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ı 'Milli Şefin i Ankara halkevini 

·: ziyaretleri 
* Şef, halkevıerl dan;şma ko 

! mlte•fnln çahşmalaranı takfl' 
ederek dlrektlfler verdiler 

Ankara : 22 [ Hususi muhabiri 
f mizden J - Milli Şefimiz ismet İnö * nU bugun sa::ıt 11 de Ankara Halkc, 
• vini teşrif etmişlerdir. Reisicumhuru 
f muz, Ankara l lalkevinde toplan::ıı 

ı 
Halkevleri danışma komitesinin ç:ı · 
lışmalarını yakından görmek Uzet. 

içtimaa şeref vermişlerdir. Bir sa::ıt· 

l tan fazla içtimada kalan Milli Şel 
; 1r.iz, çok değerli esaslı direktifler ı 
* komiteyi tenvir ttmişJerdir. Reisicu .• 
; burun yarın da (bugun) devam edece 
* elan komite ' içtimaına tekrar şcı ı 
t ..-ermeleri ku\'vetle tahmin t"dilmekı. 

~ dir . ........... ... .. .. ..................... -.. --· 
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Sovyet o r d u su şimali 
Finlandiada ricat etti 

Uzak şark harbi 

Bir japon kuvveti 
muhasara edildi 

Kızılordu dünde m ühim zayiat verdi 
~ Londra : 22 (Radyo) - Gelen 
«terler, Sovyet - Fin harbinin şiddet 

~ devam et~ekte olduğunu bildiriyor 
''tli berzahında Sovyetler dün bü-

~iilt zayiat ,:ermişlerdir. Burada Sov 

1 
tt kıtaab ilerlememiştir. Fin sahil ba 1 

11l')'aJa11 kokna açıklarındaki düşman 
!tıtıilerine ateş açmıştır. Bu civarda 
-~a.n Sovyet tayyarelerinden altı ta· 

1 
t&ı düşürülmuştür. Finlandiya tayyare 

~ide mütaaddit uçuşlar yapmışlardır 
'~ar gününden beri cereyan eden mu 
~ t~belcrde Sovyctler mühim kuvvet 
~1 etmişlerdir. 

ve ediyor. 

Ladoggıt kolü şimalinde Fin kıta 

atı An~ojerviyi işkal etmiştir. 

Oslodan bildirildiğine göre Fin

liler Lolmi salmi böl~esinde iki Rus 

fırkasını hezimt-te uğratmışlardır. Bu 

radaki çarpışmalarda Sovyetle 20,000 
zayiat vermişleı dir. 

Motfortda şiddetli muharebe]er 
devam etmeı.. tedi. Sovyct kıtaları pet 

samo ist ıkametinde rıccıt ediyer. rical 

eden bu kuvvet mühinı bir rakam tut 
maktadır. Bu rica tın şiddetli soguk-

~· Ovasi sohomi gazetesi muhabiri· ?arından dolayı olduğu haber viriliyor. 

1 diya hududuna girmiştir. • 
Londra : 22 (Radyo) Yaralı oldu 

ğu tahmin edilen bir Sovyet zırhlısı· 
' nm romürkörle Kauştada sevkine mec 

bur kalınmıştır· · 

Şanghay : 22 (Radyo) - Çin -
japon harbi devam etmektedir Cephe 
den alman malümata göre, Çinliler bü 
yük bir japon kuvvetini muhasara et 
mege muvaffak ol::nuşlaıdır, Çın kuv 
vctleri şimale doğru ilerlemektedir 

Şimal denizinde dün 
beş gemi daha battı 

~~bildirildiğine göre. 30 kamyondan 
~ııı lsveçten 1000 gönülli 
~ tek.kep bir Sovyet iaşe kolu Finli İçinde QOO Alman bulunan bir Alman vapuruda 
bt tatafından ele geçirilmiştir. Muha Helsinki : '.!2 (Radyo) - 1sveçten 

t, Vaziyeti gözleriyle gördüğ-ünü ila ilk parti olarak 1000 ~Önüllü FinJrın· Alman· maynlerine çarparak battı 

~.~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~-
1 Londra : 22 (Radyo) - Bir ita!· 

Alman .. Rumen t· ı·caret 1 Son dakika: j yan, diğeri isveçin oJan iki gemi Hol , ]anda açıklarında mayne çarparak bat 
mıştır. 

· Paris : 22 (Radyo) - Fransız mec Alınan malumata göre, Alman ban 

Onuşmasl netl.Ce 'endı• dıralı Nayzmaı gemiside iki kanan· 1.. lisi bugUn toplanmı~ ve 255,ooo,ooo.- cv..-elde Alman maynlcrine çarparak 
000 frankldt milli mudafea butçesiıü ka batmıştır geminin içinde 4)00 Alman 

bul etmiştir. olduğu bildirilmektedir. 

~<>ı:nanya 1060,000 ton petrol veriYor 
~ ~Ükreş : 22 (Radyo) - Rumen

~cırı hü~ umetleri arasında ceryan 
\~ ~kte olan ticaret müzakereleri ni 

~t:' neticelendirmiştir. Aktedilen an 
11Ya göre, Romanya, petrolların-

dan 1060,000 tonunu "!manyaya ıör.de 
reccktir. Bı.ına mukabil Almanlarda, 
eski Rumen - Çek silah alım satımı 

anlaşmasını tanıyacak ve evvelce sipa 
riş edilen silahları Romcnyaya imal 
ve se\'k edecektir. 

* 
Alf - Bark adlı 1810 tonluk bir 

İsveç gemisi ıaayne çarparak batmış 
Kahire : 22 (Radyo) - Bazı Hind tır. Mürettebatından beş kişi kaybol· 

alayları Mısıra gelmiştir. muş, diğerleri kurtarılmıştır. 

* 
Alman tayyareleri bugün şimal 

denizinde bir Jngiliz ve bir Norveç ba 
hkçı gemisini batnmışlardır. 

Londra : 22 (Radyo) -- Amiral Londra ~ 22 (Radyo) - Bir 
Rayderin Hitlere istifas1m vcrdigi söy 

lcnilmektedir fakat bu haber teyid et 

miş dc~ldir. 

Norveç sahil şehri oJan Karmoe 
garbinde bir tayyare muharebesi olmuş 
tur. Elli kadar tayyare görülmüştür. 



Sahife : 2 

LONDRA MEKTUBU 

. 
lr gilterenin 

dominyonlarla 
işbirliği 

f'E5) ütün Dominyonlar faal hiz · 
~ metler için kuvvttler topla· 

mak ve bunları tcchiz ve 
talim etmekle meşguldurlar. 

Bu kuvvetlere kaydedilmek ıçın 
son derece büyük bir şevk ve arzu 
gösterilmektedir ve ilk tt>şkil edi
dilen kıta la rda yer bulamıyanlar 
hakiki bir sukutu hayale uğramış · 

)ardır, Pek yakında dominiyon kıta· 
atı deniz aşırı hizmete çıkacaklar 

ve onların görünüşleri 'dominiyonla· 
rm anavatanla işbirliği yapmadılda· 
rı hakkındaki Atman iddialarının 
asılsızlığını i~b-. t edeceklerdir. 

Geçen harpte dominyonlar dün· 
yanın en iyi askerlerinden mürekkep 
14 fırka göndermişlerdi, Bu gün 
dominyonlarda yapılmakta olan ha 
zırlıklar bu defada dahi ayni bü· 
yüklük ve chemmİ)ette bir kuvvet 
göndereceğini gösteriyor. Bundan 
başka gtçen harpten beri demiryol 
Jar harp malzemesi imal hususunda 
muazzam terakkiler kaydetmişlerdir . 

Halbuki 1914 . 1918 de h~r türlü 
techizat ve mühimmatlarını temamile 
büyük Britanyadan almak mecburi 
yetinde idiler. Pek yakında bu bu · 
susdaki ihtiyaçlarımn hemen hepsi 
ni kendileri tedaı ik edebiltcekleri 
gibi batta lngiliz ihiyaçlarıni da kar· 
şılayacaık dercced ima\at yapacaklar 
dır. 

Yurdu ınuzdan kolipostal 
sevki yatı 

Yurdumudan kolipostal suretiy. 
le yapılan sevkiyatta bazı yolsuzluk 
lar olduğu ve bilhassa birçok mad
delerin bu yol ile ihraç edilmekte 
olduğu anlaşılmıştır. Bundan böyle 

kolipostal suretiyle vaki sevkiyatın 
sıkı bir surette kontrol edilmesini ve 
bu işe lazım gelen ehemmiyetin ve-1 
rilmesini Gümrük Vekaleti alakalıla
ra bildirmiştir. 
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Lise olgunluk imtihanlarında 
hangi sualler sorulacak 

Talebenin çalışması lazım geldiği 
bildiriyoruz Bütün mevzuları .. 

Lise bitirn e i mtihan larında (ta 
lebe oİarak veya hc.riçten girefek 
muvaffak olup 1936 tarihli imtihan 
talim~tnamesi ne göre olgunluk im 
tihanlarına da başlamış olanlar; ve· 
ya mezkfü tahmatnameye göre bi 
tirme imtihanlarında muvaffak ol· 
muş bulunanlardan olgunluk imti· 
hanlarına 1940 Hazira'1ından itiba· 
ren girmeğe başlıyacak olanlar ol· 
gunluk imtihanlarını 1936 tar ihli im 
tihan talimatnamesi hükümieri da· 
hilinde vermeğe devam edecekler
dir. 

Bu talimatnameye göre, 1939-
1940 ders yılı Haziran ve Eylül 
imtihan devrelerinde olgunluk imti 
hanlarma gireceklere, yazılı \'e sözlü 
imtihanlarda, muhtdıf ders grnpla
rından aşağıda yazılı bahislerden 
sorular verilecektir: 

1 Lise fe-n kolundım olgunlu~a 
gireceklere. 

l - Fizik - Kimya gurubu: 
a) Fiıikt~ n : Lisr. sını fl arında es'I! 

ki p rogramlara göre okutulan bütün 
elektrik bahisleri ve bu bahislere ait 
deney \'e proplemler. 

( Gerİ5i beşinci sahifede ) 

S~yhanspor rnenf aatine . .. . 
sı!lema musameresı 

Seyhan bölgesi şampiyonu Sey 
hanspor menfaatine cumartesi ve 

pazar günleri iki sinema müsamere· 
sı verilecektir. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehrimizde dün göl( yüzü kapa· 

lı , hava rüzgadt idi. En çok sıcak 
16 derece idi. 

Kimya Klavuzları 

Dün talebeye verildi 
Oıta tedrisat 'lk ıınıa kitap ların

da bırçok yanlışlıklar o lduğu ve ve
kaletin yaptırdığı tetkikler ncvcesi 
tale-be elındeki kitapların düzeltil
mesi için her t'llebcye biret klavuz 
verileceğini yazmıştık. Dün aldığımız 
malümata göre liseler 9 uncu ınıf 

kimya klavuzları dağıtılmıştır. 

Bu klavuz üzer inde yaptıgımız 
tetkikte, 9 uncu sınıf kimya 
kitabında '>88 hatanın bu,lundu· 
ğunu gördük . 

Seyhan Vali Muavini 
Seyhan Vali ~Muav ini Bay Kud· 

ret Kantoğlur.un Mardın Vali Ve
kaletine tayin emri gelm i ştir. Bay 
Kudret Pazarksi günü yeni vazife 
ma halline hareket t"decektir. Mu, 
vaffakiyetler dıleri ı . 

Lik maçlarının ikinci 
devresi bashyor 

Lik ma\.l ar ın ın ikinci devres ine 
önümi.ızdeki Pazar günü ba.şlana

ccıktır. 

İ l k maç İdınanyurdu- f orosspor 
arasindadır. Ayni gün bu klüplerin 
ikinci takımlara da bir maç yapa 
caklardır. 

Hakem komitesi toplandı 
Futbol Hakem Komitesi dün 

Beden Terbiyesi 6 (\lge binasında 

ilk toplantısını yapmıştır . Bu içtima 
da hakemlik işleri üzer inde müza ı 
kereler ve seçimler yapılmıştır. 

Adana Kurtuluşu 

Çok büyük tezahürat 
içinde kutlanacakhr 

Adana Kurtuluş bayramının 18 
inci yıldönümü Adanada 5 Kiff•n· 
sanide çok büyük tezabiirat içinde 
kutlana akhr. Kurtuluş bayramımı· 
zi kutlama prograrm hnırlanmış
tır. Bu programa göre, o gün menıM 
leket gençliği, Adananın tarihi bayM 
rağmı elleri üzerinde taşıyarak saat 
kulesine getirerek çekecektir. Bura· 
da nutuklar söylenecek, müteakibeıt 
Ebedi Şef Atatürk'ün Anıtına gidi· 
lerek, çelenkler konacaktır. Bundan 
sonra mf"ydanda toplanılacak ve nıı· 

tuklar söylenecektir. Bunu takibc11, 
büyük geçiş töreni başlıyacaktır. 

Resmigeçitten sonra Halkevimit 
tarafından Asri Sinemada gençlik 
için bir toplantı yapılacaktır. 

O gün saat 16 da belediyede 
bir kabul töreni yapılacaktır. 

Saat 17 den itibaren HalkeviıWt 
hoparlörlerle müziK yayımı yapa· 
caktır. 

Gece şenlikleri çok fevkalade ol• 
caktır. halkevim•:;: bandosunun iştir• 
kiyle gençlik bir fener alayı yapac'~ 
tır saat 19 da belediye tarafında11 

kurtuluş savaşı k.ıbramanları şerefi· 
ne bir akşam yemeği verilecektir 
Saat 19,30 da da h .. lkevimiz gençle 
ri tarafından asri sinemada bir tefl1 
sil verilecektir ayni g~ce kızılay ta· 
rafından h:dkevinde bir• bolo verile· 
cektir. 

Seyhan - Hatay haritası 

Seyhan vilayetinden DörtyolıJll 
Hataya bağlanması üzerine vekalet 
haritadaki vilayet budu Jlarında cJe' 
ğişi ıdik yapılmasını ve talebeye bılp 
surdle malu.nat verilmesini mekte 
lere tamim etmiştir. 

,---------------·---------------------------------------------------, 

' 

Okullar müdür ve 01tJ3; su LH - A s y A vinlerine ders ücreti 

Çidneld 400 milyon nüfusu, tica- yanın müşareketi olrn<ızsa, bahsi ge-
reli, yer üstü:. yer altı servetlerini GÜNÜN MEVZUU gen, Almanyaca tahrık , teş\'ik edilen 

verilmiyecek 

laponyanın yalnızca istismar eylemek Sovyetlerin , a .. ın şark, Hindistan ha- ııf 
ııonra da Şarki Asya milletlerini Ja· reketleri tasa\\ ur ha.inde il eri gide- Bazı okul müdür ve müdüt rt't· 
ponya himayesine alınacak hükumet· akdedilmediği takdirde başlanacak· mez. Yakın şark, orta ve uzak Asya- vinlerinin 12 den fazla olarak ~"~· 
lerle İngiltere, Fransa, Bi r leşik Ame· A k A 1 · • d a sulh ve sükunet devam C\'Jer. tukları ders 1·ç·ın veka"let u·· cretı merı · a ) an mec ısı azusı, ge-
'k 1 h' A bl k k Dı~er taraftan , Fa-.is İtal t anın rı a a ey ıne ,, sya o unu • ur. lecek intıhapta Cıınıhur reisliğ'i nam- ,, J rilmesi istenmektedir. .,

1
-. 

Tuna \ e Balkanlar havzasında sulhun 9 .. 
ınak is temesi senelerden beri infial 7etleı inden, Cumhuri_> et partisi lıder- Kanuni kayde göre, idari "'te" hali hazırın devamına ait istekleri , t •· 
ve husum:ıti fazlalaştı r ını ştir. Birleşik !erinden Mr. Vandeıbeıg :Japunyanın arzuları . kararlaıı ile bernbcr, Sov- fesi olan öiretmenlerin 12 saB . ill 
A 'k h'"k" 1· · · d b 1 d x. aşahi simbon gazetesi \aşington mu- f 1 r ıÇ 
merı a u ·ume 1 ıç ın e u un u!\u· yetlerın Romanya_>a jeniden \Crdık- azla olarak okuttukları der!> e d"r' 

ha birine beyanatla bulıırımuş Japon: a ~ 
muz senenin temmuz ayının 27 sinde leıi tcınımıt bu mıntıkada me\cut kendilerine vekaleten de ofsa •··t"' sovyetler ademi teca,·üz paktı imza· ,. "' 
Japonya ile ticar<!t ınu.ıhede~ini fes~ 1 J 1 k A k süı..fını·tin devam edeceğıne ku n et - verı' lmesı"ne ı'mka"n go·· ru~ lerııeflle.0,," . anırsa, aponya yapı aca · meri a- ,, 
<'"lemiş, mevcu t hükümetlere goı c . 'b b k 1 li del!ı.ildt>u sa\'ılabilir. dı' r, uadema, ı' dar"ı vaz"ıfesı· olan 1•" 

J ı racatına an argo ·onacağım soy e- Ru ardda, ·Tokvodan nelen haber- u .. •· 
6 ay sonra yani 94Q )ı'ının bırinci miştir. 1 · 1 1 1 ·J ~ d retmenlerin 12 saattan fazla ':,,.· enn· 11gı .ere ı e aponya arasın a w" 
27 inci gunü bu bazmak kararının Jar.on) a · So\'etler ademi teca- yeni müzakere ere baş andıZını bildir- dersleri için vekalet ücreti jı;·lı~ırıl' 

J atbikine, yeni bir ticaret muahedesi \ÜZ paktı herıtiz imzalanmamıştır Japon d!rmışt:r. meleri maarif Vekaletinden bı !------------------------------------------...:: nıiştir . 



22 Kanunuevvel 93 

IK TISADI MESELELER 
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Piyasadaki Yeni 
Spekülasyonlar 

P
iyasada ihtikar devam ediyor 
vakıa harbin ilk başladıgı 
günlerde de piyasada her 
nevi eşya ya karşı büyük bir 

talep olmuştur. Hatta bazı kimseler 
evlerine bir~kaçlaylıkmakarnaunalmak
gibi güJünç hareketlerde bulunmuş· 
lardı, Fakat bu sağnak ~halindeki 

telassış ve heyecan çok uıun çok 
nzun sürmemi~ yine normal şerait 

avdet etmişti, 
Son günlerde de bir çok kimse 

ler ihtiyaçları olmadığı halde lüzum 
suz yere fazla mal alıyorlar, fakat· 
bu seferki mal alışta telaş ve heye· 

candan ziyade kar etmek ve spekü· 
lasyan ;yapmak lkasdi göze ç arp· 
maktadır, Elinde paras, olan bir 
adam, "Filan mal pahallılaşıyor ya
rın daha ziyade pahallaşacak,. diye 
piyasadan mal alıyor. 

Mesela şimdiye kadar hiç tica

retle meşgul olmamış birisi durup 
dururken yüzlerce top kumaş alıyor 
Bunun sebabi nedir ? 

Mesela : Biri, şu kadar makera 
almış bir digeri kagıt almış öteki 
Yünlü kumaş almış.,. Bütün bunlar 
almaktan maksat nedir. ? Yukarıda 
da yazdığımız ğibıCkar etmek, ... yur 
daşların maişet ve hayat şartlarım 
tasnif ederek kar etmek ahlaksızca 
bir haJekettir. içtimai bir çürümdür 
Bu cürüm mahiyeti :üzerinde dıha 
ziyade hukukçuların durması lasım· 
dır, 

Acaba hcaretle meşgul olmıyan 
bir adamın yüzlerce töp lrumaş al· 
tnaşı kar temin eder mi ? F arzede· 
lirnki bir adam yüzlarce top kumaş 
alarak kar etti fakat diğer bir (jdam 
da yüzlerce teneke yağı piyasadan 
kaldırıp spekülasyon yapmak sure· 

tiyle kar etmiyecekmi ? Bu sefer 
kumaştan kar eden pahalı yağ al· 
l'rııyacak mıdır ? Eğer her elinde 
bir kaç kuruşu olan piyasaya hü · 
curn ederek önüne a-elen eşyayı bir 
depoya hapsediyorsa hayat pahallı 
Rtnın seviyesi yükselmiytcekmi ? 

Demek oluyorki kumaştud kar 
eden d!ğer maddeleri pahalı :almak 
8Uretiyle yine ziyan edecek., Fakat 
bunıın haricinde hiç bir mal almı
~an vatandaşlar daha ziyade müş. 
iilata maruz kalacaklar, 

Piyasadaki bu yeni spekülasyo· 

tıun önüne geçmek :çin hatıra bir 
Çok çareler gelebilir fakat bir ta 
il.eşi e müessir olabilir Toptaucı ta· 
Cır olmayan kimseye fazla satış yap 
lllamak bunu menede biliriz: 

"--------- ----
~ 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y enipo:>tahane civarında 

Fuad eczahanedir 

'-.....------------------~ 
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Belçika Almanyayı Garp cephesinde 

dün protesto etti hava faaliyetleri 

Alman tayyereleri Belçika .. Hollanda bitaraf
lıklarını yapılan hava hücumlariyle ihlal etti 

Londra : 22 (Radyo) - Nazi 
tayyareleri Hollanda ve Belçika bi· 
taraflıklarım ihlal etmiştir. 

Belçika hükumeti Berlin nezdin 
de protestoda bulunmuştur. Birçok 
Nazi tayyare Utrere üzerinde uç
muşlar ve Hollanda tayyareleriyle 
çarpışmışlardır. Bu tayyareleri dafi 
to~larının ateşi kaçışrmıştır. 

Maarif Vekilinin 
Elazıg tetkikleri 
Elazıg : 23 [ Hususi ) - Maarif 

Vekilimiz Hasan Ali Yücel dün 
akşam saat 20 de şehrimize gelmiş
tir. Vekil kız enstitüsünü, Halkevini 
ziyaret etmiştir. 

Vekil Halkevindcki muallimler 
toplantısında öğretmenlerle haspi
hallerde bulunmuştur. Bu gün de 
vilayeti, belediyeyi, kumandanlığı 

ziyaret etmiştir. 
Vakii D•yarbakıra geldl 
Diyarbakır : 22 [ Hususi ] 

Hasan- Ati Yücel Diyarbakıra gel 
miştir . Maarif Vekılinıiz büyük 
tezahüratla karşılanmışhr. 

lranda spor faaliyeti 
Tahran : 22 (Radyo) - Tahran. 

da sporu teşvik için memurlara mah
sus spor klüpleri açılmıştır. 

Sıhhat V ekilimzin 
Mersin tetkikleri 

Mersin : 22 l Husıısi muhabiri 
mizdtn ] - Sıhhat ve İçtimai mua
venet Vekilimiz Hulusi Alataş şeh. 
rimizdeki bütün sıhhat müessesele
rinde esaslı tetkikler yapmış ve not 
lar almıştır. Vekilimiz bugün tarsusa 
gidecektir. 

Kontrol servisleri faaliyeti 

Londra : 22 (Radyo) - lngiliz 
ve Fransız kontrol gemileri 303 bita 
raf ·geminin muayenesini yapm,ştır. 

Bunlardan 66 geminin hamulesi ka
çak görüldüğünden musadere 
edilmiş 1300 ton serbest bırakılmış 
tır. Nüsadere edilen kaçak eşya ye
kunu 8070 tondur. 

r 

İngiliz F ralının İngiliz 
balıkçılar birliğini ziyareti 

Londra : 22 (Radyo) - İngiliz 
Kralı, bugün lngiliz balıkçılar birli 
ğini ziyaret ederek, kendileıile has· 
pihallerde bulunmuştur. 

Dikilide hafif zelzele 
Ankara : 22 [ Hususi ] - Diki

lide btş saniye süren bir zelzele 
olmuştur. 

R HADiSELERE D A • 
ı 

Türkçe-A vusturalya 
Avus(uralyalılar hizimle alakad:ır olarak radyoda {Urkçe neşriyat· 

yapacaklar. Dunyanın lıize nispeUe en m:ak Cllan lıu kıhısınd:ıki insanlarla 
lıizde alakadar olalım. 

Avus(uralsa yerlileri sahillerde karışık bir ırk mahiyeti arzeder· 
ler' Lakin dahillerdc yeknesak bir manz:ıradadırlar· Bo,\ uzımlı.Jğu mınfaka 

mıniaka ayrılır. Şimali ş:uki<le ,yerliler pek ufak t.,fektirler. Cenupta orta 
boyludurlar. Tam merkezde 1·80 uzl\nlu&:ı varan vardır. 

Asy:ı.mn cenubi sarkisinde ve cenup nısıf kUrresinde başlı başına 

kıta olan i.70:LOOfl kilometrdik ve fi.600.000 nl!foslu bu adanın ba~lıca f:ıa· 
liyeti ziraattadır. Yun, hububat, et· ,vağ, deri orada ki beyazla.il zt=niİn t'( • 

miştir. Maden olarakta kurşun, kömUr, altın. bakır çıkar. 
Avus(ralya bir yay la hnlinclcdir. Şarkında A vusll'Alya alpıeri de

llt"n 1800 - 20110 metre irtifaında dağlar vardır Murray nehride buradan 
iner. 

Avustralya 1900 Senesinde İngilterenin eski mllstemlekeleri olan 
Cenubi f>.vustralya > cenUpfoki ·Yeni Gal, ve LunlarJan ına:ula Vik(orya 

ouensland Tasmani. ve ~imali avllstralya arazisinden Commonvvealth yani 
konf eradasyon hnlıncle teşekkul etmiştir. 

Federal merkezi Canberre'dir. Me~hur sehirleri S, dnev Molbnrnt· 
Adeleide 1 Cairns, Briobanc, Pertb, NeV\'Chtle, lJoLbart, .Ball~;at. 

Paris : 22 (Radyo) - Garp cep 
hcsinde hava faaliyeti bugün baş
lamıştır. Bu faaliyet bilhassa Alsas 
Loren Mıntıkasında geniş mikyasta 

1 cereyan etmektedir. 

Fransız cumhurreisinin 
Menemenci oğlunu kabulü 

Paris : 22 (Radyo) - Fransa re 
isicumhuru Lebrun, Pariste bulunmak 
la olan Türk mali heyeti reisi Numan 
Menemencioğlunu kabul eh.:ıişlir. 

Almanyaya göre Jngiliz 
ve Yahudi milletleri 

Londra : 22(Radyo) - Alman
ya, İngiltere ile Yahudi milletini ay 

n~ ırktan addetmektedir. Almanyadan 
lngiltereye gelen mektuplar üstüne 
Alman postahanderi damga ile şu sa 
tırları basmakladıı: '1 lbrah:m lngi
Jiz milletinin ba hasıdır! ., 

Almanyanın azalan 
ithalat, ihracatı 
Londra : 22 (Radyo) - Alm;,ın 

yanın daha ağustos ve ey!UI ayların· 
da ve bitaraflardan ithalatı yüz · 
de 36, ve bu memleketlere ihracatı 
31. 7 nisbetinde azalmıştır. 

Karadenizde fırtınalar 
İstanbul : 22 [ Husu 5i ] - Ka 

radeniz çok fırtınalıdır. Vapurlar 
limanlara iltica etmiştir. 

Torpillenen Alman 
kruvazörleri 

Londra : 22 (Radyo} - Selmin 
fngiliz denizaltı gemisı bir Alman 
kruvazörünü törpillemiştir. 

NetİcPdm henüz malUmat yok
tur . 

Sarı kitap hakkında Fran
sız gazetelerinin mütaleas1 

Paris : 22 (Rad}'o) - Fransa 
hükumetinin neşrettiği sarı kitap 
etrafında Fransız matbuatı ıızun ma 
kaleler yazmaktadır. 

Almanyada müdhiş bir 
lren kazası oldu 

Berlin : 22 (Radyo) - Berlin 
- Kolonya sür'at katarları çarpış· 
mıştır. 70 kişi ölmüş, yüzlerce kişi 
yaralanmıştır. 

Bir Norveç gemisine 
Sovyet tayyarelerinin 

tecavüzü 
---

Londra: 22 (Rad}o) - Bir fs
veç limanına gitm.:kte olan bir Nor 
veç gemisi bugün Sovyet tayyarde 
rirıin tecavüzüne uğramıştı atılan bom 
balar isabet ttnıemiştir. 



Sahife 4 Türksözü 

Evlerin iktisadi 
işe yaramıyan bir şey yoktur 

Dünyanın her tarafında hüküm 
buhran herkesi iktisada fazla riaye
te mecbur etmiştir giyim eşyasını 
daheı ziyade sağlamlaştırmak ev eş 
yasını uzun müddet dayandırmak yi 
yeceklerden bir kaç türlü istif::ıde 

etmet için bulunan çareleri geçen· 
lerde yazmıştık tugün hiç lüznmsuz 
addedilen esya ve eskimiş şeylerden 
nasıl istifade rdilebileceğir.i anlata
cağızı. 

Evde yenilen ' e kullanılan por
takal mondaline patates ve limon 
kalıuklarını atmamalı kurumağa bı · 
rrıkmalı bunlar kuruyunca ateş yak 
ınak için çıra gihi kullanılır. 

Okunmuş gazetelerle camı sil· 
mek ve· kurulamak kabildir. 

Halılar altına bir kaç kat gaze · 
te yaymak hem halılarıu aşınması 
na mani olur hemde aya:C daha 
yumuşak ve kaba yere basar. 

Gazeteleri ince yerım parmak 
eninde kurdulelerle .kesmek yohut 
konfeti gi i küçük parçalara taksim 

t'tmek ve bunlarla salon yastıkları · 

nın ıçini doldurmak mümkündür. 
Hunlar gayet yumuşak olur ve 

si lkinip vurulunca kabarır. 

Aynı maksatla eski işe yaramı 
yan kumaşları yıkayıp :eıniz\;ıdıkten 
sonra ince parçalara kesmeli Bun· 

!arla da eskidt'n yapıldığı gibi yas· 
tık doıdurmak kabildir. 

Eski ha va g szi bo r ulkrından 

kesilen parçalar yanan kesilen par· 
maklan mvhafaza için kullanılabilir 

Eskimiş yüz h~vlularının eski 
yr rleri çıkarılarak bunlardan mut· 

fakla el silmek İçin küçük havlular 
yapılır pek eskimiş havluların iyi 
kısımlarından el büyüklüğünde iki 
parçayı üst üste rJikmeli Böyle ye. 
pılan iki tane parüayı yarım metre 
boyunda bir şeritin iki tarafına dik
meli Bu tt'n~ereyi ate~teıı indirirken 

kapan acarken ellerin yanmasına 

mani o~ur. Daima yıkandığı içinde 
tertemiz durur. 

Eski kadife eıbisenin iyi parçe· 
laıından gene eski bir . yünlü ... veya 
ipekliden yapılan ialrn . }astığına 
aplikasyon yapılarak salon süslene· 
bilir. 

Çek milli birliği 

Londra : 22 (Radyo) - Beneş'in 
riyaset ettiği " milli Çek birliği ,, 
ni İngiliz ve Fransız hükumetleri 
resmen tanımıştır. Bu birliğe yardım 

yapılacaktır. 

Kilise üstüne düşen bir 
tayyare parçalandı 

Londta : 22 (Radyo) - Nors
bonklda bir kilise üzerine kazaen 
tayyare patçalanmıştır. İçindeki 
üç tayyarecının öldüğü sanı!· 

maktadır. 

On aylık dış 
Ticaretimiz 

Ankara : 22 (Hususi) - 1939 
yılı on aylık dış ticaretimiz hakkın
da verilen re mi rakamlara göre 
ikinci kanundan - fkinci teşrine ka 
dar olan müddet içinde 103.789.364 
liralık ihracat yapılmış ve !:-una mu· 
kabil 106.311.816 liralık mal ithal 
olunmuştur. 

Geçen yılın ayni ayları içinde 
ise 100.402.290 liralık ihracat yapıl· 
mış ve 127.467.555 liralık da itha 
latta bulunulmuştu. 

llkleşrin ayı içindeki ihrac:atımıza 
gelince, mezkı1r ay içinde 6 870.558 
liralık ithalatla bulunulmuş ve 18 
rnil}on 985.832 bin liralık ihracat 
yapılmıştır. 

1938 yılının ayni ayında ise, on 
beş milyon 241.820 bin liralık it· 
halatta, 21 .367.495 liralıkta ihracat 
ta bulunulmuştur. 

Muğlada tütün satışları 

Ankara : 22 (Hususi) - Muğlt1 
dan alınan malumata gt)re, bu böl· 
ğede tütün satışları hararetle devam 
etmektedir. Tütün mahsulünün kilo· 
su muhtelif tüccarlar ve inhisarlar 
iöaresi tarafından 45 65 kuruş ara· 
sında mübayaa edilmektedi. 

Londrada zelzele 

Londra : 22 (Radyo) - Dün ge 
ce 21,10 de Londrada şiddetlice bir 
zelzele hissedilmiştir. Bu zelzelenin 
Londradan 10,000 kilometre uzakta 
o!duğu tesbit edilmiştir. 

Ticaret vekilimiz İstanbul 
da tetkiklerine devam 

ediyor 
İstanbulda bulunmakta olan lica 

ret VC"kili idhalat tüccar larile temas 
larda devam etmektedir vekil başlı 
ca idhalat eşya ve malzemesinin ko 
laylık'a getirilmesi için hükumetin 
icabeden yardımları esirgemeyece 
ğini kendilerine akreditif açılacağını 
bıldirmiştir vekil bu arada ihtikara 
giden her harehtin şiddetle takip 
edileceğinide hatırlatmışlır. 

Avrupadaki Macar sefir-
leri Budapeşteye çağuıldı --

Budapeşte : 22 (Radyo) - Kont 
Çaki Avrupadaki bütün Macar Se· 
firlerini Budapeşteye davet etmiş· 

tir , 

Küveyt Emirinin Arabis
tan Kralını ziyareti 

Londra : 22 (Radyo) - Küveyt 
Emiri Arabistan Kralını .ziyaret et. 
miştir. 

T ayyaraye karşı 
aktif müdafaa 

'·Vllegervel - tayyareci Alemi,. 
adında Bir Hollanda mecmuası, tay· 
) arelere karşı aktif müdafaayı bir şe· 

ma ile göstarmekte ve ba11 icahal 
vermektedir. 

Prensip itibariyle; tayyarelere kar· 
şı müdafaa tehlikesi, tayyare ne kadar 
alçak irtifada uçarsa o nishclte art· 
maktadır. 

Bununla beraber, bu kaidenin de 
bir istisnası bulunmaktadır : Hedefin 
büyük zaviyevi sür'atinden dola}1 ıooo 
metreden aşağı irtifada uçuş yapan 
tayyareleri topla yere düşürmek hemen 
hemen mlimkün değildir. Daha tuhafı 
ise, 1000 metre aşağı irtifalarda ufki 
uçıış halinde yapılan hava bombardı· 
manının sıhhatı da, önceden ölçmeyi 
ve hesabın yapılmasını istilzam eden, 
mükemmel v,zöıler dolayısiyle gayri 
mümkündür. 

Bununla beraber, yüksek sıhhatli 
vizörler o1masa bile, tayyare bombard· 
manian alçak, halta çok alçak irlif ada 
pike uçuş ile veya çok alçaktan infi· 
lak mermileri salıvermekle yapabilir. 

'4 !antim çapında topların mües· 
sirliği 4000 metreye kadar gerçektir. 
Bunlar.n yukarısı için daha büyük 
çapta bir topun kullanılması icabeder 
ki, bunun da atış sür'ati hissedilecek 
derecede aşağıdır. 

Esasen kara müdafaasının kaygısı 
da yalnız bombardıman tayyareleri 
değildir; bu kara müdafaası ·vazifeleri 
dolnyısiyle- tercihan 1000 metreden 
aşağıda ; çalışan ( keşif irtibat tay· 
yareieri ilah .. ) düşman tayyarelerinin 
harekatıua da enkel olmalıdır. Binaen· 
aleyğ; pek fazla olınıyan irtifalar için 
hususi bir müdafaa silahı da gerçek· 
leşmektedir. Bu maksat da, tayyare 
hücumlarına karşı müdafaa makıneli 
tüfekleri ile elde edilir. 

Yeni gümruk kanunu 
için bir komisyon 

Ankara : 22 ( Hususı ) - Güm 
rük ve inhisarlar vekaletinde Güm· 
rükler umvm müdürü ve Mü~teşar 

vek ili B, Mahmut Nedim Gündüz 
alp ın reisliğinde bir komisyon teş 

kil olunmuştur. Gümıük ve ınhisar· 
lar vekaleti hukuk müşaviri BB. Ba 

ha Ekonomik işler müdürü Celadet 
Barbaroğlu ' tetkik müdürü Recai 
ve gümrük işleri müdüru Sinan On· 
!ulaktan mürekkep olan komisyon 
yem proıenın hazırlanmasında ıle 
ri memleketlerin gümrük mevzuat· 
ları da göz önünde bulundurulmak 

tadır. Y t'ni proje bu günkü ihtiyaç 
la mütenasip olacak ve gümrük 
muameleleri in daha kolay ve basit 
şekilde yapılmasını temin edecek 
hükü _...ıleri ihtiva edecektir: 

Emirle Kral arasında samimi 
görüşmeler olmuştur. 

Büyük millet meclisinde 

Ankara : (Hususu muhabirimiz 
den) - M:llet meclisi bugünkü top 
lantısında mu~mele vergisi kanunun 
daki bazı muafiyetlerin tevsiine ait 
kanun lay"hasının birinci müzak re· 
sini yapmıştır. 

22 Kanunuevvei 939 
. 

RADYOI 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

1 Ier gUn yalnız kısa dnlga 31,7 
m. 9465 kc/s postamızla neşredilmek· 
te olan Yabancı dillerde l Iaberler 
saatleri nşağıda gönsterilmiştir. 

İrancn Saat rn,oo ve 18,45 de 

Arnpça ,, 13,15 ve 19,45 de 

FrnnstzC'a ,, 13,45 ve 20,15 de 

Cumartesi 23 I 12 I 939 

13.30 Program ve Memleket Sa· 
at Ayarı ı 

13.35 AJANS ve Metcoroloii H3· 
berleri 

13.50 Türk Müzi~i : Müntehap 
Şarkı ve Türküler 

Çalanlar : Hakkı Derman, Şctif 
içli. Hasal'I Gür, Hamdi Tokay. 

Okuyan : Safiye Tokay, Mahmut 
Karındaş. 

14.30 Müzik ( Riyaseti Cumhur 
Bandosu · Şef : lhsan Künçer ) 
1 - lbo. Gotos : lspanyol Mar~ı . 
2 - Ant. Dvorak : Slav Dansı, No.6 
3 - Paul Fauchert : Armoni Orkeı;l· 
rası için Senfoni'den Uvertür. 

·o 
4 - Rimsky - Korsakov : Capriccı 
Espagnol 

15.15-15.30 Müzik (Caıband -
Pi.) 

18.00 Program S 
18.05Memleket Saat Ayarı, AJAN 

ve Meteoroloji Haberleri 
18.25 Müzik ( Radyo Caz Orkest· 

rası) 

19.00 Türk Müziği : Ses ve 5aı 
Geçit Konseri. 
8 Okuyucu ve 6 Saz sıra ile. 

20.00 Konuşma 
20. 15 Türk Müzi~i: Karışık Proi· 

raın. ·r 
Çalanlar : Hakkı Derman, Şerı 

içli, Hasan Gür, Hamdi Tokay, sııs· 
ri Üfler, izzettin Ôkte. 

20.45 Türk Müzi~i : Halk Şairi•· 
rinden Ornekler. 

Sadi Yaver Ataman. 
21.00 MÜZlk (Küçük Orke5r• 

Şef : Necip Aşkın) I· 
1 - Beethoven : Patetik Sonat'ın 
kinci Kısmı . fe 
2 - Emmerich Kalman : FaşınkS 
Operetinden Putpuri t'· 
3 - Jos. Gung'I : Su üstünde P• 

1 
j
1

1 

naj ~ 
4 - Humphries : Eski Zamanları j 
Hülyası (Devamı var) ) 

Müzik : Küçük Orkestra (DetJ8111 
ı· 

5 - Erich Eineg : Çigan Enterılle 
zo'su 
6 - Joh. Strauss : Binbir Gece 
7 - Engelberge : Vals Boston. 

. ;t.. 
22.00 Memleket Saat Ayar•·,.,~· 

jans Haberleri; Ziraat· Esham-- 51 
vilat, Kambiyo - Nukut eors• 

(Fiyat) . o·ııercfe) 
22.15 Konuşma (Ecnebi 1 

(Yalnız Kıaa - Oalia Postasile) ; 
. ~2.15 Müzik (Melodiler - .~) 
(Yalnız Uzun - Dalga Posıasıl ) 

22.45 Müzik (Cazband - pı.,.,,. 
23.25 - 23.30 Yarınki Prai" 

Kapanış. 

j 



22 Kanunuevvel 939 Türksözü Sahife: 5 

ASRi Si NEMADA 
Telefon: 250 Bu akşam Telefon: 250 

iki büyük film birden 

Arslanların - Fillerin - Maymun!arın - Hayvanatı vahşiyenin Arkadaşı, binbir macera kahramanı 

( Türkçe 

Tarzanın 
Sözlü ) 

intikamı 1 

Sergüzest ve macera filimlerinio . büyük kahramanı Harni Piİ'ın en büyük heyecan filıni 

UÇURUm 
Bu gun gündüz iki otuzda iki tükçe sözlü film 

1 - Bir Kavuk Devrildi 2 T arzanın intikamı 

lise olgunluk imtihanları ı~------- -
Kayip olan av köpegi 

- ikinci sahifeden artan -

b) Kimyadan: Lise ikinci sınıfta 
;kutulan madenler ve teorik bahis 
er, lise fen kolunda okutulan or

tanik kimya ve bu bahislerle ilgili 
(lroblcmler. · 

2 - Matematik grubu: 
.. Lise sınıflarındı1 eski programlar 

~0re okutulan bütün cebir bahisleri 
en kolunda eski programlara göre I 
()kutulan Trigonometri bahisleri; 
ıtotıu ve tasarı geometri bahisleri ve 
~toglemlcr. 

3 - Tabii ilimler grubu: 

Eski programa göre insan ana
~01lli ve fiziyolojisine giren bütün 
ahisler. 

1 I Lise edebiyat kelundan ol
hnluğa gireceklere: 

Sarı renkte uzun tüylü Set 
ter cinsinden bir av köpeği 

kaybolmuştur. ldarehanemize 

getirene iyi bir mükafat verile 
cektir. 

1 - Tarih - Coğrafya grubu: 
a) Tarihten: lık zamanlar ve in· 

kılab tarihi. 

b) Coğrafyadan: Türkiye, İtalya, 
Yunanistan, Bulgaristan. 

2 - Edebiyat tarihi: Tanzimat 
ve ondan sonr3ki devirler. Türk e · 
debiyat tarihi. 

3 - Filozofi v~ sosyoloji gu· 

rubu: 
Lise ikinci sınıfı ile üçüncü sımf 

edebiyat kolunda gösterilen bütün 
bahısler 

'---------~~~~~~~~~_:_~~~~~~~-~~ 

------ı~ölge Şampiyonu Seyhan Spor Menfaatı:..1-----"'!. 

Alsaray Sinemasında 
Bugün Gündüz ve Gece, Yarın: Pazar Gündüz ve gecesi 

Olmak üzere Büyük Sinema Müsameresi 

Bu Mustesnıı Sinema .Musaınl'resi için intihap edilen Fevkalade Film 

.JOAN G~AVFORD 
VILLiAM POVEL ve ROBERT MONTBOMERY 

1'nrafından Şaha.ne ve nefis Bir Tru·zda. Y aratılaıı Aşk ve ihtiras Filmi. 

Seyircileri başından sonuna kadar cezb ve teshir edecek bir şaheser 

8ugUn 2.30 da iki fllm - Kadm Tallhl ve Rln Tin Tin 

Dl<KAT : Biletler evvelden satılmaktadır. Yer bulabilmek için 
Erken Gelinmesi Rica Olunur. 

TAN Sinemasında 
Bugün 2.30 Matinesinden itibaren 

Senenin Müthiş Maceralarla Dolu Harikalar Fılmi 

Bin bir Tehlikeler Adası 
30 Kısımlık Seryal Filmi Başlıyor 1 ....._ ________________________________ _ 

1 ı an 
Adana askeri satınalma komisyonundan: 

Cinsi Miktarı M. bedeli l.Temi. 

Adet Lir~ Lira 
Kıl yem torbası ( ortaboy ) 1200 840 63 

" " (büyük .. ) 300 240 18 
Belleme ( orta ,,) 900 1800 135 

" (büyük ,,) 300 600 45 
Kıl kolan 1200 300 22,50 

-------------------3780 283 • 50 
Yukarıda cinsi ve miktan yazılı mutabiye malzemesi açık eksiltmiye 

konulmuştur. Muhammen bedeli ile ilk teminat tuturı karşılerında göste· 
rilmiştir. Eksiltmesi 25-12· 939 Pazartesi günü saat onda Adanada askeri 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi Adana ve Maraş askeri satın alma komisyonlarında her 

gün görülebilir. İstekliler belli gün ve saatte ilk teminatlarile komisyo 
numuza muracaatlar1. 11236 8· 13-18. 23 

Adana Milli Mensucat Fabrikası 

Direktörlüğünden : 

1 - Fabrikamızda yapılacak 7335,11 liralık Lağım mecraları mal

zemeside mütaahhide ait olmak üzere ongün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Münakasa birinci kanunun yirmi ikinci cuma günü saat 16 da 
yapılacaktır: 

3 - Talip olanlar hergün öğleden sonra Fabrika müdürlüğüne müra 
caatla projeyi v~ evrakı keşfiyeyi görebilirler . 

5 - Taliplerin bu gibi işleri yaptıklarına dair ehliyet vesikalarım mü
nakasa günü getirmeleri lazımdır. 

5 - Kf'şif bedelinin 0/07,50 nisbetinde bir ban:Ca mektubu veya te• 
minat akçası vereceklerdir. l 1264 16-19-21-23 

ilan 
Seyhan Hususi Muhasebe 
Müdürlüğünden: 

1 - (Fiyat) markalı vilayet es· 
ki hız met otomobilinin ( 140) yi.ız 
knk lira muhammen bedelli açık ar· 
tırmasma ikinci defa tayin edilen 
müddet zarfında da istekli çıkma· 

<lığından satışı pazarlığa bırakılmıştır 
2 - İstekliler, muvakkat temi

nat parası olan (10) onlira (50) elli 
kuruşu hususi muhasebe vennesine 
yatırarak 939 senesi birinci kanunu· 
nun 19 uncu salı gününe kadar hu-

Seyhan Vilayeti Vakıflar 
Müdürlüğünden: 

Kale kaı:usu yorgancılar içinde 
ve derunu kale caddesinde vakfa 
ait 11 parça dükkanın engazı peşin 
p~ra ile (500) lirada talibi üzerin 
dedir. 25112/939 Pazartesi günü sa. 
at 1 O da pazarlıkla ihalesi yapıla
caktır. İsteklilerin Vakıflar idaresine 
gelmeleri 11277 

susi muhasebe varidat kalemine her 
gün müracaatla pey ~ürebilirler. 

11239 9-14-19-23 
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1 

TÜRK.SÖZÜ 

GAZETECİLİK-MATBAACILIK 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

1 Türksözü 
matbaası • Türksözü 

Cilthanesi 

1 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

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

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

Renkli afişler 

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

. 
En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahul 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 
görmek istiyorsanı:ı Türksöıü 

Ciidhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild. bölgede ancak Türk· 
sözünün sanatkir mücellidinin 
elinden çıkabilir. 

Diş Tabibi Şevket 
lstanbuldan avdet etmiş ve hastalanna her gün saat 8-12 ve 14-18 

ya kıdır Müslüm Apartmınındaki muıyenehanesinde kabule bqlamııbr. 
11258 

T. iŞ BANKASI' DID 

1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramive planı 

MÜKAFP.T 

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

iKRAMiYELER: 

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

16 • 3SO • - 4.000 • 
60 • 100 • - 6.000 • 
65 50 • - 4.7SO • • 

251 25 • - 6.250 • • 
43S 32.000 

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

. 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ·---------------- ------=----------· KiLO FIATI 
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Mercimek _ ~. 
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Dört yıldız SBlih 
üç • • 
Dört yıldız Oofruluk 
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" la 

üç • • 
Simit " 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç " " 
Simit .. 
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.. .. 

~ ,. .. 
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Ham 1 8 61 :=:Liret:============....,.._-~ı--- " 
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Nevyork 6'3 Frank ( isviçre) • 00 ; ' -- . ~ 

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

- Yazıhanesi inan 
Y cniden açbtımız istiklal Okulu kar11sanda [ 82 ] numarah inan y•"." 

hanesinde " Tüccari hesaplara bakılır ve defter tutulur. Nüfuı, Tapu, Bi· 
na, F erıt, Belediye işleri için her nevi istidılar yazılar. An karada Veki· 
letler - Devlet ŞUrası - Mıhkemei Temyiz ile rr.smi devairdeki işlet 
sür'atle takibedilir. Son sistem makinalarla mücehhez matbaada tib iti~: 
rine zirai ilat, radyo, bisiklet ve bütün makina ve yedekleri radyo ti~~ 

eri ve memleketimizin yapı işlerin :le kullanılması fence muvafık kir~dl~.ı 
( tutlalardan ) istenilen yere kadar göndermete delalet eder. ( V oP"" 

ve fakir yurddaşlarla askerlerin yazıları parasız yazılır. Sür'at intiı•111' 
emniyet yHıhanemizin prensibidir. 

c . 
/' 

ı....-------------------------------------

Umumi neıriyat müdüriİ 
Macid Güçlü . 

Adana Türk sözü matb .... 


