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! Harp sahasındaki faaliyet 

Dün Şimal denizinde bir Italyan, ~ir 
lsveç ve bir Yugoslav vapuru battı 

Türk Heyetinin 
Londra ziyareti 

Londra mahafili bu ziya
reti ehemmiyetli b uluyor 

lNGlLiz HARB1YE NAZiRi HOR - BEL1ŞA CEPHEYİ TEFTİŞ ETTi; VE DÜN 

FRANSIZ BAŞVEKfLİ, GENEL KURMAY REISILE (GÖRÜŞMELER YAPTI. 

Londra : 20 { Royter )-Turkiy e 
Hariciye Vekaleti Umumi Katibi Nu 
mao Mcnemencioglunun TUrkiveden • 
Londrnya hareket haberi burada b u ·• 
yuk bir ehemmiyetle .k arşıianmışbr . • 

lleyet lngiliz makamatile iktisadı 
mali hususlarla beraher her iki mem• 
leket menfaatlerini alakadar eden Ji
ger meseleleri de görtışecektir . 

h . Pario;: 20 (Ilavas)- Garp cep
tsınde bazı mıntakaforda mevzii 

t1:ıpçu faaliyeti olmuştur. 
d İngiliz !Iarbi_ye Nazırı Hor·Belişa 

Un harp mıntakasını gezmiştir. Na· 
~ır gazetecilere, görduklerinden çok 

Jiİ' ~tnınun kaldığım; havaların fenalığı· 
f ~~ rağmen mUHefik ordularının canlı 
. ır faaliyet gösterdiğini söylemiştir, 

ır 

o 

sı 

) Hor Belişa buglln başvekil Da· 
ad\'e ve General Gamlen ile görUş· 
ltı~ler ;yapacaktrr. 

I Londra: 20 (Radyo) -- Haber 
~ 1ııd1gı na göre Kanada yakında 

ra,1sa 'cephesine mUhim mikdarda 
'~ker gönderecektir. Bu askeri.a ba
~ltıda • Kanadalı bir de kumandan 
tiind ·ı kt· er1 ece 1r. 

1 Londr a: 20 (Royter )- 6300 ton• 
11~ Marika adlı bir Yugoslav vapu
tıı . 

fıınal denizinde batmıştır. 
ııı Bir İlal~·an vapuru da Alman 

a.)'inlerine çarparak batmıştır. 
1 Diğer taraftan Jarsun adlı birde 
~\>eç gemisi şimal denizinde bir Al· 

an ıııayinine çarparak batmıştır. 

~· Londra : 20 ( Royter )- Alman· 
r,ıtnın mayin dökme kanunları hila
lç~ıı. har eket etmesi neticesi bu hafta 

1
1\de altı gemi batmıştır . 

"'---------i ..... ,. i .................................... < 
! Alman milleti i ' ' . l ıhtilale hazır! ; 
1 • 

!~İtlerin eski dostu mü- : 
' 

1ttı beyanatta bulundu ! ' . 1 • 
i ._

1 
t-•rla : 20 ( Havas ) - t 

i , ''•rın eski arkada•• ·va i 
i "'Q"'"•dan en bUyUk dU•· ) 
İ I' •nı olan Hottuf Stra•för t 
i '"1• - Solr gazetesine i 
j ~ ... ; 41manya'nın 1941 de i 
! ''1t tuıacajlını, Munlh lnfı. i 
! )' •nın Gestapo tarafından i 
1 ~lt~tır11dılı,n1 Almanya•nın i 
! ''.a •re karfl lhlllAle hazır t 
! ı~1 '-'6unu, nunun tahakkuku ! 
! ~Q n tu Uç noktanın laza· t 
! '~" •hneai ıazım geldlilnl i 
! ,.._~1•rnı,11r. Su Uç nokta i 
! 1•rpır : i ! 1t,._ 1 

- Almanlarm, harbin ! 
i t"tı, 1:•trnı hakikaten hlsşet- ! 
. rı, t 

l lı~ ~ - Alman m lllatinln i 
İ ~861ubtyatl görmesi, ! 
İ ~~~tı - Mahrumıyatlerln ! 
, l'lles ı , • ., . 

....... , ' ................ ~.~ ........ ~. 

Simon Bolivar gemisinden kurtu· 
lanların vaziydi çok acldır. 

Bu batış . IloltAndada buyuk in· 
fial uyan<lırmıştır . 

Pari<>: :?U Radyo ) - llor·belişa 

Daladye şerefine b11glln bir ziyafet 

vermi:;tir . 

Yemekten !>Onra bir konferans 

yapılmıştır . 

Londra radyosunda dün 
Tüfkçe neşriyat başladı 

Rüştü Aras Türk-İngiliz dostluğunu 
anlatan bir nutukla neşriyatı açtı 

TÜRKÇE HABER SERViSiNE iSTiKLAL MARŞIMIZLA BAŞLANDI 

çe neşriyata başlamış o lmasıdır. Bu 
id areye çok müteşekkirim. 

Türkçe ve lngilizce gibi her iki 
d ild en neşriyat yapılması iki memle
ket arasındaki mukavım bağları bir 
kat daha kuvvetlendırm iş buJunuyor . 

- G erisi üçüne üsahifcdc-

Fransız · lnglllz matbuat1nda 

Eg er Almanya b u yolda 
devam ederse ••• 

Londra : 20 ( Radyo ) - Dey li 
telgraf gazetesi, Almanyanın butun 
besnel milel mukaveleleri hiçe saydı· 
ğın ı ve fakat böyle devam ederse 
Jngiltere 'nin amansız bir mukabelesini 
göreceğini yazmaktadır. 

Paris : 20 ( Havas ) - Ôvr ga
zetesi, Almanyanm son futuhabndan 
c;onra çok mUşkil bir vaziyete duştU · 
ğUnU ve bu muşkilatı ytnemiyeceğini, 
Hi()erin Alman milletini harbe: sUrllk· 
lcdikten sonra harpten nasıl kurtula
bilect'ğini pek duşunmekte olduğunu 
yazmaktadır. 

Bolşeviklik 
ve ltalyanlar 

Roma : 20 (Rad yo) - İtalya ve 

-Gerisi üçüncü sahifede -

ÇekOslovakyada elli 
bin kişi tevkif edildi 

Diln l.ond'rrı radyosunu1ı Türkçe 
neşrınıcını bı r nutukla açan londra 

büyük c/çimız doktor Aras 

Londra radyoı:u , Türk - lagiliz 
dosıluğunun ileri şekline bir misal 
daha olmak üzere dün geced,:nberi 
Türkçe neşri yata başlamıştır. 

Dün akşam tam saat 18,55 de 
B. B. C. Londra rad yosu 31,32 ve 
19,60 kısa dalgalarla Türkçe saatin i 
açmıştır. :Güzel Türkçe şiveli b ir 
speker kısa bir kaç cümleden sonra 
mikrofonu Londra Elçimiz Tevfik 
Rüştü Aras'a terketmistir. 

Rüştü Aras ezcümle şu nutku 
söylemi~lerdir : 

-" Aziz [ dir.leyicilerim! LQndra
dan öz dıl ı mle size hitap etmek fır
satını buluyorum. Bana bu fırsatı 

veren B. B . C. ıadyo idaresinin türk 

İdam edilen Çek talebesinin 
birer · listesi ilan edildi 

Lond ra : 20 (Royter) - Amster 
damdan gelen haberlere göre, Han-

vers Blant gazetesi, Çekosla11akyada 
iki bin kişinin tevkif edildiğini ve bun 

!arla beraber idam edilen Çek talebe 
!erinin isimler ini muhtevi listelerin ilan 

o lundugunu ve ayrıca bazı pürofesör 
lerin de tevkif edild iğini bildirmekte 
d ir. 

Şikago : 20 (Radyo) - Burada
ki Çek cemiyeti, Çek tale beleri n in 
i damlarını şiddetle protesto etmiştir· 

Londra : 20 (Royter) - Haber 
verildiğine göre, üç haftadanberi Bo 

l:emya ve Moravyada nazı aleyhdan 
nümayiş yapan talebelerden 120 si 
kurşuna dizilmiştir. 

Binlerce mevkufdan bir çoğuda 

kamplara sevk ed,lmiştir. 

Londra : 20 ( Royter ) - Bir 
Alman askeri tayyaresi Hollanda 
Uzerinde dı.1şurulmuştur. 

* 
Londra : 20 ( Radyo ) -

Tuna Uzerine alevler içinde bir 
tayyare duşmuştur. Duşen tayyareniıı 
plotu ölmuştur. Bunlar Almanyadan 
uçan tayyarelerdi . 

* 
Londra : 20 ( Radyo ) - Stok-

holm gazetesi yazıyor : Alman-Sov· 
yet ticaret mUzakereleri muşkilata 
girmektedir. Çunku Sovyetler bazı. 
maddeleri ihraçtan imtina edij•orlar • 

* 
Paris : ~O ( Rady o ) · - Cephede 

tam bir sUkiın hUkUm sUrmektedir • 
Ren ve diger nehirler yükselmiştir. 
Almanlar su giren ileri mevkilerinden 
bazılarını boşalttılar. • 
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Ü o l n g ili zl erin ağaca hürmeti 1 

B ütün lngilterenin büyük şehir· -~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-lcrindekı umumi meydanlarda 
hava taarruzlarına karşı sığınak ol
mak Üz!re siperler kazılı}or. Fakat 
hükumet bu gibi hafriyatta her han 
gi bir ağacııı kökü zedelenm,, me· 
sine dikkat edilmesini şiddetle em· 
rettiğinden siperleri açmağa memur 

1 olanlar büyük zorluklar karşısında 
ka lmı~lardır , Bilhassa Loııdra park 
ve meydanlarır.da tek bir ağaca 

ziyan gdmemesi meselt>si memur
ları çok düşündürmüştür. 

Şimdiye kadar bu gibi meydan· 
larda l 7 ,000 kişiyi istiap edebile· 1 

cek siper !er ka?.ılmıştır . Ağaçlara 
ziyan gelmesi muhtemel mahallerde 
çelik sığınaklar bina ediliyor . Bir 
ağacı kurtarmak için bir çelik sığı· 

nak malumesi feda edilıyor . lngi· 
!izler ağaca çok hürn:et ederler . 
Harbin en nıüşkül ve masraflı bir 
anında bile tek bir ağaca el dokun. 
durma~ctan çekiniyorlar. Umumi mey 
dan ve parklardaki yeraltındaki ve 
üstündeki sığınaklar ikm:ıl edildik 
ten sonra 155,000 kişi h>ıva hücum
larına karşı sığınacak yer bulacak· 
lardır . 

Harp ve hayvanlar 

Y eni Avrupd harbi yalnız bu 
kıtada değil diger kıtalardaki 

yabani hayvanlar için bir felaket 
olmuştur. Çünkü hu gibi hayvan 
ların serbestçe } aşamasın=t mahsus 
parklar türlü sebepler ile ılga ve 
buralarda yaşıya' cinsi nadir ya· 
bani hayvanlar imha edilmektedir . 
Mesela Kan1danın en büyük hay
vanat parkının tayyare talim sahası 
haline konulması kar::ırlaştırılmıştır. 

Kanada hükumeti 100,000 lngiliz 
dönümü teşkıl eden bu parktı:t ya· 
şaınakta bulunan Bızon denilen 3000 
yaban sığırı ve ıSOO Elk denilen 
kutba mahsus Geyik ve 500 Ren 
Geyiği ve 150 Sahra Geyiği ile 35 
Yak Geyiğinin imhası hakkında bir 
emirname neşretmiştir . 

Devlet dairelerindeki 
memurların mürakabesi 

Dahili ye vekaletinden vilayetle
re gönderilen bir tamime göre, da
ire amirlerinin, memurlarının çalışma 
vaziyetile yakından alakadar olma
ları, halk işler inin tezce görülmesi 
ehemmiyetle bildir ilmiştir. 

Mahsullarımızı hastalıktan 
korumak için tedbirler 

Yurdda yetişen nebat ve mahsul 
ları dışardan gelt:cek her çeşit zara, 
lar böcek, hastalık ve afetlerden ko 
rnmak için zirai nebat ve mahsul 
idha atının yalnız lstanbul, lzmir, Mer 
~in, Antalya, Trabzun ve Samsun li 
manlarından yapılması hükumetimiz 
ce kararlaştırılmıştır. 

ilk tedrisat öğretmenleri 
Barem den istifade ettiler 

' Dün aldığımız malumata göre 
Seyhan ilk okul öğretmenlerinin 
Yeni Barem cedveli tasdiktt>n gel-
miştir. Yeni Bareme göre 16 ve 
17 ,5 lira maaşh öğretmenler 20 
liraya, 22 liraya terfi edenlerle ha 

Halkevinde 

İkl okul öğretmenlerine 
bir çay toplantısı 

Halkevimiz muallımlerimİLin ara 
larında toplanmalarını temin ve halk 
evinf' karşı olan alakalarını arttırmek 
gayesile mua\li Tilerimiz için sık sı~ 
toplantılar yapmağa karar ver dığı· 
ni yazmıştık bu toplantrla,dan birin 

cisi bir müddet ev\ el orta tedri 
sat öğretmenleri arasında yapılmıştı 
haber aldığımızı göre, bu ayın yir 
mi altıncı pazar günü ilk mektep 
öğretmenleri için de çaylı ve müzik 
li bir toplantı hazırlanmıştır. 

İki muzik kur.su açıldı 

Halkcvimiz yeni hir müzik kur· 
su açmıştır. Bu kursu bando şefi Bay 
Hakkı idare etmekte, kursda keman 
ve mandolim dersleri gösterilmekte 
dir. Diğer bir kursda ~ehrimiz Ga
zi ilk okulunda açılmıştır bu kurs 
da ilk okulların muhtelif sınıfların ·fa 
talcip edilecek muzik' parçalar mı. !eç 
mek üzere ilk okul öğretmeolerı ça 
hşacaktır burada seçilen parçaları 
öğretmenler talebeye yayacaktır bu 
kursuda erkek muallim mektebi mu 
siki öğretmeni Bay Hilmi Tümer ida 
re etmektedir. 

Yeni bir okul açılıyor 

Harp komitesi tarafından yap· 
tmlan .. Ziya Gökalp ,. lık okulu 
bu hafta içinde törenle açılacaktır. 

Kamp hayabna dair bir 
broşür hazırlanıyor 

Dün aldığımız maluma ta göre 
Bürücek yaylası ve talebeler kampı 
hakkında Maarif dairesince güzel 
bir broşür hazırlanmaktadır. 

Konser verilecek 

Ayın yirmi btşinci cumartesi 
akşamı da Ev orkestrası tarafından 
bir ~konser hazırlanmıştır. Konser 
için giriş kartı almak lazımdır. 

len maaşı 22 lira olan öğretmenler 

25 liraya terfi edilmişlerdir. Bu su 

retle Yeni Barem kanunu vilayeti 

mizdeki öğrHmenlerin temamen le. 

hine tatbik edilmiştir. 

Kızılay haftası 

Hafta canlı bir 
şekilde geçiril~cek 

Şehrimizde Kızı lay haftası teş 

rinsaniniıı yirmi yedisinden •til->aren 
beşlayacaktır. Kızılay h a ftasının can 
1r bir şekilde geçmesi için hazırlık· 

lar yapılmaktadır . Haftanın başladı 

ğı gün. şehrim izdeki oku!ların kızı 

lay gençlık teşkilatı tnahürat yapa 
caktır. 

Para ile satıl n 
menba suları 
Sıkı bir kontrol 

talima,namesi hazırlanıyor! 

. Şehrimizde oldu~u gibi dı ğer 

bir çok büyuk şehırlerimızde de pa 
ra ile memba suları satılmaktadır. 
sıhhat ve ictimai muavenet vekale
ti bilhassa büyük şehirleri~izde sar 
fiyatı fazla olan menba .sulan için 
bir talimatname hazır lamağa karar 
vermişrir. 

Bu talimatnameye menba sula 
rının depolara sıhhi şekilde doldu 
rulması, kapalı ve açık satışlarda 

sağlık bakımından aranacak. şartlar 
hakkında hükümler ve sıkı bir kont 
rol esası konulacaktır. 

Önümüzdeki büyük nüfus 
sayımı hazırlıklara 1 

1940 Senesinde umumi bir nü· 
fus sayımı yapılacağı malumdur. 

Bu sayımdan evvel muhtelif bü 
yük şehirlerde tecrübeler yapılacak 
ve alınacak neticelern göre büyük 
sayımın yapılma şekli tesbit edile· 
cektir. Bu hususda hazırlıklar devam 
etmektedir. 

Belediye memurla~ ı için 
iki kanun hazarlanıyor 

Ôğrcndığimize göre, belediye 
memurlarının tekaütlükleri ve be 
tediye memurlarına daır ayrıca bir 
memurin kanunu hazırlanmaktadır. 

İçel mebusları 

İntihap dairelt:rinde 
esaslı tetkiklerde 

bulundular 

M~rsin : 20 (Hususi) - Birka~ 
gündenberi Silifke, Gülnar v~ Ao2 
mur kazalarınında toplu bir haldt 
tetkiklerde bulunan vilayetimiz me 
buslarından emekli gen"' ral Cema 
Mersinli, Ferid Güven, Turhan Ce 
mal ve doktor Mubtar Berker e'/, 
vclki gün akşam şehrimize dönmii 
lerdir. 

Dün öğleden sonra mebuslarını 
zın lıuzurilc Cumhu iyet Halk par 
t isi binasında bir toplantı yapılmış 
tır. Bu topbntıda parti vilayet "'. 
kaza heyetlerile belediye, halke\ll 
ticaret, ziraat, odaları reisi ucnurı 

meclis ve belediye encümen azala' 
gazete<'ilerle daha bazı zevcıt hat• 
bulunmu; tu .. 

Görüşmeler esnasında vila~e.~ı 
miıin ihtiyaçları üzerinde gorüşıJ~ 
müş bilhassa yapılan dilekler arası 
da Mersinde bır Iİ.;e açılması me 
zuu üzerinde durulmuş~ur. 

Toplantı bir buçuk saat de~·a 
etmiş ve çok samimi olmuştur. 

Bilahere hpp birlikte fowğraf 
ç"ktirilmiş ve görüşm ... lne son " 
rilrniştir. 

M~buslarımtz bugün Tarsut 
gitmişlerdir. 

Tarsus : 20 (Hususi) - Ooi 
denbe•i lçel vilayetınin kaza v~ ~ 
lcrinde halk la ya~ ııdan temasta 0 

narak mahalli ihtiyaçları Üzl!rinde 
d• nuşmalar )'apan mebuslarımıı M 

Cemal Mersinli1 Turhan Cernat. bl 
tar ve Ferid Celal Güven bu sa 
şehrimize gelmişlerdir mebusları~ 
kaymakamlık makamını, bcledİ!eJ 
parti ve halıtevini ziyaret etııJIOI 
dir. 

Halkevi salonunda toplanan 
1 

sus balkı ve köylüleri mebusl• ~ 
tJZUn süren ve çok esaslı nokt•;ı 
üzerinde görüfmcler ycpmışlard•J 

Bundan sonra şehrin mubt~ 
yeri eri gezilmiş bilhassa .sona et 

üzere olan baraia gidilmiş tir. 

Akşama kadar şehrimizde le 
mcbuslarımızın t>ir kısmı Mersif'I 
ğ,.r bir kr~mıda Adanayı dôıtı:ıı 
lerdir. Tarsus halkı bu temasl3~ 
son derece memnun kalmışlar 

idman Yurdu - S':?ytl~ 
maçı pazara yapılıY0 

Geçen pazar havanıo yağ(11 
gitmesi dolayısile yapılamaY30 'ııı 
han - idman Yurdu futbol lig 
önümüz.deki pazar günü yapılB 
tır. 
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Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık r 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış meınleketler için Abone 

bcde1i değlşmet yalnız posla masrafı 
zammedilir. 

2 - IUinlar için idareye müra· · 

caat edilmelidir. 

ENTERESAN FIKRAl!.AR 

Hitl~r'nereClen görecek? 

A nlaşJmazhğı ile meşhur in 
gifiz mizahı harp ateşile 
hayli ısındı. lngilizlerin şim -

di bir birlerine hararrtli fıkralar an·· 
lattıklarını okuyoruz. 

Bu fıkralarao çoğu Almanya ve 

Alnıanyadalcifere dair . Evvela on· 
lara birer lakap takmı~lar. Hitlerin 
• Ôfkeli 1Adolf " Göringin de • Ü· 
mitsiz Hermann • Göbbelse henüz 
bir isim koyamamışlar ama , çok 
güıel karikatürlerini yapıyorlar . 

işte, son haftamn , 1ngili2 gaze· 
telerinde sütun sütun çıkan Harp 
fıkrılatı • ndan biri : 

Ma!um olduğu üzere , Londra 
sokakları gecelerj karanlıkta bıra 

kılıyor. Bir gece bir adam yolunu 

bulmak fçin kibrit çaka çaka yürü· 
yormuş. Polis görüyor : 
-Sokakta ışık yakmak yasak ol

duğunu bilmiyor musun ? 
Adam polisin yüzüne bakıyor : 
- Yahu, diyor sokağı ben göre· 

miyorum, HitJer nereden görecek! 

Bern ar Şa va göre 
Bu da meşhur lngiliz mizahçı~ı . 

Bernard Shav'an bir • esprit .. ( ya 
hut, ilham pc-risine atfen bu mana
da kullanabilecetimiı kelime ile 
söyliyelim , " esperi ,, ) si : 

Mr. Shav bundan bir müddet 
evvel Rusyaya gitmişti. Dönüşünde 
sormuşlar : 

- Bari Rusyada halktan kim 
aelerle konuşabildin mi ? 

Bernard Shav başım sallayarak : 
- Maalesef, demiş. O kadar çok 

konuşuyorlar ki, ben kendile1ine bir 
lakırdı etmek için < fınat bulama 
dım .. , 

Gamelin'in bir sözü 

F ransız ordulan başkuman 
danı General Gamelin Uma 
mi harpte d" Mareşal Jof-

freun yanındaki en değerli kuman· 
danlardan biriydi . Fakat tavazuu 
ile mtşbm olan generalin , grçeo 
ha,pteki muvaffalCıyetlerinden her 
babstdiHştı;: bunları ehemmiyetsiz 
şeyler gibi göstermek istemesi gö· 
rülmüştür. Onun \evazuu hakleında 
şu fıkrayı anlatırlar : 

Marne mutafferiyetindcn sonra 
herkes Mareşil )offre'dan takdir 

• 
Türksözü Sahife : 3 

,: ................................................................ , 
1 Dltlınya lhlc§llb>~rrD~trö 1 
L ~ 

Alman - Romen Polonya ordusu Bolşeviklik ve 
konuşması durdu İtalyanlar 

almanyanın ağır teklifleri 

Londre: 20 (Royter) - Gden 
bir haber, Almanya-Romanya ara 
sındaki müzakt:Jelerin Lirdenbire 

inkitaa uğradığmı bildirmektedir. 
Buna sebep olarak, Almanyanın 

petrol için mütemadiyen yaptı~ı 
tazyik gösterilmektedir. 

Macar hariciye nazırı bu
gün beyanatta bulunacak 

Budapeşte : 20 ( Radyo ) -
Macu hariciye nazara yarın ( bu
gün ) Macaristanın siyaseti hakkın
da beyanatta bulunaeakbr . 
Macar huduUarmın tahkimi 

Budapeşte ~ 20 ( Radyo ) -
Muhafazakar bir teşkilat hükumete 
müracaatla Macar hudutlarının tah· 
kimini rica etmiştir. 

Hollanda ordusunda 

Londra : 20 ( Royter ) - Hol· 
landa ordusundA durdurulan me 
zuniyetler tekrar veri!mrte başla· 

mıştır. 

Japonlarla Sovyetler 
arasında bir anlaşma 

LonC:lra: 20 (Royter)- Hudut 
işlerini trsviye etmek i:zeıe bir 
Sov) et- Japon muhtelit komisyo
nunun teşekküJü için iki hükumetçe 
karar alınmış ve l:una dair bir an· 
laşma imza edilmiştir. Bu komisyon 
yakında teşekkü l ederek konuşaıa 
ya başlayacaktır. 

Lort Loid Sofya'da 

Loodra: 20 (Radyo) Alman 
malumata gör .. , Lort Loid Sof
yaya varmış ve Kral Boris tarafın 

dan kabul edilmiştir. 
Lort Loid bundan sonra Ati· 

na'ya gidecektir 

Alman - Sovyet ekalliyet 
mubadelesi başlıyor 

Londra: 20 (Ro ;ter) - Haber 
alındığına göre. Almanyadalci ·Rus 
ekalliyetinin Rusyay, Rusyadaki 
Alman ekalliyetlerinin Almanyaya 
mubadc.le suretile avdetleri iki hü
kumetçe karar laştmlmıştır. 

ve hayranlıkla bahsederken, bir top 
lantıda General Gameliu'e de ku 
mandanlardan biri : 

- Siz de martşa!ın sağ kolu 
yerindesiniz , demiı . 

Londra : 20 (Royter) - Polon 
ya hükumeti reisi Skoski gazeteci 
lere beyanatta bu!unarak; lngiliz v~ 
Fransız hükfimetleri ricalil~ yapdı
ğı görüşmelerden kuvvet aldıgıru, 

onJarla birlikte nihai zafere ka far 
çalışacağını teşekkül etmekte olan Po 

lonya ordusunun da bu mücadeleye 
devam edeceğini bildirmiştir. 

Polonya ve Çek devlet 
reislerinin mülakatı 

Londra: 20 (Royter )- Polonya 
devlet reisi bu gün Bay Beneşi zi 
yarct etmiş Bay Bentş de bu zi· 

yareti iade etmiştir. 

Devlet limanları 

27,500,000 liralık tahsisat 
isteniyor 

Ankara : 19 - Bazı limanlaıda 
yapılacak olan inşaat , tesisat ve 
tevsiat hakkında Nafia Vekaletimi
zin bir kanun projesi hazırlamakta 
oldnğmıu geçenlerde haber vermiş 
tık. Proje ~on şeklini alıwttar. 

Bu proje ile hükumet Meclisten 
27,5 milyon lira tahsisat istemek· 
tedir. Buoun 10 milyon lirası lagil· 
terenin Türkiyeye açm17 olduğu kre· 
diden ve 17 ,5 lirası da her sene 
bütçeye konacak tahsisattan veri

lecektir. Limanların İnşaat , tesisat 

ve tevsiat işleri 1945 mali senesi 
sonunda bitirilmiş olacaktır. 

V crilrcek olan bu tahsisatla ilk 
o'arak yapılacak limanlar şunlardn: 

Zonguldak, Ereğli, Amasra,Sam
suo, Trabzon, lncbolu. lskcoderun . 

Kanun projesi bugünlerde Mec
lise takdim olunmak üzere Nafia 
Vekaletinden Başvekalete sevkt'di 
lece.ktir. 

Londra radyosun 
da dün Türkçe 
neşriyat başladı 

-Bırinci sahifeden artan-

Şimdi : burada bulunan Genoral 
Orbay ve elçiliğim iz erka n ı hep b ir
likte size sevgi, saygı ve iştiyakla

nmnı sö)lemek için i:ıı ! ifade ediyor 
ve gene burada hazır bulunmakta 
olan İngiliz heyetinin necip hasının 
samimi duvgularmı sjze iblağ' etmek 
le de hislerine tercüman oluyorum. 

Yaşasın Türk - lngiliz kıymetli 
do:ııtlugu 1 ,,! 

Londra büyük elçimizin bu nut 
kunu müteakip Londra radyosu Türk 
istiklal marşını çalmış ve müteakiben 
haber neşdyahna başlamıştır. 

- Birinci sahifeden artan -

Balkan münasebalı hakkında hemen~ 

bütün Balkan ve ita lyan gazetereri 
makaleler yazmaktadır bı:t gazeteler 
hülase olarak şu noktada birleşmek· 

tedirler. 
Balkanların bolşevikleşdirilmesi 

için yapılan bütün gayretlere halya 
ciddi bir surette göğ'üs gerecektir. 

ltalyamn Balkan memleketleri le olan 
münasebatı son günlerde memnuni
yet verici bir şekilde iyileşmiştir . 

, Polonya harbinde 

İngilizler ' gaz 
kullanmışlarmış .. 

Hatırlardadır ki Almanlar ihti· 
mal istikbalde yazmak niyetinde 
olduklan zehirli gaz harb;ni haklı 
ğöstermek için bitaraf bir mütt

hassıs çağırmışlardır.Bu mütehassıı 
lsviçreli Prof. Stachelindir. Basle 
hükumeti, maarif idaresi reisi vası
tasile, mütehassıslara bundan böyle 
muharip!ere yardım etmemelerine 
dai; ihtarda bulunmuştur. Basle 
hükumetinin müteaddit tekz.ipl~rine 
rağmen, Alman matbuah hala Is 
viçreli profesörün Poloııyada lngi. 
lizler tarafından iperit gazı kullanıl 

dığını gördüğünü iddia ediyor. Bu 
iddia hakikate tcmamlle muha1ıftir. 
Profesör bir Polonya hastanesi ıe 
gaz teşhisi koymuştur. Fakat asker
lerin ne şerait altında g zlandığına 
dair hiç bir emmare elde edeme 
miştir. 

C --

Mersinde yerli 'mallar 
sergisi açılıyor 

Haber aldığımıza göre, onuncu 
aı ttırma ve yerli mallar haftası 

münasebetile Musin Halkevinde 
bir sergi açılacaktır. Bu sergi 12 
kaı uoevvelde açılacaktır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü açık, 
hava hafıf rüzgarlı , en çok s.cak 
gölgede 19 derece idi. 

Yeni yetişen gençleri 
radyomuzda dinliyeceğiz 

--' 
Gelen haberlere göre, bu yıl 

ilk mezunlarını verecek olan An 
karadaki Devlet tiyatro talebeleri 
önü nüzdcki ayan 11 inden itibann 
Ankara radyosunda radyofonik tem 
siller vermeğe baılayacı-klardır. 
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Türkiye ittifakından müttefiklerin 
Askeri kazançları nedir? 

1 RADYO 

Yakın bir İstikbalde 
olarak müşterek 

İtalyanların da Akdeniz muhafızı 
safta yer alacakları umulabilir 

Türkiye ile ittifak i~zala_ndı~ \ 
tan sonra umumı vazıyetın 

yakında tetkiki beynelmilel vaziye 
tin birdenbire tecavüze karşı koyan. 
ların lehine değiştiğini gösten-cek· 
tir. 

Avrupa vaziyeti hem garpte de· 
vam etmekte olan hareket bakımın . 

dan hem de tehdid edilen Balkan ve 
Tuna devletleri için daba kati bir 
istikbal tesisi bakımından aydınlan· 
mıştır. Avrupa haricindeki tesiri da 
hi Müttefıklcr için Asyada ö sk,.ri 
bir ct-phe teşekkül etmiyeceği ve 
Akdenizde münakalat hattımı'l.ın, her 
ne olursa olsun, açık bulunacağı 

hakkında teminat veriyor. 

"..,.eni ittifaktan yapacağımız is 
I tifadeler Almanyanın Sov-

yet Paktından göreceği menfaatler· 
den çok fazladır. Her iki ittifakta 
esas itibarile bitarafanedir. Halbuki 
Rus - Alman anlaşması gayri as
keri' dir. Türkiye ile Müttefikler ara 
sındaki Pakt is~ üç millrt ten biri 
taarruza uğradığı, yahut ta bir dev· 
let kenJisi asıl mütearıuı olmadıtı 
halde her hangi bir beynelmilel 
haydutluk hareketine teşebbüs eden 
bir devletin yardımına gittiği tak· 
dirde si'ah kuvveti istimaline istinat 
.etmektedir. 

TUrklyenln RolU 

T ürkiye, S'lvyetlerle dostluğu 
nu devam ettirmek o dev eti 

yeni ittifakın halesi için'e getirmrğe 
müktedirdir. Bunu da muahede de 
Sovyet kuvvetlerinin müdahalesini 
İcab ettiren her hangi bir harpte 
bitaraf kalmasın:• müsaade eden 
madde vasıtasile yapabilir. işte bu 
madde Balkanların yeniden organize 
edilmesi için bir esas hizmetini göıı 
tereceki gibi istikbalde de Türkiye 
ye Rusya ile işbirliği yapmak imkan. 
larını verecektir. 

A skeri tarıh gösteriyor ki asya 
ortalarından bir kabile ha 

linde gelip Kanuni Süleyman namın 
da ikbalinin zirvesine yetişen Os
manlı devlet:ni yine Asyaya atmak 
trşebbüslerinden ancak felaketler 
hasıl olmuş•ur. Türkiyenin Avrupa· 
daki vilayetleri birer birer kaybol· 
muş, kuvvet ve kudreti inhitata yüı 
tutmuştu. Fakat nihayd Türkiye 
Boğazların bekçisi olarak stratejik 
mevkiini tarsin etm:ştir. 

Bu mevkii bilvasıta yapılan Al. 

---- INOILIZCE ----. 

1 
Y orkshire Post 

GAZATASINDAN 

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

zançtır. Alman yanın göziinü diktiği 
Akdeniz yolu artık kapanmış olu
yor. Bu yol şimdi muharip ve bita
raf devletler tarafından o kadar iyi 
himaye ediliyor ki şarki Nısıf kür. 
reden asker, malzeme Fransız liman 
larına, ve oradan da Müttefıkler harp 
hududuna kadar serbestce ve hiç 

Ceyhan parti 
kongresi 

Seçim yapıldı 

Ceyhan : 20 (Hususi) - Dün bu 
rada yapılan Cumhuriyet halk par· 
tisi Ceyhan kongresi pek hararetli 
olmuştur. Nahiyelerden seçilen kırk 
murahhasdau 29 u kongreye iştirak 

etmişlerdir. 

Kongrada dilekler üzerinde sa
mimi konuşmalar yapılmış kararlar 
alınmıştır. 

Kongre, idare heyeti seçiminide 
yapmıştır. 

Hamid Uzel, Doktor Basri, Hak 
kı Mete, Rıfat Çetin, Abbas Üıkü 
Süleyman Oğuz ve lsmail Dallı ek 
seriyetle idare heyetine intihap edil 
mişlerdir. 

Yedek azalıklara da Bayan Hu 
riye Kaytakoğlu, Mehmet Altıok, 

Abdül Dal, lbrahim Uçak, Ali Öcal 1 

ve recep Tahtal seçilmişlerdir. 

Senenin en BUyUk TUrkçe tllml 

GÜLNAZ
-~ULTAN 

YALNIZ 

TAN Sinemasında Gördüğü 
Fevkalade alaka dolayısile Görenlerin 
Tekrar ve Görmiyeolerin seyredebil· 

rnesi için Bir iki gün daha 
Temdit Edilmiştir 

bir devlete karşı faal harekata Jü. 
zum kalRıadan akmaktadır. 

De61••n Deniz Pllnları 

zaman gelecektir ki Müttefikler 
için Atlas ve Şimal denizin-

deki fılolarını bu zamana kadar Ak 
denizde tutulan gemilerle takviye et. 
mek rnümkin olacaktır. Aynı zaman· 

da istikbalde fspanya ve ltalyanın 
Akdeniz muhafızları olarak müşte· 

rek safta yer almaları ümit edilebi· 
lir. 

Konferans 

Halkevi sene başında tertip et· 
tiği konferanslar programına mun 
tazaman devam etmektedir. Önü
müzdeki cuma günü Belediye Reisi 
Kasım Ener tarafından ziraat ve 
ziraat tekniği mevzuunda bir kon 
ferans verilecektir. 

Konferans i~in giriş serbesttir. 

Yemek ve hayvan yem 
bedelleri vergiden maaf 

Hususi müesseselerin· mt mur ve 
müstahdemlerine yemek ve hayvan 
yem bedeli olarak verdikleri parala 
rın vergiden muaf tutulması maliye 
vekaletince kararlaştırılmıştır. 

Kongrada vilayet idare he 
yetinden müşahid sıf atile gelen Bay 
Kasım Enerde hazır bulunmuştur' 

Ceyhan kaymakamı ile belediye 
reisi de kongreyı takip etmişlerdir. 

ALSARAY 
+ SiNEMASI + 

Bu Akşam 
H..:yecanlı film meraklılarına 

Merakla takip edece kini 

ÖLÜM denemeci 
Sergüzeşt Heyecan, anti

rika filminı Sunuyor 

AYRıCA: Dünya Haberleri Ayrıca: Dünya Haberleri 
PEK YAKJNDA 

Bugünkü Program 

TÜ RKIYE RADYO olFüZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

S A L 1 - 21/ 11 / 939 

12.30 Program ve Memleket Sa· 
at Ayarı 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

l 2.50 TürkMüzi~i 
Çalanlar : Vecihe, Fahirs Fcrsan, 

R~fjk Fersan. 
1- Okuyan : Mefharc(Sainak 

1 - Peşrev 

2 - Nikogos - Şarkı : (Var· 
mı hacet) 3 - Udi Ahmet - Şarkı: 
(Edeli atfı - nazar) 4 - Reşat Erer 
·- Acemaşiran Şarkı (Ey benim ıü· 
zel kuşıım) 5 - Sadullah Ef - Şev
kefza Şarkı : (Açıldı nevbahar) 6 -
Sait Dede - Ş~vkefza Saz semaisi. 

1 - Okuyan : Muzaffer 11kar 
(Yeni Şarkı ve Türküler) 

1 - Sadettin Kaynak - Hicı z 
Şarkı : (Me~cr ben aldanmışım) 2 -
Sadettin Kaynak - Hicaz Türkü : 
(Tuna) 3 - Sadettin Kaynak - Hi. 
caz Türkü : (Benim yarim ıclişinden 
bellidir) 4 - Sadettin Kaynak - Uz· 
zal Türkü ; (Deli gönül iezcr ıezer 
gelir 

13.30 - 14.00 MOZfK (Karııık 
Hafif Müzik - Pi.) 

18.00 Program 
18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS 

ve Meteoroloji Haberleri 
18.25 Müzik ( Radyo Caz Orkeıt· 

rası) • 
18.55 Konuşma ( iktisat Saati) 
19.10 Türk Müziti : Klasik prOi'· 

ram 
Ankara Radyosu Küme Ses ve 

Sız Heyeti. 
ldare Eden: Mesut Cemil. 
19.50 Konuşma ( Ormanlarımızı 

tanıyalım ve koruyalım) 
20.05 Türk MüziQ'i : Karışık 

Proiram 
21.00 Konser Takdimi : Halil ie· 

dii Yönetken 
21.15 MÜZiK (Radyo Orkestra

sı Şef : Hasan Ferit Alnl\r} 
1 - L. Cherubini : Mcdca U ver· 

türü 
2 - W. A. Mo:ıart : Haffner Se· 

renadı 3 - Rossini : Scvilya Berbc· 
ri operesından Uvertür 

4 - Joh. Straul's : wcin, W cbi, 
und Gesag (Vals) 

22.00 Memleket saat Ayarı, Ajanı 
Haberleri Ziraat Esham - Tahvilit 
Kombiyo - Nukut Borsası (Fiyat) 

22.20 Serbes $aat 
22 30 Müzik Oda Müzi~i - (Pi .) 
23.00 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.25 - 23.30 Yarınki program 

ve Kapmış. 

YENi NEŞRiYAT 

Ana mecmuası DANİELLE DARRlUEX 
man tehdidine rağnv·n muhafaza et· Ana mecmuaıırım 22 inc:i sa 
miş ve mukadderatını onun askeri ş f V D •• •• a yısı çok güzel bir kapak içinde ve 
ve bahri vaziyelini }Üksek tutmak a ga onuş dolgun münderecatla Çtlc:mııtır. Tav. 
isteyen Müttefiklerle birleştirmiştir. siye ederiz. 

Türkiyenin Britanya, Fransa ve 
Mısır arasındaki Akdeniz Çocuk mecmuası 

anl1şmasına bir müttdık olarak da· ı filminde ı Çocuk mecmuasının 163 üncü 
hil olması Almanya da Müttefikler [ 11591] sayısını çocuklarımız için hararetle 
cephrsi için şüphesiz büyük bir ka· ___________________ ._ _ _. ______ , tavsiye ederiz. 
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Robert 
Bu akşam 

Lionel Maureen 

Taylor BarrYmore 
gençliğine bir 

O'Sullivon 
Dünya 

Deli nç ik 

Aıntakya'da Hatay Gümrük muhafaza taburu 
satınalma komisyonundan : 
Aşağıda cins ve miktarlariyle muhammen fiat ve muvakkat teminat Miktarları gösterilen beş kalem erzak 
•ında yazılı eksiltme şekilieriyle ve muayyen gün ve saatte ihale olunacaktır. İştirak etmek istiyenler mu 

(at tem inatlarını f skendeı un gümt ük leri veznesine yatırarak maklıuzlarını komisyona i brazedecekler ve kt\. 
~~•fla rı tayın ediltn saatten behtmehal bir sa~t evvel komisyona tevdi etmiş bulunacaklardır. Buna ait ;art· 
er tabur satmalma komisyonunda her an görülebi lir. 

Miktarı Muhammen bedel 
Kıt o Lira 

240000 12 000 

47.100 9.420 

Muvakkat teminat 
Lıra Kur üş 

900 

706 50 

İhale şekli ihale taı ih 
ve günü 

Kapalı zarf 28111 939 Salı gü-
nü Saat 10 da 

" " 
281 I 11939 Salı gü· 

nü Saat : 11 <le 

122 250 17.115 1283 63 
" " 

2lj/ l 1/ 9~9 Salı gü. 

3000 3.GOO 270 
3.425 1.370 102 75 

Muayenehane naKli 

oktor Osman Bozkurt 
~ . 11'Ycnchancsini Kızılay cadde,inde merhum Doktor Süleyman Sırrı-
t~in ki . . c na etmışhr . 11200 1-15 

~ilaliahmer civarında istiklal okulu karşısında 

Diş Tallibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

~İden avdet etmiş ve hastalarını kabule başlamıştır • Evini de 
trıcbanesi üstüne taşımıştır. 11086 29-30 

nü Saat: 15 de 
Açık eksiltme 291111939 Saat: 11 de 

" " " 
Sa; 15 

" 
17 - 21 - 25 11194 

ı Seyhan Hususi Muhasebe 
, Müdürlüğünden : 

1 - Fiyat markalı vilayet eski 
hizmet otomobilinin {140) yüz kırk 
lira muhammen bedelli açık artırma. 
sına tayin edilen günde istekli çık. 
madığından müddet ikinci Teşrinin 

30 uncu tünü saat 10 na kadar u 
zatıımışbr. 

2 - ihale vaktinden evvel hu 
susi muhasebe veznesine yatırılmış 

bulunması lazım gelen •pey parası 

miktarı (10) on lira (50) elli kuruş· 
tur. 

3 - isteklilerin muayyen gün 
ve saatte vilayet daimi encümenin· 
de hazır bulunmalan irin olunur. 

11201 

~-------Elektrik evi 
1 

Her türlü Elektrik ve makine 
tesisatı, Elektrik malzt"mesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Acentalığı • 

Eski Orozdibak karşısı No: 85 
lu736 65 

Yazıhane nakli 
~ll~at Macit Güçlü ve Abdullah Türkucu yazıhaneler ini Abidinpaşa 

taınd N . 'it c amık Kemal mektelıı karşısında doktor Melık apartımanı-

katına nakletmişlerdir. C. 

Seyhan Maarif Müdür · 
lüğünden : 

Dairemizde 10 lira maaşli bir 
katiplik münhaldir. 

23 feşrınsani 1939 Guma günü 
Saat 10 da müsabaka imtihanı ya . 
pılacaktır, Daktilo bilen ve memur· 
lar kanunundaki evsaf ve şartlari 
haiz isteklilerin bir istida ile Vila· 
yet makamına müracaat etmeleri 
ilan olunur. 11202 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y cnipostahant. civarında 

Fuat eczahanes1dir 

Adana askeri satınalma 
komisyonu reisliğinden ; 

Bütün malzemesi verilmek üzere 

1500 takım palaska diktirilccektir. 

Muhammen fiab 990 liradır. İlk te

minatı 741ira 25kuruştur.27/11 /939 

pazartesi günü saat 15 de açık 

eksiltme ile r münakasası yapılaca

ğından şartnamesini her gün komis 

yonda rörel::iüirler. Taliplerin ilk te

minatlarile belli gün ve saatta ko
misyona müracaatları ilan olunur. 

11190 12117 /21126 

Kayıp senet 
Yarbaşı mahallesinde Osman oğ· 

lu Hasan Kaya imzasile borçlu bu· 
lunduğu 2- 11 - 939 tarihli l 80 
yüz seksen liralık senedi kaybettim. 
Bulanların aşağıdaki adresime ver
melerini ı ica eder aksi takdirde 
borç1udan yeni senet alacağımdan 
eski stnedin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 1 1 199 

Karşıyaka mahallesinden 
Mustafa oğlu: HASAN 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA -. 

CiNSi 
KiLO FlATI 

En az En çok Sahlan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
Koza 7,87 8.12 
Ma. parlafı • 34 - 36,25 --

-Ma. temizi ---• 34 35 
. 

Klevland 
,.._ 

38 --43,50 
-Klevland-( Y:M. ) 1 

YAPACl 
Beyaz 

1 1 1 Siyah - ÇIGIT 
1 

1 
1 

Yerli "Yemlik • 
1 1 1 .. "Tohumluk,, 1 

HUBUBAT -
Bu~day Kıbrıs 1 

• Yerli • ., Mentane -
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 

, 

Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 15,50 1 

UN 
Dört yaldız Salih 

" 

... üç " ., 
:s .g Dört yıldız Doğruluk 
~ u:: üç ., • - ı::: ..!2 ..::ı Simit .. ·- ıu ~ > Dört yıldız Cumhuriyet =' N Uo 

üç 
""" " " Simit 

" 
Livttrpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

20 / 11 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene Santim 

Hazır 1-+ 10 LiTd ----
VadclL ı. 60 Rayişmark 

Frank ( Fransız ) -2-97 
Vadeli 6 56 m Sterlin ( İngiliz ) 5 ~ 
Hind hazır 6 \ '38 Dolar ( Amerika ) !30 1 02 
Ne2ork 9 62 Frank ( isvi~re ) 00 00 

T. iŞ BANKASI' 0ın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

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

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Lirabk 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, ya)mz para biriktirmiş olmaz, ayni 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

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

1 

Kadın 

8 . 
şapka 

KETİ 

• 
evı 

A d·ı d ı - · · t · \·ar rzu e ı en mo e uzerıne yenı ve amır ı 

Adres: Yeni postane karşısı No:ı 
I~ 

11149 

ilin 
Çukurova Harası Müdürlüğündefl: 1 

ıP 
Aşağıdaki şerait dairesinde hayvan yemleri için ihtiyac •mız buloP , 

100 bin kilo Yulaf beher kilosu üç kuruş elli santim bedeli muharnı:ııe ~ 
ile 15 gün müddetli'! açık eksiltmeye çıkarılmıştır. ~ 

1 - Teminat muvakkatası (262) Lira elli kuruştur. 1~ \ l• 
2 - ihale günü 22111 /939 gününe raslayan Çarşamba günü saat r' gll 

de hara merkezindeki komisiyon mahususa tarafından icra olunac.akt~c' ~d· 
3 - talip olanlar müteahhit şeraitine haiz bulunduklarına daır tı ~t 

ret odasından alacakları vesaik ile birlikte ihale saatından bir saat e" 51 
tine kadar teminatlariyle birlikte hara merkezindeki komisiyonu mah

50 

müracaat etmeleri ilan olunur. 
10 - 12 - 17 - 21 11184 

Açıldı Yeni 

Bayanlar ' Dikim Evı 
~ 
'tt, 
'ııı 
ıııı, 

'tııı 
~ 

Mutdoğa~ ~, Terzi : Necmiye 
d .,i~ I\~ 

YER 1: Mahkemeler arasından geçen cad e 
Üzerinde 33 Numara~- ~ 

~ sort tıt~' 
Geyim meraklısı Sayın Bayanlar elbiselerini Avrupadan hususı ı ıııır \h 

te getirtdiğimiz modellerden seçecekler, keseye en uygun bir ücret b·se ' 
kabilinde büyük bir dikkatle hazırlanacak olan Son derece zarif el 

1 ~~~ 
ve tuvaletlere sahip olacaklardır. ltqi 

4 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 11174 

R .. C. A. Radyoları 
1 d • g e 1 

Abidinpaşa caddesinde 

Dr. 

Muharrem Hilmi Retll0 

29 

Muzaffer Lokmal1 
iç hastalıkları mütehassısı 

ııte 
Hergün muayenehanesinde hastoJarını kab 

.._b_a_şı_a_m_ı_ş_tı_r_., __________________ __,, _______ ~ 

Umumi neşriyat müdiiriİ 
Macid Güçlü 

Adana Türk sözü matb33sı 


