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FON PAPl:li N~IN. 
BERLIN.6- GiTTi 1 

B 
.-.. ı 5 {.a. • · >.-Suad 1.•· 
ıetalnbi lı8ilD miıı\ilılrltl-
den : Bulıari.tındald Atma 

uker tahtidatı ba~dldaki lamer· 
ler Atman hariciye nezareti• 
ıöre, Alman • Tlrk mine.ebet· 
lerini ıebirlemek 6aere yapılan 
tetebblelerden ibar.eWr. Haüciye 
aenreti •••• _.... •eai 
haldunda beyantta ... _..,,. 
tar. 

Almanyanın Tlrklere karfl 
tecavlı nireti bealedifine biuat 
Tlrkiyenin inanmadafı kanaati 
Berliade mevcuttur. /.iman temi· 
natanın Ttlrkiyenin itimatıııhtına 
tevHd edecek tekilde olmadıfl 
da lfiUrdar. 

P1MD'ia eeyaWi m41Jatebe· 
tiyle Al.,.a hariciy•i bu aeya· 
batin mahiyetinin yeniden tebarl& 
ettirmiftir. 

86breklerinden buif surette 
muztarip olan Papen ,., tedaYi al· 
tana atanacaktır. Bu, Fon Pepenin 
Orta ve Y •kın,.-k hakbl-• fi· 
faben. malO.t vermaine bittabi 
•ani def ildir. Mamefib Alman • 
Rue harbi blylk muharip devlet· 
ler araaındald kuvvet nilbetterin· 
de yeni bir vaziyet doturmadlfl 
IDldde• bu ıibı •laakerelerden 
blylk detifiklilder çıkacatıaa in· 
tiaar edileme&. lntiltere il• olın 
İttifakı çerçev~e Tlrkiyenin 
O)'Dayacatı rol baklanda ıeçea
lerde bir Amerikan Amirali ta· 
rafından yapalan beyanata Bor· 
Unde ehemmiyet verilmemekte· 
dir. 

Sofya:S(a.a.)-Dlbnef• 
!'edilen re.mi teblit• ıh\ Kral 
Borta enelki sin Alman dona• 
.._ Bafkumudanı Bflyik Ami· 

(Gerili ikiaci alaifede) 
-..... 

...... bir plnlt 

S....: S(a.a.) - ReUi· 
camilU' lam.ı ln6nfı. J6n 

ıwiına. •••lıniflerdir. Milli 
ŞJ, hrCIJ'a ••l.ifl•inıle ol· 
.,_ r.un, 1. S.earlalı'tan i· 
lihr•n, <ıotomo6Ule Jnam 

dmİf oldalıları ••yalaatl•i i 
••ntUUHlıı Ja '•eJtilıleri ;yol 
6oyanoa lıcuo, nahiye oe 
Wyler laollıuaın tla .,. ift•n 
tualalıraliyle lıarf1lan•lfllr. 

Nafia Vekilimizin 
Antalya tetkikleri 

• r 
aldılar 
Çualdnr : 5 ( a. a. ) - · Çin 

kuvvetleri F_..yen eyaleti merke· 
si olan Pobu tamamiJle itral 
ellDiflerdii". Fumoza .clunun kar· 
flllD• ilabet eden bu tehfr, elde 
edilen malOmata ı&e. senelerden· 
.,.ı Jo99kr. ~ ukert ve 
tlcuf~-.n. alıı 111 k•nıl· 
•alMjJt lam ....ı ba· 
berlcıe ~ ~ ki~ dün 
sabah Fbfe airmlfletdlr Bu kıta· 
lar timdi JDiilıim bir deniz Guii 
olan ş...;men ve Mamuyu üzeri· 
ne ,&BiP,._. ..... in ikilin· 
de ... J•P kuvvet\Orlnin ifpl 
ettikleri mefthr salıik b61,eainde
dir. Uma zamandanberi Fukiyen 
ey.aetipde yerlepİI olan Japon· 
18,_ bur~ merzilerini mtıda· 
faa etmek için .cltba blyak bir 
pyrtt ,f8rfetmcmeleri burada a· 
IMa Q9ml.,_., vıo: biw<>k tah· 
miıılere yol açalflır. Bu yaletin 

1 

tahliye edilmesi Nıakin Kukla 
blkGmetinin otlfaı ve itibarına 
blylk bir darbe 1Ddirmiftir • 

Antalya : S (a. a.) - Şeb· 
rimizde bulunan Nafia Vekili Ali 
Fuad Cebesoy, din ln6nfl kıs 
ellflitlll inp•bQ.t, •" ha,,a 

~ı=ı~ı:t 
~ 1111..-. - hJa_ ve 
K~ ........... -.tet~r
de -bufaiHnUiiarctar.' , ~eni Ali 
Fuad Cel»eioy basla Serik Ye 

Mln••rat lrualennda ,..,....ta 
olan imar ve yol '91•baı ysle· 

,,.. ...... Mbiled-) 

Slftlllll • 

Lenlngıad 
düşmek ÜZ8l'.8 

Gelen haberlere ıöre Lenin· 
ırad çenberi ıittikçe darlaflyor. 
Almanlar bütan hatlann kelildi· 
tini bildiriyor. Buraya blylt ta· 
arruzun ne zaman yapalacefl ma· 
IQm delildir. Odeaa bale muka • 
vemet etmektedir. Tıpkı Tobruk 
ribil lnrilizler böyle diyor. 

Bir Londra h.,iae ı&ıe, Rua 
lar Uıalda Hrdata en~den 
i8lifade etmell'Wir. Eaııea Ru
lar harp baflamada ba ...mıt
riyi Uralları nakletmifti. Mama· .......... 

--nll 
Madrlt : ' (a.a) - Nevyork • 

tan alınan bir laabere pe, B. 

1 
fih '- eaclüatri Sovyet. ilttJracını 
_.,...ki, ......... 

Sovvetler Amerika ve lnıil· 
tereden acil yardam iıtemektedir. 1 

japon.Jarm iararlanna rıtmen 
benıin dolu iki pml Vilôdi•os· 
tob varm11tar. 

RaPıftll NollJlQd.i'•in mlaadere· 
alDI emretmfltlr, 

Türkiye -Bolgarlstan 
d8Rllryolo aÇ1l1Jor 

IZMIR : 5 (TORKSOZO uuHAllRINE>llf ) _U)RKl\'E.BUL· 
CARJsr AN YOLU BIRINd ,.qRtN8IN iTiBARiN ~AKA· 
l.iJ'ft AÇILACMmR • 

.......... IOlt .Aı ..... tebliti· 
ne- plinee : Teblile _.. Allmm: 
lar ıslı a.Sovyet ~ni im• 

... .. ııı.- eılr ··-~ rm· 
ler. -.ki Jııdal.tlaQna ~lcrinl 
•• '-kat .bQlk ...a.~tıe kar 
tdatll4ı~ı bildiriyor. 

s.w,,IJ,ero ı~• . .._bbil ta
.,...."'• -~ k&ıl• iı· 
tır• ,~il-r. 

İlolkova : 5 ( a. •· ) - Ola 

l ........................ 11 

i ÇORÇIL 1 
iZAHAT 1 

1 VERECEK İ 
Londrı : 5 (a. a )- Royterin 

parlamento muhabirinden : Par· 
lamento yu tatilini bitirince 
88fvekil Avam Kamarumda harp 
vuiyeti hakkanda izahat vermeli 
dlfiln•elstedlr. Ç6rc;il ezdlmle, 
Ruveltle 16rifllıelinden, Sovyet 
Ruıyadaki vaziyetten ve Sovyet 
Ruıyaya yapılacak lnımı - A· 
merikan yardımından, lran ve 
ortıprk vuiyetindeo bahaede
celdir. Bir haft~cel~ yap:lmuı 
cereyanı val'M da hllr6met mıh· 
filleri balla tsaftllr ....,_dyor . 
Bu hususta a6ylenecek a6ılerin 
alenen s6ylenmeai lhmıdır. 

Yllatllw...-f81ea 
Amerlllu ı••'ll 

Vaıinfton : S (a.a) - Ame 
rika Babrip komisyonu ~I 
y6kll biı ~kaa ıemiainin 
Viladivoatoka muhuatat ettitini 
bildirmiftir. 

Almanlar 
Amaıika'nın 
bir gemisine 
Aaia'p'a ı 5 (ii'.dyo .....,.. 

aiacltn) - Buftld ,._ Mr ha
bere ı&'•. bir Al.Un ....... bir 
Amerikan pmlalne tecavh etmlt· 
Ur. Amerikan ıemlai de mabbll 
ateı açmııtar. Amerikan matbuab 

( Geriıi tlçlacl sayfada ) 

Swyet iıtibbarat blroaa relı ma· 
evini Lozovald:p,eteciler toplan• 
lantı11nda deıniftir ki:: cAlmanlar 
Leninıradın dat mahıltelerl._, lir· 
diklerini iddia etlliflerdir .(Neti· 
ticede ba haberin 'bir Cibbela 

. Basra 'daki 
m 

Tüccarlarımızın endişesini 
izale eden haberler geldi 

Ankara : S (Ttlrb6zil muha-

birinden) - Haber ald•tıma •6· Akdenı·zde 
re, Irak muhuamab bafladtts 

sırada TGrkiyeye ithaa edilmek lngı·ıı·zler 
bere Bura limanına ıelmiı olan 

Tdrk malları Bura limanmdan dört aemı• 
aynlmat ve lranm Benderıapur ~ 
limanına .ıitmifti. 

Son vaıiyetler lıerine bu 
mallann tabipleri enditeye dit· 
mlflene de, haber abndaj'ma 
ıöre Benderp~ra a.itmif olan 
T•k ...n.rı o umao antrepolara 
lwmn•ı bulad•tnd• ve lranda 
çok tiddetU harp olmedttından 
hiçbir ha.ara utramamlfbı. im
kin bual olur olmaa bu mallar 
ithal edil•ktir. 

batırdılar 
Ankara : s (Radyo ~ 

aioden) - lnraliz deabalblln. 
denizde faaliyete pçmiftjr. 
lar bir ltalyan torpidosu ile 
transatlantik babrmıfbr. 

Kahire : S (a. a.) -
prk lnrHiı kararflba teblili : 

lnailiz tayyareleri Akd 
iki dütman reaüsi tabrib elmıillll 

( Geriai lçlncl aabifede ) 

Kumaş fabrikala 
ÇoA ICISCllllllGA i~in 

:yeni bir usul icate 
FUBlllüll lEll SAT' IAIWLUI 

~--~ ............. 
........ Buametle~ 
Uletba verilmit ola 
imal kin ile &aı mlrakabe 
yonu t.rafmdaa tabif edileD 
tanca ve nihayet perakencJecl 

(Gerisi c;IDcll aayfada) 

Alllllll 111 -·-
Leningra 
mukaveme ......... _ .. .. _ ..... J. 

ilerleyememütedir. ı..a 
araziyi kaybetmemek içia 
lar muharebeye yeni lnnırwıl 
sokmak mecbariyetiDdedir. 

cAlmanlar L•inrnıdla 
aallnın lreaildifial veya 
mubuara edildifin iddia 
lar • Mavuala kesilmedili 
bu tebri diter kıaamlara 
demiryollan da iflemektedir 

Moekova : 5 (L L) -
marifetinden ibaret oldutu anla· ter: Leninrnd cepbriw 
f'l•lf&ar • çetin muharebeler olmaldaclltı 

cHarplerin çok fiddetli oldatu manlar, yeni ltleumlat nsılllll1 
Leninrrad civarında ve Leninırad m1diJ'le mevzilerW tak·..-.....ı 
- Novorrad ıruında Almanlar ,ebbiia etmifllne ele 
mauum UJiat• utr•makta ve Sovyet tauraz1 .. neticeıliad~ 

1 
.. mu'flffak ola-ams ... m. 

ı .............. MttttttttttttMttMt•ttt•tt .... MM Bedia : 5 (L L) -

S . K . teblltc şm ceplw'ncle 

lfltı ongr ı :::,~11::1:.::::a. 
maa toplanmn atetl ...... Ml 

'° ..... ..... 
Kahire : S (a.a) -

lnıilia kuvvetleri Uaaat 
ılhmm tebllll : Tobrakta 
il bir tos firtınaaa devriye 
yetimizi hhdit etmiftir. 
mıatakaaında kaydedilecek 
7oktar. 



Sayfa 2 TORKSOZO 
- 1 

oONtl MESELELERi 
1 

Çiftçi mallarını 1 

k . . ı Çiğit muadelesi 
oruma ışı tesbit edildi 

Ayrı teşkilat , yeni kanun 
Ya.zan ---

KEMAL 
11 -

hk yazımızda Bü) ük Millet 
Meclisinin temmuz.un ilk hafta· 
sında ç iftçi mallarıııııı korunması 
hakkında bir kanun müzakere ve 
kabul ettiğini bildirdikten sonra 
hükumetin ve meclis encümenle
rinin mazbatalarında tasvir olunan 
bugünkü vaziyeti hülii a etmeye 
çalışmıştık. Devlet zabıta tt'şki
liitına ve mahatri teşekküllere çift
çi mallarını koruma vazıf esi de 
verıldıği ; kanuni müeyyideler , 
bunlara dokunanları ağır cezalara 
maruz tuttuğu halde gene çiftçi· 
rıin malı i) i korunamı}Or ve bu 
hal halka ıztırap, milli servete, 
rnılli ahlaka bü} ük zararlar veri
} or . Buna karşı tedbir nedir ? 
E.vvdki } azımınla söylediğimiz 
gibi, bugün bu tedbir üzerindeki 
düşüncelcrın teşkilata ait kısmını 
toplamı) a gayret edeceğiz. 

Hükumet, mevcut zabıta kuv
vetleri ve mahalli teşeH üllerle 
çiftçi mallarının kôrunamadığı ka
naatini ifadeden sonra < çok sıkı 
bir takibi istilzam eden çiftçi 
mallarının korunması işleri için 
diğer memleketlerde olduğu gibi, 
hususi ahkam vaı'ı ve ayrıca bir 
teşkilat vücuda getirilmesi, < gü· 
nün acil meseleleri sırasına gir
mıştir > di)Or. 

Binaenaleyh, ne mevcut za· 
bıtn teşkilfitını takviyeyi, ne de 
mer'i kanunları tamamlamayı dü· 
şünmiyerek yeni bir t<"şkilat kur· 
ma) ı, hem bu teşkilatı işletici, 
hem de halka yeni vazif e:er yük
letici ayrı bir kanun ili) ihaı.ı ha
z ıılamayı tercih t'di}Or. 

TORAN 
cümenin iltihak ettiği hükeımet 
noktai nazarına göre çiftçi mal
larını koruma işi, köylere ve şe
hirlere göre değişen ayrı ve müs
takil teşekküllere verilmelidir. 
Şöyle ki : 

a -:Köylerde ihtiyar mec
lisi, çiftçi mallarını koruma işini 

görür ve bu işe mah us ayn büt
çesi, binaenaleyh ayrı geliri ve 
al rı kadro u btilunur. 

b - Şehir ve ka abalarda 
ziraatle meşgul olanlar arasından 

seçilt'cek beş kişi, koruma mec
lisi adiyle ve kendi bütçesi, yani 
kendi geliri ve kendi karlrosuyla 
koruma işini yapar. 

c - Kazalarda vilayet mer
kezlerinde bir kısmı devlet rne• 
murlariyle bir kısmı da seçilmiş 

çiftçilerden kurulacak olan müra
knbe heyetleri koruma meclisle
rinin çalışmalerını~kontröl ve bun 
tar arasında ahenk temin eder. 
Valiler, bütün devlet hizmetlerin 
de olduğu gibi koruma işlerini 

de umumi mürakabeleri altında 
tutarlar. 

Köylerde ihtiyar meclisleri· 
nin ister köy kanunundaki hüvi· 
yetiyle, ister çiftçi mallarını ko· 
ruma kanununa göre, bünyesi ay
nı kalmak üzere kavuşacağı yeni 
şahsiyetle koruma işlerini yapma· 
sı, üzerinde fazla durulacak bir 
şey değildir. Nitekim meclisin 
dört encümeninin seçtiği muhte· 
lif encümen de ittifakla bu mese· 
le) i halletmiş, bünye aynı da ol-
a köy hizmeti} le koruma faali

yetinin mali ve hukuki hüviyetini 
ayırmıştır. 

1 

1 

Klevland birinci çiğit muade
lesi tesbit edilmiştir. Buna göre, 
beher yüz kilo pamuğa kearşı 196 
kilo 550 gram çiğit verilmesi ka· 
rarlaştınlmışhr. 

Bu karar, Çiftçiler Birliğin

den alakadarlara dün bildirilmiş

tir. 

Kozanda buQday ve 
un sıkınbıı 

Kozan kazasında un ve buğ· 
day sıkıntısı olduğunu haber aldık. 
istenilen buğday ve unun derhal 
gönderilmesi için lazımgel~n emir· 
ler verilmiştir. 

Adanaya yakında 
aaltalla geliyor 
Şehrimizde bir zamanlar naf 

talin sıkıntısı vardı . Alakadarlar· 
dan aldığımız malumata göre, ya
kında şehrimize 200 kilo naftalin 
gelecek ve bu suretle naftalin sı
kıntısı ortadan kalkacaktır. 

Çocuk Bakımı Okula 
kayd muamelesi 

Çocuk Esirieıne Kurumunun 
Keçiörendeki Çocuk Bakıcı (Mü 
rebbiye) Okuluna eylul sonuna 
kadar talebe kayıt olunacaktır. 

ilk mektebi bitirmiş ve onse
kiz ya~ını ikmal etmiş olan talip
lerin saA"lık raporu, nüfus cüzdan
ları, mektep şahadetnameleri ve 
altı fotograflariyle Ankarada Ço
cuk Esirgeme Kurumu Sağlık Mü· 

ı dürlüğüne müracaat etmeleri li· 
zımdır. 

ma yolları ilk hatıra gelen fey
lerdendir. 

c - Belediyelerin bütçe 

Aldığınız eşyanın 
faturasını isteyiniz 

Balkımızıa rıat Mlrakabe 
Komisyonuna yapacajı yardım 

Balkevımızıa ylzme 
mlıabakaıı 

Haber aldığımıza göre, Halk· 
evimiz bir yüzme müsabakesı ter
tip t"decektir. Müsabakanın gün 
!eri, Beden Terbiyesinin cevabına 
göre, tanzim edilecektir. 

AatakJablarıa 
elektrik derdi 
Antakya : 5 (Türksözü Mu· 

habirinden) - Makine yağı . sto· 
kunun azalması münasebetiyle şe 
hirde öğleden sonra verilmekte 
olan elektrik cereyanı evvelki gün· 
den itibaren kesilmiştir. Bundan 
sonra elektrik cereyan ı gece ya· 
rısından biraz sonra ke;ilecek, 
sabahleyin ajans verilirken, yani 
saat 7,30 dan 8, 15 e kadar de· 
vam edecek, öğleyin saat 12,30 
da başlayıp 13, 15 le yine kesil
dikten sonra sattt 16 da tekrar 
başlıyacaktır. 

HADiYE 
YALVACER 

NİHAD 
TANGONER 

Nişanlandılar 

5-IX-941 f7 _ ____. 

lcülünün devamlıca "müşterek 
menfaat ve kaygılardan doğan 

kuvvetli bir tesanüt ve bir nevi 
aile zihniyeti içinde,, koruma işi
ni tanzim etmesi Ulzımdır. 

c-Çiftçiler için, mallarını 

Yurdda ihtikarla mücadele 
de\•am etmektedir. Bu mücadele
de halkımızın da yardımlarının te· 
mini için muhtelif telefon numara
ları ve polis, belediye noktaları 

tesbit edilmişti. 
Bu mücadelede halkım ıza ikinci 

bir kolaylık gösterilmiştir. Milli 
Korunma Kanununa tevfikan, 100 
fatura f cz'a mal alan müşteriye, 

müşterinin talebi üzerine satıcı 

Fatma vermeğe mecbur edilmiştir. 
Halkımız, herhangi bir yok· 

suıluğa meydan verilmemesi için, 
100 kuruştan fazla mal aldığı tak
dirde satıcıdan bir fatura almalı· 

dır. 

Fatura vermiyen satıcılar der· 
hal iktisat Müdürlüğüne ve Tica· 
ret Odasına telefonla bildirilmeli 
veya zabıtaya haber vermelid irler. 

TÜRKİYE - · AVRUPA 
TREN MÜNAKALESİ 
lstanbul : 5 (Türksözü Muha· 

birinden) - Yunan ve Bulgar hu 
dutlarında yıkılan köprüleri n inşa· 
sına girişildiği Ankaradan bildiril
mekı edir. 

Elde ed ilen malzeme ile bu 
iki köprünün bir an evvel inşası 

için büyük gayretler sarfedilmek
tedir. Köprüler sonbahar bitme· 
den behemehal ikmal edilecektir. 
Ondan sonra Avrupa ile Türkiye 
arasında trenle doğrudan doğr;Jya 
münakalat yapmak imkanı hasıl 

olacaktır. 

Damar Arıkolla 

6 EylGl 1941 

T ARIH, COCRAFY A 

Beyaz Filler 
Memleketi 

T
haila~dc, yani eski Siam hük~· 
metı, Fransa kadar geniş bır 

yerdir. Sathı m e s a h a s ı 
518.383 kilometre murabbaı, nü· 
fusu 15 milyon kadardır. Bu nü· 
fus muhtelif ırklara mensuptur. i
çinde Malayalı, Birmanyalı, Hindli 
Çinli vardır. Halkın çoğu Buda 
mezhebine mensuptur. Bir miktar 
müslüman ve hıristiyan da var· 
dır. 

• TJİailande, ziraat itibariyle 
zengin bir memlekettir. Başlıca 

servet menbaı pirinçtir. Dünyanın 
en çok pirinci Siam'da yetişir. 

Bundan başka, pamuk, karabiber, 
şeker kamışı, tütün, mısır ekilir. 

Ormanları çoktur, bunlann ara· 
sında kauçuk veren ağaçlardan da 
vardır. 

Thailande, müstnkil bir kral· 
lıktır. Bu krallık, 1782 de general 
Chao Phya Chakkı i tarafından 
kurulmuştur. Bugünkü sülalenin 
adı Ramadhibadi'dır. Kral, bir ka· 

bine ile hükumeti idare eder. Si
am, 939 da adını değiştirmiş ve 
" hür insanlar memlek (, ti ., ma· 
nasına gelen Thailande adını al· 
mıştır. Fakat memlekette diktatör· 
lük hüküm sürmektedir. 

Thailande'nin merkezi Bangkok 
şehridir. Bu şehrin bir milyon nü· 

fusu vardır. Bangkok'da en çok 
göze batan şey Budist mabetleri 
dir. Esasen Thailande, bu mabed· 

!erle doludur. Siam'ın, bir mabed· 

leri, bir ae beyaz filleri meşhu;. 
dur. Merasimde, başka hiç bir ta· 
rafta bulunmayan bu beyaz 
fillerin üzerinde geçid resmi ya· 
pılır. 

Bangkok'da, bir üniversite, bir 
müze, bir kütüphane va r d ı r. 
917 senesindenberi asker 1 i k 
mecburidir. Thailande'nin torpido 
muhribi, 4 torpito ve birkaç gaın· 
botdan mürekkeb deniz kuvveti ve 
muhtelif modcıde harp tayyarele· 
ri vardır. Memlekette 15 tayyare 
meyda:ıı mevcuttur. 

Hükumetin geçen ene mayısta 
bu kanaatle Meclise verdiği la
) iha, çiftçi mallarını koruma yo· 
!undaki tedbirlerin esası oluyor. 
Meclis ziraat encümeni hükümetin 
bu düşünce ine tamamen iştirakle 
layihayı baı.ı ufak değişikliklerle 
kabul ediyor. Dahiliye encümeni 
çiftçi mallarının korunması için 
} eni ve toplu bir kanunun bu
lunmasını faydalı buluyor. Fakat 
a} n bir teşkilata mahal görmü· 
~ or. Bu bahı te encümenin mü
tnlea ı şöyle hüla a edilebilir : 

Şehir ve kasabalar için me
sele bu kııdar kolay çözüleme
miştir. Muhtelit encümende, ko
ruma işinin bazı bünye değişik

likleriyle belcdi)e encümenlerine 
bırakılmasını isteyenler olmuştur. 
Encümen ekseriyeti işin ayrı bir 
teşekküle verilmesini muvafık bu
luyor. Mesele böylece Mecli<ıin 

umumi heyetine intıkal ediyor. 
Meclis müzakerelerinde de üze· 
rinde en çok durulan mesele bu 
olmuştur. 

yapmıya ve tatbik etmiye, halk
tan para toplamıya alıfmış ve 
yetışmiş kadroları vardır. Bunlar 
koruma işlerine ait hizmetleri 
de hemen hemen masrafsızca 

görülebilir. 
Koruma işinin, şehir ve kasa· 

balarda ayrı bir te-şekküle bıra
kılmasını isteyen ekseı iyet başlı

ca şu sebepleri ileri ıürüyl)r : 

koruma menfaat birliğinden do
ğan bir tesanüt işi olduğuna gö · 

re bunun başınrla çalışan heyetin 
rei !eriyle birlıkte bir ücret alma

ması, hep inin hashi vazife 
görmesi icap eder. Böylece yal· 

nız bekçi kadrosundakilere ve ba

zı zaruri işlere para sarfolunnr. 

Bir Okul Yaptı~ıyor l l·~kl•Fl• I 
Haber aldığımıza gore, Me- ___ -

Köylerde ihti) ar heyetleri can, 
ırz ve malı koruyan devlet teş· 

kil&tına korucular tayini ile yar
dım ve bu arada çiftçi mallarını 

muhafazaya iştirak eder . Şehir 
ve kasabalarda eskirlen mahalle 
ihtiyar heyetleri, tayin ettikleri 
kır bekçileriyle çiftçi mallarını 
korurlardı. Mahalle ihtiyar heyet· 
lerinın lağvından sonra bu iş be
lediyelere kaldı. Belediyeler bek
çileri tayin ederler. Bunların üc
retlerini bütçelerinden verirler. 
Ancak beledi) eler bu hizmetleri 
için halktan ayrı vergi almadık
lsrından esasen dar olan bütçe 
leri yetecek kadar bekçi bulun
durmaya müsait degilrlir. Bütün 
şıkayeller de buradan doğuyor . 
Beledi) elere yeni vergi alma ve 
teşkilatı arttırma salahiyeti ve
rilir. Onun çiftçi mallarına karşı 
işlenen suçlarda ceza verme hak
kı genişletilirse koruma işi yoluna 

girmiş olur~ 1 
Bınnenaleyh belediyelerin faal 

i tişare organı olan encümenler, 
çıftçi mallarına ait meselelerde 
çiftçi müme illeriyle takviye edil· 
meli ve bu mevzuda kua salahi
) eti bir miktar arttırılmalıdır . 

Köylerde ise bekçileri ziyadeleş
tirnıekten başka ) apılacak bir iş 
)Oktur. 

Meclis 7.iraat ve adliye encü· 
menleriyle sonradan muhtelif en-

Muhtelit encümende koruma 
işinin belediyelerce gördürülmesi 
fikrinde olanlar bilhassa şu fikir· 
leri ileri sürmüşlerdir : 

a - Şehir ve kasabalarda 
ayrı teşkilat, ayrı masrafları icap 
ettirecektir. Yeni bir binada ayrı 
bir muhasebe ve idare organının 

kurulması masraflı olacaktır. 
b - Bazı belediye hi1met

leri) le tedahüller olabilir. Şehir 
ve kasaba içlerinden geçen sula-

a - Koruma meclisleri. ye
rine belediye encümenlerinin bu 
i~le tavzifi mahzurludur : 

1-Bu iş onlar için mutat ha· 
ricinde bir külfet olacaktır. Hem 
belediye hem koruma işleriyle uğ· 
raşmıya vakit bulamıyacaklardır. 

il - Encümen adları beledi· 
yenin idan• kadro:ııundaki memur
lardan ibaret olduğundan bünye. 
teri çiftçi işlerini kavramıya mü
sait değildir. 

b-Belediye hizmeti ile çiftçi 
mallarını koruma .. işi mahıyet iti· 
bariyle birbirinden tamamen ay
rıdır. ..Koruma işlerine taalluk 
eden vazireıer hiç bir veçhile 
belde hizmetinden eddt'dilemiye
ceğinden ,. ayrı bir çiftçi tt'şelckü-

Bu üç esastan sonuncu"u, işin 
belediyele ı e devrinden beklenen 

tasarruf f ı kirlerini karşılamış olu

yordu. Ancak koruma işinin ta

m1tmen hasbt bir şekilde ve top
lu bir meclis tarafından görülme-

sirıde de bir çok mahzurlar vardır. 

Bu mahı:urlar üzerindeki müna· 

kaşalar fehir ve kasabalardaki 
koruma meclislerinin bünyeleri , 

salahiyetleri meselesini oı taya 

koymuş ve bu mecliste hararetli 

münakaşalara sebep olmuştur. 
Bunun izahını sonraki yazımıza 

balcı) ıroruz. 

----1:.-:_u_z_A_K_L_A_•_•_A_N_B_A_ı_E_•_: -:-,,.1 ... ===·=== 
"Pasifik,, hiç de adına benzemez: Tamamile aksidir 

Portekiz - /spanyol denizcisi Fernao de Mafal· 
haes, 28 ikinci teşrin 1520 senesinde " Büyük ,. ve· 
ya "Pasifik .. Okyanusunu aşmala muvaf/ak olunca, 
bu denize " Mare Pacificio .. yani " Sakin deniz ,, 
adın.ı verdi, zira, yolda bir kere olsun, fırtınaya 
tutulmamıştı. 

Dünyanın en büyük denizinin bu sükimeli, Geo· 
f izikal ve Geopolilik bakımda aldatıcıdır. Pasifik 
denizindeki muson rüzgôrları, tagfun ve zelzeleler 
bu sahadaki hayatı siyasi kanunlardan fazla sarsar. 

Muson girdap!arı sayısız kuvvet kaynaklarını 

mahvetmiş, ta .1/ f un ve .l/U sar.sıntıları, bir 
çok sahilleri yangınlarla harabeye çevirmiştir. 

San Fransisko, Tokyo ve Valparezo yangınları 
unutulmıyan f acialardtr. Şilide her dokuz senede 

bir fe laktt getiren yer sarsıntılarına intizar edilir. 
}aponyanın Nipon adası lıer gün hafifçe dört kere 
sarsılır. 

1904 senesinde Rusların harp planlarını sel.leye 
uf ratan muazzam bir tayfun oldu. 1921 senesinc.e, 
Motolistandaki Çin ordusunun ricaline le~p olan 
ve orduyu perişan eden yine bir tayfıın olmuştur. 

Felaket datıtan tayfunlar, }aponyaya iki kere mer
kezini Kamakuradon Tokyoya volkanlar yüzünden 
naklelii. 1933 senesindeki Kflanto yer sarsıntısı, 
Tokyo civarındaki Sagami körfezinin şeklini deliı
tirdi. Tabiat harikalarından biri olan Sinler • Ta-
raçları ( Yeni Zelanda) bir volkan indifaından 

sonra ortadan kayboldu. 

buslarımızda Bey Damar Arıkoğ
lu, Büyük Dikili köyünde tam 
teşkilatlı bir ilkokul binası inşa 
ettirmektedir. Dikili köylüleri 
muhterem mebusumuza teşekkür 

etmektedir. 

Ytlztlctllerlmlz din 
Borsadan geldiler 

Yüzme birinciliklerine iştirak 

için Bursaya gitmiş olan yüzücü 
kafilemiz dün gelmişlerdir. 

BAklmlerlmlz 
ı,e ba,ıadı 

Adliyenin yaz tatili dün ak
şam bitmiştir. Mezun bulunan 
hakimlerimiz bugün va2ifelerine 
başlayacaklardır. 

Vilayet Mtlltlıtl 
Vilayet Muftüsü B. Hüsnü bir 

ay mezuniyet almış ve mezuniye
tini istimal etmeğe başlamıştır. 

ÇEKiLMiŞ KAHVE 
Öğrendiğimize göre çekilmiş 

kahvenin kilosu 260 kuruş olma· 
y ı p 285 kuruştan satılmaktadır. . 

Bulgarlıtanda 

mtlzakere var 
( Birinci sayfadan artan ) 

ral Reeder'i kabul etmiştir. Saat 
13,30 da Kral Büyük Amiralin 
şerefine bir öğle yemeği vermiş . 

tir. 
Ziyafette , Prens Siril , Al man 

elçisi Bekavle , Amiral Şuster , 
Başvekil Filof , harbiye nazırı 

Daskalof ve diğer baıı resmi şah
ıiyetler bulunmuftur. 

TÜRKiYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Cumartesi 6.9.941 

7.30 Proıram ve memleket sa· 

at ayarı 

7.33 Müzık : Hafif program 

7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik : Herif parçalaıın 

devamı 

8.30/ 

8.45 Evin Saati 

13.30 Proıram ve saat ayarı 

13.33 Müzik : Türkçe plaklar 

13.45 AJANS haberleri 

14.00 Müzik : Türkçe plaklar 

14.30 Müzik : Riyaseticumhur 
Bandosu 

15.15/ 
15.30 Müzik : Dans 

18 00 Program ve memleket sa· 

at ayan 

18.03 Müzik : Muhtelif şarkılar 

18.30 Müzik : Radyo CAZ ve 
TANGO Orkestra:;l 

19.00 Konuşma 

19.15 Müzik ~ Radyo CAZ .. ·e 
TANGO Orkestrası 

19.30 Memleket saat ayarı ... e 

19.45 

19.55 

20.15 

20.45 

21.00 

21.10 

21.45 

22.00 

ajans haberleri. 
Konuşma 

Müzik : FASlL SAZl 

RADYO GAZETESi 

Müzik : Şarkılar 

Ziraat Takvimi ve Topraı: 
Mahsulleri Borsası 
Müzik : Dinleyici istekleri 

Konuşma (Günün Mesele· 

leri) 
Müzik : Radyo Salon or' 
kestrası 

il 

h 
~i 
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Amerika'nın 
Çin - japonya 
muıevassıtllOı 

lapoaya lllllr 
llllllraaı içinde 

IRAN BASYEllU 
ISTlf A MI ETTi ? 
Tahran müzalıerah 

k onoycnin Ruzvclte göndecditi 
mesajda, Amerikanın tavaasu· 

t tunu istediği bildiriliyor. Di· 
er taraftan Japonların bÖyle bir 
t.ıepte bulunmadıtı aöyleniyor. 

~~ebilir ki, Japonyanın ne iste-
•tı henüz malum değildir. 

Japonya, Am~rikanın Ruslara 

d~trol sevkine çok sinirlenmekte
ır 

•• • 
Iranda müzakereler devam 

~iYor. Viıiye göre, Tahran hO· 
tlltneti Baıvekili iatifa etmiıtir. 
•ltat bu haber teeyyüd etmiı 

~ildir. 

Deaı reni 
wuııe abror 

Beyrut : 5 (a. a.) - Gen~ral 
~nz, Fransaya ıitmek üzere 
lltaya gelmiştir. Generalin Vifİ· 

de mühim vaıif e kabul ettiği 
tenncdilmcktedir. 

Buraya gelen vapurların mO· 
tctt b - f 
111

• e atından 100_ den azla ge· 

111~ci Hür Fransızlara iltihak et· 
'llerdir.rBunlardan biri Beyru· 

tıı • 
~ aörünce:f hayrette kalm,lftır. 

~Unkü ; Viıi Propogandası Bey· 
it tun bir harabe oldutunu söy· 

'bitti . 

111101 ısı 
SUBl YLARIM VAZiYETi 

biı ~i~ıe : 5 ( a. a. ) - Reamen 
--~•tıl~itine göre, lranda vaziyet 
'il 1tıdır. Kermanıahtaki bazı Ast 
~,bayların kumanda ettikleri bir· 
)5 Çete de dağıtılmııtır. Mitral
llı~llcrle ve diğer silihlar alın· 
ıı.!!ır. Iran • lng'.liz 11kerl mil· 

batı dtıstinedir. 
haı· Bcnderşahpur 'deki yedi vapur 
ti" ıbaıırda servise girebilecek va· 
ıtttcd' ır. 

Amerlllu 
lllayoaerlerl 

.. •mıe11euer1ae 
Dlaırorıar 

llıc~evyork : 5 (a.a)- Yabancı 
)~ cltetlerdeki Amerikan Mia · 
)et ~ter birliği beynelmilel vazi· 
~~c ~layasıyle Japonyadaki Miı· 
'çi11 : ere memlf'kete dönmeleri 
~t verditi bildiıilmiıtir. 
~3() 

t.lenıleket saat ayan, ajana 
haberleri; Esham. Tahvillt 
l<.11ıbiye . Nukut Borsası 

'.),,. (Fiat) 
"'C.45 

Müzik : Radyo Salon Or· 
~.s51 keatrası 
~.OQ 

'( 8rınki proıram ve kapa· 
..... 

1 ngiltere'ye 
hava akını 
Londra : 5 ( a. a. ) - Dün 

gece lngiltere üzerine diifman 
hava akını pek hafif olmuflur. 
Bazı bölgelere bombalar dfifmÜf· 
se de ölen ve yaralanan kimse 
yoktur. 

Afrika'daki 
hava faaliyeti 

Kahire : 5 ( a. a. ) - Orta
ıark İngiliz hava kuvvetleri teb
liAi: Derne, Gazala ve Bardiya'ya 
İngiliz tayyareleri hücum etmiı, 
yangınlar çıkmııtır. Bu harekitta 
hiç ıayıatımız yoktur. 

IMERIKAULARIN 
POLONYA'YI YAROIMI 
Vaıinıton 5 (a.a) - Ruzvelt 

;imdi Kanadada deniz aıırı mil· 
letler için talim. görmekte olan 
Polonya kıtalarına askeri malzeme 
gönderilmesine , bu suretle Po
lonya hük6p>etine ilk yaı dım ya
pılmaaına mfisaade edilmiıtir. 

Reisisicumhurun müsaadesi 
mitralyöz, tüfek, top, teçhizat 
kamyon veaair iaşe maddeleri 
ıönderilmesine ıamildir. 

AJmıalır AIDerllla· 
DID bir gemlllae 

ille .. etti 
-Birinci aahif eden artan

bu haberi bugün neşretmiştir. 
Bu hususta Almanya bir işar

da bulunmuş delildir. 
Vaıinıton : 5 (a.a) - Taar

ruza utrayan Greer torpidosu 
hakkinda Ayanda Georıe, bu hA· 
disenin Amerikayı harbe sdrOk
leyecek vaı.iyette olmadıtını be· 
yan etmittir. 

Akllelllslle laglllzler 
lllrt gemi ltaUrddar 

(Birinci •ay/adan artan) 
Germizi ve Komino tayyare mey· 
danlara da (ltalyada) bombar(bman 
edilmiıtir. 

lngiliz tayyareleri taraf andan 
yakalanan kafilede beı nakliye 
gemisi varda. Bazı düıman ıemi· 
leri birbirlerine ateı açmıı, neden 
sonra vaziyeti anlayarak atrşi 
kesmiflerdir. 

•••• , laltrlblan 
(Birinci aayifeden artan) 

Jarı hep kendilerinde kalmaktadır. 
Bu yünlü mensucat f abrikala· 

n yeni şekil dolayı!iiyle artık pi· 
yasada da yünlü kumaş vermez 
olmuılar veya verdiklerini asa-ari 
miktarlara indirmişlerdir. Memle· 
kette ötedenberi kumaş ticareti 
ile meşrul ve maruf ticarethane· 
ler bu yüzden müıkül vaziye~ere 
düımiiflerdir. Bilba~ bu v~zıyet 
dolayısiyle piyasada fıat . muraka· 
benin azami fiatlan can olmata 
baflamıf, maim fazla ellere datıl
masiyle himl olmasa tabii bulunan 
rekabet imkina ortadan kalkmış· 
tar. 

Alikadar makamlar bu çok 
mühim vaziyetle alakadar olmak· 
tadarlar. · ..... Ye•H•••·•· 
&ataıra tea11ııer1 

( Birinci aayf aılan artan ) 
rinde ıörmek üzere fCbrimizden 
ayralmatlardır. 

Antalya : 5 (a. a.) - Nafia 
Vellilimiı. Antalyadan ayrılırken 
Anadolu ajansı muhabirine bey•· 
natta bulunarak Antalyada gör
dillderindeıı çok memnun kaldığı
nı Antalyanın parlak bir istikba· 
le' sahip bulundutunu iı.har et· 

miftir. 

TORKSOZO 

SOVYET ELÇISINIH 
HULL'I ZiYARETİ 

Va4ington : 5 (a. a.) - As 
sociated Press'e göre, Sovyet el· 
çisi Umanski Hull'i ziyaret ede
rek 1 çeyrek kadar konuşmuşlar
dır. Umanski . mülikat hakkında 
malumat vermekten içtinap etmiş· 
tir. 

rraaıa•da 

bir ıllllıaıt 
Pari• : 5 (a.a)-Sabık komü

nist mebuslardan Martel Gitton 
dfin bir suikasta uğramıttır . 

Tabancaaiyle bir kaç defa 
atrı eden katil motosikletiyle kaç. 
mata muvaffak olmuıtur. Gittonun 
vaziyeti tehlikelidir. 

AMERIKlNIN 

YISI ElÇISI 
Bern : 5 (a.a)- Amerikanın 

Viti büyük elçisi Amiral Lrahy 
yarın Vişidcn Barselon' a hareket 
edecek ve burada Amerika'ya 
dönmekte olan Amerikanın Papa 
nczdindeki elçisi Taylora müllki 

olacaktır. 

MACARISTAHDA 

YAZ SAATİ 
Budapeıte : 5 (a .a) - Nazır

lar meclisi, Macaristanda yaz sa
atinin tatbikine kıı aylarında da 
devam edilmesine karar veril· 
mittir. 

-- ·~- -
BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

== 
KiLO FIATI 

CiNSi En az i En çok 
K. S. K. S. --

Koza ·~ ı 11.30 
ı Klevland Ç. ! 00,00 

Klevland l 68,00 70,00 l Klevland Jl 1 00,00 
""M. Parlağa 00,00 00,00 

P. Temizi 00,00 00,00 
Kapımab 

Y. Çiğidi 05,00 
K. Çiğidi 6)5-

Susam - 40,oöj 
Buğday yerli 8,43 8,75 

1 Arpa 6,63 1 6,75 
Yulaf -7~43- 7,50 

' 1 --

5 • 8 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
lı 6ankcumdan almmııtır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 5.24 
(Dolar) Amerik!.2. 130.0250 1 

ZIRAA T KADROSUNDA 

Adana Ziraat liseıi öğretmen· 

lerinden 8. Şakir ôksüzoğlu Ga
ı.iantep ıarapçılık mütehas&ıslığı· 

na tayin edilmiıtir . 

fLAN 
ADANA ASİERLll $UBE

SINDEN : 
t /Eylul/941 tarihinden itiba· 

ren 20/1.ncittfrin/941 tarihine ka · 
dar harp okuluna lise mezunu 
olan talebeler alınacaktır. istekli

lerin ıartnameyi okumalara için 
ıubeye müracaatları ilin olunur. 

I LAN 
Seyhan Nafia Müdürlüğünden: 

Sayla 3 

, ... -----------------------.. aoz adTEBA11111 

Dr. Mesud Savcı 
Baıtaıanm Kabalı Batlamıttır. 

L.. ............... 1.3.35•3llİl ........ 9 .. 15 .... ı...I 

~· 

t 
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Refika Recep Tümerkan 
Adana Biçili 'farda 

Yeni aene talebe lıayclına baılamııhr. Kaycl oe 
icaba/ ı•raili Bebekli Kili•• aolcafındalıi biflıİ 1• 

yurclattclan 6frenilir. 13400 

ı,_,__..,._,..._~_ ...... ____ .................. ~ ...... ~ ............ _..~-----..-..-.-..-.ı 

C. H. P. SEYHAN YllAYET iDARE HEYETi 
REISLIGINDEN : 

Parti ve Halkevi bir.asının konferans salonunda yaptmlacak 
(6635) lira (28) kuruşluk sahne tesisatiyle noksan inşaatın iha· 
lesi için ilin edilen 419/941 gününde matlUp şartlan haiz talip 
çıkmadığı için bu işlerin pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. 

ihalesi 8/9/941 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 18 de, 
talip çıkmadığı takdirde 1 1 /91941 tarihinde yapılacağını, talip
lerin (497) lira 67 kuruş muvakkat teminat parası yaptırma•an 
ve sahne tesisatı yaptıklanna dair vesika ibraz eylemeleri, ke
şif ve şartnameyi görmek isteyenlerin her gün Parti kalemine 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 6-7 13415 

BELEDiYE RIY ASETINOEN: 
1 - Belediye şubeleriyle kanaranın 94 t yılı ihtiyacı için 

yapbnlas:ak defter ve matbu evrak açık eksiltmeye konul· 

muştur. 

2 - Y aptınlacak defter ve matbu evrakm muhammen 

bedeli 1488 lira 60 kuruş olup muvakkat teminatı %7,5 hesa· 

biyle 11 l lira 64 kuruştur. 
3 - ihalesi Eylulün 9 uncu Salı günü saat onda Belediye 

Encümeninde yapdacaktır. 
4 - lsteldilel' ihale günü yatırmış olduklan teminat mak

buzlariyle Belediye Encümenine ve şartnamesiyle defter nu· 
munelerini görmek isteyenler her gün Belediye Muhasebesine 
müracaatları ilin olunur. 24-29-2-6 13373 

] - Ceyhan kazası dahilinde Ceyhan köprüsü tahkimatın· 
dan bir mebmuz inŞaatı (4483) lira (36) kuruş üzerinden açık ek· llmerballll Adana Pamall laba Alma BI· 
siltmeye konulmuştur. • . .. . _ .. roıa Çallarowa mmtallalarıada 941·941pa. 

2 _ Eksiltme 19-9-941 tarihıne musad1f cuma gunu saat l l 1 mail mallıallDI mlb&Ja&J& batl&mltlr 
de Nafia dairesinde yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ile şartnamelerini gör· 

mek için Nafia dairesine müracaat edebilirler. 

- 4 - isteklilerin (336) lira (25) kuruş muvakkat teminat ver· 

meleri ve bu miktar iş yapbklanna dair bonservislerile ticaret 
ve sanayi odasına kayıtla olduklanna dair veıikalannı; (38) ku· 

ruı biri (8) kuruş bir damga ve 1 kuruşluk tayyare pulunu 
dilekçelerine bağlamak ıuretile ihaleden üç gün evvel vilayete 

m üracaatlan lizımır. 3 - 1 - 1 1 - 1 S J 3408 

• 
iş Bankası 

Blçlll taıarral lleıaplan 

1941 
u ... Je planı 

KESİDELEk 
4 Şabaı, 2 May,., 1 Ala•loa, 3 llıincil•Fİn 

tarilalmnJ• yapılır 

1941 .... , ••• rl 

1 Adet 2000 Lirablı: 2,000 Lira 
3 • 1000 • 3,000 • 
2 I> 750 • 1,500 I> 

4 • 500 I> 2,000 

8 • 250 I> 2,000 Jı 

35 • 100 • 3,5()r • 
80 • 50 • 4,COO • 

300 • 20 ) f,000 ~ 

TUrklJ• lf a.nk••111e paN J•t'rmakla J•ln•z p•r• 
blrlkUrm• olm•z, •JRI z•n.:ıan.:~ 1'-llhl11lzl 

denemlf oluNunua. 

Sümerbank Adana Pamuk Satın Alma Bürosu bu sene 
Malatya Çırçır ( Sabık Şinasi ) F abrikasmı da idaresine alarak 
faaliyetini tevsi etmiştir. 

Çiftçi kütlü, koza ve pamuğunu fabrikaya getirmektedir. 
Aynı zamanda 941-942 devresinde muhtelif mıntakalarda teş

kil ettiği mübayaa ekiplninin de çalışma sahalarını genişlete
rek Tarsus ve Ceyhana ilaveten Osmaniye, Erzin ve Reyha· 
niye mıntakalannda da şubeler tesis etmiştir • 

Bu mıntakalarda; mubayaaya başladığı gibi Çiftçiye harar 
bulmak ve imkan nisbetinde kendi kamyonlariyle mallarım ta· 
şımak ve derhal beeellerini mahallinde tediye etmek suretiyle 
her türlü kolaylıklar yapıldığı görülmektedir. 13403 

lllprl Betonarme Dl'8•e ve Parllı 
Kaldırım laıaatı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Seyhan Vilayetinde Ceyhan köprüsünün betonarme 

döşeme tecrid ve parke kaldırım inşaatı ( 26800 ) lira keşif 
bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Ekıiltme 10/9/941 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 15 de Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme 

ve artırma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 

Nafia Vekileti Şose ve Köprüler Reisliğinden ( 134 ) kuruş 
mukabilinde alınabilecektir. 

4 - Eksiltmeye .. girebilmek için iateldilerin en az 3 gün 

evvel bir iıtida ile Nafia Vekiletine müracaat ederek bu gibi 
işleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almaları lizımdır. 

S - isteklilerin Ticaret Odası vesikası ile ( 2010 ) liralık 
muvakkat teminatlannı havi olarak 2490 sayılı artırma ve ek· 
siltme kanununun tarifatı dairesinde hazırlıyacaldan kapalı 
zarftan ikinci maddede yazılı saattan bir saat evveline kadar 
komiayon reisliğine makbuz..mukabilinde vermeleri mukte-

1 zidir. ('878) 27-30-3-6 13385 
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Sayfa 4 

PHILIPS 
Kaynak Makineleri 

AZ CEREYAN SARFİYATI , SESSİZ iSlEME, UZUN ÖMÜR. 

F 1 LI P S 
Kaynak Elektrotları 

TORKSôZO 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 
Mufassal t eknik izahat isteyiniz 

Muharrem Hilmi RemO -

ABİOİNPAŞA CADDESİ NO. 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEfOH : 110 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsıı. tasarruf hesa~ farına en 
a:r. SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikr:.:miye da{ıblacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 .. 
4 .. 250 .. 1000 .. 
~o 100 .. 4000 .. 

100 .. 50 5000 " 
120 " 40 4800 .. 
160 .. 20 3200 " 

DiKKAT : Hesapla~ndaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takd~rde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUI, 11 Birincikinun, 
1 Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

------------------------------
Yeni Çikb 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE - iNGil TERE lTTİf AKI VE 

BÜYÜK BRİTANYA İMPARATORLUGU 
===:: YAZAN: === MÜMTAZ FAiK FENiK = 

)~~--~,____...,..~.~ 

) MÜTEHA SSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GON MUSTAf A Rif ATECZAHANESİ 
OSTONDEKİ MUAUNEHANESİNDE KABUL EDER l 

! 
.................................................. .. 

Abone ve llAa 1CÜlR.1h-CSözmf 
şartları GONOELlK ~!! • ADANA ı 

ı Sahi/t ve Başmuharriri 

lı Sene/ili · · · I 400 Kr. FERiD CELAL O ÜYEN ı 
ı I Aylılı . . . I 25 • - ıı i - Umumi Neşriyat Müdürü ı i llAnlar için ida reye MACiD G0ÇL0 ı ı mUracaal elmetıdlr s,,.,.,., ,., , TORKsozo Moı::Jı 
................................................ Jı 

6 Eyhil 1941 ~ 
_rıs::z -- ~ 

M Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekleri ?iJ, 

n yormadan ıstırapları dindirir. ..! 
it " ~'c 
JC Lüzum•ında günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınıı 

1 
~,.e 

N her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. ii?e,. 

" 6~ 1 
·~~*#A###A#U#«#Vfi## 

Mtlsabaka ile memur abaacalı 

TÜRKİYE i~ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNDEN : 
Bankamızın muhtelif şubelerinde ç_alıştırılmak ve 365:, 

yılı kanun hükıimleri dairesinde maaş verilmek üzere ll'. 
daki şartlar dairesinde müsabaka ile memur alınacakt~r ·~ 

1 - Müsabaka imtihanları 15 eylıil 1941 pazarteSl t~· 
Ankara; lstanbul, lzmir, Samsun ve Adanada yapılacak 

2 - imtihana girebilmek için : 
A ) Laakal Orta mektep mezunu olmak. 
8 ) 18 yaşından aşağı ve30 yaşından yukarı bulun_?1

9
) 

C ) Askerliğini yapmış olmak ( Askerliğini henuı 
mamış olanlar muvakkat memur olarak alınaraktır. . Iİ· 

3 - imtihanda muvaffak olanlar a•asında ecnebı 
bilenler tercih olunur. ..~ 

4 - Taliplerin en geç 13 Eylul 194l cumartesi ~:ı 
kadar yukarıda yazılı ·şubelerimiz müdürlüklerine vesa390 
birlikte müracaatta bulunmaları ilan olunur. 13 6 

28 - 29 - 30 - 31 - 2 - 4 __.. 


