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Finliler Ruslara mukaveınet edıyor 

"----
Fırılcındi' a asl ,,rf eri il( 1 ş 

Finlandiyalılar Sovyet
lerden bin kadar esir aldı 
Bazı Fin şehirleri alevler içinde bulunuyor! 

Londra : ı (Radyo) - Finlan· 
diya cephe~indc harp butu11 ~iddetile 
devam etmektedir. ,\1uhasamabn ba~ · 
ladığındanberi ~:; Sovyet tayyaresi 

dUşllrtıl m UşLUr. 

Almanyamn tavassutu !. 

Pari, : l ~ (Radyo) - Berlinin 
iyi kaynaklarınuan alınan malumata 
göre, Bc;·Jin hukiimcti ,Moskova nez
dinde Finlandiya lehinde bir teşeb

bus yapmışbr. Ye faka(; bu teşebbus
te Bcrlin ı\lııvnffak olnmamısbr. 

Sovyet harekAtı genlşllyor 

;\loskorn: 4 (Radyo) - Fin kıt· 

aatınrn bir kısmı bazı uokl:alar<la 
ric 'n( etmi~tir. 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Alman ihracatının men'i 

Abloka kararı 
mer'iyete girdi 

Loodra : 4 (Radyo) - Alman 
ihracatının men'i için alınan abloka 
kararı dün geceden itibaren mer'iye
te girmiş bulunmaktadır. 

Bu günkü bütün Avrupa g-azetele
ri bu mevzu ile hararetle meşgul

dur . 
Fransız ve lngiliz gazetelerı, İn

gıltere. ve Fransanın bit araflar a ab
lukanın zaraı farın·:lan mümkün mer
tebe korumağa çalışııcaktır. 

Baş vekilimizin 
Zonguldak tetkiki 
Doktor S(iydam maden 
bölgemizde. çok e3:~sh 

\inhisarlar vekilimizin 
lşehrimizdekı tetkikleri 

Alman ıhrac ılının 1ahminen yüz
de kırkı bu suretle duracakt;r. Ve 
Alnıanva, tahmin edildığine göre, yüz 
elli rnılyon sterlin zıırar görecektir. 

tetkikler yapıyor 

fl~ŞVEKIL ANKARAYA DÖNDÜ 

d Ankara : 4 (Hususi muhabırimiı
v:n .. - Gelen haberlere göre . B11.~
z;kılırniz Doktor Refık Sayaam dun 

1 
rıguldaktaki tetkıklerine başlamış-

V' Saat dokuzda refakatinde iktisat 
Çıtkilı Hüsnü Çakır ve Rana Tarhan 
~ duğu halde Parti merkezinde, hav-
i~· ~Şlt-me idareleri mlimes! ıllerinin 
1 ıtaki ile diirt s;ıa t süren bir ı op-
~?ıtıtı Yapmıştır. Öğle yemeği Partide 
vtrıilırıiş ve miite ıkiben Zonguldak 
ve Zonguldaktaki ocaklar ve tesisat 
ıııe~ bilhassa amele meskeııleri göriil
e~Şlür. Başveı<il nkşam üzeri mem- . 
~e et. hastahanesini ve mad~n .mü-

l'ıdısleri birliğini ziyaret etmıştır . 
itli Ankara : 4 ( Hususi muhabirı-
1 k~den )- Başı·ekilimiz Doktor Re 
~el Saydamın seyahatine dair huraya 1ı s. en tnalümata gore . sayın Refık 
~?darn bugün Zonguldcıktaki amele 
h rStahıı nesıni ge7 m iş mütehassısların 
llıij~Oplantısına riyaset etmiş \'e bır 

det Vılayette meşgul olmuşlardır. 
~a ~aşvekilimiz Anadolu ajansı mu-

trır· b 1 k K tqb~ ıne beyanatta u unara : a-
ttljtJkt~ki ağır sanayi ıesi!'alını tt:.tkık 
1t!ııı~'nı, burada daha ba7.ı tedbırler 
~a ll'ıası lüzumunu gördüğünü • An
tı :.a>a don ünce bu işlerle meşgul 
t1ı ·«lk.larını, kômür lstıhsalatını art-
e llıak için ve amelenin çoğalması 

ler ~airni amele çalıştırılması tedbir
~ıkı''tı de alınacağın• , buıadakı tet
l'rıe~tden vasıl olduğu neticderin 
llakı Ouniyet bahşoldııgunu , Zongııl
llu~ 1 ların , hııklarında göstermi~ ol 
%ıutJ sarnimıyetten cok . mütehassıs 

Adugunu söylemışlerdıs. 
~'lırıı l'ıkart\ : 4 Husıısl ) - Başve
t~~ ız bugün Zonguldaktan Anka-

tı~ı: ~areket etmiştır. Yarın (bugüıı) 
lızeri Ankarada olac;,klardır. 

Ra v Raif Karadeniz dün şehrimizde tetkik
lerde bulunduktan ~onra Mersine geçtiler 

Roma : 4 ( Stefani ) - BugUıl 

Roına'<la Univcrsi(·cler tald.ıesi Fin · 
landi.va lehinıle ve Ru"yn nle~·hinde 

buyuk nlımayişler yapmışlardır. Fin
landiya elçilik binası önUnde topla.· 
narak İtalyan talclıcsi ya,asın Fin· 

/11/zisıırlıır f'ı.f..:ılı Rwf Kıımrlr.ni::. 

Gumruk ve İnJıi.,arlar \' ckilimiz 
Raif Kanıdt'niz ! [ntaydan ?ehrimize 
gelmi~lc::rdir. Ek .. pre::,in rötarı mUna· 
sebctilt: ~ehrimı.Le gl'Ç \akıt gelen 
sayın Vekil \'alimiz, Parti. Belediye 
Başkanları Ye crkfinı tarafından kar
şılanmışlardır. \\·kilimiz cv\•elki gcct: 
Adana 1-ulUbı..todc \'ereflt•rine verilen 
ziynfet.c lıulunmu~lar . memlekete 

dnir muhtelif me,·1.ular lHtUndc has· 
bihnller yapmı,brdır . 

Bay l<.aif Knradeniz . dun ,;abah 
\'ilayeti , Parti_,·\ , lh·lcdiye::,Yi , K·.ı· 

nıandnnlıg ı :ti.' arel: t ttildcn sonra 
şehir içinde tetkiklere ba~bnıı~lar· 

dır. Vckil1nıız refoli..atlcrin.IL" Valimiz 

Faik C .. tun, Parti ,.e 13clediye Bn,..
kanları old11~u halde en ela yem 
T 1 al kevi in~nnl ın ı. ıııU tı.:nki ben buyuk 
'u kanallarını ,·e baraj inşa faali,yet~ni 
yerinde letluk e::tmişlcrdır. \• ckilimiz 

Kı~ Enstitu-:UnU de zi,·aretle talebe

nin ders vazi,rcti. il~ meş-gul olmuşlar 
ve te<ll'is faaliyeti halckındtı. Ensfüu 
Mndur Muavinind!n izahat almışlar· 

dır. 

Vekil:miz öğle yemeğini vagon· 
larında yedikten sonra , İnhisarlar 

- Gersi dördüncü shaiede -

•• 

. . 
landiya ~ diye ha~ırmıştır. Fin elçisi 
balkona çıkarak talebeye tcşt:kkur<le 
bulunmuştur. 

Roma : 4 ( Radyo) -Almanya'· 
nın Roma buyuk dçisi bugUn acele 

Berline gitmiştir. 

Uç Alman denizaltı 
gemisi daha batırıldı 

Alman harp gemilerinin bombardımanı 

> .............. ~ ..... 91> .............................. < 
i Stalin Hit1eri : . 
i tazyik ediyor i 
• • . . 
• • i Rusya kiel kanalırdan! 
: geçiş hakkı istiyor ı . . 
! Londra : 4 (Radyo)- Dey t 
• li Skeç g'lletesinın haber ver- ! 
• diğıne göre, Stalin, Kiel kana- ~ 
! tından Rusyaya geçmek hak · ! 
• k ı verilmesi ıçin Alınarıyayı ! 
: tazyik etmektedir. ı 
t._ .......... ~ .................... ~.,._. • ._..~·. 

Lonclra : 4 ( Radyo ) - İngiliz 
hava bombardıman filoları dun mu· 
vaffakiyctli Lir harc::ket göstermiş-

lerdir. 1 TdigolanJ civarında bu hava 
filoları, Alnınn gemilerine nğır bom
balnr ntmışlaı·dır . Bu bombalardan 
bir kı smı isnbct elmi~tir. 

Gt•ne lngili z lınnı filoları bir Al· 
man denizaltı gemisini su trsLUnde 
yaknlnyarak bomhalnrla batırrnı~tır , 

Paris : ~ ( Ilnvns ) - Buyuk 
Alman keşif tnyvareleri bugUn faa
]i,·e::He bulunmu~tur. Bunlar Belçika 

llzeri ııden geçert!k Fransa şimalinde 

ve s,iıııalisnrkhindc uçuslaı• yapmıs· . . .... , 
!ardır. 

( G.risi l:e şinci ~chiftde ) 
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FRASIZ MATBUATJNDAN 

MAREŞAL 
ÇAKMAK'IN 

HUZURUNDA 

v 
Yazan: J. ~auvervem 

Parıs -Soır"darı 

eni Türkiyen'in en büyük kuv· 
vetlerınden biri idare maka· 
nizmasıoın her türlü tebeddül 

lerinin !'!stünde adeta efsanevi 
kahramanlar tarafından idare edil 
mekte olmasidır. 

Bunhı ı 1 en büyüğü henüz bir 
yıl önce ö ınü~tür ve keykelleriyle 
SÜ!ılı.i bütün J ürkiye şehi•leri bulvar 
laıın levheıları üstünde onun ismini 
teşhir ederler. Bütün meınlekd ken· 
disine Ebedi Şef unvaııı, verilen A· 
tatürk l n kudretli şahsıyctinin akis ~ 

Jniyle hah1 ıhtizazdadır. Bu günkü 
Cumhurreisi esasen ~anlı olan İsmd 
Paşa adına, isıilacı hasmı mağlup 

etmiş olduğu İnonü köyünün ismini 
eklemiştir. 

Dün beni hu)usi surette kabul 
etmeıdı> p~k nadır bir istisna yap· 
mış oları Mareşal Çakmak'a gelince 
o on yedi senederıberi Maıeşaldır. 

Kendisine derın bır hürmetle bağlı 
olan zahitle~i onun parlak hizmet. 
Jerini guıurla saymaktadırlar. Mare· 
şal çakmak 1911 de İtalyay.r1 karşı 
Tr ablus ordusu od i ve 1912 de ilk 
Baıkan harbinde Vardar bofunda 
kumanda etmişti, 1915 t"" Gelibolu 
da o bu harpten ağır rnrette ma· 

IGI olarak Çikmış oıan has•mları ge. 1 
nara( Gourana'nın alenr·n takdirlerini ı 
bunca defa tekrarlamış olduğu pek 
cesur, Pek mert livaların birinin 
kumandanıydı. 

Daha sonı alaı ı, kcfkas cephe
sinde bir ordunun başında Grandük 
Nıkolayeviç'le çarpışıyordu. t 919 
da padişahın teslimıyet politikasına 
iştirak t:toıek istemediği için Harbi
ye-: nazırlığından çekildi. Samsuna 
karaya çıkmış olan Atatürk'e iltihak 
ett. Vaziyet trnjedikti, Düşman İz. 
mır'i şg.ıl etmişti' kıtaları sahilin 
her hangi Lir tarafında görünelıi· 
lirdi. 

Zaferden sonra, onu bir kardeş 
gibi seven Atatürk. kendi de sahip 
olduğu rütbeyi ona tev~ih ederek 
1922 de kendisini Mareşal yaptı ve 
kara, deniz hava kuvvetlerinin yük· 
sek idaresini kendisine tevdi etti. 
O vakittenbtri, teftişle olmadığı za
manlar, Yeni şehrin bir tepesinde 
genel Kurmay Heyetini ihtiva eden 
büyük kurşuni binaya bir saat inti-

zamiyle geldiği göıüldü . Öğle ye
meklerini dairesinde yiyerek, akşa· 
mın sekizine kadar orada kalır , 
ekseriya Cümhurreisi kendisini ma· 
kamında ziyaret eder . Devlet işle
rinde kendisinin reyi sorulmadan 
hiç bir mühim karar verilmez . Ek· 
seriya tarihin en dikkate şayan say
falarını vücude getiren efsane, bize, 
istiklal harbinin en dramatik saat· 
!erinde, mütevazi şekilde tefriş edil
miş küçük bir odada otururken 

( Gerisi beşinci sahifede ) 

Türksözü 5 Kanunut-vvt'I 939 

1
, ·ı 

ö~ lh@ılb~ırD~ır 

~----------------------------------------------------' 
ihracatçılar Birliği mer

kezi nerede olmalı ? 
Bay Hilmi Uranın 
bölgedeki tetkiki 
Ceyhan ve Osmaniyede 
çiftçi ile yap: lan görüşllle 

A.lakadarJar "Pamuk İhracatçılar 8irliği,, mer
kezinin ada nada olma;ını daha muvafık buluyorlar 

Ceyhan : 4 ( Hususi muhabi: 
r imizden ) - Dün saat " 9 " tren• 
ile ş~hrımizi şert"flendirı·n Mebusla· 
rımızdan Hılıni Uran ve Daınar 

Arıkoglu istasyond1 ; Kaym~kaın • 
Belediye R"isi ve H-tlk Partisi.Hal· 
hvi 8a~bnları ve kalabalık hal~ 
kütlesi tar .. frndan brşrlanmışlardır· 

Merkt-zi Mersinde olmak üzere 
bir " Çukurova pamuk ihracatçılar 

biıli~ı kurulacağı hakkında evvelki 
günkü sayımızda okuyucularımıza 

malumat vermiştik. 
Bu çok mühim. mesele Çukuro 

v~ pamuk mllstahsilleıini yakından 

alakalandırmı~tır. 

Pamuk işlerile 'meşgul olanların 
büyük bir kısmı birlik merkezinin 

Ma~rif ve Sıhhat 
Vekillerimiz gelecek 

Haber aldığımıza göre, lıu ya· 

kınlarda gerek Maarif ve gerekse 
Sıhhat Vekillerimiz şehrimize gele· 
ceklerdir. 

Valimiz Ceyhanda 
tetkiklerde bulundu 

Valimiz Pazar günü Cl":yhana 
gitmişler ve tetkiklerae bulunduk
tan sonra şehrimize avdet etmişler· 
dir . 

Erkek Lisesi T orosu 
1 - 7 mağlup etti 

Pazar günü şehrimiz stadında 
Adana Erkelc Lisesi Futbol takımı 
ile Torosspor takımı arasında yapı
lan maç Erkek Lisesi takımının 1-7 
galibiyeti ile neticelenmiştir. 

f asarruf Haftası hazırlığı 

Her sene olduğu gibi bu yıl da 
10 uncu tasarruf haftası münasebe· 
tile vitrin müsabakası tertip edilmiş
tir. 

Mü sa baka 12112/ 1939 tarihinde 
başlayacak ve 19112 1939 da son 
bulacaktır. 

Vitrinlerin tanzimine her yıldan 

fazla Önem verilmektedir. Müsaba

kada kazananlara madalya ve dip
loma verilecektir. Müsabakada ka
zananları seçilmiş jüri heyeti teshil 
edecek. Müsabakada kazananlar ga· 
zete ile itan edılecektir. 

Birde aynı tarihte afiş müsaba
kası yapılacaktır Afişler 16t I2/1939 
da Ticaret okulunda teşhir edilecek· 
tir. 

Afiş müsabakasına talebe ve 
hariçten isteyen İştirak edebilir. A 
fişler yerli malı üzerinr. olacaktır. 

Mersin fon ziyad~ Adanada o'ması 
taraftandır. 

au taktırde l·ıı Jik faaliyetiodrn 
daha müsbtt ndic,..leı elde edılehi

lecrği mütalea la• ı ıleri siirü lmekte· 
dir . 

Haber aldığımıza göre hu işle 

alakadar ol.ırılar, birlik meı kezinin 
Adanada olması için teşebbüsle de 
bulunmaktadır. 

Hayırlı bir teşebbüs 

Bir müddet sorıra ; Adana Va 
!isi Faik Üstüı1 de 9, 18 geç~ tren ile 
şehrimiu gdmblerdır . 

Yalıyı de Mebuslarımız ve Kar: 
makam,tlele,Ji ye Reisi Halk P drtİS 1 • 

H11kevi Başkanı ve halk karşıla" 

mışl..ırdır. Mebuslarımız O.smaoi)'e· 
den tetkıkattan dönmektedirler. 

Doğruca P dtti binasına inefl 

P. rı ve Küm~s 
1 hayvanları cemiyeti 

' Mt!busıaııınız ve Vali öğlP yeınC 

ğiııi yedıkten sonra şehrımizin ınuh· 
telif yerlerinde gezmişler ve öğle 
sonu da, Belediye R~is.mizin bir çok 

d·~j 
Bucemiyetin yurtta 

şubeler açması meselesi 

Memleketimizde henüz layıkiyle 

me.>aİ sarfıle mey fana getir ıı. 

Asri Nezhalıayı gezerek tetkikatta 
.bulunmuşlardır. 

Osmaniye tetkikleri 

Osrrıaniy"' : 3 ( Hususi )- Mı:!" 
Lu'i'arı rnzın Ü.sman:yedeki tetkik· 
!eri! İntihap dairf~lerinde tetkik se· 
ynhatına çıkan C H. P. Meclis gr~· 
bu Reis Vekili Mebusumuz Hilrıl1 

··n Uran ile Damar Arıkoğlu bugu 
Bahça kazasından akşam 1 reoile 
şc:hrimıze teşrif lıuyurmuşlar , istas· 
yonda hüku nd nkaoı Parti ve Be· 
)~diyeliler tarafından hararetle kar· 
şılanmışlardır . 

Metuslarımız Belediye tarafın· 
dan şereflerine veri'erı ziyafeti mü' 
teakip Parti salonunda çıftçi ve 

tüccarlarımızın ihtiyaçlannı not et" 
tıler ve samimi hasbihallerde btJ" 
lundular . 

e· 

benimsenmc:miş ulan Arı ve Kümes 

hayvanlarının son zamanlarda zengin 1 

Avrupa riiemlekdlt'rinde ziraat ve 
ticaret sahasında gösterdiği inkişaf 

göz önüne almardk iklimi mütedil, 
arazisi geniş ve münhit, her tarafı 

kümes hayvanatının Üretilmesine ve 

bakımına fevkalade müsait olan 

memleketimızrlede bu küçüle ve mÜ' 
tevazi hayvanların l ol kazaçiarın
dan istifad~ edilmek üzre Ankarada 
çalışan "Arı ve Kümes hayvanları 
yetiştirme Cemiyeti,, memleketin 
muhtelif yerlerinde damızlık yumur· 
ta, tavuk istasyonları ve arılıklar te· 

sisile bu yoldaki n.':; ı ı 1 (} , ıt 
kadar teşmili için faaliyete geçdiği 
memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Her ailenin hatta genç ktzların 
zevkle ve muvaffa-kiyet~ yapabile

ceği bu karlı işin, zengin ve ileri 

memlekdlerde belli bc-şlı bir ser-

Saym Mebuslerımız sabah tr . 

1 

niie Ceyhan kazasına hareket ettı· 
dı· ler. istasyonda horaretle uğurlao 

1 ~irinci Orta mel<' 
tepde toplantı 

• 
vet ve kazanç vastası haline getiril-
miştir. En yakın komşumuz Bulgaris
tanın bile vagonlarla ihraç ettigi 
b<ildan elde ettikleri kazanç mühim 
bir yekun tutmaktadır. 

Memleketimiz için de feyizli ve 
mesut neticeler vereceğini umduğu· 

muz bu mesai ve teşebbüsle bütün 
vatandaşların alakadar olmasını di· 
!eriz. 

Kızılay Balosu 

Haber aldığımıza göre' bu sene 
Se) han Kızılay merkezinin tertip 
edeceğı büyük balo 5 Kanunisani de 
Adananın kurtuluş bayramın da ve· 
rilecektir. 

Ş h . . a· . . o k lu ,dl e rımız ırır.cı rtao u r 
vıe 

geçen sene yapılmış olan veıı 
0 

topiantılarının bu sen~ birinci ii aı~-
2 inci Cumartesi günü akşamı 0 

lun salonunda yapılmışbr. ·ır· 
Birinci sınıfın 3 şu besinin velı d' 

rinden müteşekkil olan bu tolalltı 
oır· 

pek çok talebe velisi buluomuŞ .
11 

1 berı
1 

Bu veli toplantısında ta e ı.ıl· 
d,.vam durumları iizerinde konuş ,e 
muş ve öğleden sonraki müıaked~ 
saatlarının ehemmiyeti hakk'~oP" 
mus3habede bulunulmuştur. Bu ı,. 

d ·ı ce" lantllara her hafta devam e ı e 
tır. 
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l'üRKIYE RADYO DIFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

ller gUn yalnız kısa dalga :H ,7 
ın. 94G.i kc/s postamızla neşredilmek· 
le olan Yabnncı dillerde llaberler 
saatleri aşağıda gönsterilmiştir. 

iranca Saat rn,oo ve 18,45 <.le 

Arnpça ,, 13,15 ve Hl,15 <le 

Fr:ınsız<'a ,, 1 :1,·1.3 ve 20, 1 :> de 

S A L l - 5 1 12 1 939 

12.30 Pıogram ve Memleket Sa· 
at Ayarı 

12.3~ AJANS ve Meteoroloji Ha· 
beı leri 

12.50 l ÜRK MÜZİGI 
Çalunlar : Cevdet Kozan Rerik 

F'eısan, Reşat Erer, Kemal Niyazi 
Sey lıun 

3 - Okuyan : Mefhaıet Sağ"nak 
1 - Şemsettin Ziya ·- Hüseyni 

Şarkı : (Yaslanıp yatmış firaşı nazı 
na) 

2 - Ahmet Rasim - H·caz Şar· 
kı : (Can hastasıyım) 

3 - Endoronlu Yusuf - Hic:az 
Şarkı : (Aıeşi aşkına raptettim) 

4 - . . . . . • . - Şehnaz Şar· 

1 - Okuyan {Muzaffer llkar 
ı - Vecıhe : Kanun Taksimi 
:?:- Rahmi Bey - Hfü:eyni Şar-

kı : (Ac.:p na1ende şuhsun) 
3 - Bimen Şen - Hüseyni Şar· 

~ı : (Babçemde i..ale de var) 
4 - Refık Fersan - Hüseyni 

Şaıkı : ( diıkaçı birleşerek) 
5 - Faiz Kapancı - Hüseyni 

Şarkı : (Aman Dağlar canım!dağlar) 
6 - . . . . .•. - Hüseyni Şar· 

kı : (~e\dığ"im cemalin çünki göre· 
ltıeın) 

13.:10 - 14.00 MÜZiK Hafif 
~i1ik - Pi.) 

18 00 Program 
18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS 

Ve Meteoroloji Haber.eri 
18 25 Müzik (Cazbnnd - Pi.) 

18 55 Konuşma 

I> 19.00 TÜRK MÜZIGI : Klasik 
rogram 

S Anı<ara Radyosu Küme Ses ve 
'az Heyeti. 

idare Eden: Mesut Cemil. 
19.50 Konuşma 
20 05 ~ürk Müziği:Karışık Prog 

ta,,ı. · 

d" ıt.Ot) Konser Takdimi : Halil Be· 
11 Yönetken. 

21.15 MÜZiK (Radyo Orkestra-
-..... Şer : Dr. E. Praeloriııs) 
~ l - F. Mendelssohn Barthaldy: 

llv Bl;ıs Uvertürü 
2 - Ed. Grieg : Noı veç Danı.la· 

tı 

lı' 3 ~ Fr. Smetn:ı : Şaı k 'a (Senfo· 
ık Parça) 
~ 4 - Joh Strauss : Perpeluum 

Obif e 

D 5 - E. Von Rezniczek : Donna 
tana operasından U veı tür 

İ 22.00 Memleket Saat Ayari, A-

\ı~ııs Haberleri·, Ziraat· Esham-Tah
ıl· 

{~._aı, Kambiyo - Nukut Borsası 
1Yat) . 

2~.ıo Ser besl Saat. 
22 30 Müzik (Operetler - Pi.) 
22.5;; Müzik (Cazband - Pi.) 

• 23.~5 - 23.30 Yarınki Pragram, 
"\' !\ 

«panış. 

Türksözü 

Bitaraf memleketlerdeki 
• 1 

ihracatcıların dikkatine 
İngiliz Konsolos hanesinden gönderilmiştir \ 

logilt~reye Yapılacak ihracat " Ambalaj ,, tabirinde yalnız eş 1 

için Menşe ve Alaka Şehaddname· yanın nakli için lüzumlu ambalaj de 
ları ğil, ayni zamanda eşyanın içinde pe 

(!) Aşağıda zikredilen listede rakendeci dükkanına gittiği şişe, 
İstisna edilenlerden başka bitaraf karton, mukavva kutular v. s. gibi 
bir memleketten İngilteıeye ihrac madde'er de dahildir. 
editecek bütün eşyanın Britanya Ti- (6) Şahadetname zikredilen ''a-
caret Nezaretince tasvib edilen şe. laka,, kelimesinin manası "ınal, mülk. 
kilde bir Mt nşe ve Alaka Şehadet yahut "mülkiyet, h~kkı tasarruf,, gibi I 
namesini haiz olması; ve bu Şeha tedbirlerden daha şümuldür. 
detnamenin Britanya Konsolosluk· Onun manası Büyük Britanyanın 
larında hususi memuru tarafından düşmanı olan bir devletle mevzuSahs 
imzalanması lazımdır. eşyanın bilvasıta veya biıavasıta düş· 

(2) Bu Şabedetnamede, ihtiva mana bir menfaat veya kar temin 
ettiği ı-şya kıymetinden yüzde kaçı- etmek mahiyyetinde olan her hanri 
nm (eğer varsa) düşman er azisi da. bir münasebeti demektir. Binaena • 
bilinde istihsal veya imal edilen leyh "alaka,, tabiri herhangi bir düş 
veya işlenen maddelerden yapıldığı man ajanı ile münasebeti olan bütün 
gö-;terilruelidir. Fakat bu oisbet hiç ahvale şamil bir tabirdir. 
bir zeman yüzde 25 i geçmemeli (7) Ne kadar küçük olurs1 olsun 
d&r. Aynı zamanda hiç bir düşmanın her türlü irsalat için, hatta paket 
orada yazı'ı eşya ile hıo:r hangi bir poslasile göderilen eşya için dahi 
alakası olmadığı açıkca gösterilme· şehadetname lazımdır. 
lidir. Gazeteler, mevkuteler, matbu 

(3) Bu ilanda "düşman,, kelime· kitaplar veya matbu kitap akşamı, 
sinden maksat şudur. matbu nota, kataloglar, reklamlar, 

(1) Büyük Britanya ile hali harp· matbu evrak, matbu risaleler ve 
te olan htr hangi bir devlet ııeya matbu cetveller. 
onun ajanları. Memlekete girrn şahıslara mah 

(ı) Düşman erazisi ddhi;inJe sus zati e~ya ve şdh:ıi ev tşya;,ı: Ti· 
mukim her hangi bir fert veya ora· cari kıymeti haiz olmıyan nümune· 
da yerleşmiş bir firma. !er. 

(3) Düşman erazisi dahilinde bir Hususi şahısların hususi adres. 
merkezden kontrol edilen bir ticaret it-re gönderdiği hakiki hediyeler Ev 
müessesesinin her hangi bir memle velce lngiltereden ihrac edilip tek-
ketteki her hangi bir şubesi. rar lngiltereye idhal edilen eşya. 

(4) Düşman kanunlarına göre Kara ve Denizden transit şeraiti 
teşkil veya kaydedilmiş bir şirket altında gelen ve tekrar ihraç edilen 
vt>:ya her hangi bir teşekkül. eşya. 

(5) Britanya hükumeti tarafın· Doğrudan dotruya Hükumet da· 

d · irelerine gönderilen eşya. 
an ne~ r~dilen resmi listede ismi 

Ticaret Nezaretinin 1939 da neş 
geçen her Ş=ihıs ve her firma. 

"Düşman erazisi,, tabirine düş· 
man hakimiyeti veya işgali altında 
ki bütün memleketler dahildir. 

(4) Düşman arazisi dahilinde ba 
zı ameli} efere tabi tutulmuş menşe 
itibarile kısmen veya tema men bi · 
taraf eşya, sonunda tekrar ihraç i. 
çin ayni bitaraf memlektte yahut 
diğer bir bitaraf memlekete gönde 
rifdiği takdirde düşman menşeli ad 
dedilir. 

(5) Eşya dayüzt:!e kaç düşman 
menşeli kısım bulunduğu aşağdaki 
maktarlar m birbirine nisbeti ile ta· 
yin edilecektir. 

(a) Bitaraf memlek~tte, madde· 
lerin:maliyeti dahil ve bitaraf am· 
balaj masrafı hariç olmak üzere, u 
mumi imalat masrafı. 

(b) Bitaraf bir fabrikatöre düş. 
man maddelerinin ve düşman erazi 
sinde yapılan işin, mübayaat veya 
tecJiyat yapıldiğı tarihteki borsa ra
yicine göre bitaraf memleket para 
sına çevrilerek hesap edilen maliyeti 
bitaraf bir fabrikatör tarafmdan bir 
düşmana imal hakkı olarak tediye 
edilen meblağ; ve düşman hesabına 
olduğu takdirde ambalaj masrafı. 

rettiği "Düşmanla Ticaret Kanunu,, 
hükümlerine göre verilmiş ruhsatna
me selahiyeti dahilinde idhal olu-
nan eşya. 

(8) Ticaret Nezaretince hazırlan 
mış olan Menşe ve Alaka Ş~hadet· 
namesinden muaf eşyanın bir liste· 
tesi her hangi bir Britanya Konso· 
loslu~unda gorülebilir. Bu liste her 
türlü yiyecek maddelerini ve hay· 
van yemlerini ye bir takım ham 
maddeleri ihtiva etmektedir. 

(9) Şehadetnamenin mer'iyet 
n.üddeti eşyanın gemiye yüklenmesi 
tarihine kadar müteberdir. Selahiye 
tin devam müddeti buna dahil de· 
ğildir. 

(10) Nakliye acentalarına şeha
detname verilmez. 

(l]) ihracatçılara, hem kendi 
menfaatleri için hem de lüzumsuz 
teahhürlerin .önüne geçmek üzere, 
müracaat evrakını dıkkatle ve doğ 
ru olarak doldurmaları; ifadelerini 
isbat edecek bütün faturaları ve di· 
ğer itimada şayan evrakı konsolosa 
ibraz etmeleri; velüzum gösterildi 
ği takdirde daha fazla malumat 
da vermeğP. hazır olmaları tavsiye 
olunur. 
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inhisarlar veki1imi
zi n tetkikleri 

- Birinci sahifeden artan -
tutun fabrikasını , İnhisnrlar Baş MU· 
<luduğunıı ziyaretle , işler hakkında 

ınalô.mnt almışlardır . 
Bny Raif Karadeniz . refakatle· 

rindeki Vekalet erkanı ile birlikte 
dun sna( lG ,20 de Mersine gitmek 
Uzerc şrhrimizden ayrılmışlardır . 

lfaher aldığımıza göre Vekilimiz 
bugUn Mersinde tef:kikatla meşgul 

olacaklar ve yarın Tıırsnsu ziyaretle, 
birkaç saat kaldıktan ~ .. sonra Anka
raya avdet e<leceklerdır . 

Hava postalarının 
şimal yurda teşmili 

Ankara : 4 ( Hususi )- Haber 
aldığıma göre, Devlet hava yolları 
İdaresi önümüzdeki'.sene hava pos
talarını Karadeniz sahillerine de 
teşmil edecektir . Ankara - Sam

sun arası bir hat olacaktır . Bunun 
için Samsunda bir hava istasyonu 
vücude getirilmektedir . 

Dörtyol kaza 
k_ongresi 

Yeni seçim yapıldı 
Dörtyol (husususi) J)örtyol böl· 

gesinde C.H P ocak ve nahiye kon 
grelerinin ikmali üzerine 28. 11.939 
tarihinde kaza kongresi yapılmıştır. 

Kongre parti• başkana Hasan 
Ekizin kısa bir hitabesile açılmış ve 
kongreye boşlamadan nvvve Ebedi 
şefimız Atatürkün ruhunu taziz için 
beş dakika ihtiram sükı1tü yapıl 
mıştır. 

Kongrede kaymakamımız Bay 
Şevket Eker ve belediye reisi Bay 
Tahsin unel ve bir çok dinleyici ha. 
zır bulunmuştur: 

Dilek· encümeninin raporunun 
okunması üzerine kaymakam bay 
Şevket Ek~r söz alarak dilekler Ü 

zerine kıymetli izahatta bulunmuş ve 
kongraca bu izahat memnuniyetle 
tasvip edilerek teşekkür edlfmiştir, 
Bilahere idare heyeti intihabı yapı 
larak tasnif neticesinde Hasan Ekiz 
Ömer bölükbaşı. Tahir altıokuo. Ha 
lil Çelebi Zıya Akkoyun. Mustafa 
Dudu- Süleyman Ahok seçildikleri 
tesbit edilmişti. 

Bu gün yapılon idare heyeti 
vazifa bölümü içtimaında da idare 
heyeti Riynsetine Hasan Ekiz seçil· 
miştir. 

Şarktan sayılan vilayet
lerimiz 

Dahiliye vekaleti son zamanlar· 
da mülk 1 teşkilatta yapılan değişik 
likleri gözönüne almış ve buna gö
re Şark vilayetlerımizle şarktan sa· 
yılan kazalarımızı yeniden tesbite 
karar vermiştir. Vekalet bu hususta 
tetkiklerine başlamış bu]unmaktadir. 
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Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 

3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru o 
1200 
600 

300 
100 

ı -Dış mcmlc.,,,ctlcı için Abone 
bedeli değişmez. yalnız. posla mau-ah 
ı.ammedilir. 

2 _ lllnlar için idareye müra

caat edilmelidir. 

Faşist konseyi 
yakında toplanıyor 

İtalyanın yeni siyaseti 

R oma matbuatı büyük faşi,t 
konseyinin 7 kar unevel 
günü saat 22 de içlimaa 

çatrıldığım yazıyor 

San olarak faşist rrjiminin bu 
yüksek unsuru Arnavutlutun halya 
ya ilhakı münasabetile 13 Nisan 
1939 tarihinde toplanmi~tl. Bütün 
iqlizarlara ratmrn yeni harbin baş
langıcmda yükuk fa~ist koseyi iç 
timaa davet o"unmamış, ,yalnız na-

zarlar mecli~i bir eylül tarihinde 1 
talyanın asktri Lakımından alacatı 
tedhirleri karşı'aşlrrmak üzere içti· 
ma etmişti' 

Yüksek faşist konseyinin alaka· 
dar bulundutu işler,jen biri harp ve 
sulbe karar vermektir. Görülüyorki 
harbin başladıtı zaman ltalyan siya 
setine muayyen bir elastikiyet bıra 
kılmışbr. 

Vaziyet her ne olursa olsun 
harp bqladığı taı ihe ısa bet eden 
bir eyliil içtimainda faşist yüksek 
meclisine son söz şöyletilmemiştir. 
işte buoun !çin 7 kinunevvel taih1i 
içtimaa büyük bir ehemmiyet atfo 

-iunacaktır. 

Ôğrenilditine göre yüksrk fa· 
ş'ıi meclisi y.ılmz dahili ve siyaşi 
vaziyeti gö~den gtçirilmekle kalmı 
yac•k fakat ltalyamn müstakbel va 

ziyeti de tayin edecektir. Yoksa 
bu içtimaa davetin biç bir manası 
kalm•ıeçak tır Diter taraf tan şuna 
dikkat etmek lazımdır ki bu karar 

lar bu günkü harp karı•sındta ltal 
yamu münasebetlerim tayin edtcek 
ve beynelmilel vaziyet üzerinde oy
nuyacati rolu meydana koyacak 
tır' 

Bir eylül tanhli nazaflar içtima· 
ından sonra ne1rolunan resmi teb· 
lit ltatyanıo muharip devletler me 
yanında lulunmadıtını bildirmekte 
idi. Nitekim 23 eylül tarihinde Du
çenin söylemiş ol dutu nutuk ta bu 
v'ziyeti teyit etmiıti. 

l•te bunun için ilk şekildea üç 
ay ıc>nra ltalyan•n alacatı vaziyet 
ıayanı alaka görülmektedir. 

Lll Tempe 

Türk sözü 

l,_o_u_aa_n_v_a ___ h,_a_·_b_e_r_n_e_r_n__. 
Sovyet Rusya Isveçten 
Gotland adasını istiyor 
lsveç~e büyük mikyasta tahkimat! 

Stokbolm : 4 ( Radyo )-- lıveç 

hükümeti. büyüyen Almanya teh· 

likesine karşı tedbirler almaktadır. 

Kuvvetli bir menbadan alınan ha 

btrlere göre , Sovyetler Gotlant 
adRsma göz koymuşlardir • Bu se· 
beple lsveç hükumeti adada büyük 
mikyasta tahkimat yapmata başla
mııtır • 

Finler Ruslara mukavetmet ediyor 
- Birinci sahifeden artan -

Sovyetlt"r Uç istikametten ileri 
h:ıreketlerine devam ediyorlar. Kızıl 
ordu kuvvetleri Finlandiya toprakla · 
randa 45 kil~metre ilerlt-miştir. Sov-
vet Balbk filosu Ja Uç allayı işgnl 
~tmi~tir. 

Hava faallretl olmadı 
llelııinlıi : 4 (Rıulyo) - Havalar 

fen:ı gittiğinden dun cephe,lc hava 
faaliyeti olmamıştır. 

SoV7•l ihraç ••••bbUeU 
akim kaldl 

Helsinki : 4 (Radyo) - Sov,yet· 
lerin Marmoru"kta sahile ihraç tcşeh· 
\ıusleri akim bırakılmıştır. 

Fin kumandantnın beyanatı 
Hclsink.i : 4 (Radyo) - l lava 

bombardmanlarının kesilmesi sebebi, 
Helsinkideki Alman sefaret crUnanın 
salimen -ıehri terk edebilmeleri İçin· 
dir . . 

Sovyct tahşidatı devam efmek· 
tedir. 

Fin ordular( kumandam-_ bevanat· 
ta bulunarak şöyle demittir : " Fin· 
landiya her şeyini kaybedebilir. Fa· 
kat şerefini a•la ! ,, 

Mahvolan Sovyet tarr•r•l•rl 
Helsinki : 4 (Radyo) - Bir çolr 

Sovyet lutaları Terikoki ormanların· 

daki lifımlaran patlablması Uzerine 
mııh volmuşlardır. 

Kırof ve Tavazd•nln tamiri~ 
Tallin : 4 (Radyo) - Molotof 

T:allin hukdmetin~ mUracaat ~ed•rl'k 
Kirof ve Davazdininin tlmiri için Eıı· 
tonya limanlarına alınmasım istemiş 
ve bu talep kabul edilmiştir. 

K•ell•~ Sovyet kuvvd•rl 
Helsinki : 4 (Radyo) - SOvyet 

cUz'Utımları Kronşta'da danmemek · 
tedirler· 

Diler kuvvetlerle bunlann mu 
va!ialım kesilmiştir. 

Sovyet filoııunun Sovyet kara 
kuvvetleriyle mUnasebatı tamamen 
hesilmit bulunuyor. Ruslar geniş aske· 
r1 hnrekata geçmek mecburiyetinde 
kalacaklardır. 

Efkarı umumlı• ll•:macadel• 

Helsinki : 4 (Radyo) - Mosko· 
vadan dün Tallin bükiimf'tine müra· 
caatta bulunarak, Estonya radyosu
nun Rusça n e f r i y a t yapa
rak Sovyet - Fan meselesi üztrinde 
efkarı umümiye ile mücadele edil . 
melini istemiştir. 

Aynı zaman ıivil muhafaza kıt 
ıahnın da datılması isttnmiıtir. 

Flnlandlyanın Mo•kovaya 

1 

tekllfl 
Helsinki : 4 (Radyo ) - Müs · 

1 lihane bir :şuretihal bulunması için 

1 
Finlandiya hülu neti Sovyet hükii 
metine yenidcm teklifler yapmış ve 
müzakere talep etmiştir. 
Mlll•ll•r Cemıyetıne mUracaat 

Helsinki : 4 (Radyo) - Finlan 
diya hükumeti Cenevrcdeki delegt · 
si vasıtasile Mıllrtler Cemiyetine mü 
racaatta bulunmuş ve Sovyet - Fin 
ihtilafının hallini istemiştir. Milletler 
Cemiyeti 9 Kinunevvelde içtima 
edecektir, 

Ruzv•ltin m•••Jlna cevap 
V aşioglon : 4 (Redyo) - Fin· 

landiya hükOmeti Bay Ruzveltin me
ıt jlanna cevap vermiş ve açak ıe 
birlerin Fin kuvvetleri tarafmdan 
bombardman edilmiyeceti vadinde 
bulunmuştur. 

Alınan; Sevyet eelrlerl 
Londra : 4 (Royter) - Finlan

diya cephesinden alman haberlere 
göre, Saloıni şehri Sov)et bombard · 
man'a. J üzerine • ateıler içinde kal· 
mışbr. Fakat şehir hala Fin1trin 
elindedir. 

Karmalya mıntakasında 300 
Rus öldürülmüş, 700 kişi de Sov -
yet esiri alınmqbr. Öldürülenlerin 
sayı .ı 1000 i bu'maktadır, 

Finlandiya cephesinde kardan 
dolayı f.aliyeti mahdut bir, sabaya 
inhisar etmiştir. Donmuı n~hirleri 
gtıçmelc iıtiytn Sovyd kollan fin 
topçusuna bedel olmuşlardır. Helain 
ki boşalblmakt• .:hr. 16 yaşından ışa· 
tı çocuklar emniyetli mıntakalara 
sevkedilmektedir. Bütün mektepler 
kıpanmışbr. halk sakindir. Aiıali 
" halk hükumeti ., de nilcn Cjicder 
bükümeli ile istihza etmektedir. 

12 Sovyct tayyaresi fin kuvvet
leri tarafından mahvedilmiıtir. Ay· 
rıca 12 Sovyet ta)lyareai de yeıe 
inmete mecbur edilmiştir. 

lsveçte kısmi seferberlik 
ilin edildi 

Londra : 4 ( Radyo ) :.ı- Jsvrç 
hükumeti bir kaç ihtiyat smıfını ıilib 
albna çai'Jrmı,tır . Uu, kısmi sefer
b.erlik mabi,etindedir • 

lngiliz Kralı 
Fransaya geldi 

Paris : 4 ( Radyo )- Kral IJ 
tıncı Jo· j bugün öğledtn sonra 
lngiliz harp gemisi ile Fran9' 
gelmiştir . Kral Fransada in 
ordusunu teftiş etmiştir. 

Eden 'in nutku 

'' Biz beynelmilel ahi 
namına cihad yapıyo 

Londra : 4 (Radyo) - İngil 
Domin.' onlar Nazırı Bay Eden 
lediği bir nutukta şöyle demiştir 

" Şimdi cere.van etmekte 
hali yirmi senede bir görmek t 
mü) edilmez bir şeydir, Bu ol• 
ve olmamahJır. Biz harp değil be!' 
oe)milel ahlak namına bir cihaf 
pı~·oruz. o.\· le bir !iulh istiy oroJ ~ 

bbtUn nesillerin çocuk lan f erd• 
emin ol"unlar. 

Milli Şef lran büyük 
elçisini kabul etli 

Ankara : 4 ( Hususi ) -
Şefimiz bugü.ı lran büyük el 
kabul etmişlerdir. Büyük elçi'Cill' 
hurreisimize itimatnamelerini tek 
etmişlerdir • 

Büyük Millet Meclisi 

Ankara: 4 ( Hususi J Bü,. 
Millet Meclisi bu gün toplanmış hl 
zı azanın mezu 1iyetini ~ve ıu:zulllff 
deki büdçe meselelerini müıtk'" 
re edt'rtk dıfılmııbr. 

Meclis Sah günü ( Bugün ) tt11 
lanacakhr. 

Almanya dalı 
vapurlarımıf 

lstanbul : 4 ( Hu11usi ) -
manyadın getirtmek üzere ol 
muz • Dotu ., ,. • Etemen " ye 
ger iki vapurumuz, mütttfıklet 
rafından Alman ihracat eıy•• 
çıkarrlen müsadere karan üıtr 
gdirtilmelerinden vazgeçilmiştir 
giliz ve F11n11zlar Alman i 
olduiu için gemilerimizin zıp 
ltceğindrn harbin sonunu bt 
mekten bqka çare kalmamı,tı• 

Üçüncü Umu 
Müfettiş öldü 

Tahsin Uzer için bu 
bir merasim yapıla 

lstınabtll; 4 ( HOsusi ) - Ri 
sız bulianaa .üncü Umumi 
tiş Bay Tahsin Uzer, düo l,ı-. 
da N•şan tapada~ evinde 
etmiştir. fabsin Uıerio ce ..... 
rm ( bugün ) merasimle ~ 
cakbr. 
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Neşe - Zevk - Kahkaha Eylence - Gülmek haftası Sinemanın iki büyük kahkaha krallarının şimdiye kadar gördüğünüz filmlerin en güzeli 

liaveten 

Stan 
Laurel T •• ur kçe söz ı •• Aliver 
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huzurunda gemisi bBtırıldı Alsaray Sinemasında 
,, ..._ Bırincı sahifeden artan -

. le.rıyor. Bitişık odada Şefi Mus· 
a Kernal zabilleri kabul ediyor, 
iri 

er veriyor ve telefon rırnhave· 
tı 

~lYl ~~~©ım 
Gört>Cc~iniz 

DlT.A PARLO 

ve iki Büyük Artist 

ile ALBER l PREIEAN 

Tarafından Fevl:'.aliide bir tarzda Yaratılan 

y.Ya~lyo~du . 
l 

1 'ttıı ıkı gün devame den çetın 
li ~a tya harbı esrıaında - ikiye 

- Birinci sahifeden artan -

Londra : 4 ( Radyo ) - Bir Al
man tahtelbahıri esir edilmiştir. Di· 
ger bır Alman tahtelbahirı de bir [ 

Fransız berp gimisi tarafından topla 
batırılmıştır . Alman hhtelbahir
lerinden kurt arılan 144 Alm;ın esiri 
İngiliz kamplarına sevkedilmiştir. 

ASRiBATAKHANELER 
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'şı ~ · l · ' T k k ır nı~ )elıncıe çarpışan ur 
,ato:ı'yı.1 doğru üstadan~ bir çe· 
1\ ~&.pnıışlaı dı. İkinci ordunun ba 

~ Fevzi Paşa sık, ~ık basıt nefer· 
iltas k . A 

~ •na arışıyor, samımı ve leş 
ı s" 1 

·')t, 0z erle Ol')ların şevkini aı ltırı· 

1:•t sabah neferlerinden biri ona 
. etti: 

ijlle L. • • 
~- 0u kadar kuvvet ve ıtımat 
ırı eden sen kimsin? 

~: 11en, senin kumandanın Fev 
NşaYıın. 

ı 1 t 'fer vaziyet aldı. Fakat göz 
:tif edilmez bir hayret ifadeeai 

tıld. Burada bir paşa, baJ diye 
~ ~tı'lll~ı: Fakat biliyor m;.;sun ki 
~ ı.ıperdeyiz ? 
~iıı hıkaye, onun ağzından din 

11ı0 >-aman Mustafa kemal'in pek 
& a Ritınişti. 

~tı M tııı akeşah masası başında 
't \tş huldum, Duvar büyük hir 

Q ·ı 
~' aı e fotoğrafları ve Atat ürk 
ı~ı!Jttresile süslüdü. Çakmak ya 

1 b' 
~ d' ır adam'" ır, 64 yaşına rağ-
ını 'ııç kalmıştır. Atatürk eski 

ı~i~' 10 .. talcılıiiasını me~etmiş oldu 
Y~sı ıoğsünde yalnız istiklal Ma· 
'kQı \tar. Mareşal k'>nuştuğu za 
1~~ 1 ~ beyaz bıyıklı enerjik yüzü 
~ bır hayırhahlık ifade edi)or. 
CteŞal" - 1 d h0 b. . . 
~ ın soz er en ıç ırını 

~ ~~ltıay, vadettim. Fransızca ola· 
Ptı· 

'<ı Rırnız uzun bir konuşma· 
~ı llıa siı:e sö, liyebileceğim şu· 
~ı:ı;~urı şahsında memleketimiz 
lı~lik a sahiptir. Teretdüt ve ü· 
~~k derdine tutulanlara Mart"· 

~rjt'tlıtk'ı ziyaret etmeleriui tav 
• bi,''İın. Huzurunda o kadar 
\ta~I Casaret ve asude bir itimat 
lt4~~dır ki yanından tamamiy 

ış alarak ayrılacaklardır 

Londra : 4 ( Radyo ) - Son 
hafta içinde lngilızl~r 23000 tonda 
üçgemi, 1)Jtaraflarda 31,000 tonda 
altı gemi kayhetmişlerdir. 

Lo ırlra . 4 ( Royter ) - Heli· 
goland üzerine yapıl<>n İngiliz hava 
taarruzlarında bir Alman harp ge· 
misinde bomba İsa bet etmiştir. 

Seyhan Kıztlay B :ılosu 

5 Kanunisanı 940 adananın kur 
tuluş bayramında verilecektir. 

Bu büyük baloya şimdiden ha 
zırlanınız. 

11228 1-6 

. 

-
Fransızca Sözlü İbretamiz Şahaseridir. Bu Büyük Fılmi : Bütün Hukuk 
Münlesilılerinin ve Genç Kızlarımızın Görrııesini Harart'tle Tavsiye Eder iz 

Programa ilaveten : En Son DUnya Hadisatı Haberleri 

Pek Yakanda 

Dehakar Artist ( Bett~ Uavis) 
. 
ın 

l larikalı Bir Kudretle Yaratbgı 

~ Damğah Kadınlar 
-TAN Sinemasında 

Adası 

Teşekkür 

Emsalsiz Muvaff akiyet 
KAZANlYOR 

-
ilan 

( ilan ) Kızılay Seyhan merkezin
den: Adana Askeri Satın alma 

Adana Halkevi Reisli
ğinden; 

Komisyonundan : 

1 - 90 santim genişliğinde ko. 
misyonda mevcut mühürlü nümunes 
mucibince 9633 metre bez açık ek 
siltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 3853 lira 20 kuruştur. İık 
teminatı 288 lira 97 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi Adana Aşkeri 

Satın alma komisyonunda 11 112/939 
pazartesi günü saat onda yapılacak· 
tır. Ş .rtnamesi her gün Adana Satın 
Alma komsiyonunda görülebilir. 

3 - İstekliler kanunun 3,2. mad
delerinde yazılı vesaikle ve ilk te· 

minatlarile birlikte belli gün ve sa· 
atta komisyo•ıda bulunmaları. 

11212 25-30-5-9 

27 / 11/939 tarihinde başlayan 
Kızılay haftası müoasebetiyle büyük I 
yardımlarını dirig etmeyen bütün 
yurtdaşlarımıza bilhassa bayan aza 
kayıt etmek hususunda büyük alaka 
ve faaliyet s•uf t'den bayanlar kolu 
muza. 

Neşriyat hususunda degerli yar· 
dımlaııni esirgemeyen Türksözü ve 
Yeni Adaea gazetelerine merkezi· 
miz açıkça teşekkürlerini arz eder. 

1 - 6 11230 

Adana İlkokulları koru
ma birliğinden: 

Adan!I ilkokulları koruma birli· 
ği senelik kongresini 8, X 1 1 ı l939 

Sosyalyardım ve Halk dersana· 
larinda münhal birer azalık için 12/ 
121930 Sah günü saat 17 de Halk 

evinde intihap yapılacaktır. Bu komi· 
teler ile alakı.tdar arkadaşların o sa

atda Halkevinde bulunmaları ilan 
olunur. 1 - 7 11230 

Cuma günü saat 16. 23 da C. H. 
Partisi salonunda yapacaktır. 

Sayın üyeleıin gelmeleri rica o· 
lunur. 

Konuşulacak işler: 
Geçen seneki hesabın tetki:Ci, 

İdare Heyeti seçimi ve yeni çalışma 
programının tanzimi, 

11231 
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Sahıte : '6 Türk sözü 5 Kanunuevvel 939 

Adana Borsası Muameleleri 

KiLO FtATJ 
CiNSi En az 

K. S. 
E.n çok 

K. S. 
Koza Q 9/25 ____ , __ ---
Ma. parıatı • 38 41 

·-----.!..___;~~---·---= ---M a. temiı:i • 30 38 ---

Klevland -35 51 __ _ 
Klevlarıd_(_Y~M~-)-- 1 

YAP A GI 

Sahlan Mikdar 

Kilo 

Beyaz ı ı ı ·-----=---- -----Siyah 

ÇIGIT 

·---1 ·ı--1---
Yerli "Yemlik., f- . f 1------

.. •Tohumluk,, 1-3.50 

HUBUBAT 
•--B~uğ~d_a~y~K_ı_b_rı_s ____ , ________ ~I. ______ _ 

• Yerli 
.. Men tane 

Arpa 3.30 
Fasulya 
Yulaf 
Delice . 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 15 1 15.50 

UN 
Dört yıldız Salih 
üç .. .. 
Dört yıldız Doğruluk 
üç .. • 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 1 
üç " " __:,_________:;___.:_:..____ -
Simit ,, 

Liverpol Telgrafları 1 
4 I 12 I 1938 

Pene Santim 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

---------~,...---~· 
Hazır 1 7 80 --=Li,...ret~-.,...-----1----

•----------
7
- 5

7
- Rayişmark 

1 _ _;..V_ad_e_lı_· _I_;_. _____ , ___ -- Frank (Fransız ) -2- 96 
1 
__ V_ad~e_li_I_Il _____ , __ 7_ ~ Sterlin (İngiliz ) -5- ?.4 

7 ,~ _Dolar_ ( Amerika ) !30 1 36 Hind hazır 

Nevyork 9 . 93 Frank (İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikra~ive planı 

SAÜKAFJ.T 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylôl, 
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 

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

(ilin) 
Adana Askeri Satın Alma Komis' 
yonluğundan : 

Cinsi Miktarı 

Adet 
Muhammen bedeli ilk teminat 

Lira Kuruş 

~-------------------------------------
lira Kr. _./ 

Hamur teknesi 
Hamur tahtası 

Pasa tahtası 
lslanka 
Ekmek kfüeği 
Maya kutusu 

8 
4 

240 
4 
8 
8 

112 
20 

672 
22 
18 40 
44 

888 40 

66 63 

66 63 

1 - Yukarıda Cins ve miktarlarile muhamm~n bedelleri ve ilk tetJl~ 
nat tutarı yazılı altı kalem malzeme 6/121139 Çuşamba günü saat 1' 
de eksiltmesi yapılacaktır. 

1 - Şartnamesi Adanada akeri satın alma komisyonunda her grı~ 
görülebilir. Talibler belli gün ve saatte teminatlarile birlikte komsiyoıııl 
muza müracaatları 

22 - 27 - 1 - 5 ,/ 
~~--~--~~----~~----~~------~-----_.,, 

11203 

Seyhan Orman Çevirge MüdürlüğündeO: 

Cinsi 
Dikili çam 

Hacmi 
M3 03 
163 000 

Muhammen vahit fiyatı 
Lira Kuruş 

4 90 

Tutarı 
Lira Kuruş 

798 50 

1- Seyhan vilayetinin Karaisalı kaz:ısı dahilindeki Art ormanınd9~ 
çıkarılmış ve bt1 ormana civar istif yerinde toplanmış olan yukarıda ~o 
tarı yazılı 163 M3. çam 22-1l-1939 tarihinden itibaren on altı !,~ 
sonra 8-12-939 Cuma günü saat 15 te Seyhan Orman Çevirge ıvı~ 
dürlüğü binasında açık artırma ile yapılacaktır. 

2- Muvakkat teminat 59 lira 90 kuruştur. 
4- Ş.ırtname ve mukavele projeleri Ütman Umum müdtirlüğün~e:ıj· 

Seyhan Orman Çevirge müdürlüğünden ve Kuaisalı Orman Bölge şe 
ğinden alınır . 

5- Satış umumidir. 1119S 19-24-2& 

ilin ·ı ~e 

Seyhan Muhasebei Hususiye Müdürlü' ~:~ 
g~ünden · • J 

1- Aşağıda sahiplerilcı cins, mevki ve muhammen bedelleri '18 

ile s•· 
gayri menkuller, vergi borçlarının temini tahsili için açık artınna 
tılacaklardır. go' 

2- Açık artırma ile 939 senesi birinci kanummun 22 inci Curn3 

nü saat (10) da y1pılacaktır. ıs· 
3- lhale vaktından evvel Maliye veznesine yatınlmış bulunması 

zım gelt"n pey parası miktarı aşağıda gösterilmiştir . b~· 
3- Jsteklilerin muayyen vakrtta Vilayet İdare Heyetinde hazır 

lunmaları ilan olunur. 

Cinsi 
Ev 

" 
Dükkan 

Ev 

" 

Kapu No: 
135 

131!7 
38 

34 

179 

Mahallesi 
Nacaraıı 

Muhammen 
Sahibi bedeli 
Halil veresesi Ah- 1300 
met ve müşterekleri 

Bucak lbrabim o.Süleyman 800 60 
Sipahipa · Ömer oğlu Rüstem 100 1 
zarı 

Alidede 
ve eşi Habibe 
Paramyok oğlu 1500 112 
Hüseyin 

Nacaran Yusuf kızı Vanlı 800 60 

30-5-10-15 11221 
Zekiye ~ 

--------------------------~--~ ~5 

(I
. ) . .. .. t d ,Adıtf18 (~ l"' zartesı gunu saa on a 09 

an keri satın almak komisyof1Ufle;İ ~~ı 
Adana Askeri Satın alma silmesi yapılacaktır. Şartn~~ be 

.. k - d .. '"lebrlıf· ı11 
komisyonundan: 

1 - Adana garnizonu ıçın 

10100 kilo sabun açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 
3636 liradır. lık teminatr 272 lira70 
kuru~tur. 

2 - Eksiltme 11112/939 Pa. 

gun omısyon a goru ·ıe. 

günde isteklilerin teminatları 
racaatları. O 1 f~ 

25 - 30 - 5 1 
--- ··dii'ii 

Umumi neşriyat nıll •• 

Macid Güçlıl 85ı 
........ atbB 

Adana Türk sozo •·· 


