice 
Sa. H. Osman Ga Musa ve
teseleri Şi. Hacı Osman ile Yusuf 
Ce Musa ve Kurban veresesi 

" 

" " 

Kaltaki Ar
kan Pay 

Konakoğlu 
Eski arkan· 
pay .. " 

Ş1. Yol Ga. Yol Şi. Yol H. Ab· " . il 

du1lah 
Şa. Asafar Ga. Hacı San( Ş. 
Tarik Ce, Kilisli Haç1 

Şa. Kerbane köprüsüne giden 
tch.ik Ga. Fındık ile göl Şi. 

Gök~b Osman tarlası Ce kar-
ye ile mabdut 
Şa. Süleymaı;- Ga. Selim Şi. Ha
lil Ce. Kadir 

f<onakoğlu a
datepe 
Ham dilli 

,, 

Şa . Keli Ga. tarik Şi. Muhacire ve. " 
rilen tarla Ce. Ômcr 
Şa. Veysiye tarlası Ga. tarik Şi. '' 
idris Ce. Mehmet 
Şa lldris Ga. Isa Şi. V cysiye 
taı iki Ce. Ahmet 
Şa, tarik Ga. Ahmet Şi. Mustafa 
Ce. ls1a111 

.. 
il 

" 

il 

" 

Şerlf ve Hacı Toros ve kerhane 
ve tarik 

Konakoğlu 

Ömer ve Hacı Recep ve Molla 
Naci ve Hali ile Mahmut 
Şa. Dere Ga. Avcı Mehmet 
Şi . Çorak Hasan Ce. Hacı 
fsmai! 

Muradiye 

Şa. Kara Ali Recep Ga. yol Şi. 
Seyit oğlu Ce. Kemer Hüseyia 

Şa. Nacar Ahmet Ga. tarikiam Şi. 11 

Rumeli Seyit Ce. Kemer Hüseyin 
Şa. Hacı f sınai) iken halen Hüseyin 
Ga sahibi senet iken Davut o. Hü 
seyin Şi. şeytan İbrahim Ce. Kürt: 
Hacı Mehmet 

" 

" 

" 

.. " 

" 

" il 

Hacı f brahim evratları Ahmet Ga~ 
zi, Durmuş Ali, Mehmet, Ayşe, ka· 
rısı Mekke 

" il 

" " 

.. " " 

" " 

Emin oğulları Sait Hüseyin 

n " " 

.. H .. 

.. il " 

,, .. .. 
.. il u 

•• .. " 
Davut oğlu Hüseyin 

-'' 
,, .. 

" .. il 

.. 
.. 

" " u 

.. " Şa, Hacı lsmail Ga. yol Şi. lb-
Çimeli köyünden Mth· rahim Ce. Kürt Hacı Mehmet 

ı. med Ali oğlu 323 do· 120 u Şa . tarik Ga. Mirza ve Adil Ce. 
"169 Bı'ldı'rı·k "'ereselcrı· 

Dikilitaş Hanife ve Daniyel Sultan 
\. ğuınlu: Bekir Tufan .. 
.........___-~~~~~-~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"""" 
~.._,_ Askerlerimize 

kabul ediliyor 

kışlık hediye 

' ···~ 
~ahı-amanca sınırlarımızı bekleyen askerlerimizi düşünen hamiyetli Yurt

~tın hazırladığı yün, fan ile, pamuk hırka, yün ve iplik 
~t~p, yün eldiven ve iç çamaşır Y ENİ olmak şartile Mer
rıı,l 
Q Ce kabul edilmeğe başlanmıştır. 

elrnekte olan kışm amansız soğuklan başlamadan önce verilecek bu he-
~ -~,. 1 

çok acele olarak yapıp anbarlarınıza teslim etmek EN KUDSi BlR 
"'N BORCUDUR. 

~ f-iarniyetli Adanalı f Bu Vatan borcunu ifa etmekte 
~ 

R'eç kaim f 
1- ~skerlerimize hediyelerini vermekte istical ediniz. 

12446 5-5 Seyhan Kızılay Merkezi 

'> 

ilan 
Ankara l.ci Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

Ankarada Koyun pazarında Konyalının kahvesinde ve Ulucanlar ma· 
hallesinde 55/ 12 ve 79 numarada mukim Mehmed'e: 

Karınız Şefika Akman tarafından aleyhinize açılan boşanma davası
nın duruşması sonunda: 

Kocalık ve aile vazifelerini yapmamak maksadile müşterek hanenizi 
terkctmiş ve bir ay zarfında evinjze gelmenize dair ilanen yapılan ihtara 
rağmen bir araya gelmediğiniz şahadet ile anlaşıldığından Kanunu Me· 
deninin 132 ve hukuk usulü muhakemeleri kanununun 240 ıncı madde· 
lerine tevfikan boşanmamza ve kabahatli olduğunuzdan 142 inci madde 
mucibince bir sene müddetle evlenememenize ve Şefikanın da 300 gün 
geçmedikçe cvlenememesine ve masarıfı muhakemenin size yükletilme· 
sine 19/ 10/940 gününde kabili temyiz olmak üzere karar verildiği ilan 
alunur. 12470 
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Suvare ASRi Si 

Dünya sinemacılığının bugüne kadar 
yarattığı şaheserler şaheseri 

Türkçe Sözlü 

Cebelüttarık 
Casusu 
• 

İngiliz Entellijans Servisi 
Beynelmilel casuslara karşı 

İlaveten: Dünya Havadisleri 

Ayrıca : Miki Mavz 

D•kk İ Localar satılmaktadır . . , 

ı a : Liitfen telefonla ayırtınız. ı'CEI 

MA'da 

TELEFON 250 I 
..___ ___ _..._ __ 

· .: . .r. · .. ~ · r .:.... .. ~ ·. · ·· ~ _· .. 

. .... ~". . : ... . . ·. \ 

Tu .. rkso··zu·· G t •. Okuyucularına, dünyanın her tarafında aze esı . vuku bulan hadiseleri giinü gününe verir. ====================== 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür kSÖ ZÜ Matbaası: rita, Bilumum Matbaa işlerini Türkiyede 
~===========:;;::;::;::::=:=:= mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder. 

-
Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 

Mücellithanesinde Yapılır. 


