
Telefon: 313 -ADA~A GÜ:-\DELlK SlYASI GAZETE 

Milll Şetlmfz bir gezintide 

Milli Şefimiz Erzurumda 
~rzincandan geçerken Şefe 
~ok candan tezahürat yapıldı 

. Anka.rn : ı;~ Turkc;özU muhabi· 

l"iııden - .Mili i Scfimizin sernhat· 
~ ~ 
tq l hakkında burava f gelen maluma· 

gşre, Reisicumhurumuz İsmet lnö· 
lı Ve refakatindeki 0he~eti hamil hu
llsi tre11 bn!!'Un 4.4:5 ~de Erzin candan 

ttçıni-. ve Erzuruma doğru yoluna 
t\·am etmi tir. Erzincanlılar Milli 
fiıniz geçerken çok candan çok bu 

ilk teznhuret :- apmı.:;l.rırdıa. 
Buturı Erzurum ba~tanbn~o. do· 

\~mı , Uc;lenmiş, taklnr kurulmn., 

r·-------------... < 
i: Doktor Şahtın Bay i 
*Hitlerin davetini reddi : 
: Londra: 13 "(Royter) - t 

1 * Doktor Şahf, Almanyanın * 
i mall te•kllltına çare bul- * 
t ması için Hitıerln vaki iki * 
• davetini reddetmlstfr. • 
~------...... --... ·---... 
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SOVYET·-FiN ÇARPIŞMAL~RI 

Rus kuvvetleri 
büyük zayiat 

dün 
verdi 

HAFTA iÇiNDE hUSLARiN UMUMi TAARRUZU B EKLENMEKTE 

Cenene: 13 (Raiyo) - SO\·yet
ler birligı. milletler cemiyetinin nota
sına cevap olarak, müzakereye iştirak 

edemiyeceğini resmen bildirmiştir. 

Bay Domata, statıinun 15 inci mad
desi mucibince Sovyetlere, ınuhase· 

matı tatil etmelerı ve derhal Finlan· 
diya ile barış müzakerelerine geçme
leri takdirinde minnettar kalacağını 

bildirmişti. 

\.1olotof bu yazıya verdiği cevap· 
tl Sovyct - Firı meselesinin müza-

kere yolu ile halli davetine teşekkür 

ettiğini ve fakat böyle bir işin görü
şülmesi zımnında Sovyetlerin müzake· 
reye iştirakine imkan bulunmadığını 

bildirmiştir. 

Cenevıeje bu cevap pek tabıi kar 
şılanmıştır. Es<tı;en bu maalde bir ce· 
vap beklenmekte idi. 

13 ler komitesi va1iyeti tetkik 
için içtimalara başlamış bulunmakla· 
dır. 

(3erisi dördüncü sahifede ) 

Garp cephesinde 
Geniş mikyasta hazırlıklar! 

Yeni inşa. edilen:ikinci .l\fojino hattma loplann _yerlc~tirilnıesine başlan· 
mı.;tır Fran.;ızlar buraya.• t:rle.;tirilen toplara hircr i .. im ,•ermektedir· 

Yukarıda Fransız a-.kerlesi tarafından yerle~tirilmesine çalışılan " Di':-i 1 
Ar,Jan ., adında top görülmektedir. 

Pari, : t:~ l larn ... ) - Garp cep 
he ... indc mU.:ademcler :;ıkla ... mı., ,.e şid 
detlc:nmiştir. Kezn topçu ateside btı. 

vUmU,tUr her i.-.i tl"nftı m-vLilc:rini . . 

muhafaza ediyor. Luk~enburg hududun 
da geniş harekat görUlmektedir. Şeu· 
bergde açılan ınitralyö ~ ate~inden lın J 

(G'!rİsi dördüncü sahifede ) 

- ·-------.•ili • efi <:ahır ızlıkla beklemektedir. 
~.'rılercc halk istns,·on \•olnuu ve .;eb 
•11 caddelerini dold~ırnn;s, sen.ili 

1

Se 1 • • • 
Harp ve miskinlerin hikayesi A '<çe Mescit 

1 beklemektedir. \~ali lsçan ~lilli r . 
1 ınizi hududdn knr:-1lamaktadır. 

Reisicumhur lııönll aat onnltıda 
,:~llrumn varmı~, coskun tezahude 
"~ılnnmıstır -·-Bremen nıhayet bir 
~ltnan limanına geldi 

la Londra : 13 (Radyo) - Alman 
ttı~1~ Bremen Transatlantiği Mor· 
~ib llıska kadar getirildikten senra 
~ltı ayet dün akşam bir Alman lima 

il nıuvasalat etmiştir. 
\t Bremen bir lngiliz denizaltısına 
~qb~"?üf etmiş ise de, lngiliz tahtel
rqktı beynelmilel kanunlara aykırı ola 

ıemiye t~cavüzde bulunmamıştır. l 

v akti.de İstanbulda bir mi"· 
kinhane varını~. miskinler 

buraya toplanır, devletin, milletin sa• 
daka<ıiyle geçinip giderlermiş. Fakat. 
gUn geçlikce bunların çogaldıgını gii· 
ren zamanın padişahı, hakiki miskin· 
le sahte miskinleri tefrik için aklına 
bir tedbir gelnık Mi"kinhaneye ate~ 
vermek .. 

Emir vernıi .... Mi .. kinhnnevi \'ak• 
ınışlar. Ateşi gÖren bir çok. mi~kin· 
ler bina\'İ terkederek knçmıslar. Fa· 
kat, bir ~knç tnnesi yerinden lıile kı-
ınıld:ı.rnamış. Ate? gittikçe artmı~ ve 
nihayet bu adamların yattıgı yere 
kudar gelmi~. Biri ötekine : 

- ·'\:· .'.i.hu, nrtık Jrnçalıın.. Yana· 

ca=ız ! derr.iş.: 
()teki l tam bir miskin cdasi_yle 

Cc\·ap vermiş : 

- :\ te in daha bana gdmc i için 
llaha iki tnh ta ''ar 

Harp nteşi ,-a' a" 'ava.~ dı.ınytn- ı ~arı-

yor. Bazı buyuk milletler artık mak ... ad· 
!arını içlerinde tutamaz oldular. l\.U· 
çUk milletler birer birt:r ezilip gidi
,·orlar. lehlikenin bu derece bu,·uk 
~lmn ... ına rac,men milletler otom~bil 
pröioktörU kaqı,,ındn ... ~hkınln-.an tn\'· 
:-anlnr :::ibi yerlerinde çivilcnip kalı· 
Yarlar. 
~ Kımıldanmak için yan=1nın bir 
tahta daha kdndi .. ine vak la "lta.:ını 

behli\en mi ... kin ııilıi oturmak mı la-
zım ~ Hilha ... ,a ktlçllk milletler. bnz1 
,·uklerin i ... tila çerçev-e-lerinden kendi
İerinin uzak k~tlacngını. ve kendi hu
dutları.1da lıutun ıhtinhların ,··nece· 
=ini .;ani\ orlnr ... a al !anıyorlar. 

,\\ahalJt<, i , r, n 'mı=ınlarda her· 
kes ken i mal n: anının derJine du-

n n 111 Cıım1111 arl.-a snkrıklnnnrlo, 
~ Arlı111anın çol. tsb re çok {!İİ-

:.Pl Bir e.,en ıılnn AJ.çrı .llescit; nlltır 

ıarkı l11r türlii pnışanlıl.'ant lınrop 
nlııp t::ıtmektt!n lwrtıtlamadı. Bıı eser 
\pf(·uk tipinde ,.,. 720 torıhlerirıde )a· 
· mış cırlılnı korıaımnyn deife.1 bir 
e•ndir. Hır zrımımlur hu meçcıiJin t<i· 
mır edılere/, /,/ıim e~nlerı m,.i:;c.~i /ıa. 
/ınc konnı·ııf!ını hflber ıılmı~tık . Bu. 
.,;11111.ii vrJ.111. rirrel: ii:.iicii mrn:.ara· 
'' \ [,, im !.!İİ:ef l'~ı r 11ralırı ne. zaman 
/{n ıl. 0/1/11!!11 ıtıııa re rümire kaı·uşa-
akıır. 
~~~-~-~~~~~-~ 

Up le. Ynn:ın koın-;unun imdadına 
kosmıva~nk olur ... a bu' azgın alevlerin 
biraL sonra ıııahallı>.' i nasıl kule çe
virdit;i ni gcfrnıt k te gecikmezler. 

Bize ih le !!'eli, or 1-i: bazı bu,·uk 
de, !etler, kllçllk milletleri padi~~hın 
nınruf mı~kınlı.:rine lh•nzetmekte ve 
bunJan cc .. arel :ılmoktndırl:ır.-Gii11er 
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Harpte Spor heyecanı 

IMJndn na~;ıl kaciınla•ın iı7.erind e 
hüknııınü suıeıse, lngıltert:de 

Spor, butün lng-ılızlerın ruhu uzeıinde 
bır ballık rolü oynar. Buırnn ıçindir 

ki İngil11ler çetın, sert \'C vılmaz lıır 
karaktere ınfılıkciırler. . 

Alman'ların son o-ünleıde na-;ıl 

bir m<ı\ n muharebesi;e girrştıklerıni 
gorüyoruz. Hu muharebeyı felce uğ"· 

ratmak ıçin lrıgılızler biitiin tedbirle· 
rini almışlardır. Hıı cümleden olarak 
1qı~ haı binde olduğu gıbi balıkçı ~e· 
milerini ma~n avına <i<het etmişler
dir. ilk davt·te ikıyüz balıkçı gemisi 
ve bin balıkçı kabet etmiştir. 

Bunların içinden genç bir balıı..çı 
bu işe ne ıçın gird igıni şu suretle 
anlaımıştır: 

- Denizlerde dolcişmak zaten 
daima tehlıkelı bir şeydir. Ma; n "e 
tahıelbahirler, bunu daha çok entere
san bir spor halıne getirmişt•r. 

En korkunç bir harbi bir sporcu 
heyecanıyle karşıladıktan !>Onra ge
riye ne kalıt? ... 

Tahstl yaşta değH, başta 

l}={J enıız 7.ıp zıp O} na) acak bir yaşta 
. ve Jolın Gtough adında bır 
fngıliz ÇO<'U~unun makine işlerinde 
ıbır deha tezahürü gcisterdıgi ho('ala· 

tının nazarı dıkkatini celbetmiştir au 1 
çocuk 13 yaşındadır. Yepyeni bir t ıy 
yare bombası icddelmış ve bunun 1 

planlarını harp levazımı ışleriyle meş

gul olan İngı!ız askeri mııkamcılına 
lt'\dı etmiştır. John Glough'un keşfi 

son derece ş.ıyarıı dıkK11tıir. lfo genç 

muhendisin icad ptojelcrı clıemmıyeı- ı 
le letkık oluıımaktödır. 8ızde bir soz 
var : ''Akıl yaşla değil, başdadır,, 

Zeka ve kcıbıliyct zaman beklemez. 
Yeterkı onu tcıkdır clnıeyr, ona ) ol 
vermt.sını b imek lii; ııııdır. 

Manş Tuneli 

IQ)c:ııly Telegrnph l(tZetesinın ka· 
ıılcrindcıı Sır Jhon Sınıon 

manş tunelı ıneselesını ) ıne münaka 
.şa sahasına çıkarmı~tır. 

İngiliz ordusunun günlük masrafı 
a ltı mıl) on lngilız lırnsıdır Halbuki 
manş lıınelı:ıe saı fı İt'abcdcn para 
İngiliz ordusunun dorl günlük masra
fı olan yirmıdorl mılyoıı !ıra.dır. 

lııgıltere ıle Fransa arasındaki 
denrz münakale yolunu. Alman tah· 
tclbahir ve mayınlerincien muhafaza 
ıçın insan ve paraca yapılan fedakar
lık çok büyüktiir. 

.... :'\rtık İngilrz adaları eskıden dü
""ıtnuld"' ,, .. -s _ U,;u gıbi tehlıkeleıc karşı onu 

O
mucerred tutmak ıııümkın decrildır. 

b .. l.. tı 
' u un bu kıvmetıni ka; beımış bu· 

Junuuor B el 
J • un an otuz yıl once ınaı uf 

Fransız tavyarecısı l'I 1 • d J 
• .> erıo ıca ı o an 

ilk tayyaresiyle Fran~·ı 1 .11 • d . .,, sa ıı enn en 
lngılız -;alıillerıne kadar 11 l'r çma 0 a mu· 
v affak oldu~u 1aınan bu tılsım esa
s en bozulmuştur. 

Ôy le sanı~oruz ki çok geçmeden 
lngiltcre - t ı ansa denız altındnn 
birbirlerine zincirlenmiş bulunacaktaı . 
dır. Şuphesiz para her imkanın hali
kidir. 
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Y erli mallar haftası canlı 1 

şekilde devam ediyor 
Şehrimizdeki biitün okullarda haftaya dair yazı 
müsabakası yapılmakta, konferanslar verilmektedir 

HALKEViMIZDE HAFTA MEVZUUNOA KONFf.RANSLAR VERiLECEK 

Onuncu ) erlı mallar ve tasarruf 
haftasının, Sa)ın Başvekilimız Dok
tor Refık Saydam'ın bir nutku ile 
açıldığını yazmıştık. 

Prof. Tankut 
Parti Müfettişimiz İçel den 

Bugün yerli mallar haftasının 
üçüncü günüdür. Şehrimiz okulla 
rında bu hafta mevzuunda yazı mü· 
sabakaları yapılmakta ve talı!beye 

konft"ranslar verilmektedir. 

1 Şehrimize döndüler 

Şrhrimizin her tarafında veci
zeler asılmıştır. Hölkevimizde hafta 
mevzuu hakkında konferanslar verı· 
İecektir. 

17 Kanunevvelde Halkevi ban 
dosunun iştirakiyle büyük bir geçit 
yapılacaktır. 

Şehrimizdeki bütün kahvelerde 
tasarruf haftası münasebetiyle çay 
kahve kalkmı~, yeıine ıhlamur ve 
kuıu vemiş 1er konmuştur. 

Ticard o iası salonunda da bir 
afiş sergic;İ açılacak ve müsabaka 
yapılacak ıır. Faaliyette bulun;, n ko · 
mitenin tetkikatı bittikten sonra 
bir vitrin müsabakası da yapıla· 

caktır, 

Acı bir ölüm 
Memleketimizin değerlı ve e~ki 

çıftçılerirıden Yolgt>çerılı Ata Eker 
dun ansızın vefat t"tnıi:ıtir. Yıllar

danberı memleket işlerınde yoıul

nıadan çalışmış ve kendisini nıuhi 

tiınizde çok sev fümiş olcı n Ata Ekerin 
ölümü tu}Ük bir teessür uyandır

mıştır. 

1 u değerli memleket adamının 

ceneiası dün bir çok dostlarının İş 

tirakiyle yapılan kalabalık bir tören
le mezarlığ'a göturülmuş ve burada 
Belediye Reisı Kasım E:ıer tarafın 

dan kısa bir hitabe irad f'dilerek 

merhumun meziyetleri, yurda yaptı. 
~ı ıyilikler say lmıştır. 1 

Ölüye Allahtan tol rahmetler 1 
diler ve aileeinin tee~sürlerine iştirak 
ederiz. 

Mersin gençleri Adana 
gençlerini dav et etti 

Önümüzdeki Pazar günü Mer· 
sinde açılacak olan yeni knıs kor 
tunda yapılacak müsabakalar içın 
Mersin gt'nçleri Adana gençlerini 
davet etmişlerdir. 

Pazar günü hem yeni tenis kor 
tunun açılma töreni yapılacak, hem 
de Adana gençleri ile Men;irı genç· 
leri tenis mü~abakaları yapacaktır. 

Bir k.aç r günden beri Mersin ve 

Tarsusta Parti i~lerini tetkık eden 
Parti Müfettişimiz Profesör Hasan 
Reşit Tan kut dün akşam geç vakıt 
şehrimize avdet etmişlerdir. 

Profesör Tankut dün Parti Vi
layet idare heyetind,. Vilayet Parti 
işlerile mf'şgul olmuşlardır. 

Üç sporcu muhtelif 
cezalarla te ez iye edildi 

Dün Ö\?rendiğimize göre, Beden 
Terbiyesi Genel Direktörlüğünden 
gelen bir emirle, sahada yolsuz ha. 
reketlerinden dolayı Mılli Mensucat 
spor kulübünden Yusuf Kanlıc.ı'ya 
iki ay, Torosspor kulübünden Meh· 
nıed Bicıye 15 gün, Seyhanspordan 
Rasim Dmce üç ay müsabaka boy· 

kot cezaları vnilmiştir Bu cezalar 
dün kulüplere tebliğ e:iilnıiştir. 

Kız talebe için açılacak 
hasta bakıcılar kursu 

Şehrimiz. Kız Lisesinde Kız ta
lebe için bır " hasta bakıcılar kur· 

su ,, açılacağını yazmıştık. 
Aldığımız maluma ta göre bu 

kutsa kaydolunan talebenin miktarı 
üç yüzü aşmaktadır. Kursa devam 
etmek arzusuııu gösterenler mevcu
dunuıı heş yüzü bulacağı tahmin 
edilmektedir. 

Şehrimizde Atatürk 
koşusu ıçın yapılan 

hazırlıklar 

Bütün vilayetlerde 27 Kanun 
evvelde yı:ıpılmıı51 kararlaşlırılan 

''Atatürk Koşuları,, hazırlıkları şehri· 

mizde de devam etmektedir. 
Seyhan Bölgesi bu koşuya işti. 

rak edecek atlttlerin muntazam kı· 
yafdtc olması için on se kız Eşos

man spari etrnıştır. 

Pazı:ır günii saat 9.30 da böl· 
gemizde yapılan " 5000,, metrelik 
kır koşusu havanın yagmurlu ve ça· 
murlu olmasına rağmen gençlerimi 
zin gayretleriyle muvaffakiyetli bir 

şekilde neticelenm iştir, 

Adli tebligat 
kursu açıldı 

Kurs ay sonu bitf!cek 

Şehrimiz Posta Telgraf idaresiıı 
de, adli tebligatın posta ile yapıl· 
ması ıçın hazırlıklara haşlandıgııı 
ve bu işl~ri idare edecek memurla' 
için bir kurs açılacağını yazmıştık 
Dün haber aldıi?'ımıza göre adli teb 
liğat kursu faaliyete geçmiştir. 8" 
kurs Kanunevvel nihayetine kad 
devam edecektir. 

Zehirli gaz 
konferansları 

Konferansa dün baş\af1 

Dün akşamdan itibaren halk 
bilhassa toplu olarak bulundud• 
büyük kıraathanelerde öğretmenle 

tarafından hava tehlikesi ve zehirli g 
lar ve bunlardan korunıılması hakk 

da konferanslar verilmeğe başlaor111~ 

Ezcümle dün akşam Yıldız f(r' 
athanesirıde kalabaiık bir halk kiti 
sine hitaben birinni orta okul fııık 
kimya Ôgretmeni tarafından ve 
lecek konferans serisinden biııoC1§1 

ne başlanmıştır. Bu seri konferB115 

lar üç gün devanı ed('cektir. 
~ 

Vilayet p. T. T~ Müdiir 
teftişden döudü 

P. T . r. Vılayet Müdürü 6•,. 
Kenan Orıat bır hç gündeob~ 
Vılay=timiz kaıalarında tt"ftışler .. 
bulunmakta idı . Kenan Onat dıl 
şehrimızt- dönmüştür. 

Mahalle bakkall8 
ihtikar yapıyot 
Yapılan bir çok şıkayctle'Jt' 

anladığımıza göre, mahalle ar::ılıı ıl'I· 
da ki bakkallar son bir kaç gÜ 11 jÇ r' 
de şeker, kahve üzerınde ıht1~:1r 
başlamışlardır. Bu bakallarda0 tlj 

k k . k"' 4- e it' ıs mı şe eı ın ııosunu .'.> " ııve 
50 kuruştan satmakta. keza le' ısıı' 
kılosuna da 20 - 30 kurtJŞ ı• 

"' yapını.;. bulunınaktadırlar. Bı..ı. bl~ 
yete göre, mahalle arasında~• ıcoııt 
katların alakadarlarca sıkı b1

' tJt11ıJ 
rola tabı tutulmaları lazım ~,r. k ııı 

k il 
mi caddelerdeki büyük ba 5'1' 

şekeri eskisı gibi 33 kuıuşt811 vı' 
- dil 

makta olduklarına gore orta d•'' 
"Şeker buhranı,. mevcu.i değıl 

~ nlnı z foydn.lı 
ha tnlıklnr için 
!-İ .' c edi~ orlnr. 
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/\bone şartları 

Kuru~ 

12 Aylık 1200 

6 Aylık 600 

3 Aylık 100 
t Aylık 100 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmc1 valnı1 posla m:ısrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir. 

....................... 

Ceyhan köprüsü 
inşaatı devamda 

Ge}han: Hususi muhabirmizdcn 
1937 senesinde İnşası takar ür e 
düp aynı zamanda da inşsu a başla 
nan Cf'yh~ndaki, bü)ük demiı köp-

rü faal yeti haylı ile lemi~ bulunmak · 
dadır, köprünün iki ayc.k üzerinde 
ve asma olcagını, nehrin hu tarafın
daki ayağında kurulmuş olC:uğL•nu 

ve fakat bu ayağın çukuru kazılır · 

ken " Asit " damarına tesadüf edil· 
diğinden zamanla betonu aşındırmak 
suretiyle tehlıke baş gfüterecegin. 

den bu ayagın iıave Vf' keşif yapıla 
rak betonla yenidt n takviye edilece 

gini evvelki mektuplarım.da yazmıştım. 

Ilu yaz mevsimindeki faaliy ·t 
sırf karşı yakada ki ayağa hasre
dilmiş olmağla nihayet ikmal edilmiş 

bulunmakdaır. Diger taraf dan bu aya· 
ğın imtidadmca uzayacak olan kıs

mında bir an e\ıvel ikmali hususun· 
da çalışılmak.dadır, 

Keza, bu yakada evvelce kurulan 
ve takviye edilmesi luzumu h?sıl o. 

lan ayak işide yakın bir günde hita 
m bulmş olacakdır. Bütün bu işletin 

bu kış mevsiminde yağmurların şid

detlenerek ve yukariki daglardaki 

karların erime-siyle nehrin ~ık sık taşıp 
etrafını su altında bmıkarak faaliye 
tin tatil edilmesine mahal bırakıl 1 

madan bitirıilmesi için son gayrtle 
faaliyete devam olnmakdadır. 

Ondan sonra köprünün montaj a 
meliyesi kalmış oluyorki, bu işinde 

kısa bir müddrt zarfında ve süratle 

ikmali cihetine gidilerek, ceyhan ne· 

hri üzerinde ve çuknrova bölgesinde 
en büyük ve muazzam köprü inşaatı 

bu sııretle bitirilmiş olacak dır· bu 
köprünün iktisadi, zirai vf' ticaıi ba 
kımdan ehemmiyeti vardır. 

Türksöıü 3 : Sahife 

, ..................... 1 ........................................... -, 

1 Dtüıny©ı lhı©ı~~ırD~ırö 1 
L ~ 

Rusya, Londra - Paris Almany~_-italya 

Elçilerini geri mi çekecek 
Cenevre : 13 (Radyo) Kuvvetle dolaşan bir şayia

ya göre, Sovyet Rusya Londra ve Paristeki elçilerini 
geri çekecektir. 

lngiliz - Fransız 
mali el birliği 

İng;Iiz lirası ile frank 

Londı·n: 1:1 (Hnd_)o) - İngilte· 
rt: Fr:ınsn :ır:ı .. ınıln harp b:ı~lnnğıı.:ln· 

d:ın lıeri n-;kf'ri, nı:ıli ve ticari nılln:ı 

seh:ıt•n lıu del:ıd:ı bir para :ınl:ışm:ı

"'i."le bir k:ı.t daha kuvvetlcnınesi te· 
nıin t•ılilmişlir lıun:ı görc Fr:ınc;ız - ln 
giliz parası harp sonundan :ı.ltı :ı.y son 

r:ıy:ı. kadar kıynıdlerini nıuh.afo;ı;a ede 
t•eldcrılir. 

İngili:r. lirnsı ile Fransız frangı 
pi,Yns:ı.sındn hiç bir deği:;iklik yopıl· 

mıyncnktır. Keza iki hukt\met ellerin· 
deki dövizlt·ı·i bu 'uretle kullanmak 
hu~uo.;unda da mutabık knlnıışlardır. 

lngiltere ve Fransa harp sonuna k~· 
,fnr lıiı·Lirindt•ıı başka hi~· kimse ile 
kredi ıııulrnvclesi nluldıniyect:klir. 

rrano;:ı Maliye Nazırı dun lıu 

Jııı.,usta IH·.' nıı:ıtla bulunarak, yeni 
nnlnşmanın bnyıık ehemmiyetini te· 
bnrllz c{ Jİrnıi~, k ııııı:ı.ndn lıirliğinılt•n 

<;Onr:ı lııı nı:ıH lıidigiıı ıııllltei'ikkr 

cclıhcsiıw lıir ltal ıl:ıhn ku,·vet \'l'nli · 
gini söylemiştir. 

ltalyan Elçisi şerefin~ 

Londrada verilen ziyafet 

Londra : 13 (Radyo) - Bayan 
Ha lif aks, ftalyan Elçisi ve ref ık ası 
şerefine büyük otf'lde bir ziyaf, t 
vermişlerdir· 

Londra Elçimiz şerefine 
verilen ziyafet 

Londra : 13 \Royter) - Reel 
Santral tarafından Tevfık Rüştü 
Aras şerefine bir ziyafet verilmiştir. 

Lord Loyd ve Amiral Kok ta
rafından birer nutuk söylemiştir. 

Rüştü Aras'da lngiıizce bir mı· 
tukla mukabelede bulunmuştur. 

Bir Sovyet tahtelbahiri 
bir Alman vapurunu batırdı 

Londra : 13 (Radyo) - Bir de
nizaltısı bugün bir Alman vapurunn 
batırmıştır. 

Batan lngiliz gemisi 
Londra : 13 (Royter) - 490 

Büyük millet mecli~inde 

Erzurum hattının 
temdidi meselesi 

Ankara: 13 (Hususi) - Millet mrc 
lisi bugünkü toplantısında pazarlık· 
la satış hakkındaki sihl takririne 
dahiliye ve ticaret vekilleri tarafın· 
dan verilen cevapları dinlemiştir. 
Bundan başka meclis Eı zurum hattının 
Erüurumdan itibaren uzun Ahmet 
ler istesyt)nuna kadar temdidine ait 
kanun layihasını da tasvip etmiştir. 

almanyada beyaz kitap 
Londra : 13 (Royter) - Almao 

yada yeni bir beyaz kitap n,.şredil 
mektedir. 

Ribbentrop'ıın bu kitapta guya 
vesikalara dayanan yazıları vardır. 

Münih suikasdı failinin 
arkadaşları 

Londra : 13 (Royter} - Gı-sla 
po tecrit kampında Müoih suikastı 
f ai 1 ler indf'n El zerin ar kadaşlarındaıı 
üç. kişi kurşuna dizilmiştir. 

Meksik~, Sovyet hareke
tini takbih kararı aldı 

Komünist partisi lağvedllecek 

Meksiko : 13 {Radyo) - Mek· 
sika Cumhufl ı-isinin, Sovyetleıin 
Finlandiyaya karşı yapmış oldukla
rı hareketleri takbih eder beyanatı 
Mebusan M('clisin Je ittifakla tasvib 
edilmiş ve bu i<.ararın Sovyetlere ib 
lağı da muvafık görülmüştür. Aynı 
zamanda meclis, Meksika Komünist 
paı tisinin lağvedilmesine de karar 
vermis bulunuyor. 

Von Zeland Bürüksele 
döndü 

Madrid : 13 (Radyo) - Dün 
tayyJre ile Amerikadan buraya ge
len VonCZeland ispanya Başvekili 
ile bir görüşmede bulunduktan eon 
ra } ine tayyart ile Bürüksele hare 
ket etmiştir, 

İtalya Almanya ya
nında otomatik bir 
şekilde harbetmek 
taahhüdünde değil 

*-----
Londra : 13 (Radyo) - İtalyan 

gazeteleri son biiyiik Faşist meclisi 
ıniizak<'ralı ve Alman-lıalyan ıniina
sebalı ile yakından meşgul olmakla· 
dır. Bu gazeteler ezcümle, ltalynnın 
Almanya yanında otomatik bir şekil· 
de haı be girmek taahhüdii altında 

bulunmadığını, ve esasen hiç bir illi· 
fakla böyle bir laahhüdlin mevzubalıs 
olduğu görülmediğini, binaenale) h 
Faşist meclisinin içtimaından sonra 
neşredilen resmi tebliğde de bildiı il
diği gibi, lıalyanın bugünkü siyaseliıı· 
de devam edeceğini kaydetmekle· 
<lirler. 

f sviçre federal kons .:yİ 

Brrn : 13 (Radyo) - Eski mec 
lis y<-nİ federal kon ryinin intibahı 
için L>U günlf'rde- bir İçtima y:ıpa· 
caklardır. 

Estonya Başkomutar ı 
Moskovadan dö~dü 
Tallin: 18 (Radyo) - Estonya 

eırduları başkumandanı Mosko.:iadan 
avdet etmiştir. Finlan::liyaya kar~ı 
Sovyet - Estonya paktının tatbik 
edilecı-ği hakkındaki haberler asıl 
sızdır. 

J\ont Ciyano ltalyan mec 
lisinde beyanatta 

bulunacak 
Roma : 13 (Stefani) - Kont Ci 

yano Cumartesi sabahı Mecliste ltal 
ya siyaseti hakkında mühim bir nu· 
tıık söyliyrcektir. 

lsveç Kabinesi dün yeni
den teşkil edildi 
Stokholm ; 13 (Radyo) -- İsveç 

Kab"nesi yeniden ,Hansın Reis liğin 
d'! kuruldu. Eski Hariciye Nazırı 
Sandler kabineye girmemiştir. 

L1byadaki kıtaatı teftiş 

Roma : 13 (Stefani) - Mare~al 
Dö Bono Mareşal Balbo ilt Libya. 
daki kıtaatı teftiş edecektir. 

amerikanın Brüksel 
Sefiri 

Nevyoık : 13 (Radyo) - Ame 
rikanın Bı üksel St>fö i bugün Nt'v. 
yorka ğeldi. 

1 

tonluk Morherd adlı lngiliz vapuru 
Her Türk yerli malı kullan- mayne çarparak battı. 

mak 5•vaşında gönüllü bir Mürettebattan dördü kurtarıla-
propagandacı olmalıdır. 

,_ ____________ __... ıuamışlır, infilak sahilden duyulmuş-

lsveç Kralının Reisliğı 
albnda bir toplantı 

Stokholm: 13 (Radyo) .- ls 
vec;te bugün Kralın °rİyasetindr l.ir 
toplantı yapılacaktır. 

Vatana dönen alınanlar 
Riga : 13 (Radyo) - 700 Al 

manı hamil Broki vapuıu yola çık. 
mıştır. Bu Almanlar anavatana dön 
nıektedirler. tur. 



Sahife : 4 Türksözü 

Hava tehlikesine karşı 
nasıl korunacağız ? 

Bu yazım1zı takibediniz ! 
Şelınnizde bu günlerde gece ve gündüz hava tehlikesinden koı uoma 

tecriibeleıi yapılacağını yazmıştık, Bu çok miihim olan mevw etrafında bii· 
tiin yurtdcışların bilgi sahibi olmaları pek g rekli bulnnduğundcın seyhan 
seferberlik miidürliiğu neşriyatının buna cl:ıir olan son broşiiriinü ( halka 
dıığıtılaıı) bir defadı:ı ga7.el<"mızde neşretmeyi fnrclnlı göıdiik.Bı oşiııüıı ikin
ci kısmını lı11giin aşıı(ııva ko} uyoı ui'. . 

il 

E)Bölmelerin genişliği kullanışı. 1 

na ve ihtiyac n göre tayın o'unur. 

Husu -i ,. v ı .. r icio ) npılacak: bö 
ime en ;cız üç kişiyi bir arada istiap 
kııdnr olmalı lır. 

F(Binalarda ışıkları yuk..rıya ak 
settİr<"n darn, tar1sa varsa bunlar 
kum vt>yn toprak örtülerek maske· 
lenmddir. 

G{ Husu'i veya u1rıurni binaların 
üstii camla veya şeffaf bir m:ıdde 

ile örtü Ü v~ya acık renk b r boya 
ile boyalı ise, su kenarın-fa bulunan 
binalad:ı g r.iş s .1tıhlı cemakanlar 
ve penceıe1e • İn d .. parlaklığı nı g-ide 
rmek ic,.in muntazam şrkil verimye 
r, k koyu m:ıvi bo)'a ile ve yahud ki
li yağlarla mr skeleniı . 

7 Şehirde dışarda veya ne· 
rede buluru'uısa l ulurulsun her ev 
de ve müessesede ceb elektrik lam 

hası, pd•ol lamhası gf mici feneri 
vrya mum gibi icabında kullaııılmak 

mecburiyetinde kalınacak tenvir va· 
sıtalaıı ili zumu kadar tt'daı ik edil 
mf'lidir. /\r,cak l unlaı ın da maske
lf'nmesi unutulmamalıdır. 

8 - Hususi binalar vt-ya kiraya 
verilmiş evler~ ait karartma işleri 

içinde oturan kiracılır tarafından 

yapılır. 

9 - Kiraga veıilen yerlerde ev 
ve apartman gibi mii~lerekcn kul
lanılan koridor, ınerdivı n, sahanlık, 
bodrum, lavan arası, çama~ırlık ve 

bahçe gibı yerlere ait kaıartma ve 
maskeleme i.şlrri ev vtya ;rpartman 
sahipleri tarafından yapılır. 

Toplu Korunma 

F vlerde ve apartmi\olarda ev
velce yaptırılmış sığınak yoksa evin 
bodrum veya zemin katında tadilen 
gaz odası yapılır. 

Bunun için bir.a heyeti u ~umi· 
yesile bir mütı hassısa tetkik ettiıilir. 
Gerek yapı malzemesi ve gerek ya 

' 
pı şekli itibari}' le bina sağlamsa tay 
yarelerden atılan tahrip bombalarının 

tam isabetiyle bina yıkıldığı takdirde 
sığınakta bulunanların enkaz altında 

kalmamaları içiıı gaz odası tavanının 
kalın ve sağlam kalaslarla askıya 
alınma.Eı veya beton ettirilmesi hundan 
Laşka bina dışına düşen t .. hıib bom 

balarının yapacağı hava tazyikından 
bina duvarlarının yıkılmaması ıçın 

ikıci liı CL\U
1

• ''F' tını 

tc>rbaları istif ettirmek suretiyle du· 
varların takviye edilmesi lazımdır. 

Gaz odası yapılacak yerin fazla 
pencereleri örülür .. Büyük penceı e 
ler küçülıülür. Dış tarafta bulunmak 
üzere ikinci bir kapı daha açtırılır. 
Kapılarla pencerelere mümkünse de
mir kapak yaptırılır. Değilse kalın 
ve sağlam kereste ile kapılar temin 
edilir. Kapıların arkadan en az iki
şı;r demir Kollarla kapatılması da 
temin edilmelidir. 

SONU VAR 

Garp cephesinde 
- Birinci sahifeden artan 

:ıı e\ !erin c:ınıl:ırı kırılnw.{ır foJ,n( 

,\ aı·alnnan ve ölen J oktur· 

Londra : 13 (Radyo) - İngiliz
hava kuvvetleri Heligoland etrafın· 

da devrıyeye başlamışlardır. 
Almanların bu su,etle mayn dök 

melerine mani olunacaktır. ___ ... __ 
Yeni Neşriyat 

İlk Öğretim 
lık Öğretim Mecmuasının 25 ın • 

ci sayısı çıkmıştır. Tavsiye ederiz. 

Okulsbor 
Okulspor Mecmuasının da 7 inci 

sayısı güzel spor yazılariyle intişar 

etmi~tir: 

Adana kulüblerine mal
zeme yard1mı yapılıyor 

Şehrimideki müseccel üç spor 
kulübüne, bt den terbiyesi Seyhan 
bölgesi t arafındı>n 150 şer liralık yar 

dım olmak üzere 450 liralık malzeme 

1 :Cararlaşmış. ve gerekli malzemeler 
İstnnbuldan sipariş edilmiştir. 

ŞEHlRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü kapa· 

lı, hava hafif rüıgarlı idi. En çok 
sıcak 18 deH ce idi. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye c;varmda 

Y ~ni eczahanedir 

Az para ile çok gıdayı yemiş· 

!erimizde bulursunuz, 

Sovyet - Fin 
çarpışmaları 

Birinci sahifeden artan 

S°'·yd - Fin Cl·hhcsindc 
Londra: 1~ ( Radyo ) - Sovyel 

tebliğine göre, 12 kanunevvelde Sov· 
yet kıtaları her istikamette ileri hare
ketlerine devam etmi~lerdir. Sovyetler 
l.adoga gölünün şimalinde bir köyii 
ve bir istasyonu işgal etmişlerdir. 

Havanın sisli olması \'e bulutla-
ı ın :ışağıda bulunması hava lıarckatınn 

mani oln:aktadır. 

Finlandiya kaynaklarına göre 

Finlandiyada müdhiş bir soğuk 
hükiim sürmektedir. Sovyetler bundan 
çok miitecssirdirler. Sovycl ordusun
da ncf erler gibi bir çok zabitler de 
çadırsızdır: geceyi açıkta geçirmekle· 
dirler. sabahları soğuklan donmuş 

Sovyet askerlerine tesadiif edilmekte
dir. Halhuki Finlandiyalıların elinde 
sa} ısız çadır vardır. Her askerin ya· 
nında Japon tipinde kuçük bir çadır 

olmakla beraber her yirmi beş ask_r 
için birer büyük çadır verilmiştir. 

Fin tayyareleri Marumansk demiryo
lunu tahrip etmişlerdir. Ladoğa gölü 
şimalinde çok şiddetli sıcaklar olmıık
ladır. 

Finlandiya kuvvetleri miidafaa 
hallı kat'iyen sarsılmamıştır. Her ih
timale karşı buradaki kuvvellere ihtiyat 
kuyvctleı gönderilmiştir. 

Senc.ışarbide Finlandiya kuvvet· 
leıi Sovyetlerden 13 top ve birçok 
silah ve mühimmat almışlardır. 3 
Sovyet piyade ta buru da imha edil· 
miştir. Bu haberleri Finlandiyanın 

Londı a elçisi de teyit etmektedir. 
Sovyf tlP.r fsveç -- Finlandiya hat· 
tını kesmek için beyhude gayret 
sar fetme ktedirler. Buradaki bütün 
faaliyet akim kalmaktadır. Finlan· 
di)e tayyarelerinin düşman hatla· 
rını dünkü bombardımanı çok mu· 
vaffakiyetli olmuştur. 

Rusyada asker toplandı 

Moskova: 1 O Royter muhabi
rinin bilditdiğine göre, Sovyetler. 
Polonya. beyaz Rusyanın işgalinden 
sonra terhis ettikleri askeri tekrar 
silah altına almaktadır. Sovyet ga· 
zeteleri artık Sovyet ordularının 
kahramanlığından bahsedememek· 
tedirler. 

Görülüyor ki, Sovyetler hazır 
!anmadan Finlandiyanın üzerine 
atılmıştır. Sovyetlerin şimdiye ka· 
dar Finlandiya cebhesinde çarpışan 
kuvvetleri iiçüncü sınıf askerdi Fa. 
kat vaziyet karşısında Sovyetler 
birinci sınıf kuvvetleri göndermek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 
Helslnkldekl lnglllz konsolosu 
istifa etti; lejyon teşkil edecek 

Helsinki: 13 (Radyo) - Bura · 
daki lngiliz konsolosu Nıge Along 
vazifesinden istifa etmiştir. Bay 
Nigl bir '·yabancılar lejiyönü,, teşkili 

için Fin hükumetinin müsaadesini 

14 Kanunuevvel 939 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKİYE RADYO DIFOZIYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

llt·r glln ynlım: kısa ılalgn :11,7 
nı. !l ltLi k c}s po ... taınızla llC)il'l'tlilıııck· 

ll' olan Y nlıand dillerde 1 lalll'ı ' ll·r 

s:ın(lt•ri aşagıdn gönslt•rilnıi;;tir. 

İl':uıca San! 1:\1111 'c 18,4."ı cll' 

Arnpça ,, l!J, 1;; ve 1!l1 l:i ıle 

Fransııc•n ., 1 !1. ı;; ve 20. ı .-, rll• 

Perşem 1)e - 14 I 12 / 939 

12.~ll Pıogram ve Memleket Sa· 
ııl /\ynıı 

12 . 3ı: AJANS \'C Meteoroloji l la· 

bnılcıi 

12.50 1 ÜRK MüZiGI 
Çalanlar : Ruşen Knm, Cevdet 

Çaglaı, İzzettin Ôkte. Zühtü B:ııdak· 
oğlu. 

13.30 Konuşma (Kadın Saati) 
13.~:o - 14.00 MÜZiK f !afif 

Mii1.ik - Pi.) 

18.00 Program 
18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS 

ve Meteoroloji Haberleri 
18 25 Miiıik ( Radyo Caı Oı kesl· 

ıası) 

19.00 Konuşma (Grip ve İlıtilııt· 
laı ı) 

1915 Türk Müziğı 
Çalanlar: Fahire feısan, Vecihe, 

Refık Fersan, Cevdet Çağla. 
Türk Müziği (Devam) 
2 - Okuyan ~ Müzeyyen Senar 
19.10 Konuşma (Onuncu Tasar· 

ruf ve Yerli Mallar Haftası münasibe· 
tile (Ulusal Ekonomi ve Arlluma 
Kurumu namına Haıiciye Vekili Sa
raçoğlu Şükrü tarafından) 

20.15 Konuşma (Bibliyografya Sn
a ti) 

20.30 Türk müziği (Fasıl Heyeti) 
21.15 MÜZlk {Küçük Orkesra 

Şef : Necip Aşkın) 
22.00 Memleket Saat Ayari, A

jans Haberleri; Ziraat· Esham-Tah
vilat, Kombiyo - Nukut Borsası 
(Fiyat) . 

22.20 Müzik ( Küçük orkestra· 
Yukardaki Programın Devamı) 

22.35 Müzik (Operetler Ayaı !arı 
Pi 
23.00 Müzik {Cazband - Pi.) 
23.~5 - 23.30 Yarınki Pragrnm, 

ve Kapanış. 

ilan 
SeyhaP. Hususi Muh<lsebe 
Müdürlüğünden: 

1 - (Fiyat) markalı vilayet es 
ki hiımet otomobilinin (140) yüz 
knk lira muhammen bedelli açık ar · 
tırmasına ikinci defa tayin edilen 
müddet zarfında da istekli çıkma. 
dığından satışı pazarlığa bırakılmıştır 

2 - istekliler, muvakkat temi

---------- ---- _ nat parası olan (10) onlira (50) elli • 
istemiştir. 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

plışmak üzere iki mürettibe ihti· 
yaç vaıdır idare hanemize mürncaat 

kuruşu hususi muhasebe vennesine 
yatırarak 939 senesi birinci kanunu. 
nun 19 uncu salı gününe kadar hu
susi muhasebe varidat kalemine her 
gün müracaatla pey sürebilirler. 

11239 9- 14-19-23 



Tıirksözü S;ıhifP- : 5 

Asri sinema Bu akşam 8,45 
Suvareden itibaren 

Asri sinema 

Telef onla 250 l,elefonla 250 

Müsahip Zade Celal'in Ölmez Eseri .. 

Şimdiye kadar yapılan Türkçe filmlerin en güzel ve en müstesnası 

Türkçe sözlü şarkılı 

BiR KAVUK DEVRiLDi ! .. 
Oynıyaolar: Hazım - Vasfi Rıza İ. Galip - Emin Beliğ - Muammer - Mahmut - Feriha T eyfik - 1 

Mualla - Halide Pişkin - Samiye : 

Clyri Menkul Malların 
Çık artırma ilanı 

· N.39/1081 
Adana 1 inci icra memurluğun· 

aıı : 
Açık artırma ile paraya çevrile 

k gayri menkulün ne olduğu· 8 
'<;a tarla hissesi 

Gayri menkulün bulunduğu mev 
mahallesi sokağı, numarası : 

rli, balamut oğlu, Kafırkıran, Çal 
ttıili köy ve mevkiıerinde 
'takdir olunan kıymet : 
Daıredeki şartnamede yazılıdır. 
Artırmanın yapılacağı yer, gün 
l: 24.1.940 çarşamba saat 10-
Je birinci artırma, 8·2-940 per 
ltıbe saat 10 -12 de ikinci artır 

l -- işbu gayrı menku ün artır
Şartnamesi 13 12 939 tarihinden 
aten 1081 numara ile adana 
Cra dairesinin muayyen numaı a. 
ja herkesin görebilmesi içın açık 
lıanJa yazılı olanlardan fazla ma 
at almak istiyenler, işbu şartna 

~c ve 1081 dosya numarasiyle 
tnuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu 
tda yazılı kıymetin yüzde : 7,5 
betinde pey akçasiyle veya milli 
bankanın teminat mektubu tevdi 
tcektır. ( 124 } 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
r alakadarların ve irtifak hakkı 
illerinin gayri menkul üzerindeki 
1•rını hususiyle faiz ve masrafa 
' <>lan iddialarım işbu ilan tari
crı İtıbaren yirmi gün içinde ev 

ı l\"ıüsbiteleriyle birlikte mcmuri 
ltıiıe bildirmaltri irabeder. Aksi 
c hakları tapu siciliyle sabit ol 
~a satış bedelini ı paylaşmasın· 
hariç kalırlar. 
1 G" ·ı - d t - osterı en gun e ar ırrna 
litak edenler artırma şarrıameşi 
kurnuş ve lüzumlu malumat al-
"c bunları temamen kabul etmiş 
; ıtibar olunurlar. 

-. Tayin edilen zamanda ga}• 
cııkut üç defa bağrıldıktan son· 

Musiki kısmı : Kemani Sadi - Bayan Mualla 
40 kişilik sazheyeti : Jki Otuz iki flim birden 

1 - Kırık hayat 2 - Vatan bekçileri 

Teşekkür --------------------------------------------------------~ 
Adana Çiftçilerinden pederim 

Yolgeçenli Ata Ekicinin cenaze tö· 
reninde bulunarak büyük kederimi· 

ze İştirak eden hcmşerilerimize ve mer· 
humun kabı ine çelenk koyan Belediye 
Reisi Bay Kasım Enere açık teşek
kür v~ saygılarımızı sunarız. 

Eniştesi Oğlu 
Hafız Ömer Rağıp 

ra en çok artırana ihale e-dilir, 
Ancak artırma bedeli muham· 

men kıymetin yiizde 7 5 şini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rüchani 
olan diğer alacaklılar bulunupta be· 
del bunların o g~yri menkul ile te· 
min edilmiş alacaklarının mrcmuun
dan fazlaya çıkmazsa en çok artı 

ranın taahhiidü baki kalmak üzere 
artırma on beş giin da ha temdit ve 
on beşinçi gür.Ü ayni saatte yapıla 
cak artırmada bedeli satış istiyenin 
alacağına rüchani olan diğer alacak 
lıların o gayri menkul ile temin edil 1 

rniş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartiyle, en çok artırana 1 

ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış 
talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve· 
rilen mühlet içınde panıyı vermezse 
ihale kararı fesholunaşak kendisin· 
den evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse: arzetıni~ olduğu bedellt• al
mağa razı olursa ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa he-men 15 gün 
müddetle artırmaya cıkımlıp ençok 
artırana ih21e erlılir. iki ihale arasın
daki fark ve geçen günler ıçin yüz· 
de beşten hesap olunacak faiz v~ 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksısın memariyetimizce alıcı
dan tahsil olunur. 

ö parça tarla hissesi yukarıda göste 
rilen 24.1.940 tarihinde Adana linci 
1 c r a Memurluğu o d a· 
sında işbu itan ve gösterilen artırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. 11255 

A L S A R A Y Sinemasının 
Göstermekde olduğu Gençlik ve Fedakarlık filimi uç Büyük Artist 

LIONELLE BARRYMORE 
Robert Young - Florance Rica - .James Stewart 

in yarattıkları 

DEN iZ 

Zabit Namzetleri 
ilaveten : 

ni Seyretmiyenlere tavsiye ederiz. 
DUnya Haberleri 
Pek Yakmda 

ANNABELLA ve 
CONRAD WEİDT 

Senenin Emsalsız Bir Şaheseri olan 

KIZIL RAHiP 
FiLiMiNDE 

TA Sinemasında 
~t.Yl ~i!«ş@lm 

Harkulac!e Maceralıtr ve Heyecanlarla Dolu 

ALTIN HIRSIZLARI 
30 Kısımlık Serynl Fılmı Goriıniız 

Baş Rolde : JONNY MAC BROv. N 

Diş Tabibi Şevket 
lstanbuldan avdet etmiş ve hastalarını her gün saat 8 J 2 ve 14-16 

ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule başlamıştır. 
11258 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hasto larını kabule 
başlamıştı:-. 

1 



Sahıte : 6 Türk sözü 14 Kanunuevvel 939 __ 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KII:.O FlA Ti 

En az En çok Sahlan Mikdar 
K. s. K. S. Kilo 

Koza ·=oo 11 ===-

Ou - 46 . 
1--,.~-------·-Ma. parlat- • 

I! 60 45 
it 

Ma. temizi • ·---1-----1 

'-'-- 55---ı, 00 Klevland 
~--- -Klevland ( Y.M. ) 1 

YAPAGI 

1 l 1 
Beyaz 
Siyah 

Çl~IT 

1 
1 

1 
s 

1 4,37 
•Yemlik. ----•Tohumluk,. 

Yerli 

• 
HUBUBAT 

, __ Bu~ğ~d~ay"-=-K~ıb~r~ıs _ ________ 
1 
____ ___.:l. ______ _ 

• Yerli -----,,· - ----·-----ı-----·-------Mentane • 
Arpa 3.30 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek . 
Susam 15 1 15.70 

UN 
Dört yıldız Salih 
üç .. .. 
Dört yıldız Doğruluk 
üç • • 
Simit ,. 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç 

" " 
Simit " 

Liverpol Telgrafları 
13 I 12 I 1938 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

----------:-~-en~e_San:--:-ı~~•--~·----------

ı=tı~ 
Lireı 

ı-~ Hazır 
Rayişmark 

Vadeli 1. 8 15 Frank ( Fransız ) -2- 96 
Vadeli 111 8 17 Sterlin ( ingiliz ) -5- 'l3 
Hind hazır 7 76 Dolar ( Amerika ) !29 1 65 

10 ·111 Nevrork Frank (İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' 0ın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikraırive planı 

~AÜKAFP.T 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eyliil, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

İKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 • 1000 • - 5.000 • 
8 • 500 • - 4.000 • 

16 • 350 • - 4.000 • 
60 • 100 • - 6.000 • 
65 • 50 • - 4.750 • 

250 25 • - 6.250 • • 

435 32.000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 --------- - - --

ı , 

li 

it 

1 ~ 1 
TÜH.K.8.ÖZtİ 

' -
l'. 

ı , 

GAZEl9ECİLİK-MATBAACILll< 
l ı • • • l ı 

Getirilen yeni makinelerle Tiirksözü matbaa
cılıkta son teknikle çalışıyor 

- -

Türksözü 
matbaası 

I Son getirttiği zarif 

yeni t ip harflerle 

Kitaplar, mecmualar, gazeteler, 
11 cedveller, çekler , biletler, kart-

vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar , her boyrfa defterler, 

Renkli afişler 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarl• 

mücehhez~bul unuyof 

Kitaplarınızı Şark karı ya~ıı;, 
Avrupa kan nefis bir cild iç•11 ' 

görmek istiyorsanız TürksöıD 
Cildhanesine gönderiniz • 

Zarif sağlam 

Bir cild, bölgede ancak rur~~ 
1( 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 
edilir . 

sözünün sanatkar müceJlidİll1 
{ 

elinden çıka bilir. • ........................... mll!I ............. -.,,.~ • 

Seyhan Vilaye
yetinden: 

Vilayet Mektubi kaleminde bin 
kuruş maaşlı bir katiplik açılmıştır. 
imtihan günü bilahare ilan edile· 
cektir. Taliplerin 22112/939 akşa
mına kadar istida ile Vilayete mü· 
racaat etmeleri ilan olunur. 

11254 

Tapu Sicil muh'' : 
fızlığından : 

Mahallesi : Hürriyet '·ı 
Cinsi : Ev yeri ~ 

Miktarı : (/ ,~ 
Hududu : Şarkan Mehmet rtl •ı 

zevi ve karısı Şerife hanesi .. ~;, b1 

Öksüz Havva veresclerine aıt ~ 
yeri. Şimakm yol. C~nuberı ~ llıi 
iken Mehmet Egelle arsası "e rl ı;ı 

Yukarıda hudud ve evsafı './ r 

Zayi Vesika 
1 

Bebekte Sen Gabriel Fransız 1 

lı ev yeri Y akup kızı Hav.va~ 
sesi tarafından tescili istenı~ı11 l tı 
dir. Tapu sicillerinde kaydı /' ~it 
mıyan bu gayrimenkul hakk~ a~ 
netsiz tasarruf hakkındaki a 1 ~e mektebinden 1902 i'a 1908 sene· 

sine kadar tahsil müddctime ait ve· 
sikamı zayi ettim. Yenisini çıkara . 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

1 Türkiye iş Bankası A.Ş. 
Ceyhan Şubesi Direktörü 

11257 

Elektrik Şirketinden: 
Transformetör istasyonlarımızda 

gereken temizlik işleri dolayısile Ö· 
nümüzdeki 17 Ka.evvel. 19]9 Pa· 
zar günü saat 7 den 12 ye kadar 
tekmil şehir şebekesinin cereyan· 
sız kalacağı nazarı dikkate arzoJu. 
nu~ 11256 

----------------------

tevfikan 23.12.939 günü ker;_;e 
tahkikat için yerine memur ~di'~ •tr, 
rilecektir. Bu yer hakkında 1 jt•lı'' ~. 
olanlar varsa iıan. tarihinde" fıııır ·~ 
ren bir hafta zarfında muh: ~i ~ t~i 

• ot 
mıza veya keşif günü yerırı 'tt 

mura müracaatları ilan oıurı~S3 'J 
ı t ~ <ij\· 
• de tt\ 

Askerlik Şubes•" ·' ,b' 
Gerek yerli ve ğerekse Yjşlt 

cılardan askerlik Şubesinde ··r•'' c<\. 
. .. k . t• 1 . ' 11 rıııl (l 

nı gorme ıs ıyen er ıçı de" 
1 

zamanı sabahleyin: Saat (8)·,.il'ld~. 
. harıv ,,, 

ye kadardır. t3u zaman etıfle 
öğleden sonra müracaat ) · 

· ı " 1 ı -1 an o unur. -.:/·· 
--------.....-;-; .. dorıı 

Umumi neşriyat IJlll •• 

G .. hl 
Macid uç ,sı 

. .. ...,3tb' 
Adana Türk sozu ... 


