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.. , ••• her yerde a kuruf GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

............. 
lngWz - llbaaa 
••kırı mlbadelell 

d Berlin : 3 (a. a.) - Önümüz· 
~kt-:tıatta 5000 lnailiz askerinin 

lllübadelesi yapılacaktır. Bu müna· 
Stbetıe bir kaç saat için Manş'ta 
lbuhasamat duracaktır. 

!!..••········· 

Yeni lran Şahı 

IRAN MECUSINDE 
GOROSMElER 

r Tahran : 3 (a.a) - J. Ekip· 
'•: Baovekil lran meclisinde ıu beya 
11•tta bulunmuıtur: Sabık Şah Rııa 
Pehıcvinin 680.000,000 riyal kıy· 
illetinde tahmin edilen meı.kul ve 
1•Yri menkul ı«-rvetine hayır mü· 
taaeseleri menfaatine olank el 
konuımuıtur. Haı.inei ha11aya ait 

ltıyınetli efya tamdır. Sab&k Şa· 
hııı yabancı memlekete çıkarken 
bertberinde götürmÜI oldutunu 
l'•lenhyabilirim. Sabık Şahın ya· 
~ .ı.ötirdGiü el)'UUA suf...-ı 
bit liıtesi parlementoya bildirile
Ct~tir 

Sabık Şah topraklanmız~ 
'Ylllırken yabancA memleketlerde
~i alacaklarından vaz geçtitine 
dtir bir vesika :imıalam11tır · 

Moskova 
kanuşması 

1 • t 
Lo,,J Bioerlırolı 

leonleran• lıararlarının 
İ.ri netice Nrecefini 

l>eyan ediyor 

BırH••• t'elllrl 
f Koıkova : 3 (a. a.) - Kon· 
t~ttnsın altı kararlannı ih· 
I;' eden bir muhtıra diln 
toreaııinde üç heyet reisi, M,olo· 

f • Biverlırok ve Harrimın ta· 
~~dan. imıalanınııtır. ~~rahhu 

l etlerı azaaı dün Lenının me· 
lttını ziyaret etmiılerdir, 
ili t.fos"8va 3 (a. a.) - Lord 
) Vtrlırok gazete muharrirlerile 
'lltıtı görüımede demif\ir ki : 
~ ~Stalin, Molotof, Litvino~ ve 
be trımanla birlikte Kremlınde 
:h~ i'ce çalıttık. TercümanhA'ı 
e. llız l-en va Litvinof yaptık. 
():: So\lyetlcr birlitine yapılacak 
~_,.dıının tok gtç olacatına dair 
~n iddiaları hakkında ne 
d, d6tün(i hir muhabir Lord· 
tej:· •ormuıtur. lngiliz heyeti 

1 
fU cevabı vermiftir : 

~ - O kadar geç detildir. 
bit~ lconf erans bu kadar çabuk 
dtr tıne ıöre. malzrmede o ka-

Çtbq)c gönderilecektir . 

• ,.,.. 11111n .. . 
~,. ... .... ... 
latlt!'11~t_?n : 3 ( a. a. ) - Ga· 1,,111 •~tuıüne röre , Amerikah· 
ll'-'lh l'Uıde 62 ıi Amerikan do
~:••ııın Alman gemilerine her 
Htde e •tcı etmeıine taraftar , 

28 i iae buna nnıırııdır. 

Yeni bir Koordi
nasyon kararı 

, ....................... . 

• 
i 

UZAK SARITA 
GfHil HlREllT 

. 1111 blD ı., •• 
aıllerl ıanlta 

.......... . .... -· Ereğlideki Kömür Havzasmda 
ücretli çalışma mecburiyeti kondu 

• Şanghay : 3 (ı.a) - Bir Japon 
resmi teblitine göre, Humman 
eyaletinde yapılan son hareUt eı· 
nasında Çınliler 62,000 ölü ve 

Ankara : 3 (Türksöıü muha· 
birinden ) _ Eretli kömür hav· 
zasına 161.1.molaD' maden direkleri
nin temini için orman kesiminde 
ve nakil işinde ücretli iş mükelle· 
fiyeti kurulması ve nakil ;vasıtala · 
rına ücretli çalışma mecburiyeti 
konulması Koordinasyon heyetin· 
ce kabul olunmuştur. Bu kararın 
tatbikine derhal geçilecektir. 

Tlrll BUID BlrUll 
amaml llongreıl 
Ankara : 3 ( a. a. ) - Türk 

Baaın Birliti umumi konıreai1Jin 
3 Sonteırin 941 paıarteai günil 
Ankarada toplanmaaı kararlaftı
rılmııtır. Umumi kongre Birlik 
kanununun yedinci maddeıine gö· 
re : 

A - Ankara , lıtanbul , iz. 
mir, Adana ve Trabzon bölgele
rinin idare Heyeti ve hayıiyet 
divanlarının reialerinden . 

B - Her ıiyaıl gazete ve ıl
yasl mecmua emrine gönderilec~k 
imtiyaz aahibi veya baımuharrır 

veya neıriyat mfldirfl, veya yazı İl· 
leri müdürilnden; 

C - Anadolu ajanll milmu · 

silinden; 
ç - .... .,.. lleyeti 

reia ve ualanle ytbek hayliyet 
divanı reiı ve aule.nmda•: 

D - Matbuat um11m midi· 

Sooyedere •i>re: 

Almanların 
büyük kaybı 

Avam 

Londra: 3 (a. a )· 

Avam Kamarası, hü 
~'6 4imat.- takıi· 
rini ittifakla tasvip 
etmiı ve vahır teca· 
vize karp yaplaa 
bu mücadelede Rus 
milletini müttefik o-

(Geriıi ilçündl sahifede ) 

Kamarcuı Bir Toplantı Halinde 

Aoam r{Kamoıanıulo ............ ,._ -
-

Reis demiıtir 
ki: 

• - Rullar' 
"l&Wiit .... , .... 
detU ........... 
Ruaya'JI mldafu 
etmek için kalma· 
manca~-

Leningrad 
kapısında -

. 
OnJedlnal ııı - Sayı 1 ıu 3 7 

C. H. PARTİSİ 
===== S.ylıan Te,lıildtı ===== 

KONGRELERİ 
V l TAIASLIRIMIZIN KONGRELERE GOSTERDIGI ALAKA 

Merkez kazaya batlı Cilm· 
huriyet Halk Partiıi Nahiye Q. 

caklırı kongreleri Teırinievvelin 

birinde bqlamııtır. Bunlardan Mi· 

ıiı, Karahıcıh Ocak kongreleri 

diln bitmiıtir. Karatq , Yürqir, 

Tuıla Aıatıcanip phir nıhiyuine 
batlı Ocaldanın kongreleri de de· 

vam etmektedir. 
Bu Ocaklara batlı biitiin hem• 

ıerilcrimiz kongrelere iftirlk et· 
mekte ve dileklerini izhar eyle· 

mektedirler . Parti tefkil.tımııın 

bu . kongreleri ay aonuna kadar 
çahımaya devam edecektir. Ocak 
kongreleri neticesi , her aamın 

oldutu aibi Parti vilayet konıreıi 

toplanacaktır. 

a.neıte ıın 
ltlr•alattaa 
•ı•ııfDı•ıı 

Nevyork : 3 (a. a.) - Ruz· 
velt, Koliyer mapıın mecmUU1n· 
da yazdıtı bir makalede diyorki : 
Hitlerle mümkün olan yerine ba· 
nt onun mutlak kurette teslim ol· 
muından sonra yapalacak banfbr. 
~~ ıi 1 • ,, •• t g? 

bir MıJfta •-.•terler ve ku• 
dlfa cİİaDİar tuYdltJeriDe ne beler 
batlı iMler Nuilerde o kadar 
batla kalacaldanbr. 

Amerikan mlletinin bGyGk bir 
ekseriyeti Hitlerin muzaffer olma-
11, ne demek oldatanu Anladık· 
dan sonra, bltuaftı\ hakkındaki 
detiftirmiflir. Şimdi ilk defa ola
rak qiklrd1r kh Amerika birlefik 
devletlerinia maddi emniyet ve 
istilcllli fimdiye kadar elinde bu
lunmaktlldar .. Demokıuinin de ya· 
PJll uını ile birlikte .,m tehlike 
brtmDda kaldıfl qiUrdır. 

1 t•ldllıia 
111 ........ 

= Anlıoro 

1 Bitlerin 
Nutku 
Molllowadalll 

lloDleranı 

B 
uıfln bilUln demokraai mat. 
buatı Sovyet Ruıyaya artık 

yardımın bir ıel halinde ba1-
layacatını yazmaktadırlar . Moa
kovadaki mevıilerin konferanıı 
mümk11n oldutu kadar ailratle 
neticelendirmeıi anlatıyor ki Sov
yetlere yardım hareketi arzu edil· 
mektedir. 

Mihver matbuatı iae tamamen 
buQun aksini iddia etmekte ve 
ve konferanıın efkirı umumiyeyi 
oyalamaktan bqlı:a bir gaye ta
kip etmeditini kaydetmektedir • 
Bil koafenu japonyada ideli 
~ • .Japmrala 
.aaifett ....... eltactır. 

Şimdiye kadar SovyetJer Ame· 
riba ve lafiliz milletine pek fena 
tanıblmlfh. Bu konferans bu te· 
lakkileri de ortadan kaldıracak 
bir vesile olmuftur. 

lnailtere ve Amerikanın Ko
mlniıtlite taraftar olmadıtı mu· 
hakkaktır . Fakat ıimdi bu Dev-

letler Naziliti daha bilyilk bir 
tehlike kabul ettili için Sovyet 
Raayaya teveccilh etmiftir. 

••• 
Hitler bir nutuk ıöylemiftir • 

Fibrer ba nutkunda lngilizlerin 
kapa kapı yardım dileaditinden 
bahaetmif , bu harpten yalnız 
Kapitallıtlerin mutazarrır oldutu
nu anlatmıttır. 

Londra : 3 (L L) - Reuter 
ajlDIUlın bah \kdeniıinde bulu· HiUer Ruıyadan da bahsede· 
nan buıuıt muhabiri bildiriyor: rek, Almanyanın Rusya aleyhinde 

Hafif lnpiz deniz kuvvetleri bir feY dtlfilnmeditini ve fakat 
Paar Abahı l~yanın PantellAria Ruıların Almanya aleyhinde ba-
ltalyan deniz üssüne hücum ede· zırlıklar yıtptıtını ve bu hırekltı 
rek bq dakika içinde hedef üıe· önlemek mecburiyetinde kaldı-
rine 122 obüs atmıılardır. tını ı6ylemiftir. 

l~anlu tamamiyle ptlun Fihrer , Stalinin kendisinden 
b'1' ~ pldildeıiadeD bunda a· 1 Çanak.kalede iller iıteditini be
teflerine ancak bombardıman bit· yan etmiı ve Ruıların herıeyi 
tikten sonra mukabele etmiflerdir. ' tahtp. edecek kadar hudutıuz iı· 
Ablan obüslerin biç biri pmileri· tekleri olduQıınu ve Moıkovanıa 
miıin bir mil yakınına dahi dif· imıalanna itimat edilemiyecetini 
memiıtir. Umanda remi mevcut anlatmıftır. 
olup olmadıflnı fÖremedik ancak 
ateıi kesdilimiz zaman bir çok 
noktalardan duman sütunları yük· 
seliyordu. 

••• 
Avuıturalyada Bqvekil çe· 

kilmiı ve yeni kabine tetekktu 
etmiftir. 

Adlige T eşkilitında 
Yeni Değişiklikler 

Bir ,,. ilıl .,yı1ı crJlqe oyırına lıomi•yonları er• 
flutN ayı ipnJe •li rr11Mederini Joltlarmof olclrıla laalJe 
terli Jelterintl• adlan 6ıılrınmayanlann itircıMcrnnı Jtn 
inceleın.,. ""la"'lflır· Adlqe Ve,.tleti yeni 6ir tayin lıa
rarn11111aal ,__,.laındlaclır. Lid• 6upnlera 71Mei tatlilıe 

-~· 



Sayfa 2 TORKSOZO 
4 Birinci Teşrin 1941 

Günün Mevzula_r _ı l ·l ··. HAB 
. ·' 

ı Yan kılar' dan : 

1 6 Z DM CZE 

JAPON EMPERYAl i ZM İNİ 
HAZIRUYAN ESASlAR Valimiz 

- Bölgede -

Pamuk mibzerleri 
satışı sona eriyor 

1 UYGUN SOZ 
j o il hamlesi ilk başladıkı .. zsman 

biıcle bunu "eldcn:geldiği ka· 
J dar yeni Türk kelimesi bulmak 

YAZAN: Rem:zi Ramazan A hl Tetkikatta 
ve kullanmak,. şeklinde anlıyanlar 
çok olmuştu . Bu gayretle bulun · 
muş ve kullanılmış sözlerden ço· 
ğu bugün bırakılmış , unutulmuş, 
bu yüzden çok gerekl i ve çok 
yerinde ba1.1 kelimelere de yazık 
olmuştur. 

• VI • ı ........................ ı Ziraat Vekaleti tarafından A
merikadan celbedilip pamuk çift. 
çilerine beheri 275 lira mukabi
linde Pamuk Üretme Çiftliği Mü
dürlüğü tarafından aatılmalda oları 
pamuk mibıer makinelerinin sa
tışı bu ayın on beşinde nihayete 
erecektir. 

tekrar mücadeleye ve istila te

şebbüslerine'" girece~i muhtemel 
değil:muhaklcaktır. Çünkü, nüfu
su fevkalade kabaran, ı.irai ve 
madeni bakımdan çok fakir olan 
koca ve a1.imli bir Japon mille
tinin aç sefil ve mahpus bir hal 
de bırakılmasına imkan yoldur. 
Harbi umumiden onra f akrü 
zaruret ve versaille muahedesi
nin ağır ve in afsız hükümleri al· 
tına alınan Alınırnya, kendisini 
bu ağır şerait :ve ahvalden azbir 
zeman içerisinde nasıl kurtardı 

ve bu gün, o haksızlıkları tamir 
etmek maksadiyle dünyayı kana 
boğmak mecburiyetinde kaldı ise 
Japon yadan da daha büyük :şey· 
ler beklemek elbette daha yerin
de olur. Çünkü, bugünkü Japon 
yanın haiı oldugu avantajlar do 
layı iyle, Japonya daha çok mü
sait şartlar altında lıare!ket ede· 
bilir. Ona yani Japonyaya, Japon 
milletini bugün ve yarın 1.ıesleye
bilecek menhalor temin edilmez
se Aks ) ı şarktaki bu müthiş 

tehlikenin önüne bugün geçilse 
bile, yann geçilemez. Her millet 
gibi onun da taayyüşe hakkı 
vardır. 

Müsellah yayılma 
Fevkalade bir tempo ile ar

tan Japonların, adalarında iaşe 

imkanlarının gittikçe azalması, 

Japonyayı anavatan dışında ge
nişlemrğe sevketti. Evvela 1875 
te Hokaido ada ının şimali şar

ldsindcki bütün Kuril sıra adala
rını aldılar. 1876 da l:Sonin, 1879 
da R) u - Kyu ve 1891 de Vul
kan adaları Japon) a} a ilhak 
olundu. 1895 ·de de Formaz 
ada ını işgal eltiler. 1905 te Sa· 
halin adasının cenup kı mını Rus · 
!ardan aldıklarından sonra Kora 
) arımadasıda nüfuz etmeğe baş 
layan Japonlar bura} ı da 1410 
da ilhak etm<"ğe muvaffak oldu
lar. 

Umumi harbin ilanını mute
aldp bu mücadeleye karışmak 

istiyen Çın 6 ağu tos 1915 de 
bitarafıığını ilan etmişti. Fakat 
Avrupanın kanlı muharebelere 
sahne oluşu , Japonyayı, cmper· 
yelist siya etıni tekrar ole alması
na sebep oldu. O :z.aman Jaı>on
yada mü ellah yayılma taraftarlı

ğının en büyüh da) isi olan cSi
yah Ejderha> cemiyeti bir be
yenname neşrederek e1.cümle 
şöyle diyordu : cDünya ahvalı

nrn cereyanından meharetle is
tıfade ederek, büyük emperyalist 
siyasetimi1i tahakkuk ettirmeğe 

çalışmalıyız, İşte Japonyanın Çin 
meselesini ür'atle halletmesi için 
mü ait fırsat 1 Böyle bir fırsat, 

daha yür.lerce sene geçmeden 
t::lımize geçmer.. Çindeki vaziyet
ler, bunun tahakkuk etmesini 
kolaylaştıracak şeoildedir. Japon
yanın mülhem ve mukadder va · 
zifesi şimdi harekete geçmektir.> 

Nitekim Almanyanın proteı

tolarına , Çinin muhalefetine, A
ınerıkanııı kuşkulanmasına rağ 

men, Japon a_kerleri 11 trşrini

sanide T in - Tao'yı işgal ettiler 
ve Çini, barı şartlar ile Kiao -
Jeheou'nun iade edılmesi ihtima· 
li yanında Çin hükumeti tarafın· 

dan bedava hiç bir bü) ük dev· 
Jete arazice menfaat lemin edil- ı 
miyeceği ve Port Arthur'ın icar 
mukavelesinin 99 sene daha 
temdit edilmesine mecbur etti
ler. Çin, her nekadar hariç mem
leket hakkının kaldırılmasını, ki
ra ile verdiği arazinin iadesini, 
Kiao - Teheau'nın geri verilme
sini ve gümrük rüsumunu isiecliği 
gibi _tayin etmek hakkının tanın· 
masını temin ettirebilmek ümi 
dile 2 ağustos 1917 de Almanya 

ve Avusturalyaya karşı ilanı harp 
etti ve versailles konf eran ına da 
iştirak etti ise rle ümit ettıklerin
den çok aı bir ~ey l.:oparabildi. 
Vakıa Japonlar mu an en bir 
müddet içinde Kiao - Teheau'- : 
nun tahliye edileceğini taahhüt 
ediyorlardı. Fakat o ıamana ka
rlar elde ettikleri bütün iktisadi 
mcnfaafleri muhafaza ettiklerin · 
den dolayı, Çin çok birşey Jca. 
zanmış olmuyordu. 

Bundan başka, Japonya, ce
nubi büyük ok} nnu:;ta bulunan 
Maryan, Korolin ve Marşall ada
larından ibaret Alman mü tem -
lekeleıinin bü} ük lcısmı üt.erinde 
bir manda hakimiyeti elde etti. 

Valimiz Bay Faik Üitün Kaza 
işlerini mahallen tetkik etmek 
üzere Karaisalı) a gitmişler ve tet
kiklerine başlamışlardır. 

Valimizin Pazar günü avdeti 
beklenmektedir. 

Bir Çeltikçiye 
Ceza Verildi 

Kadirli kazasında kaçak ekil
di~ini yazdığımız Çeltik sahası 

hakkında mahalli Çeltik komis
yoncusu kurutma kararı vererek 
sulannı kestirdiği ve cezayi nakdi 
ile mütecasirlerin tecziye edildik· 
leri haber alınmı ştır. 

ı Okal tabslıatı ı 
f için bir proje J 
ı M••rlf Yeklletl, me•· ı 
ı lekl tedrlaat mU•t•••r· ı 
ı lıOı, yu rdun birçok yer- ı 
ı lerlnde açılacak olan ı 
ı mesl ek okulları ıçln ı 

ı BUyUk Millet Mecllaln- ı 

ı den alınecak tahalaat• ı 
ı dair olan kanun pro)e· ı 
ı lerlnl hazırlamaje b•f· ı 
ı lamıftır. ı .......................... 

B. SOKUTI SÖZ(H 

Çiftçilerimiı bugünden evvel 
makineleri mübayaa için ı:tlakadar 
daireye alon halinde müracaat 
etmektedir. 

YEN} ATIŞ FAALiYETi 
PROGRAMI HAZIRLANDI 

Japonyanın, bilhassa Çin top
raklarına el uzatmasından endişeye 
düşen lngiltete ve Birleşik Ame
rika Devletleri, Çin meselesinin 

Kaçak ekilen bu saha altı 

parçada 10.5 dekar kadardır. 

MERSiN EMNiYET 
MÜDÜRÜNÜN NAKLi 

Malatya lpUk şirketi 
amam mldlrtl olda 

Adana Atıcılık ve Avcılık 
Spor Kulübü İdare Ht:.} eti Bölge 
binasında Beden Terbiyesi Mü
dürü Bay Rıza Salih Saray ol
duğu halde bir toplantı yapmış , 
yeni poligonda atış müsabakaları 
için bir program hazırlanmıştır . 
Bu program mucibince Lütün A
danalılar atışa davet edilmiştir • 
Program kati ş~klini alınca ilan 
edilecektir. 

ve harp donanması miktarının 

müzakeresi için bir konferans 
toplanmasını istediler. 12 teşrini
sani 1921 den 6 şubat 1922 ye 
kadar devam eden, Washington'. 
da toplanan bu konferansa 9 dev
let iştirak etti. Bu konferansın 

neticesi olarak, Japonya 1915 de 
Çinden aldıkt imtiyazları terk, 
Tsin • Tav'yı iade etmek mecbu
ri)·etinde )<alıyor, lngiliz ittifakını 
da kaybediyordu.{1) ~undan baş
ka, donanmasının tonilato:ı.u lnsil
terenin 5 ine mukabil 3 ve Ame
rikanınkine i'Öre, 5 olarak tayin 
ediliyordu. Bu suretle rakip em· 
peryalizmin müdahale.si, Japon 
emperyaliLmini muvakkaten geri
letmiş oldu. Fakat ondan sonra 
Çin ihtilalinin takip ettiği inkilap 
gayesi muvaffakiyetsizliğe uğrayıp 
Çini tekrar eski anarşi vaziyetine 
düşürmesi, Japon askeri ve milli 
yctci mchafıline Washington hezi
metinin inlikıtmJnı almak fırsatını 

verdi. 

Mançuriyi Japonyanın herhan· 
gi bir tecvüzüne karşı müdafaa 
edecek olan büyük devletlerden 
Bolşevik Rusyanın beş senelik ik· 
tisadi islahat programını tatbike 
çalışması; Birleşik Amerika Dev· 
!etlerinin tam bir iktisadi buhran 
içinde bulunması; lngilterenin 
Hindistanla Fransanın da Hindi
çini ile meşgul bulunması Chang 
. Kai • Chek'in de ciddi bir mu· 
kavemet göstereceğe benzememe
si; Japonyanm Mançuriyi fethet · 
mesine müncer oldu. (1931-1932) 

(/) - lngiliz · Japon iitifakı: 
/ngiltereye 1904 de Rus kudreti· 
nln eıilmesini (çünkü, o %aman 
Çarlık Ruıyası Hinci denizine in· 
mt!k ve Hindl~tanı tle · geçirmete 
çalışıyordu). 1914 de de Alman· 
paya karşı Hindistanın emniyeti· 
n( 16min etmişti. 

- Sonu var -

Mersin Emniyet müdürü bay 
Nureddin Keskin Boranın Van 
emniyet müdürlüğüne tayin edil· 
diği ve Mersin emniyet müdür
lüğüne de Elazığ emniyet müdü
rü Halim Saatçının tayin edildi~i 

haber alınmıştır. 

Çeltik mltebasıııı 
tetkikata çıktı 
Vılayet Ziraat müdür vekili 

ve Bölgemiı. Çeıltik mütehassısı 
Bay Harun Onuk vilayetçe iÖrÜ· 
len lüzum üzerine Bahçe kazasın· 

daki Çeltik işlerini mahallinde tet~ 
kik etmek üzere dün Bahçeye git
miştir. 

Mütehassıs Pazar günü avdet 
edecektir. 

TÖMÜKT[ BİR 
MARAHGOZCUlUK 
KURSU A~IUYOR 

Maarif Vekaletinin tenıibi ile 
vilayetimi1. dahilinde bir marısn
gozculuk ve demircilik kursuııun 

açılmasına karar verilmit ve kur
sun öğretmenleri ~e lımir \ c 
Konyadan tayin edilmitlerdir. 

Ô~rendiğimize göre , maran
gozculuk şubesinin öğretmeni şeh· 
rimize gelmiş bulunmaktadır . A
çılacak kurs ilk olarak Tömükte 
faaliyetine başlayacak ve beş ay 
faaliy~tten sonra diğer münasip 
bir kR)'Pe _faaliyetine devam ede
cektir. 

KULÜP TEFTiŞLER/ 

Bölgemiz Beden Terbiyesi 
Müdürü Rıza Salih Saray dün sa
bah Malatya Mensucatla Milli 
Mensucat Gençlik kulüpleı ini tef. 
tif etmişlerdir . 

Mersin Turyağ fabrikası mü· 
dürü ve Halkevi reisi B. Sükuti 
Sözenin Malatya bez iplik şirketi 
umum müdürlüğüne tayin edildi· 
ğini memnuniyetle haber aldık. 
B. Sükütı Sözen uzun müddet A
danada bulunmuş ve kendisini 
muhitimize çok : sevdirmiş, çalış· 
kanlığı ve yurd everliii ile ta· 
nınmış bir arkadaştır. Yeni vazi· 
fe.,inde kendi ine büyük başarılar 
dilcri1. 

B. NAZMİ DÖNDO 

1 

fabrikaya ait iş!eri takip için 
bir haftadan beri Ankarada bulu
nan Malatya bez iplik f abrika11 

1 direktörü B. Nazmi dün ~chrimi-
ze avdet etmiştir. 

Ylzme rekortmeni 
bölgemize girdi 
Türkiye 1500 metre yüzme 

rekortmeni Halil Talhan Bölge· 
mize iltihak etmiştir . Bu genç 
yüıücümüıün rekorunu ~imdiye 

· kadar hiç bir bölıe kıramamııtır, 

Ceyban 
mıaın 

Kaymaka· 
tedklklerı · 

Ceyhan : 3 (Türksöıü muha 
birinden ) - Kazamız Kayma
kamı B. Sadi Çital bugün ka:ıa
mıza bağlı Kırmit nahiyesinde ve 
bu nahiy~ye bağlı köylerde tet
kiklerde bulunmuşlar ve köylünün 
dileklerini dinleyeı ek köylümüz 
ile yakından alakadar olmuşlardır 

IJ/R ADAM DÜN 
TEVKiF EJJ/LD/ 

Hürri)·ct mahalleainden Mer
yemi yaralamak ve gece evine 
girmekten suçlu Aziz Ünal 2 inci 
Asliye Ceza mahkemesi kararı 
ile tevkif edilmiştir. 

---+=: 1 
-----r=UZAKLARDAN BABER ..... J-·--

Geçen harpte ordu gazeteleri -Pamuk yurdu 
Geçen umumi harpte Alman ordularında ne 

kadar ıazcte çıkarıldı~ı hakkında toplanan malu
mata göre ilk çıkan gazele Hohnacker Nachrich
tendir. 

Alsaste Eveaux civarında:Hohnack mevkiinde 
oturan ikinci Bavyera redif alayının dördüncü 
bölüa-ü başçavuşu Max Edmier bu ıaıeteyi 

teıis etmiş ve isminide bu:mevkiin adına izafe ey
lemiştir. Bu iezete 1914 senesi 14 eylülünde tesis 
edilmiştir. 

Seferi ordularda intiıar eden en mühim iaze 
teyi Davyera veliahti Prens RuhrAht tesis etmiştir. 
Lil . harp iazcte; i Liller Krierszeitunsr ismi werilen 
bu ı•zetc üç ıünde bir defa çıkmakta idi. Tirajı 

I 
85.000 idi. Gazetenin mesul müdürü yüzbaşi Hoec
kerdir, Lil de vaktiyle Fransızca çıkan Echo du 
Nord un matbaasında f ransızca harfler ile dizili-
yordu. 

• • • 
Son istihsal edilen malumata iÖre Avrupada 

en çok pamuk;yetiştiren memleket Yunanistandır. 
Pamuk ekilen arazi on sene zarfında 18.500 hek· 
tardan 80.000 hektara bali~ olmuıtur. 

Pamuk mahsulüde 30.000 kentaldan 190.000 
kentala çıkmıştır. Makedonya . ve Trakya hesaba 

katılmassa bile Yunanistan Avrupanın en mühim 
pamuk memleketidir. 

Köyllmlz bayvan 
yemi hazırlayacak 

Ziraat Vekaleti teşkilAtına ve 
ViUiyf'te gönderdi~i bir tamimde 
daha şimdiden :ı hayvan yemi te. 
derik edilmesini ve kış içinde 
hayvan ölümüne ve lüzumsuz ke· 
~imlerin önüne geçilmesini, hay· 
van yeoli tedariki için köylümü
ıün memurlar tarafından aydınla
tılma'lını , hatta imece usuliyle 
hayvan yemi tedttrikinin temin 
edilmesini bildirmiştir. 

Veteriner tababet 
şabaıl llıtlıasıarı 

Ziraat Vekaleti veteriner ta
babet şubesinde yapılacalc ıhtisaa 
lar için bir niıamname projeıi 
hazırlamıflır. Projeye göre vete
riner tababette 4 şubede ihtisa 
yapılacaktır., 

Bu şubede dahılly~. hariciye 
ve cerrahive, Hiyyen zeoteknidir. 
Bu ftıbelerde ıhtisas yapmak için 
Ziraat VelcAletince tayin ve ilin 
edilecek şubelerde en az 3 yıl ça
lı;mı~ ve ehliyet almış :olmak la
umgelecelctir. ihtisas namzetleri 
için devam ettikleri şube ve kı
sımlar her iki ayda bir VekAlete 
rapor vereceklerdir. 3 yıl çalışan 
namzetler nazari ve ameli olarak 
imtihan vereceklerdir. 

imtihanda muvaff alı: alamı yan
lar en aı iki yıl daha ihtisas şube
ltrınde Ç$lııacaklardır. lhtisa:. müd 
delini ikmal etmiş olanları blr yıl 
içinde ihtisa ~ahadetname:.i veri
lece'ktir. 

l!/R EVE TAA RRUZ 
EDENA DA M 

Alidede mahallesinden Şeyho 
kızı Medinenin evinin kilidini kır
maktan ıuçlu aabıkblılardan Ali 
Güro l inci Aıliye Ceza mah
kemesine verilmiş ve neticede 
tevkif edilerek duru~ma ıonraya 
bırakılmı~tır , 

BiR ADAM DôCMÜŞ 
Kemalettin adında bir fahsın 

Bedri inalı döğdüğü şikayet edil
diğinden tahkikata başlandı. 

MERCiMEK HIRSIZI 
Ahmtt Yıldır isminde birisi 

Rasim Dilmacın 18 kilo kadar 
mercimeğini çaldığından polis ta. 
rafından tutulup adlıyeye teslim 
edilmiıtir. 

BiR ELi BIÇAKLI 
TEVKiF EDiLDi 

Fuat iı;minde birisini bıçakla 

yaralamaktan suçlu Hüseyin Yıl

maz mahkemeye verilmiş, sorgu
u sn u müteakip tevkif cdilmi~tir. 

Millf Şefin yeniden h ı t. verdi 
ği, yeniden başlattığı dil avaşın· 
da ise hareket noktası şudur : 

"Elden geldiği kadar yaban· 
cı kelimeyi eksik ve aı. kullan· 
maki., 

Bu, dil zenginli~ini eksiltmek. 
manalardan, anlamlardan fedakar· 
lık etmek değildır . Kulağınm:a ve 
gözümüze yabancı kelimeden tik· 
sinme terbiyesini vermek. kendi 
ııözlcrimiıin öz ve ısrık ahengini 
duymaklıt her bilgiyi , her duygu· 
yu ve her haberi söyliyecek ve 
yazacak bir dilimiz olacaktır. 

Bu arada en çok dikkat ed~
ceğimiz şey, yeni yabancı kelime· 
lerin akınını Önlemek olmalıd ır. 
Bir lstsnbul gazetesi hakh olarak 
resmi ilanlara bile sokulan lojman 
kelimesinden şikayet ediyordu. 

Bir dostum da at yarışların· 
dan bana uğradığı ve orada ava~ 
avaz duyulan plase ve ganyeo 
kelimelerini yersiz bulduğunu sö.r 
ledi . Bir belediye ilanında tro· 
tuar kelimesini görmüşler. 

Bunu duyan bir dostum 
- Yabancı kelime ku ı lanma 

müsadeniıle burada bır Osmanlı 
kclime,;i kullanayım . gayretkeşliğt 
sokağa düşmüş! 

Diyordu . 
Ne sokakta, ne apartmanda; 

ne okulda, ne gazetede, hiç bir 
yerde, artık, bu gayreti, hayır 

iayreti de~il, gayret izliği gör· 
meyelim . 

Ôzümür. Babiı çamurundarr 
yapma değildir; sözümüzde Babıl 
kulesi olmıyacaktır. 

GönlümüL som Türk oldu~u· 
na göre, dilimı~ de tüm türkçe 
olmak gere tir. 

TÜRKiYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 
Cumaertesi 4 10.941 

7.30 

7.33 

7.45 
8.00 
8.30/ 
8.45 

13.30 
13.33 
13.45 
14 00 

14.30 

14.40/ 
15.30 

18 00 

18.03 

18.40 

19.00 

19.15 

19.30 

19.45 
19 . .55 
20.15 
20.45 

21.00 , 
21.10 
21.45 

Program ve memleket s& 

at ayarı 
Müıık : Hafif Müzik (Pi.) 
AJANS haberleri 
hlüzık: Senfonik progral1> 

Evin Saati. 
Program ve saat ayan 
Müzik : Türkçe Plaklar. 
AJANS haberleri 
Müzik: Türkçe P 1 a k 1 a t 
pro2ramının ikinci kısını

Ankara Sonbahıır At ya· 
rışlarının tahminleri. 

Müzik : Riyaseti Curııhı.11 

Bandosu. (Şef ~ ihsan KiW 
çer.) 
Program ve memleket Si 

at ayarı 
Müzik : Geçid Progral11

1 

(Yeni sesler.) 
Müzik: Radyo Caz ürke'· 
trası. (lbrahim Ôzgür ye 
Ateş Böcekleri) 
Konuşma : ( Kahrarnanl•r 
Saati.) 
Müzik: Radyo Caz Ve 'fstl' 
go Orkestrası prograrn10111 

devamı. 
,e 

Memleket saat ayarı 

ajans haberleri. 
Konuşma: (iaşe Saati.) 
Müzik : Fasıl Şarkıları 

R~DYO GAZETESi ve 
MUZIK : Kanş.k Şarkı 
Türküler. 
Ziraat Takvimi ve Toprıı~ 
Mahsulleri Borsası ri· 
Mözik: Dinleyici lstclde 
Konuşma : ( Günün Mes' 

leleri.) 

22. 
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D·ış HA·BERLER 
Ortaşarka ge
len malzeme 

Kahire : 3 ( a. a. ) - Orta· 
l•tlta büyük miktar !arda Ameri
k.n harp malzemesi gelmektedir. 
Aın~rikan limanlarından Ortaıarka 
fit1r1ek üzere üst üste hergün bir 
~•Pur hareket etmektedir. 

INilL TERE ÜZERiNDE 

Londra : 3 ( a. a. ) - Hava 
neıaretinin dün akşamki tebliği : 
2 Teır:nievvel günü düşman ln
Iİlttre üzerinde hiç bir hava fa
•liyetinde bulunmamııtır. 

llıııaada BIDdlstaaı 
ve lapoa vazlfetl 
TokyCJ : 3 ( a. a. ) - Jonayted 

~reı : Reıml ıözcü lşıyi ıu be
hnatta bulunmuştıır : cHollanda 
liindiıtanı Ruıyaya çok miktarda 
lilalıeme gönderse bunu bizzat 
biıe karıı doıtane olmayan bir 
btreket gibi telaHi edeceğiz. Ja
Ponyı ile Hollanda Hindiıtanı 
ltaıındaki ticari mübadeleler ıim· 
dilik durmamııtır . Fakat Batav-
1idaki konıolosumuı Hollanda 
liındistanı makamlari} le müıake· 
relerine devam etmektedir . Hi
len baılıca müıkülitı tediyat me· 
•eJeıi göstermektedir . > • 

Söıcü Amerikan harp gemı
lttinin Pasifikte lngiliı gemilerine 
refakat edeceği hakkındaki ha
berleri yalanlamış ve ıunu ilive 
ttıniıtir : V aıinftonla müıakere
ltrinıiıe de devam ediyoruz · > 

ArJaatla - laglUI 
Ucaret putı 

Boetos Ayraa : 3 ( a. a. }
A.rJıntin İngiltere ile bir ticaret 
llauahedeıi imzalamıştır. 

lov1ıoere gire 
(Birinci •ay/adan artan) 

ltr bu çelik devleri takip ederek 

Ltninırad'ın 20 kilometre kad~r 
Cenup doğusunda bulunan Kolpı· 
llO'da Almanlann yaptıkları iki sı· 
ta rnitralyöz. yuvası hatlarını zap· 
tetrniılerdir. Almanlar bir mayn 
htttı gerisine çekilmete ve Sov
Yet İlerleyişini durdurmak için mu· 
barebe meydanına pike bombar
dırnan tayyara dalgalan atmaA'• 
lbtcbur kalmışlardır. 

8 gün tank muharebesi esna· 
llnda 1000 kadar asker kaybeden 
ı69 uncu Alman tümeni filen im· 
ba tdilmiş bulunmaktadır. 

&ımaaıara gire 
( Birinci say/adan artan ) 

A.lınan piyadesinin hucumunu 
durduramamııtır. Sovyetlerin bu
rtdıki ıon mukavemet yuvalarını 
~8~an kaldırmııur. Şatoların 
""Yuk bir kısmı sağlam kal
lllııtır. 

Brııtı ille•• 
londra : 3 (a. a.) - Hava 

lleıaretinin tebliti : 
ilk 2-3 Birinci Teşrin gecesi kü· 
~ bir atır bombardıman tcşek· 
b I&, içinde hali Alman zırhlıları 
t~l~n~n Brest doklanna hücum 
t. "''ttir. Sahil servisine mensup 
tt)Ytteler Sen nazer dok ve inşa· 
bi ltııthlannı bombalamıştır. Hiç 
~•remiz gaip detildir. 

22
·00 Müzik: Radyo Salon Or

kestrası (Violoniat Necip 

~ Atkın idaresinde) 
Memleket saat ayan, ajans 
haberleri ; Esham • Tah
Vilit, Kambiyo • Nukut 

~2•45 Borsası 
Müzik: Radyo Salon Or-· 
keatreaı proıramının i-

l"l~sı kinci kısmı 
23.0Q y 

•nnki prorram ve kapa• 
lllf 

INGIUZ iNŞAAT 
TEZGAHLARINA AKIN 

Bertin : 3 ( a. a. ) - ~: ~· 
B. nin öğrendiğine göre., muhım 
Alman hava kuvvetlen 2 - 3 
Teşrinievvel gecesi iyi g?rüş. şart· 
lan içinde lngiliz. dcnız ınşaat 
merkezlerinden Nevvu~asse'~ ye
niden hücum etmiılerdır . Bırçok 
büyük ve küçük yangınların çık
tığı görülmüştür· 

Parlıte barap 
edilen Bavralar 
Londra : 3 (a. a.) - Ofi ajan· 

sının verditi bir habere göre dün 
gece Pariste altı Havra bombalar· 

la tahrip edilmiştir. 

ltalJ8D re ... 
tellllll 

Roma : 3 (a. a.) - ltalyan 
orduları umumi karargAhımn teb· 

ıiti : . r 
Alman tayyareleri şıma ı 

Af 'ka'da Libya kıyısı açıkların· 
rı . . 't 

da bir Bl~nheim tayyaresı~ı ?1! . 
ralyöz ateşine tuta~ak d~nıze ın 
me~e mecbur etmıılerdır. Tay
yare 81 ıonra batmııtır · . 

Baıka Alman tayyarelerı 
biribiri ardından golen dalgalar 

h l'nde Tobruk'ta askeri hedef· 
a ı d' 

lere hücum eylemiıler ır. . 
Düıman Bingaz.i'ye ve. Lıb-

ya 'dahca::eıh~:~::ı:~e ::p~~~~: 
yere . 
Binalar hasara uğramıştır. . Bır 
sahra hastanesine isabet vakı ol 
muıtur. Başka Britanya tayyare· 
teri de Trablusgarb'ı bombardı
man etmiflerdir. 
Birkaç hususi bina ve müstemle
ke hastanesi hasara utramışhr. 

Doğu Afrıkasında bir düıma~ 
teıekkülü Gongar bölgeıindekı 
mevzilerimize yaklaşmağa teşeb-
b - etmişse de bir mayn tarla· 

us . 1 
düımanın ilerlemesıne enge 

mız d-
olmuş, ağır kayıplar veren . ~ş-
man teıekkülü topçu ateıımız.le 
dağılmıştır. . _ . . 

Düşman tayyareler• uslerım~z-
d biri üzerinde uçarak tahrıp 
b~':ııbaları atmıf ve hafif mad.d 1 
hasar vukuuna sebebiyet vermıı· 

)erdir. . . 
TayyarelerimiL 1/2 ılkteırın 
. Kıbrıs'td Ltfkoıa tayyare 

gecesı 

limanını bombalamışlar~•~. 
7 avcı tayYaremiz Sıcıly~ ka· 

1 d 8 Harricena'dan murek· 
na.an a kk·ı· 
ke bir düıman hava ttıe .u .u~~ 

_P t ·• bunlardan ıkııını hucum e mı,., 

diişürmüştür. 

Tiril BallD blrDll 
amaml 1ıoagresı 

( Birinci sahifeden arta~ ) -

kanunun tarifine göre henuz. ~u· 
ilini merkez. idare heyetıne 

m~u · t gaz.ete ve· 
bildirmemit olan sıyas .

1 . ıl mecmuaların müme11ı • ya sıya .
1 

. 
terini bildirmelerini dı erız. 

RUZNAME: .. 
1 _Reislik divanı seçım•: 

. 'd heyetı ra· 2 - Merkez.ı ı ere 

poru. . . 
3 _Encümenler seç,mı. . . 

4 Birlik nizamnamesi proıesı. 1 
- · ame 5 - Dilik, hesap ve nızamn 

k misyonları raporu. . . 
o 6 - idare merkezi heyi .seçımı 

7 - Yüksek haysiyet davanı se· 

çimi. ........ 
- ·ncü 

Dünkü nüshamızın uçu . 
f da çıkan ve Devlet Demır• 

say asın . !etmesine ait olan 
ollan 6 ancı ış k"h 

y . diktirilecek) illnında ı ı a
(Elbıs~. _

10
_ 941 yazılacakken 

~el~;~.:.~ı yııılmııtır. Oüıeltiriı. 

Bir ita/yan wazete•inin 
mütaleci•ına nazaran 

Almanlar 
İngiltere'yi 

istila edecek 
Roma : 3 (a. a.) - Popola 

d'İtaliıs gazetesinin askeri muhar
riri diyor ki : 

cAlman kuyvetleri Büyük 
Britanya'yı istila edecektir. Çün· 
kü lngiliz fiosu artık adayı tesirli 
olarak müdafaa edemez. Bu ka· 
naat üç mülahazaya dayanmak
tadır : 

ı - İngiliz filosu Girit ada
sını müdafaa edememiştir. 

2 - 25 temmuzda ve 25 ey
lulda Cebelütarık'tan kalkan İn· 
giliz. filoları Akdeni:ıde Mihver 
hava kuvyetleri tarafından datı

tılmıştır. 

3 - 26 temmuzda Malta'da 
ve 27 eyliilde Cebelütarık'ta İtlll· 
yan bahriyesinin hücum birlikleri 
kuvvetle tahkim edilmiı kalelere 
girebilmişlerdir. 

Görülüyor ki, ne donanma 
ne de iıtihkAmlar İngiltere'ye 
yapılacak bir çıkarmaya engel 
olamaz. lstilA gerçekleştirilecek-
tir. 

Hitler 4 eyhllde İngilizlere 
cgeleceğiu demişti. Amiral Ra
der de 1941 ilkbaharında, lngil
tcre'yi Alman kuvvetlerinden 
ayıran hendeti ancak alınanların 

müsaadesi niıbetinde İngiıizlerin 
wüdafaa edebileceklerini söyle
mişti.> 

Popolo d'ltalia'nın askeri 
muharriri ) az.ısını şöyle bitirmek
tedir : 

• Almanların bu kati söıleri
ne inanıyoruz ve bu taarruzun 
gerçekleşmesi için birkaç ay 
beklemek IAzımdır. 

Uzalı prlıta 

geaıı llarelılt 
( Başı 1 inci sayfada ) 

68,000 esir vermişlerdir. Japonla· 
rın verdiği ölü miktarı 461 dır, 
Japonlar ayrıca külliyetli mik· 
tarda harp mıtlzemeside almıı
lardır. 

Çunking : 3 (a.a) - Çinliler, 
Hunan'ın merkezi olan Şanifa'nın 
şimal doğusunda cereyan ed~~ 
muharebede Japonlara kartı ez.acı 
bir muvaffakiyet elde ettiklerini 
bildiriyorlar. 

Askeri raporlara göre Çin 
ordusunun tuzağına düşen 50.000 
Japon etrafındaki çelik çember 
daralmaktadır. 

İLAl\J 
GIYAP KARARI : 

Kasım kızı Nimet vekili Avu· 
kat Galip Geylanioğlunun aslen 
Antepli olup Adanada Tqçı kö
yünde oturan Şahı karısı Fatma 
aleyhine açtııı istihkak davasının 
cereyan eden duruşmasuıda mtld
deialey hin tayin olunan günde 
duruşmaya gelmemesinden kendi
sine gıyap kararı tebliğine karar 
verildiği ve namına çıkarılan gı· 

yap kararı oturduğu yerde bulun· 
madıiJ ve Antebe gitmiı olup 
mahalli ikametinin meçhul oldu· 
tundan tebliğ edilmediti cihetle 
gıyap kararının ilanen teblitine 
karar verilmiştir. 

Duruşma güntl olan 28 10·941 
salı günü saat onda Adana icra 
dairesinrle kendisi bizzat veya ta· 
yin edeceği vekili gelmediti tak· 
tirde duruşmanın gıyaben yapıla· 
catı malüm olmak üzere ilin olu· 
nur . 13494 

TORKSOZO 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT .. 

=-=======i==i======;====~ 
KiLO FIATI 

CINSı En az \En çok 
K. S. K. S. 

:========~~~#===i=i"~I 

Koza ' 13oO 1 14.40 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1 68,00 1 70,00 
Klevland il -65,00 67,50 
M. Parlağl - 00,00 00,00 

P. Temizı 00,00 11 56,00 
Kapı malı 

1

, Y. Çiğidi 05,00 
K. Çiğidi I 6,7Ç 
Susam 41,50 

B\iiday yerli 8,43 ı 8,75 
Arpa 6,63 6,75 

11 

Yulaf 7,43- ı 7,50 

i l·-·-
~ . 

3 • 10 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

1 ı bankasından alınmıştır. 

- (Frank} Fransız ı 
ı ı (Frank) İsviçre 

(Sterlin) İngiliz ı--S-.2-2-
ı:: (Dolar) Amerikan 132 20 

r ...................... , 
i ilan f 
ı Yüksek Yarış ve Islah ı f encümeni namına 5/ birinci ı 
ı teşrin 941 ve 12 / Birinci ı 
ı teşrin 941 pazar günleri i 
ı At koşuları olacağı ilin ı 
ı olunur . 13481 3-4 G ı 

ı ı .......................... .......... ~·-·--·-- .,.._.._., ....... 
• • • • i M. SUnbUR Bek•ı ! 
• • t Ve • 
i Vehbi Bvlnç'ln ! 
• • 
! DILBILIB i • • i Türlrf• wromer ! 
! Kitabı Bele<iiye caddesinde ı 
! ARYUVA da bulunur. i 
ı 2-5 C, ! 
• • t ! .... .., .... ,. ...... ~ıe. ............ .. 

ZA YI - Adana Nüfus mü· 
dürlütünden aidatım nGfuı k&tı· 
danı kaybettim. Yenisini alacatım
dan hükmü yoktur. 13493 

Adananın Kocavezir mahal· 
lesinden lsmail Safa Özler 
oğlu Ôzcan Özler 

Cı•eUberıllet lalll 
Balıü Mallllemı

lladea: 
Davacı Osmaniyenin hacı 

Osmanlı mahallesinden mü
ezzin Ali Arpacı tarafından 
kara boyunlu mahallesinde 
Gökçe Davut mevkiinde şar· 
kan Mahmut oğlu ali garben 
Köıüreli Koca Fakı ıimalen 
Kösüreli Mulla oğlu Mehmet 
cenulten kiremitçi Ahmet ve
resesi ile çevrili on dönüm 
mahallı 20 seneyi mütecaviz 
bir zamandanberi taılannı 
ve çalılannı imar ve ihya 
ederek içerisine portakal şitili 
ekerek bahça haline gitirmif ol· 
duğundan namına tapuya tesci
ıini dava etmiştir. Bu yere ala· 
kası olan 15-10-93 t tarihin· 
den evvel istida ile itiraz etme-
leri ilin olunur. 13495 

SEYHAN DEf TERDARll
GIHDAH: 

Reşat Bey mahallesinde hi
zarcılıkla iştigal eden Hasan 
Mengücün muamele vergisi i borcundan dolayı haciz albna 
alınan bir adet kitner marka 

1

1 
bizar makinesi ve bir adet pilan· 
ya ve teferruab 6-10-941 

1 Pazartesi günü saat 14 de ma· 
J hallinde sablacatmdan ilin o-

lunw. 13496 

Sayla ~ 

Refika Recep Tümerkan 
Adaaa Blçld Tarda 

1 

Yeni ••ne talebe kaydına ba,lamııtır. Kaycl o• ' 
lıabal ı•raiti Bebelrli KiliH •olıaiınclalıi biflrİ 1 
yarclattdan öfrenilir. 13400 1

1 

ilan 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - idaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere 
ücretli stajiyerliklere Orta mektep mezunları müsabaka ile alı
nacaktır. 

2 - Müsabakada 10,9,8,7 numara almak suretiyle pekiyi, 
iyi derecede kazananlar 15 lira maaşlı :veya ·60 lira ücretli me
muryetlere 6,5 numara almak suretiyle orta derecede muvaffak 
olanlar ·da takdir hakkı idareye ait olmak üzere 20,25,30 lira 
aylık üçretli stajiyerliklere tayin edileceklerdir. 

3 - Staj devresinde muvaffak olanlar maaşlı veya ücretli 
memurluklara!geçirilirler. 

4 - Müsabakada muvaffak olanlann idarenin teklif edece· 
ği yerde vazife kabul etmesi şarttır. 

5 - Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 4 cı mad
desindeki şartlan haiz olmakla beraber Devlet memuryetine 
ilk defa gireceklerin 30 yaşını geçmemiş olması lazımdır. 

6 - Müsabakaya girmek isteyenler 28/10/941 Cumartesi 
saat 13 çe kadu dilekçe ve evrakı müsbiteleriyle beraber Sey· 
han Vilayet P T. T. Müdürlüğüne müracat etmelidirler. 

7 - Müsabaka 20 Birinci Teşrin 941 Pazartesi günü saat 
(10) da yapılacakhr. 28-4-13 13473 

iLAN 
Elbise Diktirilecek 

DEYlET OEMIRYOLLARI 6. IHCI İŞLETME ARTIRMA YE 

EKSiLTME KOMiSYONU REiSLiGiNOEN : 
Muhammen bedeli ( 18718) lira olan işletm~miz memur ve 

müstahdemini için (821) takım kışlık elbise, (315) adet palto ve 
(570) adet kasketia, yalnız kumaşları idarece verilmek, astar, 
dütme, sırma, alimeti farika ve bilcümle masraftan müteahhi
de ait olmak üzere Şartname ve Mukavelesi veçhile dikimi 
17/101941 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle Adanada 
işletme Müdürlütü binasında komisyonumuzca ihale edilec~ktir. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1403,85) liralık- muvakkat temi
nat akçalan ile kanuni ikametgah vesikası, Hüviyet cüzdanı, 
941 yılı ticaret odası vesikası ve bu işteki ehliyetlerini gösterir 
vesikalannı ve teklif mektuplannı ihale günü muayyen olan sa
attan bir saat evveline kadar 2490 numaralı kanunun emreyle
diği şartlara uygun olarak komisyon reisliğine vermeleri veya 
göndermeleri lizımdır. Postadaki gecikmeler nazan itibare alın
maz. 

Bu işe ait mukavele ve Şartname projeleri. Haydarpaşa, 
Ankara, Adana, Konya garlanyla Adanada 6. ıncı işletme Ko· 
misyonu reisliğinden bedelsiz olarak verilir. 

1 

30-4-10-14 13478 

TORllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t 888 

S.mayui : 100.000.000 Tiirlı Lirtuı 

Şube ve ajanı adedi : 26S 

Zirai ve ticarf her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aptıdaki plina röre ikramiye datJlalacakbr. 

4 Adet 1000 Urabk 4000 Ura 
4 • GOO • 2000 .. 
' " 250 .. 1000 .. 

40 100 ., 4000 " .. 
100 so " 

sooo .. .. 
120 " 

40 " 
4800 .. 

160 .. 20 " 
3200 

" 
DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde SO 

liradan qağı dütmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 
20 fulHile verilecektir. 

Kuraı. 1enede 4 defa, 11 - Eyl61, 11 Birincikinun, 
1 Mart w t l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

·--------------------.----~----~--------..... 



lektrotlon 

t9't ~ Liral• - 2.000 IJn 
• - • - J,CIOO • . i,,., . - ,581 • . .. . - ...... 
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