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Arnerikan meclisinde Çemberlayn hafta
lık nutkunu söyledi 

Ambargonun kalk5 ası Başvekil, s on harp 
vaziyel'inıien bahsetti 

teklifi dün kabul edildi Londra : :~ (Radyo) - Ba,~ ıckil 
Bay Çemlıerlayn avam kamarn~mJa 

hatLılık nutkunu ~öylemistir. "Bawc:· . ) . 
kil bu nutkunda harp va.ı:i.'·etinden 

bila kaydüşart her Amerika 
istediği 

artık 
kadar harp malzemesi 

devlete 
satacak 

bohsederek , h:ıval:ırın fena gitmesinin 
karada. tlenizdc ve havada geniş foa 
li_yete mani olduğunu faali, etin bu 
."Llzdeıl yalnız topçu :ıte~ ine mllnhn<ır; 

:kaldığım , lngiliz aoıkerinin m:ıjinonn 
tahkimata devam ettigini. r\lm:ın tn\·; 
yarclcrile lngiliz t:\\'ynrclcrinin ,-e 
duşman dcniz:ıltısiylc lngiliz gemile
rinin ,\'apdı~ı çarpı~m.ılnrdn '1ngilizle· ; 
rİıl zayiat vermt:di~ini. buna mukabil 
Almanların zarara ugradığını lııgiliz 

tay ~·rrelerinin evs:ıf itibaril e Alm:ı'l 

ln\y:ırelaine faik oMukların ı , Almnn 

~-nnın şimnli g:ırlıi~in<le .:rnpı lnn uçuş 

l:ırıln lngiliz plotl:ırının m:ıh:ıretlcrirıi 
gö .. terınis oldu kl:trırıı ... ö,·lemi'I \·c ,\lo ~ 
lotofun nutkıınılar. l ı:ıh~t:dcn B:ıs\ ck:ı 1 

Vaşington 3 (Radyo) - Am-

l
bargonun ilgasını mümessıller mec 
ıa· 1 de 181 reye karşı ~43 ile kabul 
tlrniştir. Yeni kanunun m~tni ~)•ıın 
"e ınebusan meclisleri tarafından im
~a olunacaktır. ~ u kanun Pıtman 
~toiesinin ana hatlarını ve Keskeın-
tr şartını ıhtıl.'a edecektir. 

1 
Meclısin içtimaı saat 11 de bıış

harnıştı. Sami in trıbünleri ve localaı ı 
'tıcahınç dolu idi. B. Charmerain'in 

1111lku çok alkışlandı. 
Cıım~ uriyelçi mebuslardan birisi 

:0Yledıği nutukta muharip devletler-
en hiç birisinin Amerikaya düşman 

:
1rnakta menfaati olmıyacağını 1917 

1 
c Almanyanın Vaşington sefırinın 
avsiyesini dinlememekle büyü~ haat-

Ya d:işmuş olduğunu izah etti ve 
~~lkunu Ruzvelt 'ın ~u cümlesi ile 
ıtirdj . 

• 
h "Bız tatlılıkla konuşuruz. Fakat 
<J atırJamak la ımdııki , elimizde da 
'-'•nıa bir matrak vardır.,, 

ı. Bu nutuk mc< J's 'tarnfından fev 
~aı- ' 
t 

1 
ilde bir tezahür ve alkışlarla kar-

~• dı 

k Soz. alan diğer bir mebus aır.b7r· 
~:darı fngilıeıe \e Fıam;aııın istıfade 
~· e~cğıni f kat bu tedbirin tol!ılıter 
ısJerıe h'" d .. • · h·· ı'cJa ıe a , ur uşuncf'} ı. ur 

t"IJnrnavı dünyaya (oğrclerı demok· 
l)ı t k lıislet arasında ıntihabını yap
lf ış olan Amerıkan 'milli duygularını 
ade etli~ini söylemiştir. 

Bır Uu:zıelr lmı'rıl. ın 

Biıar flık kanununıın rırhcti 
n nı yazın.ık üzcı e bir komi~\'Cn 
ı ılın ışı 11. 

Bundan bo\ le mu har p o' sun 
ına$ın her el •vlet Arııeı ıkadt1n 

dığı kııdıır lıaıp lev 111111 ı..ııın 
bıleccktıı. 

met 

ol-
te 

a a-

Parıs : 3 (R. <i o)- Amba gonun 
ilg.ısı lıakl\ındi1kı hah rın gı:-ç \nkıt 

aıırımış o 111'1 llld 1. ğııu:::ı bu nda bu 
k Bu hatip muayyen ~ôz :müdcletini 
llı~Çlıği holde musamaha ile karşılan-

\ie çok alkışlanmışıır. -Gerisi üçüncii salıifede -

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

Garp cephesinde vaziyet 

~en bölgesinde iki taraf 
faaliyeti devamda 

~ .. 
-t4sız TOPRAKLARI ÜSTÜNDE UÇAN BiR ALMAN TAYYARESi 

INGILIZ TAYYARELERi TARAFINDAN DÜŞÜfiÜLDU 

p . 
1 arı : :: (Hnvns) - Hen ile mo- 1 

~lrıı 'ltnsında keşif harckctlt:ri devam 
d1: ~klcdir. Frnnsı :ı: toprakları u,tun 

ı J Çrıuıktn olan bir Alman ta\ yare 
IJ 1 • • • 

ruıg lız tn.\.) arclt:ri tarafındnn du 
ırıu.,tur l r • 

1 
Oııdra : 3 lbd.) o) - Söylen 

\'k'e gorc, dun lngilizll'r tarafındım 
1 

edildigi e'nnda batan Alman 

pt:lrol gemisi, şinınl denizindeki tnh 
tclbnhirlcı·i lıc,Jcıııckte idi. 

Paris : :~ {Hnd, o - Fransız rcs 
mi tebliği : 

Buı Un ccphdl'r ll.ıcrindc mutedil 
biı· fanliyct clc,•nm dmcktl!dir. Kesif 
kollnrııııız lıilhas-.:ı Rl.'n ile Bli nrn

sında bU.) lık bir f.ınli) et göstermekte 
dir. 

llı c ı.'111d • l.on11mr/,r11 

hu nutkun İngi li ;-; hııldl nıcti tarafın· 
1 

d::ı.n iyİCl" hl ~tik eılilrniş olrlıı.;unıı, bu 
lı!ynnatın Bcrlinde iyi knr~ılnnmadı· 
ğını nıılntnıış VI! lngiliz İmp:ırntodu• , 
!,Unun vchi 1 1 ·tini tcb:u·uz ettirerek 
~özltı ine nihn, et Ycrnıi~tir. 

Alıiıan'lara 
düşen vazife! 

Lord Halifaksı ı nutku 
Loıdrn : 3 (Radyo) - L?rd Ha 

-Grıisi dö diincü Sdhifede-

Sovyet - Fin görüşmesi 
dün de tehir edildi 

SOVVE. T HARiCiYESi , FiNLANDiYA 

KONUŞMAK iÇiN MÜSAiT VAKiT 
DELEGASYONUNA DÜN 

OLMADIGINI BflDIRDI 

Rusya bazı mıntakaların as.:. 
tecridini de istiyor ! kerlikten 

:\lo ... ko,·o : :~ Rad.' o - Dun 
burn, n rnu,-:ı,alat eden Finl:ındi.\ a 

dclt aı;' onu So'.' et haricı.' c<iİlc bugUn 1 

de lernno;n gclmcmıstir . 

FinlandıJ n he, etine , ~O\'.' et şef· 
lu·inin yüksek So\'\'1.!. ınccliı;İ i,lı•rile 

nll'Sı;ııl oldu011nd:ın konuşrnn' n bnş· 
lnııı:ık fırsntı olınadıgı bil lirilıni~tir. 

~Ö.' h:ndı ine göre . So\"·' el: hultlı.

ındı Fiı•lnndi.' .ı, n lınzı \eni teklifler 

.' apnc:ıktır. B,ı teldıflerdcn lı:ışlıca"' 
L:ıdorgn golu ci' arınd:ıki 1\ or , in 'ın 

nsk rliktcn tccrıdi nı "clesi ola aktır. 

l· inloııdiJ a tlclcgn'.' onumın be)\ le 
bir tcklıf knr"ı;,ıııdn gö:>lcrt:ccgı ha
rl'kd hcnUz rn:ıliı'lı degilJir. 

Londrn : :J RoJ ter - Göring'iıı 
.)•ıkın'1:ı. Ronın\•a ır lc.·elc Fnc:İst şefle, 
ri ile teınaslardn bultıııac:ı0ı sn\ ial:ı
rı dolasmnktndır. 

* 
Londrn : :J Rn l\ o - Poloma 

hnrİCİJ c nazırı Znleski İf-;ntıftn hulun 
muştur. Bıı ifşnnln gör , Ribbent rop 
Almanya Polon\ :ı, n kar-;ı hnrbe geç 

nıez len ~O glln c\'\ l'I Polonya sefiri
ne Sov.\ et Jfos\ n nle, hinde teşriki me 
'>n İ için bir plrın {ek lif ctmi, { ir. I· n • 
kan Znlc ki l u t klife kulnk aı;n n
nıı .. lır. 
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Ebedi Şefimizin 
hatırasını taziz 

Milli Şefimizin 
beyannamesi 

ı--ô -~-h--©l-lb-~-r-0 -~--r---1 

Ankara : 3 T••rlneanl 

JN.. tatürlcün ölümün\in yıldö· 
~nümü olan ikinci t r şrinin 

onuncu cum ct günü E.bedi 
ş, fın aıiz hatıraİI taziz e lil ecı:ktir. 

O gün bu maksatla bütün Hal 
lcnlerinde tn büyük nıiilk i memur
ları baştı o 'mak üurc askeı i et kan 
Yt" im.rlerin ve d11ireler reisleriyle 
Parti ve Hallcevi mrnsuplarının res 
mi ve hususi tı şekküller mümessil
lerinin ve halkm iştirakiyle yapıla 

caıt toplantılarda saat tam 9,0Sde, 
Atatürkün hayata gözlerirı İ ktıpa 

dıkları anda, a)akta bet dakıka de 
vam edecrk bir ihtiram vakfesi }'a 
pılecak ve lu• un akabinde Ebedi 
Şrfin hayatı, yurd ve millet yolun
daki hizmd leıi clrafmd• hitabe:er
de bulunulacaktır . Bu merasime 
~illi Şef fnönürıün Atatürk hakkın 
daki bf'yanııamesi olunarak n: h~yet 

verilecektir. 
Büti n mı::ktepleıde de ayni sa· 

atlerde yapılacak top l antılarda Hal 
lccvlerinde olauAu gi bi taziz mera
simi yapılacak ve Ankara rad)OSU 
da Atatürkün ölümü yı ldönümü kar
~ısındı f iiık ınilleıinin duyduğu 
1.c ya kılı! Hak müzik n,.şriyatında 

bu 'unmıyacak tır . 

.Ankara rad )O.m 10 i l kteşr in 

günü s ı bah , öğ l <! ve akşam nt"şri · 

yatında aj.ms haberl t" rini takibrn 
yaşan ı l an gürı ii n At .. türkün ölümü 
) ı ldönümü gün ü olcfo ~lJOU bildire· 
c ek ve akabinde Milli Ş<' f lnörıünün 
Turk milld ine yaptı ~ı beya rınamt yi 
oku yaca le lır. 

iş Bankası ta sarruf ik ra
m iye keş1desi yapı\dı 

ADANADAN KAZANAN HESAP 

iş Bankası tasarruf· ikramiye 
keşidtsi Ankarada yapılmıştır.Ada· 

nadan 831 numar alı hesap sahibi 
Bay Abdullah 500 lira kazanmıştır . 

,, ......... _. ........................ -~-----------------------.,, 

Kadastro işleri iyi bir 
şekilde ilerilemektedir 

Çına:lı mahallesi l apuya devredildi; digel' 
dört mahal\e de üç aya kadar devrolunacak 

Şehrin Kadastro lfl trl iyi bir ••kllda llerllemektadlr • ı,. 
lerın mUhlm oır kı•mı ikmal edilmif ve bir kıemı d• bltlrll 
mek Ozeredlr • çınarlı mehalleelnln K•d••troeu temamen 
ikmal edllerek Tapuya devre ı 
dllml• bulunuyor . Ulucaml , 1 
Keraaoku, Tepebal.KuruköprU I 
mahalll"lrri de üç aya kadar Ta 

1 puya devredılecektir . 
Döıemt-, Hanedan , istiklal mı 

hatleleıinin de bütün KaJastao ha· 
ıerlakıarı temamlanmıştır. Bu kısım· 
lar da Şubat veya Maı tta t"lden 
çıkmış olac leh·. 

l.lelmcyen kitaplar , 

Orta tecfr:sat ikinci devre ki 
taplarmdan bazıları hf'~Üz gelme· 
mi~tir . Bt.ınlardaa , tarih kitabının 
yenid~n hazırlandıtı ve basılmakta 
oldutu anla.Jllmaktadır . Fransızca 
kitaplarından da ba-zıları g~lmemiş 

ve talebenin bir kısmı kitıpsız kal· 
mıthr. Okul idarelerinin l u huııusta 
tt-şebbüslere gtçcceği ıö yl t' nmek tc 
dir . 

Mtvlfıd 

U.fa Mdıuı.u merhu 11 Ali Saip 
Urıııavoş ı uhuna 5 lki ııci leşrin P d " 

zar günü saat 9 da U ucomide mev
Jiid okunacakt ır. 

Boğa büyütme istasyon
ları komisyonu toplandı 

Vilayt"t ~ oğa büyütme istasyon· 
ları komisyonu dün Baytar Müdür 
lüğü dairesinde topla nmış, faaliyet 
hakkında konuşmalar yapmış ve 
alınacak tedbirleri kararlaştırmıştır. 

Adana Yer 
altı telefonu 

İkinci parti belon 
künkler ısmarlandı 

Heber alJıtımııa göre Adana 
şehir dı.hiti tekfon hatları yer al 

tından r çeceltir. 
Hatlarm yer altına döşenmesi 

için tvvelce müteahhide yapbrılan 
2000 beton künke ilivı-ten 1000 
künk daha ısmarlanıcakhr. Bu 
künkler imal edilir edilmez yer altı 
hatlarının ttsisine l aşlanacıkttr. 

Posta tetgraf idaresi 
imtihanına girenler 

23 tc4rinevvd Je, Posta telgraf 
ttşkılit ında istihdam edilmek üzere 
Adana müJürlük Linasında açılan 

imtihanda lcazananlaı ın peyderpey 
tayinleri umum müdürlukten bil
dirilmektedir. Bunlara mt rkeıden 

harcirahlan verilerek mahali mc· 
muriyeOerin ~ gönderilmektedir. 

Şehrimiz orta tedrisat 
kadrosu tamamlanıyor 

1 

Şehrimiz orta tcdr isat okulları 
öğretmen kadrolarında pek az 
münhal ter kalmıştır . Bunlar da bu 
ayın ortasına kadar dolmuş olacak 
tır. Talehe'erin öğretmensiz kalma
maları için tedbirler alınmıştır. 

Ebedi Şef'in 
ihtifal töreni 

Hllkevimiz büyük 
haz111ıklar yapıyor 

Ebedi Şefimiz Atatürküo ibtiffl 
töreni olan 10 TeşrinHnİ İGİfl 
Halkevimiz geniş hazırlıklar yıp· 

maktadır. 
O gün Ebedi Şef in unutulın•' 

hatıraları tekrarlanacak ve büyii~ 
bir mnasim yapılacaktır. 

Ha kevinde ayni.an bir konaite 
Lu işler le devamla bir surette rntf 
gul olmaktadır. 

Belediye meclisinde 

Adına Belediye= mt-clisi dün fi~ 
at 10 da toplanarak geçen toplantı 
görüşülmesi gt'rİ k •lan huıus•11 

konuşmu~tur. 
Dokuz maddedt"n iLaret ol" 

bu işler Kadri Ramazanoğ!und" 
Seyhan parktaki hissesi, yeni t•fİ11 

olunan mcmuılaıın memu iyetlr: 
ranın tasdiki, batırsak tarife"• 
imar planı tatbik şekli, reisin iK 
günlük m .. zuni)t"tinin tasdiki, dle

zarhk techiz t.·kfın tarifesi, et n•"· 
liya ı ı tarif~si ve bazı fasıll ar ar•· 
sın d a münakale h<lkkındaki teklifler 

idi 
Dokuz maddeden ibaret ol•11 

bu işlerin evvel eınirJe ı lakad•' 
olduğu Encüınrnler tarafından ıet .. 
kiki ve o ıdan sonra Mecliste kO 
nuşulması kararlaştırı lmıştır. 

Belediye Mec'isi Teşrinisanillİ; 
> t"d incı Salı giinü s;ıal onda tekr 
top lanac oktı r . 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü açı~ 
hava hafıf rüzgarlı idi En çok sıc' 
gölgede 23 dereceyi hulmuştu. 

r--------------------------------, Ôğretmenleriıı 
tetkik gezileri Hollanda ve Sedler ı 

F ı:lemenk = Hollanda. Bugün
lerde gazeteleıde Hollandadan sık 
sık bahsıadıliyor. Burası nasıl bir 

m•mlekettir? Okuyucularımıza biraz 
malumat Vt"re ım 

yiid~ iler i bir derecededir. Denız fi· Jertı 
losu da oldukça büyüktür. En tıü· Vılayet merkez öğretm•P ,, 

Yük iskelesi Rotterdam 'dır. müfettiş Halim Alganoğlunun blf " •" Bu bö'g'"nİn münbit ovalarında Krallıkla ic.la re edılen Hollanda- kıııılığı altınd a ve toı:;lu olara .. ı,· 
şaa t ı devam eden Seyhan Ret' 

en iyi cins inekler ydiştirilir. Yağ rın idare merkezi Lııhey 'Jir. ·· ·· - k k · · d 

GÜNÜN MEVZUU 

toıunu tet ı et nışıer ir. . O 
Coğrafi dorum : Şima i Garbi vt- peynirine Almanya ve lngiltere Hollandanın su setleri mt'mleket ı Bilhassa yükst"k mühendıs et. 

d 
d:ıirni müşteridirler. IAI E · F d'hİ l Avrup a olan bu bölge bir ova ınüdaf da bakımından büyiik bir e. a rganının ve uadın vı!r 1~ • 1 

memlekdidir. Kaz ve sütü ile nıeş Felemenk sanayide de oldukça hemmı)et taşır. Her h ıngı bir dev nik bılgil•r bu ziyaretin kıy netıfl 
hurdur. Sahılleıi deniz seviyesinden müterakkidir Hollandanın kendisin· letin tecavüz tehdiclıne Felemengırı çok artırmıştır. .. d ~ı 
o kadar alçaktır ki topraklarını dt"n çok geniş müstenılek leri va r~ ve~eceği cevap su sedlerini açmak Öğretmenler imizin önücnllZ .~(llJ-

1 su isti asından seller ıruhafaza eder dır. Burada çukolata ve şeker sana kararı 0 acaktır, _ Ni - Ta. çarşamba günü M T.H. enstiıü:ıll de 
petrol sondajı yaptığı mdhJll~ gı 

------..... ------------------------------------------------------------------------------..: cekleri haber alanmıştı r. 
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l IOhUıınya halb>~ırO~ırü J .l'URKSÖZÜ 
' 
abone şartları 

Kuruş 

12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 100 
1 Aylık 100 

1 -Dış mcınlckctlcı ıçio Abone 
bedeli değişmc1 ynln11 posın masrafı 
'taınmcdilir. 

2 - lıinlar için ıdareye müra
t••t edilmelidir. 

Görünmeyen 
1 hra ca t: 

Turizm 
~urizmi iktisatçılar görün 
Q miyen ihracat diye tarif eder 

C. ler. Bu görünmiyt-n ibra· 
ti, A 1c· · "k ltı vrupanın es ı turıstı 

İ'~'bltketlerinden b a z ı 1 a r ı 
lltkiyenio bir s~nede ihracat 

~tiısından elJe ettiki m~nfaatlerin 
~~ıç . ~i~lini kazanır.lar . Turizm 
~ Ustrısının sermayesı olan tabii 

tırhA 1 '1ı kı 1 1 .~art .a' memleketimizde 
'tt dcmlı turızm memlekttlerinden 
lı ftı kalmayacak derecede ve bel 
tııd~zlaaiyle mevcuttur . F akıt bu 
ıb "•trinin bütün sermayesi bundan 
•ret d ğ"ld" 

8 
e ı ır. 

~r" Unlara ilaveten modern tesis· 
~ konforun ve '>ir de turisti çe 
t~.._ havanın yaratılması ve tanıttı 

Polonyaya mal satıp da j 
parasını alamıyan tüccar ' 

Evrakı müsbitelerle , derhal iktisat , 
vekaletine müracaat etmelidirler 

Ankara : 3 (Telefonla) -· iktisat 

1 
vekaleti bugün bir ttblit neıretti . 

Buna göre, Polonyıtya evvelce mal aa 

tıpda parala· ını alamayan tüccarla
rımız varsa derhal ellerin<ieki evra
kı müsbitelerle iktisad velciletine 
müracaat etmelidirler. 

Garp bölgemizde 
gene zelzeleler 

Ankara : 3 (Telefonla) - Bura 
ya gelen malumata gört. bugün 
16,SS da lzmirde şiddetlice, 17 de 
de Dikilide yer sarsınhları olmuştur 
zarar yoktur. 

Bütün Yunanistanda bir 
cins ekmek yenecek 

Hatay Mebus nam 
zedleri gösterildi 

Ankara : 3 ( Telefonla )- Ha· 
tay Vilayeti lwş Mebuı çıkaracak

tır. Bu beş Meıhuıluta Parti tara· 
fından 12;...anned gösterildi . Şun · 
lardır : 

Abdülgani Türkmen , Abdullah 
Mürselotlu,Bekir Sıtkı Kunt, Ham· 
difSe~k , Mehmd Tecirli , Nuri 
Aydtn, Baya• Saffet, Samih Azmi, 
Selim Çelrnlc, Suphi Bedir , Şoton 
Devrim ve doktor V ed: Bilgin . 

ltalyada büyük bir 
dini merasim yapılacak 

Rôma : 3 (Radyo) - Cumarte· 
si rünü veliahd ve Musolininin ha 
z1r bulunacıtı hüyük bir dini mer" 
sim yapılac-"tır bu merasimle, Avus 
turyaya karşı kazınılan büyük zafe 

L 

İtalyan ·Yunan 
dostluk no 1 aları 

Arnavutluğun Yunan 
hududundaki İtalyan 

kuvvetl~ri ge i çekiliyor 

Roma : 3 (Radyo) - halya -
Yunanistan arasında taati ediled dost 
luk notaları bug~n neşredılmiştir. 

30 eylülde taati edilmiş olan bu no 
t11larda her ilci hü'dl netin sulh siya 
St>tini takip ve itimatlı bir anlaşma 
nın başlantıcında olduklarını iki hü 
kumetin de daha geniş bir iş birli. 
ti ve 11mİ"11iyet tesisi arzuları izhar 
edilmektedir. 

Paris : 3 (Radyo) - ltalya ve 
Yunanistan hükumetleri arasında 

taati olunan notalar ve Türkiye Cum 
hurr"isi ismet lnönü tarafından Türk 
meclisinde ibraz olunc.n son nutuk 
akdeniz havzasında sulhu satlamlaş 
tırmıştır. 

Musolini ile Venizelos arasında 
imza o'unan pakttan sonra i" i mem 
leket arasındaki münasebetler Yl'
nanistanm Balkan paktına iltihakı 

dolayisile kittikçe souğumuştu fa· 
kıt son zamanlarda Arnavutluk ve 
Yunanİ•tan huJudunda kuvvetlerin 
geri alınması hakkındaki iki devle· 
tin kararı vaziyetin salaha dotru 
yürümeğe başladığını anlatmıştı. 

Şimdi"' iki devlet arasında dost 
luk münasebetlerinin yeniden tesisi 
ni tf"min e Jecek bir pakt hazırlamak 
t11d1r. 

~ Ilı lazımdır bu g ıyenin tahakku 
"tij~<>lundaki hazırlayıcı mesaiye bir 
'lit,~ verilmtk üz~re bu senenin ha 
"it ~lldan itibaren iktisat vekilcti
ı~ ilı olarak bir turizm bürosu ku 
~·•.ur lüro şimdiye kadar mem 
111-. lnızde turizm için alınmış ve alın 
~ 1 düşünülmüş tedbirltri tetkik: · 
'~~k bundan sonraki faaliyetia veç 
"ltiQi teabitle ve turizm hareketinin 
~Fına lüzumlu ahenkli çalışma 
~ ~ .hazırlamakla meşguldur bü 

Atina : 3 (Radyo) - Hiifcüme 
tin aldı~ı karara göre. bütün Yu 
nanistanda bir tek cins. ekmek ye 
necelctir bu suretle senede bir mil· 
yon lngiliz lirası. tasaıruf yapılacak 
tır. rin 21 inci yıl dönümü kutlanacaktır. ---~~!!!!!!!'!!----·-----

Amerikan 
meclisinde 

Holandadaki örfi idare 

Loodra : 3 (Radyo) - . Habrr 
veriklitine ıöre, Holandanın t>ru 
kunmlannda ifin ediltn:örf i ida~oin 
bir allceı i diktatörlükle alakası yek 
turlbusuaedlerine karşı almın tett.ir 
lerden bqlca ıey dt>tildir. 

POLİTiK 

---------------------=-·----
Buı gece nöbetçi eczane 

Belediye civannda 

Yeni eczahanestdir 

·--------·------------------

' '•ırn tefkilitnameıinin ilk saf 
' ~01•rak bir iç turizm hareketi. 
~~~l~~ımu~uvver~r booıın §§§~§~~§~~~~~~~~~~§§§~~§§§§§~~ 
~I t tıku ıç•n otel müdürü Mert do 
'ı •raon oda hizmetçisi, aşçı gibi 
).,. tQdij t . • . A 

~'itti s rısınıı ı zarurı personelini 

'·'lb~lc maksadiyle mektepler 
>'ı:ı.ı.._11 •mlcinları üurinde etütler 

•ktadır. 

vaziyeti 
- Molotofun raporundan -

'' TecavU:t ~t ve ' ' mııt~c:ıvlz ,, tabirlerinin muhteva•• hu <;On devirde 
detişmiş m~dir-? a~ gi,memi~ •..midir·~ Bu kelimelerin eski mefhumlariyle yani 

~ imsakiye 
~~= IÜntş 6 saat 9 dıkikı 
~ 11 .. 40 .. 

~ Sovyet ittih:.dı i~e Almanya 11raıımdn.ki siyasi mUnasehetlerin son kati dö· 
:nUm nokta:smJP.n, ve empen•a lizat harbi Avrupada haşlamnzdan evvelki 
manlilarile ku',lanılması aoc:k l ümaAlarda karışıklıklar· tevlit! edebileceği , 
batalı neticf.:lere götUrec:egi kola:yca ıı.öruJebilir. Bunun önUne geçmek için 
şon dc.noıleki be)'nclmilcl vaziye tte tatbiki mUmkUn olmayan bu eski mef · 
hum~ara karşı tenkit fikrinden ma tanım bir durum ahnmasına mUsaade et· 

~.,.'il 14 • 34 .. li ... 
meme yız . \ 

Birinci sahifeden artan -

yük bir sevinç ve heyecan uyandıl'

ınıştır. Bütiin siyasi~ ınahfiller, hiıiı

ıenin buyük ehemmiyetini işaret ve 
Ruzvellin kazandıa-ı bu bt-ldenilme
yen ve tıım z,.fer karşısındıt :hayret
lerini izhar etmektedirltr. 

Vaşingtfln, 3 (Radyo) - Büyük 
aiy,.ıi mahfiıTer ambargonun ilğası
nın Avrupada harbin başlangıcından 

beri en mühim hidıse oldutunu be· 
yan etmektedirler. Amerika Avrupa 
ihtilafı karşısU'\da v.aıiyctin i ve hattı 

hareketini tayin edecek yeni bir dev 
reye girmiş bıılonmakladır. 

Ambargonun ilgasını bütün Ame· 
rikan efkArı umumiyesinin hakiki li . 
deri olan Curnhurreiai B. Ruzveltın 
bir zaferi ol<ı.rak kabul etmek la· 
zımdır. 

Sevke hazır tayyareler 
Ncvyork : 3 ( Radyo )- Rıhtım

da büyük bombardıman tayyarelc rı 

sıralanmıştır . Bun ar yak ındit } erle
rine sevkedilecektir. 

~ ''-' 16 .. 5.; • 

ri'' ' 18 • ~3 .. 
~o 4 • 29 

Bizzat Sovvet ittihadının be,•nel. llilel vaziyetinde basıl olan degişiklik · 
lerc gtlelim. Gerçi bunlar mUhi-m dt 'iiıildiklerdir . Fakat c-sası ele alınca 
şıı nokta.n kabul etmemize imkan \'l lls.t•I" lci harici sulh siya-ıetimi:ıin de 
vaınlı surette tatbiki savcsindc va~İ\ eıtJerimizi ve Sovyet ittihadının be_y· 
nelmilel roJUnU son der;ce t:ıkvi_ye.y.e ımuv.affak olduk . 

Ambargonun ilgası kararı nihai 
şeklini alır almaz Anıcı i• an tayyaı e 
fabrikaları lng !terenin siparişlerini 
derhal yola çıkaracaktır . İlk hamle 
c!eki siparışler yekunu bir milyar do· 
lar tahmin ediliyor . 
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Devlet demiryolları 
talimatnamesinde 
değişiklik yapıldı 
~·-----

Ceyhan köylerinde 
mektep işleri 

Kösrelide güzel bir 
okul yapılacak 

Ceyhan: (Hususi)- Kültürsever 
Valimizin köyümüı.e şeref verm 
kıymetli tetkikleri sırasında : 

Köy mektebini f~na vaziyette 
görmüş ve bunun için ihtiyar heye
tine emirler vermiştir. Bundan son 
ra ayni izde harekt•l eden kayma· 
karnımız da köyümüze iki defa gel· 
miş mektep İfiyle B)'JICI ve içten 
alakalanmıştır. O gündt n itibaren 
~e bu direktif dairesinde hareket 
eden köyün genç ve çalışkan muh 
tarı Musa Gürbaz .kcjy halkı. ile 
l:>ir Jıkte evveli uki mektel in sıva, 

badana işiyle eşya .ihtiyacını sani· 
,en bir ireç ecağı kliıtedertk ki· 
reç yakmak işini göz önüne almış 

ve mevcut para ile U!.ta celp ede
rek derhal kireç ocatı yalulmasına 
~aşlanmışhr. 

Halk gece gündüı grup, grup 
çalı, odun. taş va Hit ihtiyaçları te 
min maksadiyle u;kusu.ıu terkedc. 
,rek Lıu uğurda fa.liv,# göt'tcrmekte 

Devlet demiryolları işletme u 
mum müdürlütü memurlar talimat· 
namesenin üç ve beşinci maddeleri 
değiştirilmiştir. Yeni şekle göre 
devlt-t demiryolları memuru olabil 
mek İçin Türk olmak, haysiyet kı· 
rıcı bir suç ile mutlak surette ve 
her hangi bir cürümden dolayı ağır 
hapis ve altı aydan fazla hapis ce· 
zasi/e mahkümiyeti olmamak, fena 
ahlak ile dile düşmüş. kumar oyna. 
mayı itiyat edinmİf ve kumar oy
natmış olmamak, bulaşıcı hastalık 

laıa nıüptela olmamak, tayin oluna· 
cak vazif e)İ ,faya mini olabilecek 
bedeni ve akli an2a ve hastalakla 
n veya hayatı tehdit edici hir ce· 
rahi aınrliye yapılm11tru iılilzam 
eyliyectk özüderle malul bulunma· 
mak, rcnehi ile evli olmamak, ni· 
lcihsız olarak det "mebilerle karı 
koca ıibi yaşaMa••k, oıı sekiz ya 
şını bitirmiş olmak olacaklar. Ev 
lenmezdcn evv< J Türk tibiiyetine 
geçen ecnehilerl,. evli olanların Ka 
lbulü Münakalat vekaletinin müsa
desiylt: kabil olacaktır aynı vasfı ha 
iz taltpl.:r ;Hasında •na ve babası 

veya kudc:şi Je niryoj hizmetinde 
hulunnuış olanlar tercih olacaktır. 

j ve civar: llöylcr~ adeta pr.ndc ltşkil 

~tmcktedirlt-r. Halk •u auretle kö· 
ye bir mektt-p kaıandtı,4'n muhte· 
rem Valimize çok derio m~nncttu 
hk göstermtktediı lcr. 

Gıra(clar Yat buauaunda kendile 
ri hakkında talimatname hükmü,ne-, 

ımuvakkatlu asgari yaş kaydine ti 
bi tııtulacaklardır. 

iKozan BPlediye Meclisi . 
mesaisine başladı 

Kozan : 3 ( Hususi ) - Bele 
.(li"e Medisf dün Reis Şerif Akge 
ni~ başkınhtf •ınelı .toplandı."Reis 
vekilJiklerine Hilmi Alııan , Hasan 
Kekeş , ~itiplilaere> ~iikrü Kaya , 
Emin K urdotlu, Muzaffer Çulhacı • 
Bütçe Encümenine Emin Kurdoklu, 
Muıtsf a Görgün, Akif Gökalp, Na· 
dir Uturlu~ Edhem Görf'grn seçil~ 
rm~lt'tdir. Rt'ısın olCunan yıllık me· 
ui rapoıu 1'abul edilmiş Pazarttsİ 
günü toplanılmak üiere Meclis iç 
timaı rıihaytt vermiştir 

Almanlara düşen 
vazife 

- lfırinci sahifeden ar tan -

lif aks bugün Lordlar kamarasında 
bir nutuk söylemiştir. Lord bu nut 
kun<Ja, sulha y~klaşmak iç n )apıla 
cak ht.r ttşebbüsün esasının itimıd 
<>tduğımu, bu itimadı Hitlerin yıkdı 

tını ve fakat bu itimadın Alman milltli 
hrafınden y~niden tt:min edilebi 'c 
ceğini hunu tahakkuk vazifesininde 
Alman milletine düşôüğünü, yeni bir 
dünya kurmak için gösterilrcek 
mesaiye lngilterenin iştirake amade 

• olduğur u söylemiştir. 

Mektebin inşaatına )'akında baş 
lanıcıktır. 

( 5. İnci Mıntaka. Etibba 
Odası idare H~y.etinden) 

16/ 101939 günü yapılması mu
karrer olan Odamızın idare heyeti 
ve haysiyet divanı intiha,bında ekse 
riyet olmadıtıodan intihap 4/J 17939 
Cumartesi gününe uzadılmıştır. 

1 

41H/~39'--€tnnatkst günü alcşı· 
mı saat 20 de yeoi dafıodıtımız kı 
zıl ay binasında yapılacak olan inti
haba sayın meslektışlanmızın işfirak 
etmelerini rİc• ederiz. 

3-4 11170 

Hizmetqi aranı~or 

rehanemize müracaat • 

T. C. Ziraat Bankası 2 No: 
li Çirçir ve Prese F abrika-j 
sındarı: 

Koza Ç'!lcmeye başlayacağım!Z· 
dan ilan tarthinden itıbaren on gün 
zarfında Klavland çitidi olan mtiş• 
teıiltrimizin çiğitlf'rini kaldırmal~rı 

bu mü idct zarfında. kaldırmayanla· 
r ın çiiitlerinin satıl; C14Aını ilin ede
rız. 

3-4 - 5 

Bugünkü Program 

TÜRKİYE RADYO OIFüZIYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cumartesi - 4 / 11 I 939 

13.30 Program' ve Memleket Sa· 
at Ayarı 

13.3~ AJANS ve, Meteoroloji Ha· 
berleri 

13.50 ı ÜRK MOZiGI 
Çalanlar : Vecihe, Ruşen Kam. 

Reşat Erer, Cevdet Kozan. 

1 - Okuyan : Sadi Hoşses 
14.30 Müzı k ( Riyaseti Cumhur 

Bıındosu · Şef : İhsan Künçer) 

15.15 - 15.30 Müzık (Dans Mü 
ziği - P,) 

18.00 Proiram 

18.05Mcmle1..et ~aat Ayarı, AJANS 
ve Meteoroloji Haber.eri 

18.25 Müzik (Radyo Caz O, hst· 
rası) 

19.00 :f, rk ~üıiti: Halk Tüıkiilerı 
-Mahmut Kıırındaş ve Sadı Yaver 
Ataman. 

19.15 Tütk müzi~i 

Çalanlar : Vccıhe, Reşat Erer, 
Ruşen Kam, Cevdet Koz.ın. 

1 - Okuyan : Radife Neydik 

20.00 Konuşma 

20 15 Türk müziği (Fasıl heyeti 

7 

= 
Sayın abunalarımıı.• 

Ev de41ftlrme~ mev•'"'' 
oldulundan tevzlatta yanllf' 
hja mahal kalmaması ıçlll 
yeni ıa,ındı§ınız evin adr• 
•ini ldarehanemlze blldll" 
menlzl rica ederiz. 

TÜRK söıO 

Halkevi reis!iğinde 
Fotoğraf kursu kayıtla 
rına başlandı . 

Evimizde umumi ve nazari b 
fototrafçılık ku•su açılacaktır. J( 
sa devam f'tmı k istiyenlerin erı 

ğ't orta mektep ~o' sınıfına k• 
okıımuş olmalaıı şarttır. 

Bu şartı haiz olanların bir h• 
zarfında cvimi7:e müracaatla ,d 
rını kaydettirm·leri ilin olunur. 

Kursun başlayacağı gün •Y'' 
bildiıiltcektir. 11172 4-5-1"' 

21.00 MÜZÜk 
şer : Necip Aşkın) 

22.00 Memleket saat Ayarı. f>. 

haheıleıi, ziraat 1 fabeıleri. 
22.15 Konuşma (Ecnebi Dıtıer 
2'.!.45 Müzık (Cazband :_ pı.) 
23.'l5-23.30 Yarınki Progı•111 

Kap ı nış. 

________ _,, ________________________________________ _ 

Yazıhane nakli 
Avukat Macit Güçfü ve Abdullah Tüdrncu yazıhanelerini 

cadduinde Namık Kemal mekteui kartısında doktor Melık 

nın alt katına nıkletmişlerdir . C. 

AI~Si:RAY TAN Sinerıı35' t, 

-si NEMASINDA 

Bu Akşam 
~ö~ectjiiniz, Bütün Gençliain 
Rüyasınt Tekmil Kalplerin HOlyaıını, 
Hep Gönüller1JL Aczu.awıu Y.ptan 
GINGER ROGERS 

DO C LA S FAIRBAN~S Jr. in 
Ş.haue T etnailf eri 

SEVDA 
KAMP 1 

AŞK .. MUSiKi ... GENÇLiK ... ve .. 
GÜZELLiKLER ..•. ŞAHESERİDiR 
iLAVETEN : En So~ DUmua 

Haberi eri 

Bu Akşanı , 
T Ü R K M ·k· · · Gii''' usı ısının .. JI 

Parçalarile süslü Nefis, Nuk İ 
ve Çok güzel bir fılm oll' 

Gör~c~ğiniz 

·-·-·Ali BabanırY 
• 
t MİRASI 
~ ~ - ·TÜRK< E sözLO. • 

el 
Büyük Şark Fılmini Su• 111 

G 
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TÜH.K SÖZ Ü l Asri sinemada 

GAZETECİLİK-MATBAACILIK 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

lürksözü il Türksözü 
matbaası 1111 Cilthanesi 

getirttiği zarif 

t ip harflerle 

~· ,,, c ılaplar, mccmua1ar, gazeteler, 
edvellcr, çekler, biletler, kart· 

\it' 1 hu il er, haritall\r , planlar, mak-
tlar . her hoy'1a defterler, 

Renkli afişler 

v 
be her türlü resimli \'e renkli 
~Skılar sürat ve nef:ısetle tab 

•lır . 

il 
1 

1 ! 
l ı 
i 
1 ı 

1 

l r 

• 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 
görmek istiyorsanız Türksözü 
Cıldhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, biilgede ancak Türk· 
söıilnün sanatkar mücellidioin 
elinden çıkabılir . 

-
~dana Hususi Muhasebe müdürlü-...... 
~tınden: 

Süvare 

8,45 

Türkçe 

Bu akşam 
Matine 

2,30 

sözlü - Türk musikili 
Ramon nuvaro - Madge evansıo şaheseri 

( Racanın Hazinesi ). 
Ahenktar bir musiki - ince müessir bir aşk mevzuu 

Yüzlerce kişinin alkrş tufanları içinde devam ediyor 

Bugün gündüz matinede: iki film 

1 
Racanın hazinesi-Öldüren At 

Tel~fon : 250 11164 --------

Kadın 
B. 

şapka 

KETİ 

• 
evı 

Arzu edilen model üzerine yrni \e ıemir y; pılır 

Adres: Yeni postane karşısı No:20 1 
11 149 6 

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

t-~ l - Aşağıda sahiplerile cins, mevki ve mnnammen bedelleri yazılı 1 Yeni çıkan kan Ur: Ve nizamlar 1 
~~ menkuller, vergi borçiarının temini tahsili için açık aıtırma ile satı C 

'•rdır. -----
'~ t2 - Açık artırma, 939 senesi ikinci teşrininin 24 üncü Cuma günü iş ihtilaflarını Uzlaştırma ve Tahkim 
'}10) da yapılacaktır. Nizamnamesi 

~Ilı - ihale vaktınden evvel Maliye veznesine yatırılmış bulunması la· 
~elen pey parası miktarı, aşağıda gösterilmiştir. Kararnam«" No: 2110565 

~~l - isteklerin muayyen vakıtte Vili1et idare hr.y' etinde hazır l ulun· 
~tı ·ı· t 1 an olunur. 

'~ı' 1 
Kapu N. Mahal!esi Sahibinin adı Muhammen B. Pey P. 

~., 
Lira L. K. 

ı 
3 

17 19 Hamamkurbu Memili oğlu Nazım 800 
, 

8
9 79 (Eski tabakhıne) Müslüman oğlu Mehmet 1800 
l • ,. Da bağ Mehmet veresesi l 300 

60 00 
135 00 

97 50 

4 - 7 - 11 - 16 11173 

Yeni Açıldı 

Bayanlar Dikim Evi 
ı" ; ~rzi : 

~ I{ t : 
Necmiye Mutdoğan 

Mahkemeler arasından g.::çen caddenin 
Üzerinde 33 Numaralı Ev. 

"\ ---~~ 
"c ~ ~~t >'ıın meraklısı Sayın Bayanlar el1>iselerini Avrupadan lnısu~i suret. 
ıl 1~~tdiğimiz mo..iellerden seçecekler, keseye en uygun bir ücret mu· 

~ tuv le büyük bir dıkk.:ıtle hcızırlanacak olan Son davre zarif elbise 
~etlere sahip olacaklardır. 

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

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

• Dünden artan -

11 inci madde hakkında : 

Bt'ş nüsha o1arak tanzim edilecek yazının birincisi iş Dairesinin ilgi· 
li teşkılatına, yani o işverenin muh3bere etmekte bulunduğu iş Dairesi 
Bölge Amirliğine veya Şube Mudürlüğüne, ikincisi o mahallin en büyük 
müıkiy( memuruna (yani İşyerinin bulunduğu mevkie göre Valiye veya 
Kaza Kaymakamına yahut Nc1hiye Mıidürüne) Vf'rili r. 

lşyeri Vilayetin Merkez kazası veya nahiye hudutları içinde ise işbu 
ikinci nüsha doğrudan doğruya Valiye verilmek lazımdır. 

Üçüncü nüsha, işy~rinin bulunduğu me~kideki polis veya jandarma 
karakoluna verilir. Dördürcü nüsba l~veren veya İşveren V ~kili nezdinde 
kalır. 

İşyerinin Lir veya Lıir kaç yerine asılması emrolunan evrakın askıda 
bir hafta kalması Kanunun istihdaf eylediği maksatları temine kofidir. 

Nızamnamenin müteakip maddelerinde beş nüsha olarak tanzim edi· 
leceği tası ih edılen evrakın tevzi ve ilsakında da bu yolda hareket edıl
mesi g,.rektir. 

l 2 nci madde hakkında: 

Hu maddeye göre sec;im "Tayini Esami" suretile yapılacağından rey 
pu:ılalarının toplanması muayyen bır usule tabı olmayıp her ışyerinde tat. 
l>ıki en kolay tarzda icra olunur. 

l.fölge Amir ıiklerı tarafından işyerinde seçim sandıkları yaptırmak ve. 
y1 s31r teılibat aldırtmak lazım gelmey p <ıncak kendite-rine müracaat 
vuku bularak fıkır dauışıldığı takdırde lfölge Amirleri vazıyetc U) gun 
bazı tavsiytlerde bu'unabılıı ler. 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri Adana Askeri Satınalma komisyo 

PAMUK ve KOZA 
-

CiNSi 
KiLO FlATI 

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

-~ ·- - 6,50 7 
-Ma. parlıl'I 

-
30 -

• 32,50 
-Ma. trmiıi • -28 29 - -
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Simit .. 
Livrrpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

3 I 11 I 1938 iş Baukuından alınmıştır. 
Penc Sontillt 

Lire• HaZlr 6 26 ı---Rayifmark 
Vadeli 1. 5 -80-

Frank (Fransız ) · 

~~ -- 80 Vadeli 111 5 Sterlin ( İngiliz ) 'i4 
Hind hazır 5 1 64 - Dolar ( Amerika ) 

I ~ Nevvork 9 97 - Frank- ( İsviçre) 

T. iŞ BANKASJ'- 0ın 

1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

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

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Lirahk 2.000 Lira 

5 • 1000 • ~.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 Bankasma para yıtırmaklı, yalnaı para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

nu reisliğinden: 
Cins Mikt111 Wubin au n l td~li lk 

Kilo Lira Lira 

Pirinç 20000 4800 360 
Kuru Fasulyı 33000 4290 321 75 

1 - Adına garniıonu ihtiyıci için cinsi ve milctarlarile muhım 
bedelleri ve ille teminatlara yulcandıdar. 

2 - Bu mıddelu Adanada 11lct1i satın ılmı Lcmi&)cıur da f / 1 
939 Pazartesi fÜnÜ saat 9 da pirincin ve s11t 11 de kuıu fasuly 
eksiftme•İ yıpılacalchr. 

3 - istekliler şartnımuini htr gün le omİs) orıda gört biliı in ve ~ 
li günde ve saatlardı tt minatl11ilf' biı)iltte n unc11tl1rı ilin olurıur. 

20-2S-29-4 1tl32 

---------------------------------------------~ 
Hililiahmer civarında istiklal 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

Geziden avdet etmiş ve ha~talarmı kabule başlamıştır Evini 
muıyeoehanesi üstüne taşımıştır. 1l086 21-lÔ 

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı 

G t ziden avdet etmiştir. Her g 'jn sa~ahdan akşama kadar hastılt" 
nı istik lal okulu kar şı sındaki muayen ı hanesinde kabul eder. 

23 - 30 11087 

Satılık motosiklet 
lngiliz Arycl markalı 7,5 beygi r kuvvetinde sibıplı az kullanıl-'1 

motosiklet ucuz bir fıatla acele satalıktır . lstiyenler hüku n et cİ\' 
Ulus parkı karşısında Bizim bisikletçi N cip Ôzyazgan ticareth 
müracaat etsin. 11166 1- 2- 3- 4 

R. C. A. Radyoları 
ı d • 

1 g e 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Re 
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