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Devlet ıKapısı 

FERi D CELAL GÜVEN 

291111939 Ankara 

~ ir çoğumuz devlet kapısını 
~iyi ve zahmetsizce mahsul ve-

rir bir tarla, tehlikesiz bir ti-

carethane, kurulmuş bir fabrika farz
tderek, geçim yollannı, düzenli yaşa
lba çarelerini buradan ararız. Buradan f elecek para, ve geçim vasıtası ne 
ildar mütevazi ve kıt olursa olsun 

ta~ olur, kabiliyetrorimizi bu daracık 
~erçevenin içine bkarız. 

Bu zihniyet gün geçtikçe değişe
:eıc yerde, gün geçtikçe içimize kök 
balıtıaktadır. Çocuklanımızı buna göre 
b~l.ıtlıyoruz, gençler; kendi başlarına 
~ır <ilim olmak büyüklüğünü bu zihni-
ete kurban veriyorlar. 

ı- Geçen gün bir köylü şöyle söy-
11Yordu: 

la - Fakiriz, geçimimiz dar, çocuk
tıırırnızı okutmak, ~dam etmek istiyo-
z tnektep yok .. 

~e -:-- Pek iyi çocuğun oku.-~a nasıl 
Ilgın olacak ? .. 

~ıı - Allah devlete zeval vermesin, 
(

11 
a da bir iş verir. PerişanJıktan 
ttuıur. 

~ek Bu zihniyetle ciddi ve devamlı bir 
~a ilde döğüşmek lazımdır. Gençlere 
~~~etli, duygulu kollar ve kafalar 
<ıtı 1Yen zengin kaynaklarımızın yol-

rıı iş sahalarını göstermeliyiz. 
dip( Devlet kapısı, her okuyan, her 
• 11d 0 tnasi olan, iş bulmak mecburiye
llıe e değildir, gün geçtikçe devletin 

lllur kadrosu bitmek üzeredir. 
~arı A.z da olsa, uzun çalışmalara da
~tıı arı zahmetli işlere koşulmak icab 
~aııe dahi kendi kendimize çalışıp, ka
lta}' lllasını, yurdun dopdolu zenginlik 

ııakıarından istifade etmesini öğ· 
-Gerisi iiçünc üsahifede-
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Finlandi~a~a kara, Ruslar 
deniz ve havadan yürüdü 

Amerika Cümhurreisi Ruzyeltin son 
bir teşebbüs yapacağı söyleniyor 

Sovyet tayyarelerinin Finleri bombardmanı 

cephede keşif f aaliqeti 
Londra : 30 ! (Rıı.dy o)-. 

Norveç hukumeti, Alman 
ihracaahna konan ablo
kanın kendisini büyük 
zarara sokacağını ve 
binaenaleyh bu abloka 
tetbirlerinin meriye t e g 

memesini istemekte ve 
larar~armın tanzmini 
bakkını muhafaza ettiğini 
bildirmektedir. 

Pa~is : ~O (Havas) - . 
Fransız keşif kolları Al- f~ 
man arazisinde bir mil • 
kadar içeri yürümüşler 
ve mühim malumat e lde 
edere k salimen geri dön· 
möşlerdlr. 

-Geri& UçUncU sahifede-
lngili::. hmtrol m"mıırları ticurn 

{!emilerirıde tehurrı yııllıı 

.Mo~kova : 30 ( Radyo ) - Sov· 
y;ıt - Fin politik mUnasebetleri ke· 
silmi~tir . 29 Teşrinısanide hariciy e 
komiser muavini Bay Potemkin Fin
landiyanın Moskova elçis;ne bir nofa 
tevdi etmiştir. Bu notada, Finlandiya 
kıtao.tının Sovyetlere yaptıkları hıı· 
cumlar karşısında Finlandiyadaki mU• 

messillerini geri çağırmak mecburi· 
yetinde kaldıkları yazılmaktadır . 

Molotofun söyledlOI nutuk 

Moskova : :30 ( Radyo ) - Sov
yetlcr Birliği Hariciye: Komiseri Ba.\ 
Molotof dun gece yarısı butun Sov
yet radyolarında nakledilen bir nu
tuk söylemiştir . Molotof bu nutku 
ile, Sovyet - Fin politik mUııaseba· 
tının kesildi~ini, Kızılordu v~ Kızıl 

donanmanın Sovyet hukukunu muha
faza için hazır bulunduğunu millete 
Lildif"mi1tir . 

Helslnklde vaziyet ! 
Helsinki : 30 ( Radyo ) - Dun 

gece saat bir buçukta Fin 1 fariciye 

- Geris i altı ncı sahifede -

Aitlerin Hollanda-Belçi- Dahiliye vekilimiz 

k d• v • t . Yeni den şehrimize 
aya ver ıgı aarruzemrı geldi,Niğdeyegeçdi 

Bu emri nasıl geri aldı? 

HITLERIN ORDU ERKANlyLE FIRTINALI MÜN . KAŞALARI 

Alman ordusunun Aollandaya taarru=u içın ı:nilmıJ ol,111 emrin nası{ eeri 
alırıdıitına dair çok mt!vsuk menbalarm verdıf:ı lııılın wılıır ; 

llollandanrn İstilası kararı llıtler turafırıJ ırı l ı ı '' lı•ış 11rl11 ı•Prıfnıi~ti. 
Taarru;: P"Ünü olarak 12 Teşrinisanı saat a ıı • , 

b Teşrinis:ınide .Munih suikastı vukun g~I li. 
Bitler Berline <löndUğU zaman derhal be~ ge· 
ner:ıldan muteşekkil olan hu-.usi erkanı har· 
biyesini toplantıya davet etmiştir. 

HitleC' bu toplantıya geldiği zaman Munih 
suikastını İma ederek şöyle dem~ştir : 

- İngiltere muvaffak olamadı ! 
Toplanlı başlar başlamaz, gelecek ta

arruzun mUnakaşasına geçildi. Fakat bu top 
lantıda. hiç beklenilmeyen ga.rip bir hadi~c 
oldu. Ilitlcrin bu taarruz fikrine ilk defa, 
şimdiye kadar onun butun projelerini bila 
kayduşnrt kabul ve teşci eden General Reic· 
henau: itiraz etti. Fuhrerin nazarı dikkatini 
Kral Leopold'un Lahey'e yaptığı ziyareti 
Uzerindeki bil· takım haberlere çekti. Bu ha.
berlı:-r Almanya tarafından l lollandaya taar· 
rur. vukuumla Belçikanın kat'iyen bitaraf 
k:ılmı_yacağını bildirmekte idi. 

-:Gerisi altıncı sahifede - 1 ı lJrıı u hrı.\clte 

Dahiliye vekilimiz Bay Faik Öz
trak evvelki gece Mersinden şehrimi 
ze gelmişler ve Adana devlet demir 
yolları işletme şefi Bay Eşrefin evinde 
bir müddet istirahat ettikten sonra Nig 
deye hareket etmişlerdir vekilimiz bu 
gün Nigdeden Ankaraya gedecekler
dir. 

Doğu zelzelesi 

Bu felakete ait 
blanço neşredildi 

/\nkara : 30 (Hususn) - Erzincan 
daki zelzele felaketine dair blanço bu 
gün neşredilmişdir buna göre, Baş-

köyde 16 köy, matıs nahiyesinde 4 
köy, karakola nııhiyesinde 13 köyde 
hasar vardır. 

Bu köylerden birisinde 80 ev te
mamen, 308 ev kısmen. 607 ev hafif 
diğerlerinde 56 ev kısmen, 163 ev ha 
fif, gene diğer bir köyde J O'.? ev te· 
mamen, 472 t"V kısmen, 452 ev hafif 
hasara uğramıştır 6 kadin, 21 çocuk 
ölmüştür 56 ağır yaralı vardır hafif ya 
ralılar tedavi edilmişlerdir. 

Bu köylerde 12000 kilo yiyecek 
ve tohumluk, 3000 liralık giyecek, 
5000 liralık hayvan ziyaa uğramıştır. 

Açıkc!a kalanlar, }'apılan baraka
laı a yerleştirilmiştir. 
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Arnavutluk 

Arnayutlu~un ~ski istiklalinin 
YıldönUmUne te-;aduf ettiği 

için evvelki gUn hir ta
raftan ltal.ranlar , diğer 
fora ffan Kral Zogo taraf· 
tarları merasim yaptılar 

M ünevver ve milliyetçi 
Arnavutların iddia· 
larma göre, Ama· 

\lutluk tarihi pek şamil ise de - (ki 
bu noktai nazarı vaktile gazetemiz· 
de Yürük Çel~bi imzasile neşretmiş 
tik) __ Avrupa klasik neşriyatına 

göre Arnavutluğun mazisi hulasaten 
şöyledir: 

Kurunuulada Arnavutluk Make· 
donyanın tarihi içinde hallühamur 
olmuştur; kurunuvustada da Büyük 
Bulgaristana karıştı. 

Sonra istiklaline kavuşarak Türk
lere kar~J on beşinci asırda şiddetle 
mukavemet etti. lsken<ler beyin ve· 
fatını mütt!akip Osmanlılara boyun 
eğdi. Bu tarihten itibaren de Ama· 
vutlarla Karadağlılar arasından bir
çok çarpışmalar oldu. Meşrutiyet 
sıralarında ve daha evvel lstanbula 
karşı muhtelif isyan hareketlerine 
giriştikten sonra, Arnavutlar, 1912 
de istiklallerine eriştiler. 

• Memleket 1920 de devlet olarak 
teşkilatlan~ı. 1928 de Zogu'nun ida· 
resinde kraliyet haline geldi. Bu son 
sene içinde bildiğimiz gibi halyan· 
lar taı afında n istilaye uğradı. 

* * * 
Arnavut lar, yukarıda zikrettiği

miz "hkender bey,, isminde bir şah. 
sıyeti milli kahramanlarından sayar· 
lar ki, İtalyan idaresi de kendisini 
böylece tanıyor. 

Osmanlı tarihlerinin "meşhur Ar 
navut sergf' rdesi,, saydıkları fsken
der bey. Yani Kastiryoti isimli bir 
Arnavut prensinin oğludur. 1404 te 
doğup 1467 de vefat etmiştir. Asıl 
adı Y orgi Kastiryotis'tir. 
İkinci Murad zamanın da babası Os
manlılara itaat etmişti ve döı t oğlu
nu rehin olarak Edirneye gön dermiş 
ti. İskender, lıunfarm en küçüğüdür. 
Padişah, Büyük lskendere nisbetle 
Yorgi'ye bu adı verdi .. 

Müslüman olan çocuk , F eıt ı h mi 
tan Mehmetle birlikte büyüdü. Os
malı sancak beyi sıfatile birçok mu· 
harebelere iştirakten ve yararlıklar 

gösterdikten sonra 1443 ne gücenerek 
kaçtı: babasının hüküm sürdü,Zz Ak
çe Hisar kalesıne yerleşti ve kendi
ni Arnavutluk prensi ilan etti. 

Türk sözü 

, ..... ------·· -.... -.-·-·-·-.. 
!MEMLEKET MESELELERİ \ ................. -..... -·-·-·-·-·• 

Çukurovada sulama 

Ovada açılan büyük su kanallarından birisi 

I• ki senedenberi kol kuvvetil ma ıı------vazan 
kine kuvvet• el efe vermiş, Çu- V D D Gu·· ÇLÜ 

kurovanın zaman zaman bağrını :ya E A 
=-----------------------------kan bir ha~talığın şifa verici ame-

liyatım yapıyor : 

Sulama kanalları açılıyor, 
Neyazm kavuran güneşi, ne kr 

şın kamçılayan ayazı, nede son har 
bin bütün dünyade bomba gibi pat 
lıyan korkunç gürültüsü bu humma 
lı çalışmanın temposunn aksatmadı. 
Çukurovaya yeni bir hayat verecek 
olan bu kan damarlarının biranevvel 1 

yerine ulaşması için hiç bir fedakar 
lıkdan geri durulmı}or. Bu kıymetli 
yurd parçasını asırlardan beri öldü 
rücü (ı<rizleri) ile sarsak müzmin ku 
raklık afetinin nihayet bir kaç sene 
sonra tarihe karışacağını şimdiden 

söyliyebiliriz. 
Tohumu tarlaya serptikten sonra 

(Hayırlı bir rahmet) diye ufacık bir 
bulut parçası arayan, gözleri 
göklerden inmiyen Çukurova çiftçi· 
si artık tabiatın dinde zavallı bir 
oyuncak olmayacak, tabiat kuvvet 
leri karşısında aciz kalmanın doğur 
duğu Fatalist hayat telakkisinin uyu 
şuk ve dar hududlarını bir hamlede 
aşacak, ve refahın tatlı ve ılık sine
sine kavuşacaak. 

Ç ukurova çiftçiliği üzerinde ha· 
yırlı tesirler göstereceği şuphe 

siz bulunan bu yeniliği alkışlarken 

ziraat hayatımızdaki yakın bir inki-

labın tarihçesini ha~ırlamak faydalı 
olur : 

İkinci Muradın gönderdiği kuv
\'etlere karşı muvaffakıyetle çarpış-
tı ise de, Fatihle uzlaşmak mecbu· ı 
riyetinde kaldı. Fakan Venediklilerin diye elbiseye dikilirdi. Bu sebeple 

Tr ak torun Çukurova ziraatına 

girişini hepimiz hatırlarız. Adanada 
açılan bir ziraat makineleri sergisin 
den sonra seneden seneye artan "bir 
ragbetle evsafını, kabiiiyetini, rand 
manını düşünmeden çeşit çeşit Av
rupa ve Amerika metalarını yüksek 
faizli istikrazlarla satın aldık. Sonra 
bunları (Usta) dediğ i miz bu çeşit ma 
kinenin (M) sinden anlamaz kimsele 
re teslim ettik bazıları Avrupanın as 
falt yollarında araba çekmek için 
yapılan, bazıları bir dev gibi ben-: 
zin ve yağ için gönde dört beş de 
fa bozulan, kırılan makioelere tayya 
reler ile yedek parçalar getirttik yi 
ne kırıldı bu kadar kabahatı ustala 

rımıza bulduk. Makinelerimizl Alman 
yadan, Macaristandan alrın etmeğe 

başhyan ve bu hususdaki bilğih::rinin 

yegane delili olarak gözlerinde birer 
mavi gömlek bulunan serg'üzeşt me 
raklılarma teslim ettik ne olmadı ... 
Elhasıl bir dürlü işin içinden çıkama 
dık nihayet netice malum. traktörler 

birer tetbirsizlik ve bilğisizlik abide 
si olarak tarlalarımızın ve çiftlikleri 
milin ortasında dikildi kaldı. Bu e· 
lim tecrübeden sonra makineye kar 
şı başlıyan reaksiyon senelerce sür 
dü. 

Bugün artık makineli ziraat ken 
disine lüzumlu teknik elemanları 

ile birlikte şuurlu bir şekilde Çukuro 
vaya girmiştir fakat yüzlerce çiftçi
mizin hafif bütcelerinde kocamım 
gedikler bırakdık sonra ... 

ve Papanin teşvikile yeniden isyan yattığı kabirde bakıyesi kalmamış-
etti ve hristiyanlaşarak Haçlılarla tır. 

birlik oldu. 
1463 te Fatihe yenilip Venedik

lilerden yardım istemek üzere kaçtı; 
Leş kasabasında öldü. 

Muharebelerden mucize kabilin
den sağ çıktığı için, kemikleri tılısım 

* * * 
lskender bey İtalyanların müt

tefiği olduğundan, Arnavutluktaki 
yeni rejimin onu milll kahraman say· 
masmdaki hikmet kolaylıkla anlaşı- ı 
lıyor. 

Yukarıda izah ettiğimiz bu (sar
sıntı) yalınız makinenin ziraata tat. 
bikinde görülen istisnai bu hadise 

1 Kanunuevvel 

meselesi 
değildir bütün yenilikler etraflıca 00 

şünülerek tdbirli ve şuurlu bir şe: 

kilde tatbik edilmezse ayni feci akı 
bete uğrar. 

B u yazımızda sulama yusulile 
pa mukziraatini bu noktadan 

tetkik edeceğiz, Şurasını hemen ila· b 
ve etmek lazımdır ki, bu tetkik he' 
hangi bir ihtisas r iddiası ile ortaY' 
atılmış değildir. Fakat sadece bLI t 

mevzuda hatıra gelen bazı noktaları 
izah etmektir. 

İşin fena cihetini kurcalamak 
endişelerimiz varit ise çarelerine te·, 
vessül etmek salahiyettarlara ve rııd 
tehassıslara düşen bir vazifedir. 

Sulama usulü .ile pamuk ziraati 
bir kaç çiftçimizin umumi mahiyet 
te kıymeti olmıyan münferit tecr0' 
beleri ha·iç tutulursa Çukurvada il~ 
defa tatbik edilecektir. PamuğııP 
ne zaman ve ne miktar .su ile beS' 
Jendiği taktirde en iyi mahsul vere 
ceği bugün artık müstakil bir ililll 
haline gelmı;; olan 'iraatin çoktııP 
hallettiği bir meseledir: Fakat lib 
ratuvar tecrübderi ile elde ediltP 
neticeler bir defa da ( tatbikat ) ~ 
törpüleyici kontrolundan geçirl~ 
mezlerse nihayet bir tecrübe olal113 

hususiyetinden kurtulamazlar. 

Tatbikat sırasında labratuard' 
mevcut olmıyan öyle tali müessir~ 
ler işe karışırlarki bazan netice be 
lenilenden büsbütün farklı çık3~. 
Mesela sul.ıma usulü ile pamuk ıı 
ıaatini gözönüne alalım : 

01 
Ou meselede Çukurova ya selle . 

normal olarak düşen yağmur ınik~:. 
h ~ h . . ,ıı 

rı, ava nın vasatı su unetını, i 
garların mahiyet ve istikameti~' '. 
toprağın evsafı gibi ö; le tali te~:r 
ler vardır ki bunları Jabıatuarıil r 

· k ~ · k" okt~ çerçevesıne so maga ım an Y e' 

Bu gibi hallerde labratuar artık g 
niş- tarlalardır. . ~ 

Şu halde sulama ziraatinde O 
karşılaşacağımız müşkül çoktur· rr 
vanm iklim ve toprak hususiyetle~ 
ne göre pamuğa ne zaman ve.~ 
miktar son verileceği meselesı 'D 

Cidden mühim olan bu mı:seleP,e 
halli için geniş tarlalarda senel~~~~ 
sıJrecek dikkatli tecrübelere ih~~he' 
vardır. ı.. ir, hatta bir kaç tecrlltııfİ 
den alınacak müsbet veya rJlte~ · 
tecrübelere kanaat getirmemek ıffe· 
rar, tekrar tecrübeler yapınak eP 

d T "k" t~ ·t gore zım ır. a ı vasa ı şeraı e ,. 0!9 

muvafık şeklin bulunduğu kat 1 

rak anlaşılsın. ·ce~' 
B ·· b l · ı b' pell '· u tecru e er ı e ır 111~ 

vardıktan sonra ikinci ve dah3
• tJıJ' 

him bir mesele meydana çıkar ~j~İ~ 
lunan usulün doğru olarak tıat 
temin etmek. 

- Gerisi altıncı sahifede ........ 

. Yarll malları, yerli ,ıı 

1 
"'''' 

Her TUrk onu kull•""' 
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' '- A/ I - f A.'\J. 1 1, 1 Otüınyc§l h©ılb>~ırO~ırü 
Abone şartları 1 L------------------·-------------.1 

do 
Kuruş 

l2 Aylık 1200 
e· 6 Aylık 600 
ki 3 Aylık '300 

1 Aylık 100 
ile 
arı l -Dış memleketler için Abone 
·ıa· bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
et tarnm edilir. 

ya 2 - ilan lar için idareye müra· 
bıJ taat edilmelidir. 

Menemenclog"' lunun 1 Almanya - Rusya 
samimiyetine misal 

Lord Halif aksla mülakatı 
Heyetimiz Reisi Bay Edenle de görüştü 

lardir. 

Londra : 30 (Radyo) - Sovyet 
iktisad heyetinin Berl inde bulunduğu 
sı rada, Sovyet · Alman samimiyeti de 
recesine ku vvetl i misal teşkil eden bir 
had se olmuştur . 

rı 1ııııı...._..,.._ _______ , ____ _ 

Londra : 30 (Royter) - Türk 
iktisadi, mali heyeti reisi, Türkiye 
Hariciy~ Vekaleti umumi katibi Nu · 
man Menemencioğlu Bu gün f ngiliz 
Hariciye Nazırı Lord Halifaksla 
birlikte öğle yemeğfode bulunmuş· 

iki memleket mümeseili arasın 
da dostane görüşmeler olmuştur. 

Bay Menemencioğlu yemeği mü 
teakip Bay Edenle bir mülakatta 
bulunmuştur. 

~ovyetler, Skoda fabı ikalarına ba 
zı makineler sipariş etmiş ve fakat 
Almanlar bir miktar bakının eksik 
olduğunu ve bu islere kullanılmak 
üzere Sovyet Rusyadan bakır gön
derilmesini söylemişlerdir sovye tler 
bu teklifi kabul edıp bakır gönder
mişler ve fakat bu bakırla b erab~r 
birde sovyet murakabe komisyanu 
gönderilen bakırın Alman fabrikala 
rında sovyei sparişlerine kulJanılıp 
kullanmadığını konbolla tevzif edil 
miş tir. 

~. ~rupa Mektubu 
te' 

rP' 
1~gitterede zirai istihsalat 

tfarp dolayısile lngiltere hariçten 
el llıiiıııkun mertebe az eşya ve bahu· ii' 
il~ tus yiyece}f getirmek istediğinden 

P dahiJde zirai istihsali mümkün mer
tebe himaye ve teşvik etmektedir. 

. Memleketin bütün boş yerleri 
~itaat yapabilecek adamlara muay
~'rı rniktarda tevzi edilmişiir. Sun

~tı fazla istihsale teşvik için nagti-
0Gkafatlar ~ertip edilmiştir. 140.674 
"'Şİoin iştirak ettiği yarışta Tomas 

·ril' r 

9~ kl~rner ismindelmütekaid bir asker 
1
' 1nci gelerek 1000 İngiliz liralık 

llı"k u afatı almıştır. Bu adam 600 
rd' ~ttde murabbaı arazide senede altı 
sir aileyi ğeçindırebilecek miktarda 

b~ ~bze yetiştirrneğe muvaffak olmuş· 
9( lltı 
~· d· rnuvaffakiyet Zıraat nezaretinin 

•
1
kkatini celbetmiştir, Bizzat Nazır 

ol ıbtiyar askeri nezdine devlctıe mu· 
11
;, . "'ff akıyetinm sırrını sormuştur. Bu 

ıJ"ı· ~b~lllün herkes tarafından tatbiki ka · 
ıı• 'd ıerı• ~o, uğu ani şıldığı taktirde dahe 

sir ~ .OOO kişiye muayyen parçalar 
d•' ~~~re verilecek ve Mister Farmerin 
ı~r ~tılij kendilekine talimat şeklinde 
gt' -netilecektir. 

Geçen umumı harpte lnğilterede 
, zerolunan boş araziden senede 

. ~ 
1 

o 
'~tıede 12,000,000 lngiliz liralık 

ıe~ ~b r li ze temin edilmişti • Bu miktarı 
j/ ~1 1lldiki harpte üu[mak İçin tevzi 

e~~ ı~~rıacak muayyen miktardaki yer 
er'' ~a~rı .sayısı bir buçuk milyona çık 
iyıv ıcabediyor. 

·be' "'"' eP~ --------·---

t~~~ Cephede keşif 
~1~ faali.yeti 

' Birinc:i sahifeden artan -,.e 
ctı to-

r.· rl'a 
ıııv t:l nsız parlamentosunda 
. eıı: illy Daladyenln beyanatı 

l·~iJll ~ ~ar· 
~atla ıs : 30 (Havas - Daladye 
~t;ı l'rıentosunda bugünkü beyanatil~ 
ltb~Sız kuvvetlerinin muvaffakiyetinl 
~ta t:}z ettirmiş ve cger Almanlar 
t~t'\2 şehirlerine tecavüzde buluna· 
1 ı~ b~ Utsa müttefık kuvvetlerin aman 
t. it 
'il aı . mukabelede bulunacaklaıını 

llııştır. 

Amerikadaki nazi 
teşkilatı reisi mah

kum oldu 

Vaşington : 30 (Radyo) - Ame 
rikan nazi teşkilatı reisi, sandıktan 
para çaldığı için mahku n edilmiştir 
bu mahkumiyet 30 seneden yukarı 
değildir. 

Türkiyeden İngiliz asker· 
lerine siğara gönderildi 

Londra: 30 (Royter) - Türki· 
ye inhisarlar idaı esi lngiliz asker · 
lerine iki sandık siğara gönder
miştir. 

Ege tütü ı piyasası 
Ankara: 30 ( Hususi ) - Ege 

Tütün piyasası çarşamba günü açı
lacaktır. 

Devlet Kapısı 
- Birinci sahifeden artan -

renmeli, kendimizi ona göre hazırla· 
malıyız. 

Büyük Millet Meclisi 
bugün toplanacak 
Ankara: 30 (Hususi)- Büyük 

Millet Meclisi yarın saat 15 de top
lanarak ruznamesindeki işleri müza. 
kere edecektir. 

İtalyanın mevcud asker 
yckanu 868,000 kişi 

Roma: 30 ( Stefani ) İtalyada 
mevcut bulunan askerin yekunu 
868,000 dir. Bu mikdar da memle· 
keti müdafaaya kafidir. 

lran büyük elçisi anka 
raya geldi 

Ankara: 30 ( Hususi ) - İran 
büyük elçisi Kazimi bugün Anka. 
raya gelmiş, merasimle karşılan· 
mıştır. 

Belçikada yün ihracatı 
Brüksel: 30 (Radyo) - Belçi

ka hükfim~ti yün ihracatını menet· 
miş ve mağazalardaki yün battani
yeleri müsadereye başlamıştır. 

Cenubi Afrikada teşek
kül eden ecneb.i lejiyonu 

Londra: 30 ( Radyo) - Ha -
ber alındığına göre, garp cebhesine 
yardım için cenubi Afrikada bir 
ecnebi lejiyonu teşkil edilmektedir. 

Osmanlı Bankası Paris 

Babalar, analar, evladlarmı, Os
manlı imperatorluğu devrinde olduğu 
gibi, Paşa veyahut bir kapıya kul yap
mak zihniyetiyle değil, çalışkan, her 
güçlüğe mutehammil, her zoru yene
rek, hayatını, kendi kendine kazan
masını öğretmeli, çocuğun kafasına 

devlet kapısının hayalini, lezzetini ı merkez müdürü An karada 
asla sokmamalı. · 

Bu yurd ancak kendi kendini ya
ratmak kudretine sahip gençliğin ço
ğ'almasiyle şenlenebilir, aksi takdirde; 
halk ve köylü vergisiyle dönen devlet 
dolabı günün birinde bu yükü çeke
mez hale gelir. Korkunç krizler ken
dini gosterir. 

Hürriyetin en tatlısı , hayatını ken
di kendine kazanmak hürriyetidir. 

Cumhuriyet çocuklarına, cumhu
riyet gençlerine daima şu sözleri -
söylemeliyiz. 

- Başkasının diktiği ağacın mey· 
vesine imrenme hayatın güçlüğü sana 
en büyük zevk olsun. Namuslu, çalış
kan bir işçinin şerefi hiç bir şereften 
noksan değildir. Hayatın en biiyük 
zevki; nefsine itim ad ederek çalış
maktır. 

Ankara: 30 [ Hususi ] - Os
manlı Bankosı , Paris merkezi müdü· 
rü B. Beile dün sabahki ekspresle 
lstanbuldan şeh ri miı.e ge'miş ve Os
man[ı ba·nkası A nkarn şubeşi erkanı 
tarafından karşı lanmıştır. B. Belle, 
Osman lı ba nkasın ın birinci derecede 
temsili salahiyeti haiz erkanından· 

. dır . 
PAris merkezi müdürü, dün 

öğleden evvel M3liye vekilimiz B. 
Fuad Ağr:ılı tarafından ka~ml edil· 
miş ve kendisiyle, resıni temaslarda 
bulunul n ı ~tu r . j 

B. ı ~ e'ırı Ş"lır;ıniz ı:- k lacı ~ı 1 

üç dört gün içinde daha bazı resmi j 
temaslarda bu lunacağı anlaşılmışt ı r. 

1 

Fakir talebelere yardım 

Kozan: 30 ( Hususi ) - Kozan 
ilk okullarındaki fakir talebe
lere haftanın üç gününde sıcak ye

mek verilmesi için, talebe velileri 
kaymakam Rıfat Erdalın reisliğinde 
bir toplantı yaparak bu husustaki 
tedbirleri kararlaştırmışlardJr, Ye
mek verilecek fakir talehelerio mik 
tarı 30 dur. 

1

ltnhisar lar kolonyası! 
şehrimize geldi 

Osmanlı bankası karşısın 
da Mustafa Yunus Tecim 

evinde satılıyor 
11225 

Zayi mühür 

Kozanın Ôrenköy ihtiyar heyeti 
resmi mühürünü zayi eyledim. Ye
nisini hak ettireceğimden hükmü 
kalmadığını ilan ederim. 

K n rn ı n Ôjr.! n köy Muhtarı 
Hüseyin Yıldırım 

11222 

Her türlü Elektrik ve makine 
tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs. 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Acentalığı . 

Eski Orozdibak karşısı No: 85 
lv736 71 
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~alatya Fabrika- !'~~~~~~~--~~~~~~~·~~-~~~·~ 
sında çıkan kaza ıl Ü o er 
Fabrika Müdürlüğü 
hadi~eyi tavzih e~iyor 

Türhü;;;ü Gıızetesi Müdürlüğüne 
Adana 

Yeni Adana gazetesinin 24/11/ 

ı'·----------..,~--~------... , ..... ! .................. ~ .. -. ...... ~ı 2 

Tasarruf Haftası 

Bir program hazırlandı 

Hilmi Uran 
Şehrirnizdeler 

Ankara lıalatasaray 
kulübü şehrimize geliyor 

Ankara Galatasaray kulübü ge 
lecek hafta cumartesi ve pazar gli· 
nü Seyhansipor ve milıi mensuc11t 
kulüblerile iki maç yapmak üzere 
şehrimize geleceklerdir. lı 

. 939 tarihli nüshasında, Fabrikamız 
da 'vukua gelen kaza hakkında iza
hat verildikten sonra, mevzuubahıs 
kazan'ın eski ve bozuk olmasından 
dolayı bu kaza'nın zuhur ettiği ve ha 
diseden fabrikamız usta başlar!yle 
müdürünün d e ihmalkarlıklaıi 
görüldüğü,, Yazılmaktadır. 

Bu ayın 12 inci günü şehrimi:ı
de başlıyacak olan tasarruf haf tasr 
nı kutlamak için teşekküller mümes· 
sillerinden mürekkep heyet geniş 

bir program hazırlamıştır. Bu prog
rama göre, şehrimizde vıtrin mü 
sabakası yarılacak, okullarda kon· 
feranslar verilecek, her taraf -
ta v e c i z e 1 e r açılacak, haf· 
tanın manasını anlatan neş ~

riyat yapılacaktır. Halkevimizde de 
konferanslar verilecek, 17 Kanunev-

1 Şehir okullarından talebe ~1 
~ 

Hakikati hali ifadeden çok uzak 
o'an bu neşriyata cevap vermek mcc 
buriyeti hasıl olduğundan matbuat 
kanununun 48 inci maddesine isti 
naden bu yazımızın ilk çıkacak nüs 
hanızda dercini rica ederim. 

Mevzuubahis kazcm, muayyen za 
manlarda resmi bir heyeti fenniye 
taraf mdan muayene edildikten son 
ra faaliyetine müsaade edilmiştir. 

Kaza , bozuklukdan değil, sıf ateş· 
çinin vazife aşkile yaptığı hareket
ten ileri gelmiştir. Nitekim ehli vu· 
kufun bu baptaki raporu ve adliye 
tahkikatı dahi bunu teyit etmekte· 
dir. 

Binanaaleyh, vazifelerini tama· 
men müdrik olan fabrika usta baş 
larının ve kaza sıralarında esasen 

Malatyada şirket merkezinde bulu
nan fabrika müdürünün ihmalkarlık
ları kat'iyen varit değildir. 

Tevsii tahkikate ve selahiyettar 
merciler tarafından verilen nihai 
kararların tetkikine 1 Ü zum göı ülme
den kazanın akabi vukuunda yazılan 
yazının doğru olmadığını b:r kere 
daha arz ve ateşçi Ali,nin aiJesirıe 

dahi, mahza bir Cemilekarlik ve 
kadirşinaslık olmak üze münasip bi.r 
tazminatın verilmek üzere olduğunu 
da ilave eylerim. Saygılarımla 

fabrika müdürü 

velde ~bir resmi geçit yapılacak, 
kahvelerde yerli mahsuller kullanı 
lacak, sinemalarda yerli malı propa
gandası yapılacak, ilk ve orta o· 
kullarda hafta mevzuunda yazı mü
sabakaları yapılacakt afiş rmüsaba· 
kası, olacak, şehirdeki mağazalar 
haftanın devamınca yüzde on tenzi
lat yapacaktır. 

Bu işleri tamim için de birer 
komite seçileıek faaliyete geçiril 
miştir. 

Klevland pamuk 
mıntakası 

Hatay Vılayeti, klevland pc.muk 
mıntakasına dahil olmuştur. 

Bu husııs Ziraat Vekaletine bildi
rilmiştir. 

Orta (edrisatta üç aylık 
yoklamalar başladı 

Şehrimizde orta tedrisat okul 
larında üç a}lık yoklamalara baş· 
lanmıştır. 

Talebeler yazılı ve sözlü olarak 
imtihan edilmektedir. 

Mebusumuz Hilmi Uran 

Cumhuriyet Halk Partisi meclis 
gurubu birinci rf'is vekili mebusu 
muz (Seyhan) Hilmi Uran dün An
karadan şehrimize gelmişlerdir. Sa· 
Y.ın mebusumuza "hoş geldiniz,, de
rız . 

Sayın mebusumuz intihap daire
si olan Seyhan bölgesinde tetkikler 
de bulunacaktır. Bay Hilmi Uran bu 
gün çifçilerimizle görüşmelerde bu
lunacak, tüccarlarımızla da temaslar 
yapacaktır. Bundan sonra, kıymetli 
mebusumuz kazılarımızda tetkik 
seyahatına çıkacaktır. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü kıs · 

men bulutlu, hava hafif rüzgarlı idi. 
En çok sıcak gölgede 20 dereceye 

~ nakit yapılamıyacak 

Dün aldığımız malumata gör~ 
Maarif Vekaleti Vilayet Maarıf 
müdürlüklerine gönderdiği b i ' 
emirde lise ve orta okullard• 
şehir içinde bir f okuldan diğer b!' 
okula nakil yapılmasımı bi\dirnıiştır:1 

Ancak, vilayetimizden vilayetlere 11•k1 

yapılacaktır.: 

Eşya piy3.ngosu 

Şehrimiz Türk maarif cemiyeti 
ve çocuk esirğeme korumları menf~ 
atına bir eşya piyangosu tertip edı 
miştir 10 mart 940 da çekilecek ol•0 

bu piyangonun biletleri ;akında .sa' 
tışa çıkarılacaktır. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun yardımları -[-

Şehrimiz Çocuk Esirgeme J(ur~" 
mu 'ı' emek hanesinin açtldığı 1711 
939 tarihinden 30/111939 taribirı~ 
kadar her gün kimsesiz ve yok6ıl 
beş yüz elli tal~be sabah, öğle, ıak' 
şam olmak üzere 19.674 kab ye· 
mek ve 440 talebeye elbiselik "~ 
150 talebeyede ayakkabı verfl1e 
suretiyle yardımda bulunulmuştur· 

Belediyemizin yeni 
teşkilat kadrolaJı 

kadar yükselmişti. 
,---------------------_,;;.--~--------- bl' , Yeni Barem kanununa göre K a y z e r v 1 1 h e 1 m zırlanmış bulunan belediyelerin tef 

Kayzer Vilhelm şimdi Hollan
danın küçük bir şehri olan Doruda 
ikamet ediyor. Bu şehrin 1200 nü; 
fusu vardır. Bahçeli, ormanlı şirin 
bir yerdir. 

Kayzer Vilhelm hakkında oku · 
yucularımıza biraz tafsil at verelim: 

İkinci Vilhelm .Prusya kralı ve 
Almanya imparatoru birinci Vilhel
min: torunudur. 1859 da Berlinde 
doğdu. Sülalesinin prenslerine mah
sus olan askeri bir terbiye gördü. 
1888 de pederi üçüncü Frederik'in 
yt"rİne tahta geçti. 

Müttefik yahut komşu devletle
rin saraylarına bir kaç kere ziyaret 
yaptıktan sonra ihtiyar ve tecrlibe
li Bismark'ı atlattı. Neur Kurs is
mile kendi müstakil siyasetini tesis 
etti. Dahilde sosyalistlere ve mülte-

kilat kadroları icra Vekilleri J1e~ 

l 
OONON MEVZUU ı I tince tasvip olunmuştur.Dahiliye d' 

- ------------ yeti e neticeJ enince. memlekette in- kaleti, Belediyelerimizin yeni k• ,ş· 
kilaplar baş gösterdi ve ikinci Vil- rolarıııı mahallerine sevketmiye b 

c.lere karşı şiddetli usulü kullandı. 
Hariçte ise, ticaretin inkişafile AJ
manyanın yayılması için çalıştı. De· 

nizciliğini ve müstemlekeciliğini iler· 
Jetti. Ba,2'dad demiryolunu başlat· 

tırdı; ittifakı müsellesi kurdu, Rusya 
ve Türkiye ile yaklaşma teşehbüs· 

)erinde bulundu. Artık İngiltere ken
dini ve deiz hakimiyetini tehdit al· 
tında gkrüyordu. Rusya, Balkanlar-· 
daki menfaatinin sarsıldığını hisset · 
mekte idi. Fransa da kendini tehli . 
kede sayıyordu. Nihayet Çar Niko· 
lanın tavassutu da fayda etmediğin· 
den, 1914 harbı patlak verdi. 

helm Hollanda arazisine sığınarak lamıştır . 
1 O teşrinisani J 918 de saltanat hv· 

kukundan vazg"çmiştir. 

Sabık Kayzer o zamandanberi 
:ooorn şatosunda yaşar ve arada sı 
rada efkarı umumiye muvacehesinde 
kendini te••riyeye uğraşır. 

1921 de Doorn şatosunda ilk 

zevcesi 1858 tevellütlü Ağusta-Vi

toria Voe Scblesvigremaria vefat et 

ti. Kayzer kendisile 1881 de evlen 

mişti. Vilhelm, ertesi sene 1887 te 

vellütlü prenses Hermina Rrnss'Ja 

evlendi ilk izdivacından altı oğlu ve 
bir kızı dünyaya gelmiştir, 

·~ 1 

Belediye Encümenlerİ~1 1 

ceza tayini selahiyetı 
tf 

Belediye Encümenlerinin ceı•19• 
yini hususunda haiz oldukları 58 ~ 
hiyetleri gösteren 1608 nurıı''8r 
kanuna ek bir kanun projesi h3ıı 
!anmaktadır . 

Bakla Çeşitleri ,,. 
Vilayet dahilinde yetişen ba~rJ~ 

çeşitlerinden nümuneJer hazırl•fl il' 
yüksek ziraat enstitüsüne gönde'te 

·ı"re me~i ziraat vekaletinden vı 8 ,t' 
bildirilmiştir. Baklalar üzerinde ıJ1 

-.-~~~~~-~~-~~~~,~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ fabapktetki~er yapılacaktı~ / 

Kayzerin bütün gayretlerine rag 
men bu harp Almanyanın mağlubi· 
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Partimizin 
Çok güzel, yerinde 

Bir eseri 

11

0 
stanbulda tahsilde bulunan 

yüksek okul gençliğinin 
barınma ihtiyacı düşünüle . 

~evvelce Cümhuriyet Halk Parti
tarafından İstanbulda ( 170 ) 
klı bir talebe yurdu açımtşh bugü 
kadar kız ve erkek yüzlerce tale. 
İıı himayesini deruhte eden, on
llfak bir ücretle bağrında ba· 
tan ve tam bir baba yuvası gi· 
büyük bir şefkat ve ihtimamla 
~l\cten bu yurda ilave olarak bu 
de kız talebe için ayrıca (100) 

~klı bir kız talebe açılmasına te· 
büs edilerek nuruosmaniyede ye· 
bit Y urd yurdunun açıldığı. 

•c şimdiden {48} genci kabul 
~tini memnuniyetle öğrenmiş bu 
ılıYoruz. 
liariçten, yüksele tahsilini ikmal 
~k üzere 1stanbula kadar gelen 
btı uğurda bir sürü mihnet ve 
aba katlanmak ve parasiyle da
~lsa rahat temiz bir me'va bul· 
ikta bir çok zorluklara maruz 

hnçlerimizin b11 suretle mazhar 
~kları kolaylık cidden takdire ve 

1ke değer bir mahiyettedir. 

Cüınhuriyet Halk Partisi açtığı 
1ki t :ılebe yurduyla memleket 
<ıtk tahsil gençliğinin ve kültür 
~~l'ttızın çok mühim bir ihtiyacma 
~p Vermiş bulunuyor. Düne ka· 

t 
~Urdun dört köşesinde bulunan 

tJ 111~staid zekalar, en müstesna 
O \ 111Yetler fstan bul da barınacak bir 
e &~\llamamak yüzünden yüksek 
J 

1ldcn mahrum kalıyorlardı. 
~~~ttimizin bu müesseseleri en 

Ufpesent aile reislerini bile tat· 
e ~ ~dici bir disiplin ve şefkat ha-

~ıtı estiği kültür yuvalarıdır. 

~ 
'~en terbiyesi istişare 
eyetı dün toplandı 

,. a 
f ~.eden terbiyesi Süyhan Böl· 

V~s~!şare heyeti dün valimiz Fa 
~~ tunun başkanlığında toplandı 
~ Ca Spor İşleri hakkında kararlar 
lJ ll toplantıda mebusumuz Hil
tan ve Damar Arıkoğlu, hazır 

~~ltıuşlardır. 
in~tlik hizmeti sırasında 
~llen suçları" infazı 

tf ~~skerlik hizm,.tini ifa sırasında 
il\\ • 

g,· ~~ erı suçlardan dolayı askeri 
~lı ~~t~clcrce mahkum edilenlerin 
ıC' '~alık sıfatları zail olduktan son-

1 '~d an cezalarım umumi ceza ev
ı. c tamamlamaları karar )aşmış-
~~ h 

~ ~ anda çifte tedrisat 
,il' ~~su}ü kaldırılıyor 
te 1ıt1 Yharı: 30 ( Hususi ) - Haber 
9( ı ltıa .. C . 

bı.ı h Rore eyhaa ılk okulların · 

1 l.il k afta içinde çifte tedrisat 
tldırıJmaktadır. 

Türksözü Sahife : 5 

Hariciye Vekilimizin Paris - Soir' a Beyanatı 

Harbin 
Edeceğini 

Balkanlara Siriyet . 
Pek Zannetmiyorum 
-------------*------------Son zamanlarda Ankarayı ziya 

ret etmiş olan Paris-So\r gazetesi
nin muharriri Jü1es Sauervein Hari 
ciye vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu 
i e görüşmüştür. Muharrir mülakatı 
şöyle anlatıyor: 

İstikbalde Serbestii Mübadeleye avdet 
etmek, normal ticaret dairesine girmek 
İstiyoruz. 

' 

Şükrü Saraçoğlunun fikrindeki 
canlılığa, Fransız sefarethan~sinde 
verilen hususi bir öğle ziyafeti esna· 
smda hayran kalmıştım. B1ı gün be
ni geniş mesai odasında kabul etti 
Kısa bie- bıyıkla süslenmiş olan genç 
çehresi, hayırhah bir bakışla tenev 
vür ediyor. lık intiba şudur. 

- Ne merd edam! 
· Fakat ifüüşlerindtki vüzuhu, 

muhakemesindeki salabeti ve büyük 
ahval ve şeraitte tezahür etmiş olan 
sarsılmaz azim ve cesaretini gördük
ten sonra hakkında- beslenen sempati 
hayranlığa dönüyor. 

- Ne kuvvetli adam! 
Kendisile uzun uzadıya konuştuk 

B. Şükrü Saraço~lunun Balkanlarda 
bir harp vukuunu imkan dahilinde 
görüp görmedığini anlamak istiyor· 
cum Düşüncesini şiiyle hülasa etti: 

- Hayır, pek zannetmiyorum. 

Bunun İçin Sovyet Rusyanın dahli 
li'zımdır. Avrupada veyahut Asyada 
dostumuz olan devletlere kendisini 
hücuma sevkcdecek büyük menfaat 
görmüyorum. 

Moskovada dört hafta kalmış o· 
lan bir vekilin bu sözlerinin muhak
kak bir değeri vardır. Bununla bera. 
ber B. Şükrü Saraçoğlu zamanımızın 
inkişafındaki sürati kavrıyan ve baş
lıca vazifenin her ihtimale karşı ha 
zırlanmak olduğunu takdir eden re· 
alist bir devlet adamıdır. 

B. Şükrü Saraçoğluna sordum: 
- O halde, günün meselesini 

siyasetten ziyade ekonomi teşkil e· 
diyor demek? 

- Eveti Fakat ekonomi siyase
tin bir neticesidir. Biz liberal devlet
Jeri, yaJnız siyasi sebeblerden değil, 
fakat istikbalde serbestii mübadele
ye avdet etmek istediğimizden do
layıdır ki, mesai arkadaşı intihap et
lik. Biz normal ticaret dairesine 
ğirmek istiyoruz. f hracabmızın yiiz· 
de ellisine kadar varmıı olan Al. 
manya ile ticaretimize, Fransa ve fn · 
gilterc ile yapacağımız geniş ticare. 
ti ikame etmekle buna muvaffak 
olabiliriz. Bir kaç ay evvel Almanya 
ile ticaret muahedesinin müddetti 
bitmeğe yaklaştığı zaman yenileşti· 

rilmesi için müzakerelere başlandı. 
Almanlar, katiyen ~istical göstermİ· 
yoriardı. Zannediyorlardı ki. rekolte 
zamanı yaklaştığı cihetle, daha mü· 
layim davranacaktık. Malzemeyi te· 
ehhürJerle teslim ediyorlar. Tütün 
incir, üzüm ve fındıklarımızın lüks 
Kategorisine aid olduğunu iddia edi. 
yorJardı. Bize müzakere için gönde
recek boş bir murahasları yoktu. 
Derken mukavelenin:biteceği, günün 
gecesi ansızın, yeni ticaret mukave· 
lesinid müzakeresi için eskiainin bir 
ay uzatılmasını istediler. Halbuki 
harp başlıyordu. Bu talebi açıkça 
reddettim. Sebebi de şudur: Alman. 
ya harp halinde bulunduğu cihetle 
mal tesıimini reddetmek hakkını 

1 haiz olacak, halbuki l ürkiye sulh 

HARP DEDİKODULARI 

Bir Belediye Reisinin Cebhedeki Maceraları 

Garp cephesinde, Fransız kasabalarından birinde bulunan bir İngiliz 
bölüğünün askerleri kasabanın belediye reisini bir ziyafete çağırırlar. Karar 
gahın kap!Şında nöbet bekliyen askere d e, sıkısıkıya tembihte bulunarak, 
belediye reisini görür görmez, silahı ile askeri selam vermesini söylerler. 

Beled'.ye reisı gelip de pürneş'e karargah kapısına do~rulacağı sırada 
lngiliz nöbetçinin silaha davrandığını farkeder ve tabanları kaldırır. Ne
den sonra da bin dereden su getirerek nöbt!tçinin hiç de fena bir mal..satla 
böyle bir harekette bulunmadığına ikna edilir. 

Harp Gürültülerinin Radyolarla Takibi 

Alman orduları Lehistanda harb ederken Alman radyo idaresi ahizeleri· 
ni harb meydanlarına nakledilmiş ve dinleyicilerine harbi radyo ile dinlet· 
mişti. 

Şimdi lngfüzler Ayni şeyi yapmağa hazırlanmaktadırlar. 
Harb sahneleri radyoda verilecektir. Bunun için, harb gürültüleri, ba· 

ğmşlar gramafon plaklarına alınarak ve bu plaklar stüdyoya gönderilecek
tir. Bu plaklar vasıtasile neşriyat yabılacaktır. Halbuki genç ve müteşeb 

bis İngiliz mühendisleri do~rudan doğruya harb sahnelerinden nakil yap-
maga karar vermişlerdir. 

halinde bulunduğu cihetle kendi ta
ahhütlerini yerine ğetirmeğe mecbur 
kalacaktı. lşte o zamandanberi va· 
ziyet bu merkezdedir. 

Biz Türkler şiddetli muameleyi 
değıl, mülayemeti severiz. Biz türk· 
lerin iki darbımcselimiz vardır: Biri 
.. Arkamı sıva, ağzımdaki lokmayı a
lırsın" diğeri de: "Hem dağa hücum 
et, hem de ondan odun iste, olamaz~ 
dır. Bu müddet zarfında Fransa ve 
İngiltere ile müzakerelerimiz ilerle. 
miştir, Bizde kömür, tiftik, pamuk, 
madenler ve bilhassa krom gibi 
memnuniy~tle salın alıncrn mallar 
vardır. Amerika 50ı000 ton krom 
istiyor. Fransa da her ay geniş mik · 
tarda krom, lngiltere de istihsalatı· 
mızın bakiyesini satın almağa talip 
bulunuyorlar. 

Fakat biz, bütün, incir üzüm ve 
fındık gibi rekolterini sürmek istiyen 
çifçilerimizi de düşünmeğe mecbu
ruz. İncir ile fındık, hububattan daha 
besleyicidir. MemleketJerinizde bun
ların istihlakini artırmak kolay bir 
şe-ydir. 

. Faal Sefirioiz B. Masigri dün 
parue baret etmiştir. Hariciye Veka· 
ıetimizin umumi katibi B. Numao Me· 
nemencioğlu da bugün hareket edi
yor. Paris ve Londradaki faaliyetleri 
hakkı~da büyük ümidler besliyoruz. 

Sızinle teşriki mesaimiz uzun za· 

mandan beri hazırlanmıştır. Badema 
sarsılmaz. Bu teşriki mesai günden 
güne daha samimi ye daha geniş bir 
mahiyet alan emniyetli bir teati ef. 
kar ve elbirliğile tezahür ediyor. Bu 
teşriki mesaiyi bütüc sahalara teş· 
mil için hiç bir gayret esirgemiyo· 
ruz," 

Hayat pahalılığı 

Hazırlanan raporlar 
Ankara : 30 (Huhusu) - Dahi 

liye vekaleti bundan bir müddet 
evvel hayat pahallığı etrafında ah· 
nan ve alınmakta olan tedbirlerle 
ihtikarla yapılan mücadeleler etrafın 
da vilayetlerden mufassal malumat 
istemiştir vilayetler vekaletin bu is. 
teği üzerine hazırladıkları raporlara 
peyderpey vekalete göndermerkte. 
dirler bütün raporlar geldikten son 
ra tetkike başlanacak ve bu tetkik 
lerden alınacak neticelere göre yeni 
kanuni tedbirler alınıp alınmaması 
kararlaştırılacaktır. ... 



Sahife: 6 

IRA DYO\ 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKlYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

C U M A - 1 ı 12 ı 939 

13.30 Program ve Memleket Sa· 
at Ayarı 

13.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

t 2.50 TürkMüziği -Pi.) 
13.30 - 14.00 MÜZiK (Karışık 

Hafif Müzik - Pi.) 

18.00 Program 
18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS 

ve Meteoroloji Haberleri 
18.25 Türk müziği (Fasıl Heyeti) 
19.lo Komışma (Spor Servisi) 
19.25 TÜRK MÜZIGI 

Çalanlar : Cevdet Çağla, Fahire 
Fersan, Hasan Gür, Şerif lçli. 

1 - Okuyan : Sadi Hoşses. 

1 - Mahur Peşrevi 
2 - Abdi Efendi - Mahur Şar· 

kı : (Gülşeni ehzar açtı bir yana) 
3 - Nuri H. Poyraz Mahur 

Şarkı : (Dahö gün doğmadan) 
4 - lshak Varan - Mahur Şar· 

kı : ( Şu gümüş ırmağın hazin akışı) 
5 - . . . . . . . . . - Rast Şar· 

kı : (Yemenimde hare var) 
Okuyan : Semahat Ôzdenses 
ı - Radif Bey - Kürdilihicaz· 

kan Şarkı : (Rengi ruh3arına benzer) 
2 - . . . • • . . . . - Kürdili· 

hicazkar Şarkı : (Neşe ile geçen öm
rümü) 

3 - Bimen Şen - Kürdilihicaz
kar Şarkı : (Gün kavuştu ümit gülü 
soluyor). 

4 - Kürdilihicazkar longa. 
20.20 TEMSİL 
21.15 MüZIK (Radyo Orkestra

Şef : Hasan Ferit Alnar) 
1 - F. ~chubert : Uvertür Re 

Majör 
2 - Rumeau - Mottl : Balet 

Suiti 
3 - F. Mendelssohn : Dördüncü 

Senfoni, La Majör Bartholdy : 
22.00 Memleket Saat Ayari, A· 

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

22.20 Müzik (Rachmaninoff : Pi
yano Koaserto~u - Pl.) 

23.00 Müzik (Cazband - Pi.) 

23.~5 - 23.30 Yarınki Pragram, 
ev Kapanış. 

Her gUn yalnız kısa dalga 31,7 
m. 9465 kc/s postamızla neşredilmek· 
te olan Yabancı dillerde Haberler 
saatleri aşağı.da gönsterilmiştir. 

İranca Saat 1:3,00 ve 18,45 de 

Arapça ,, 18, 15 ve 19,45 de 

Fransızca ,, 13,43 ve 20,15 de 

Adana eğitmen kursunun 
önümüzdeki yıl faaliyeti 

Ceyhan: 30 (·Hususi) öğrendi

ğime göre, bu yıl Adana eğitmen 
kursunun ekseriyetini Ceyhandan 
alınacak köy gençleri teşkil ede· 
cektir. 

Bu suretle Ceyhan köylerinin 
hepsinde birer mektep ve muallim 
bulundurulması temin edilecektir. 

Türksöıü 

Hitlerin Holanda - Belçika ya 
verdiği taarruz • 

emrı 

Birinci sayfeden artan -

Hatta, General Reichenau doğru· 
dan doğ ruya Bitlere bir sual tevcih 

ederek bu hususta Belçika huktl
metinden emin olup olmadığını sordu. 

Fakat bu itiraz karşısında Hitlc· 
rin kararı sarsılmadı. Ve neticede 
Reichenau 1 !itlerden 11 ikinci teşrin 
akşamı için taarruzu hazırlama amrini 
aldı. 

11 ikinci teşrin sabahı için de ' 
hususi erkanı harbiye heyetinin ikin· 
ci bir içtimaı kararlaştırıldı. 

DRAMATiK BiR iÇTiMA 

Bu iki toplantı Nazi Parti Reisi 
ile Alman ordusu arasındaki mtlna· 

sebetlerin tarihinde ilk defa olarak 
fırtınalı ve dramatik bir içtima 
oldu. 

Bu defa da taarruz projesine 
karşı yine General Reidıenau taar · 
ruza geçti ve iki toplantı arasında 

gelen haberlerin Alman ordusu Hol
landaya tecavUz ettiği taktirde Bel· 
çikanm derhal harekete geçerek Hol· 
landaya yardım edeceğini göstermek· 
te bulunduğunu ileri surdu. 

P. lınan emre ittiham taarruz hazır· 
lıkları bitmişti . Fakat her şey Bel· 
çikanın bitaraf kalacağı nazariyesi U · 

Zerine hazırlanmıştı. Belçika mudaha
le ettiği taktirde Alman ordusunun 
mutlalt bir muvafakiyehizliğe u~ra · 

yacağı muhakkaktı. Bu muvaffaki
yetsizlik ise nazi rejiminin : ve onurı· 
la beraber t Almanyanın ),kılmasına 

ka{;'I bir sebep olacaktı. General Re
icıhenau bittabi verilen emre tered
dutsuz itaat edecek, fakat yanlış he· 
sap takdirinde :kıt'alarının başında 
ölmeği tercih edecekti. 

BAŞKUMANDANIN MÜDAHALESi 

O zaman,.'ilk defa olarak Von 
Brauchitsehe söz aldı. Toplanmış o· 
lan generaller namına konuşan Baş 

kumandan bu taarruzun mes'uliyetini 
Uzerine alamıyacağını bildirdi. 

HITLERIN YEDIGI DARBE 

Hitler mudhiş bir darbe yemiş 

vıı sapsarı kesilmişti. Buna rağmen 

emrinde ve kararında. ısrar etti. Fa· 
kat gece, hiç kimse ile istişare etme· 
den laarruZ için tnyin edilen zaman· 
dan dört sa.et evvel hareketin durdu· 
rulması için :telgrafla emil verdi ve 
bu taarruzdan vazgeçti. 

Bu muddet zarfında İsviçrede 
telaşa duşmuş ve mUdafaa.~ı için her 
turlu tedbirleri lalmıştı. Ay111 doku· 
zuodan itibaren bu tun orta Almanya· 
da krrargah kurmuş olan Alman kıt 
aları trenlerle İsviçre hududuna tah
şid edilmişti. Fenni ~kıt'alar motorlu 
vasıtalarla gelmişti. 

Zürih - Stütgart hattı üzerin· 
de cenube doğru her çeyrek saatte 
bir askeri trenin geçtiği hesaplan 
mıştı. 

Ôtedenberi Alman askeri mah· 
fillerinde şöyle bir fikir vardı : 

" Eğer Hollanda Alman -
ya tarafından tecavüze uğraya· 

cak olursa, Fran\a mutlaka lsviç 
reyi geçerek Almanyaya taarruz 
edecektir, Bu taktirde Alman or 
dusunun daha evvel davranması la· 
zımdır. ,. 

Hollandaya ve lsviçreye de ola· 
cağı muhakkak bulunan taarruzun 
tarihi olan 11 -12 gecesi sabahın 
saat ikisinde bütün huduttaki lsviç
re ordusu uyanık ve hazır bulunu· 
yordu. Fenerlerin mavi ışıkları al· 
tında Alman kıt'alarmın sür'atle mev 
zi aldıkları ğörülüyordu. Birdenbire 
Alman kıt'alarmda bir tereddüt gö 
rüldü. Ve bir müddet sonra da or· 
tadan kayboldukları müşahede edil. 
di . 

Hitlerin taarruzu durd"rmak için 
verdiği emir gelmişti. 

Ruslar Fillandiyaya kara, deniz 
ve havadan yürüdü 

Birinci sayfadan artar. -

Nazırı matbuata beyanatta buluna· 
rak , Fin elçisine Potemkinin verdiği. 

notaya Finlandiyo.nın verdiği son ce
vabı Potemkin , lliplomatik mUnase· 
hetler kesilmiş olduğundan almakta 
tereddut gösterdiği11i bildirmiş tir. 

Amerikanın tavassut tekıtflerl 

Vaşington : i30 ( Radyo )- Mos · 
kova hukftmeti Bay J Iul'un yaptığı 

tava"sut teklifini reddetmiştir. Ame · 
rikanın bu teşebbUsU Finlandiya tara. 
fından çok buyuk bir memnuniyetle 
karşılanmıştır . 

Bu vaziyetler Amerika efkarıu· 

mumiyesinde derin tesirler bırakmak· 
tadır. 

Flnlandlya harp edeblllr mi ? 
Helsinki 

1

: !10 ( Radyo )- Finlan
diya .Maliye Nazın yaptığı beya· 
natta, Finlnndiyanın yiyecek madde· 
leri noktasından emli~edc olmadığını, 

Lol ıııiktarda buğday ve yağlı mad · 
delere sahip oldugunu, mahrukat için 
de en<li~enin ycrsh~ ohluğunu çUnku 
Finlaudiyanın tukcnmcz ormanlara 

sahip bulunduğ:.ınu , yalnız nakliyat 
meselesinde mu,kilata dıışulebllece· 

ğini ve fakat Finlandiyanın geniş bir 
malı mukavemete sahip olduğunu 

sö_y }emiştir . 

Ruzvelt ve son teşebbüs ! 

Vaşington : :10 ( Radyo )- l\ me· 
rika Cumhurreisi Bay Ruzvelt Sov· 
yet - Finlandiya vaziyeti ile şahsan 
alakadar olmakta ve Hariciye ile 
sıkı temas halinde bulunmaktadır. 

Sanıldığına göre Ba.-· Ruzvclt 
Karemlin nezdinde son bir teşebbu-ıte 
bulunacaktır. 

Helslnkl Ustünde Sovyet 
tayyareleri 

llelsinki : ;JO ( Radyo ) - Üç 
So\•yet avcı tayyaresi , arkalarında 
Lil' bombardıman tayyaresi oldu~u 

halde bu sabah U,L} de Ilelsinki 
Ustunde uçmuşlardır . Bu sll'ada ?C· 
hirde alarm işareti verilmlştir . Bu 
ta,,·yareler hiç bir tecavUz hareke· 
tinde bulunmıyarak Finlandiya kör· 
f ezinc doğru çekilmişlerdir • 

1 Kanunuevvel 

Çukurovada sıt-' 
• 

lama meselesı 

-Birinci sahifeden artan-

ertO 

Z iraatte su, nebata hayat°" 
0 şifah bir ilaçtır. Fakat irı,5\ 

lann kullandığı bir çok ilaçl~r g~ ~~ş 
doktorun dediği kadar alınIY1 3 , 

fayda yerine zarar verir. Bunun ~ 
zel bir misalini müteşebbis bir çiftçı ~ 

den dinledim. Ceyan tarafları~d~r 
bir tarlasını sulayan bu çiftçı ~o 
rinci sene insan boyunu geçen , 
zalarmda bir tek [ elma ] bulaıtl 1 
mış ikinci senesinde de kozalar•: 
musallat olan bir haşere hasad :.~ 
manından evvel bu kadar elın' 
yok etmiş, ~ tı 

Bu müşahedede gösteriyor I•~' 
tecrübeler ile bulunacak olan sil 0ı 
usulünü ovanın t n uzak köyleri t· 
varıncaya kadar doğru olarak t~,r 
bik edecek ( Pratik mütebassı~) ·~~ 

. . k 1 . . . 1~1 
yetıştırme su ama zıraatınırı ısıl 

ve en mühim meselesidir . aurı ·ııı' 
sulama usulü öğretilir. Ci<ldi bir 

1
f. 

tihana tabi tuttuktan sonra rrıu~~r 
fak olanları kendilerini tat01i11~ ~et! ' 
bilecek münasip bir ücretle k0Y ur 
dağıtılır. ( Sulama tatbikat ıne~,11 
lan ) diyebileceğimiz bu el~nıarı ,~ i~d 
her ihtimal göz önünde tutu1~'1;1 ~va 
ihtiyaçtan bir misli fazla yetı!1;t l~t 
mek lazımdır . Sonra bu teş~ı ~r 
kontrol etmek üzere kuvvetlı •( 
mütehassıslar ve müfettişler be} 
tine de ihtiyaç vardır . . ,ıı'' 

Bütün bu işlerin tanzim• ~ l ~nı 
hafriyatı ile müvazi olarak gı~ıı~ \ ~ 
l.d. O ·· .. d 1 la · c ı ır • numuı e yapı ması ııır 

gelen işlere nisbetlc çok kıs• ~ ~I 
zaman kalmıştır. q 1

411 

Derhal harekete geçihne:ı~e r•~ 
kurova için hakiki bir nimet 0 ;.k' ~~ 
beklediğimiz sulama işi bir fe 

3 'lfı 
halini alabilir. o~ı bfa 

.Vadad 'llııı 

·- - 501 
Londra : 30 ( Royter ) _. tlet' 

yet kara, deniz ve hava ku\o'~~~f 
bugün Finlandiya üzerine. Y.i.İ'~ıı s' 
tür. Finlandiya Cümhurreısı r~ 

bah saat 9 da başlayan t~'ıi' 
üzerine harp halini ilan etnııŞ ~ 
İlk tayyare hü~umu. karş.1sı~dabl. ~~ 
sinkide alarm ışaretı verılnııŞ ~~-~ 
tramvaylar durmuş halk sokıJıe aı1 

!ılığını muhafaza etmiştir. ôğ reıl 
ri uçuşlar yapan Sovyet taYY11ştıf 
ne sahil bataryaları ateş açı11'ıJ d' 

d" ııos 1 r Diger taraftan topçu ue yet ı 
başlamıştır. IJk hamlede So\o' rçsi1 

Finlandiya arazisinde bir P
3 tııl 

işgal etmişlerdir • On Sovyet11 ptı~1 

yaresi Helsinkinin üzerine . )'toPI'~ 
üçüncü uçuşta tayyare dafı yetle' 
tarafından tardeditmiştir. So\o' te:i~eı ~I 

ıJ il ~deniz tarafından da topÇ fof1 
başlatnışlardır. Hudutta teleJJleYJ~, 
ları kesildi. Malmo tayyare ı11b~I'. 

1 · bO fıı• nma Sovyet tayyare erı si 
yağdırdı, iki Sovyet taYY~;~~. 5°~ 
topçuları tarafından düşürU le iste 
yetler sahile asker çıkarma 
mektedirler . 

- Gerisi yedinci 



1 Kanunuevvel 939 Türksözü Sahife : 7 

------------------------------------------~--------------------------- ------------------------------

A s 
. 

Süvare 
8,45 

• 
1 

A 

1 r n s e d a m a 
1 Kanunuevvel Cuma akşamından itibaren 

Süvare 
8,45 

- Zevk - Kahkaha - Eylence - Gülmek haftası Sinemanın iki büyük kahkaha krallarının şimdiye kadar gördüğünüz filmlerin en güzeli 

Laurel Türkçe •• } •• Aliver 
S O Z U Ha rdi 

Stan 

~i& Çifte 
lıaveten : F oks jurnal en yeni 

Pek yakında : 

avcılar 1-~ 

dünya haberleri-Ayrıca: Öğretici 
Bir Kavuk Devrildi ! . 

film 
11223 

1 

lar Finlandiyaya ~ ara, deniz~,~~~~~~~---~~~~ı 
ve Havadan yürüdü 

a 
~-~ ~ ,,, 

' Altın'cı sahifeden a rtan - 1 Londra : 30 ( Royter ) - Rus 
donanması Finlandiy1 sahillerine 
çok yaklaşmıştır . Sahilden gözle 
görülmektedir . 

A.lınan haberlere göre finlan· 
halk çok sakin ve metindir. 

Çok güzel , semada bir tek 
}'oktur . Hclsinkide kadın ve 
ların tahliyesine süratle devam 
ktedir . 

ndra : 30 ( Royter ) - Bü
Vrupa matbuatı Sovyetlerin 

diya üzerine saldırışını takbih 
tedirler. Keza Ameıika ga-

ri de bu hareketi çok fena 
maktadırlar . 

erlin : 30 ( D. N. B ) - Al 
a Finlandiya hadiseleri karşı· 

a seyirci vcziyetinden ayrıl . 
aktır. Alman mahafıli, Baltıkta 
tın bir mahrece sahip olma. 
:ıruri ve haklı bulmaktadır. 

ingiltereden ıeessUfler 

Londra : 30 ( Royter )- Çem. 
berlayn bugün Avam Kamarasında 
beyanatta bulunarak Finlandiyanın 
harbin müsebbi'Ji olmadığım söyle· 
miş ve küçük müstakil bir memle
ketin hürriyetine karşı yapılan Sov-
yet hareketinin Büyük Britanyada I 
teessüfle karşılandığını bil~irmiştir . 
lnfllAk ve yangm bombaları 

Londra : 30 ( Royter ) - Sov 
yet tayyareleri Finlandiya şehirleri 
üzerine infilak ve yangın bomba
ları yağdırmaktadır . İlk hücumda 
bombalar bir hastahaneye düşmüş 
yüzlerce kişinin ölümüne sebep ol· 
muştur . 

------------------------------------------~ Yalnız En Büyük Filmleri için Reklam Yapan 

4LSARA Y SiNEMASI 
lı u A KŞ A M T A M S A A T 8 ,4 5 D E 

Mevsimin En Büyük Sinema Müsameresi Olarak 
h Sinemacılığının Ebediyen İftihar Edeceği. Mt"vzuu Kuvvetli, Sahneleri 

Muazzam ve Temsil Cihetinden bir Harkuladelik Arzeden 

ıe ~ 

f~: jiKAGO V ANIY<?!J 
:f} ~ ''rone P~~~rK ALİCE FAYE 

DON AMECHE P1,11 J 
oP Qibi Üç Büyük Yıldızın Yaratabilecekleri Şahaserler Şaheserini 
eti~ E Takdim decektir 

·~( ~ ~ 
eş~1ı ~i~~ PROGRAMA İ~~ VET~N : . Dünya Hadisa~( H~b~rleri . 
ıı 

19 
4l : Sinema Tarıhınde Sır Hadıse Olan Bu Eşsız Fılmın llk Gecesı 

y"ı·' İçin Lutfen Biletlerinizi Erken Aldırınız. Localar Satılmaktadtr 
" Acele Ediniz. 

bllfı~ Pek Yakında 

·i:ı:'.· rASRl BATAKHANELER 1 t ......... ________________________________ _ 

~a : 1 Gülna% Sultan 1 son günleri 

TÜRK.SÖZÜ 
r-

GAZE T ECİLİK-MATBAACILIK 
• • • 

Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa
cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t ip harflerle 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

1 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart· 

vizitler, haritalar • planlar, mak
buzlar , her boytfa defterler, 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa kan nefis bir cild içinde 

Renkli afişler 

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

1111 

• 

görmek istiyorsanız Türksözü 
Cildhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, bölgede ancak Türk
sözünün sanatkar mücellidirıin 

elinden çıkabilir . 

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

R. C. A. Radyoları 
1 d g e • 

ı 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Remo 

37 



Sahife : S Türksözü 1 Kanunuevvel 939 

Adana Borsası Muameleleri Aktepede Betonarme 
PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO F1ATJ 

En az En çok 
Sahlan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
Koza - s,1s·==- -

9 
Ma. parlafı • 36 39 
Ma. temizi • 33 3(50 

- ·---Klevland 47 48 
Klevland ( Y .M. ) 1 

YAPAGI 
Beyaz l 1 1 Siyah 

Çl~IT 

~ ' 1 
Yerli •Yemlik,. 

" •Tohumluk,. · 

. H, U BU BAT p 

Butday Kıbris ' 1 ., . 
• Yerli 1 

• Mentane 
Arpa 

;;; Fasulya -
Yulaf 

~ _,Delice -... 
Ku~ yemi 1 

Keten tohumn ' 

Mercimek 
Susam ·ıs 1 15.25 

UN 
Dört yaldız Salih 

... ,, . • üç ,, !S .c 
Dört yıldız Doğruluk cı:s ' 

" ~ u:: o= 
üç " • 

1 

Simit := ~ " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet :::2 
N t,)o 

üç " " " 
Simit 

" 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

30 I 11 1 1938 iş Baukastndan alınmıştır. 
Pe11e Santim 

Hazır 1-+ 50 Uret . 
Rayişinark 

----
Vadeli 1. 1T 

Frank (Fransız) -2-96 --
Vadeli 111 7 03 Sterlin (İngiliz) - 5- '24 
Hind hazır 6 76 Dolar ( Amerika ) 1 30 36 
Nevyork 9 68 Frank ( İsviçre ) 00 00 

.. 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

MÜKAFAT 32,000 LiRA 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylfıl, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

1-KRAM IYELER: 

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

Köprü inşası 
Hatay Vilayetinden 

1 - Eksitmeye konulan iş: rtl 
Aktepede yapılacak (ayakları mevcut) 3 X 6 açıklığında betorıar 

köprü inşası. Keşif badeli (3332 lira 45 kuruş)tur. 
2 - Talipler proje, şartname ve diğer evrakı Nafıa MüdürlüğÜll 

görebilirler. ı 
3 - Eksitme 151121919 CuO)a günü saat 15 de Antakya hük~ 

konağında encümen odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık usulile olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat (249 lira 93 kuruş)tur. 
6 - Taliı:lerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz etmeleri icap eder. 
a - Ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına dair vesika. ~ 1~ 

b - Muvakkat temina için evrakı müsbitc. .j t~r 
c - Bu inşaata mahsus vesika komisyonundan alınmış ehliyet ~,: ır 

kasi. (mezkur vesikayı almak için ihale gününden bir hafta evveline •r 

dar Vilayet makamına müracaat etmeleri lazımdır. ~I 

28 - 1 - 6 - 12 11217 trıı 
1 

(ilan) 
Adana Askeri Satın Alma Komis" a 

yonluğundan : 
Cinsi Miktara 

Adet 

Hamur teknesi 8 
Hamur tahtası 4 
Pasa tahtası 240 
fsfanka 4 
Ekmek kü,eği 8 
Maya kutusu 8 

Muhammen bedeli 
Lira Kuruş 

112 
20 

672 
22 
18 
44 

40 

ilk teminat 
lira Kr· 

-66-63 

!2 ~Ilı 
888 40 66 6~ • 1~~ 

1 - Yukarıda Cins ve miktarlarile muhamm~n bedelleri ve ilkte~~ 
nat tutarı yazılı altı kalem malzeme 6/121139 Çarşamba günü saat ~t 
de eksiltmesi yapılacaktır. iJ ~~ 

1 - Şartnamesi Adanada askeri satın alma komisyonunda her. rjJ ~1 ~ 
görülebilir. Taliblcr belli gün ve saatte teminatlarile birlikte kot11S1Y 
muza müracaatları 

11203 22 - 27 - 1 - 5 

-----------------------------------------~ 
1 

• 
Kadın şapka e'VI 

• 
B. KETi 

Arzu edilen model üzerine yeni ve taınir 'f' .,n 

r-Jo:'>" 
Adres: Yeni postane karşısı ~ 

11149 

Dr. Muzaffer Lokmal'I 
f ç hastalıkları mütehassısı tJI' 

"'~ muayenehanesinde haste:.larını 

1 
Hergün 

başlamıştır~ 
.. 

··do'" 
Umumi neşriyat ıtı~ •• 

Macid Güç ıı pı 
..•. p:ııı.tb' 

Adana Türk sozu 


