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TÜR SÖZ -· 
Sahip ve Baştn-Jharriri 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onaltıncı Yıl - Sayı : 4626 

Telefon: 3lö -ADANA 

Adanaya gelen kafileler 

Felaketzedelerin 
Bakım işleri 

--- * 
lhtlrer ili• Erzfncenlı 
annenin ç 0 k ••Y•nı 
d 1 k k • t lntlb•l•rı 

• 
\ı" Z.:l~C'le mın~akasmdan Anadolunun 
ılhas<ıa cenup taraflarına felaket· 

zede ııe'Ykiyatı hararetle devam et· 
~ektedir. Bu meyanda fehrimize 34, 
J{ ataya 240, Mersine 46, Antebe 122, 

•yserlye l87 felaketzedenin tekrar 
yola çi)lartlflı&ı bildirilıııi,tir. T e,.elli 
Ye yardıaa ~bta t d '1ut . . ç va an aşları mızm 

llA ıs~eklerı .)'t:rine geti .1 '-t d" 
Bu ·u'- b" . rı meıı. e ır. 

J ıı. ır sanuaıiyet v ( 
catı içinde k d e fe kat ku. 

e er ve t l tahfif edildiıt" . . ız ırap arynı• 
,ını söyle~· f ı·k eleler sekt t ., en e a etze . 

ne ve saıt•ı.ı• 
-~ '3'F ~ad l · · -t Yer•••~ta, 
si\. etnuımdtt d~ ul ı91n pualarJDı ek.. 

c ır er Bir L d 
•nala görUfeıa .ı . . &t'&a &Jı· 

Y•,..ı ıbır C'r • 
anne ezcUınlc ~u la .. ,.... ~Deaıılı 

• Y n rı soylemiştir : 

:-. Bır kere du1unun oğlunı 
Mazı,ya duşunuo B f l. • • . 
geldiği k · u. e aket başımıza 
sa d ? va ıt ya şımendöfer olm•· 
AÜ..: . . O zaman biz ne yapardak ? 
1'" • a ve İsmet lnönUne 'çok ,ak.ur 
• ·b--dcıia-i Aaıay.ar~l\11 eD aaak 

Ve •k 
ııollt ••s12 kalmıf yerlerine kadar 

. u. Htkiuıetc ve millete minneti· 
~•z bu.vuktur .. Tanrı orduva ha~ ağ· 
rıı11 •er • ~ 
I k mesın .. Bize tokat kahpe f e· 

b~1.t~n geldi. Kadere karşı ne di .. •e• 
' ırız k" y -' 1

' er de yar gibi oynakmış 
•cıcr .. VeE 

D &aız ve zalim . 
Un t•L _ · . 

l.k IU"lnıızc C)78 k" "l"k b" f . . dudc katil . ~ . ışı ı ır e· 
tirılaıiftir . esı gclmış ve yerleş· 

GÜNDELİK SlY ASİ GAZETE 

Numan ftlenemencioğlu 

5 Kuruş 
10 K. Sani 940 Çarşamba 

., 

Türk-Fransız - lngiliı 
mali paktı ipızalandı 
Numan Menemencioğlunun Reisliğindeki Türk 

heyeti bugün Paristen memleketimize Hareket etti 
Paris : 9 (Havas) - Bay Menc

menciotlu riyasetinde bir kaç hafta· 
danberi Pariste bulunan ve Fransız 

devlet adamlariyle Türli· Fransız İngiliz 
mali iktisadi görüşmelerini yapan lie· 
yet burada~i vazifesini bitirmiş bulu
nwyor. 

Türkiye Cumhuriyeti hükumeti ile frADI• 
ve İngiltere hükumeti arasında iktisadi 
ve mail bir anlaşma meydana gelmif 
ve muahe~e dün akşam lng!liz ~üyük 
elçisi hazır bulundu,u hald~. Fransa 
Başvekili Bay Daladye ve Türk heyeti 

( Gerisi 6çüncü sahifede ) 

Sovyetıerın 44 üncü fırka,. 
sını Finliler dün mcthYett,niş 

. . . 
Fin kuvvetleri bu muharebede 100 top, ® tank w~ o~ ,.,.hh gfpmo~J!le 

278 otomobil, bin yüz beygir ve daha birçok ıvalzeme almışlar 
ı 1 

LoaPJ-a : Ş ( Roytcr )- .Şimalde 
Finlandi1a - So.-yet harbiac dair 
gelen haberler pek muhimdir. Soumu
salmi bölgeııiode dun yapilan ficldetl i 
bir muharebede Fialil.eria .. UacU 

So•yet fırka"anı tam&JUA ~h.a et· 
,tijdui bildiriliyor • Finliler burada 
Sovyetlerden ıqo top , 40 tank , 10 
zırhla otomQbil, 278 otoaobil, 46 ot•• 
matik tufcnk. , 1100 beygir iifiaaa 
etmişlerdir. Finlandi_yalılar, harp sa· 
hasmın temizlil,ine ve ganaiminin ta· 
dndına devam etmektedirler . 

V n,ington : H ( Radyo )- Ame · 
rika hukO meti , Sovyet--Fin muha· 
snmahnın bidayctindenberi Finlaodi -
yaya karşı musbet bir şekilde alaka 
ve muhabbetini göstermektedir. Ame· 
rika Kızılhaçı yaptıgı yardımlardan 

başka yeniden yardım }arda buluna-
c~tır. 

Kan.ada J:\.ı~acında Finlilere 
yardım olmak Uzere 50,0QQ dolar 
Ycrmittir . 

Londra : 9 ( .Reyter ) - SöylCD· 
digi~e söre lnplis t'f.i fartisi , Fin· 
laDd•.Y•!• bir delege gönderecektir. 

Lon~ra : 9 ( Royter )- Ruslarm 
Manerhaym hattına y~ni bi; taar 

ruzdan vazi'eçtikleri anlaşılmakta· 
dır . · 

Arjantin hükumeti bili faiz pa
rası istenildiği HD!an ödenmek şar 

til,. elli bin ton but?ayı Finlandiya 
emrine tahsis ctmjştir . 

~'"'"'."-~~~~~~~~~~~~~ 

Uzak Şarktaki Harp 
, , ? 

ÇjnJjler J:)ört 
şe,~ri al~ılar 

Şangbay: 9 (Radyo) - Cebhe
lerden alınan malumata göreÇin kıt· 
aatı Natııi istikametınde ileri hare• 
kete devam etmektedir. Burada çin· 
liler iki kasabayı istirdat etmiflerdir. 
Bu bölgedeki muharebe devam etmek• 
tedir. 

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

Tebligat 8. Çemberlayn'in nutku 

Konkaag demir yolu civarıııda 

ÇinHler ilr..i 7ehri ve muhim ~ir İs• 
tasyona ele geçirmişler ve bıı suretle 
Japon kuvvetlerini iki mtthim muva· 
sala battandan mahrum bırakmıplardır. 

Heri hareket devam etmektedir. 

Adli teşkilatın va .. ·f 
1 

. 
c.ı e erı 

Sekiz 2ündenberi tatbik d" 
mete başlanmış b 1 c ıl-
gatın posta ile u unan adli tel,lj. 
adliye teşkilatı:apılm~sı dolayısile 
Adliye Vekalet.'" l~kazıf el erine dair 

• 
1 a a ahlara b" r, ım yaprru t ır ta-

şır. 

V ckilet bu tam· . 
d . ımındc p t · arcsınc ·· d . os a ı· 
h lck 

gon erılccek Form·· ıı 
a ında 1 u tr 

•Yrı ayra • hyapı acık muameleleri 
ıza ctmckt hk .. 

ınc,,\cuflara e, ma um ve 
ceza evi . )apılacak tebligatta 

crı müdür . 
!arının ltQI• 1 le .. veya gardıyan· 
hukukuna ~~ .. ,~oıtermesini, amme 
müddeiumumilik Qlc eden ,işlerde, 

' &orgu h"k" ı· · ceza mercilerinde a ım ığı, 
rı tevdi 1 k 

~vrakin resmi m·· o unaca 
urıaelit -

lik hükümlere tabi b l ı ınutcal 
u unduı1. · · 

ayrıca posta pulu 5U ıçın 
t Y•pıştıralmı 

tnı, telgrafla tebliğe dair 1 ya~-
zamnam b-k·· . . o an nı- ı e u umlermın şimdilı"k .. 
ıene ger· L. k uç 
dl 1 uıra ıldıtına bildirjlmekt 

r. e I 

'' Türkiyeye saınlmJyetlıoizl 
izhar etmekle kalmıyacağız 
KAHRAMAN TÜRKiYEYİ ZELZELE FELAKETi YILDIRMIŞ OEGILDIR; 

INôNüNÜN DiREKTİFLERiYLE BÜTÜN TEDBiRLER ALINMIŞTIR 

Londra : 9 (Royter) 
ÇemberJayn Londrada bu· 
gün mühim bir nutuk irad 
etmi~tir. Baş"ekil nutkunda 
Türkiyedeki ı.elıeleden 

bahsederek lnğilterc ve 
Fransanın buna lakayd 
kalmadığını söylemiş ue 
şöyle demiştir : 

Tiftif fiyatı yükseliyor 
latanbul: 9 ( Hususi ) - Tiftik 

ve yapalı ihracatçıları bir liti düo 
zahire borsasmda bütün tüccarlann 
iştirakiyle bir toplanb yapılnuşbr. 
Toplantıda bu iki maddenin harici 
piyasalardaki vaziyeti görüşülmüş 

ve yeni fiyatlan teıbit edilmiıtir. 

Bilhassa tiftik fiyatlan son Pir haf· 
ta İÇ.inde 10 bin kilo Ankara tiftilj 
1~5 kuruştan barice sat,lmışbr. Bu 
geçen haftaya nazaran bet kuruş • 
yüksektir. 

- " Bugün samimi 
duygularımızı dostumuz 
Türkiyeyc iıhar ediyoruz. 
Müttefikimiz Türkiye har· 
be girmedi, fakat zel1ele
den zayiat verdi. Biz 

> ..................................................... ., 
1 i • 
! i Balkan Antantı Konseyi i 
i Şubat başında toplanıyor j 

Türkiyeye yalnız samimiyetimizi i:r.
harla kalmayacak her türlü y;trdımı 
yapacağız, Kahraman Türkiyeyi bu 
felaket asla yıldırmış dekildır. Tür
kiyenin şefi ismet lnönünün yüksek 
direktifleri ile her türlü tedbirler alın· 

.. 
/ngıliz' lıo§t·eki ba,f Çenberfa,-rı 

mıştır ... 
Çembnlayn nutkunda Almanya-

nın vaziyetinden bahsetmiş, bu günkü 
Alman şeflerini Alman milleti başında 
tetarsa harp mes'uliyetinin kendisine 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

• • i Londra: 9 (RoyteP) - Bal· i 
i kan Anlentı lçtlmaını Belgr•d·, i 
i d• •ub•t ·~ının ikinci, UçUncU i 
i ve dlrdUncU gUnlerl ~•P• · i 
i c•kbr. i 
i ! : ................................................. .., ..... ... 



Sahte : 2 

. Çok mühim bir 
döviz kaçakcılığı 

Banker raf ael suç 
üstü yakalandı 
fıtanbul : 9 ( Hususi ) Seneler· 

denberi memleketimizde döviz ka· 
çakç.ılıği yapılmakta ve zabıta ta 
rafından takip edilmekte bulunan 
bir müesse1enin faaliyeti dün bir 
cürmü meşhutla kati surette tesbit 
olunmuş veı hadise mahkemeye inti· 
kal etmiştir. 

Hadise şudur: 
6 Sene evvel Galatada banker 

likle meşgul Raf ael Y ahvi birader· 
lerin burada alıp hariçte tediye, ha
riçte alıp burada tebiye etmek usu 
lilc döviz kaçakçıl!ls yaptıkları ha· 
ber alıamıt, Rafael ve binderleri 
yakalanarak mıhkeoıeye verilmiş . 
bt kili dellit Wunm•htınd• o 
mman beHet etmışlardi, Bununla 
beraber zabıta, mezkür müessesenin 
Türle para11n1n lcıymetini koruma 
kanunlarına ıykm hareket ettipi 
tesbit etmiştir . 

Nihayet geçen sene Beyotlunda 
ki Kıazuk ecz11ne1i sahibi Muhiddi
nin annesi Lôtfiyenin Hacca gitmek 
için yola çıkmadan önce Yahvi bi. 
raderler vı11tısile burada verdiji 
1000 lirayı' Suriyede bir yerden 
aldıklan tesbit edilmiştir. 

Bu hadise üzerine tahkikat de
rinlqtirilmiı ve Lütfiyenin ifadesioe 

1 müracaat edilmittir. Bayan Liitfiye 
bu para işinde Avukat. vasıtalile 

Yahvi biraderle temasa geçmiş ol· 
dutunu söylemiştir. 

Y ahvi müessesenin döviz kaçak 
cıhtı yıpbtı bu suretle kiti bir şe· 
kilde anlaşılınca zabıta bir cürmü
meşhut tertip etmeğe karar vermiJ· 

( Gerisi altma sahifede ) 

, ........................ _ ....... , ..................... -......... ...... 
haberner 

Mühim bir derdin halli 

Sanat okulundan mezun 
olan talebeye A 

sermaye 
Haber aldığımıza göre Maarif 

Vekilliti sanat okullarında müte· 
davil sermaye ile İş yapma vazi • 
yeti etrafında bir talimatname ha· 
z1rlam•ş, tatbik mevkiine konmuş· 
tur. Mütedavil sermaye işleri bu o
kullarda son yıllarda oldukça ehem· 
miyet kesbetmiş, bu şekilde iş )a· 
pan unat müeueaeleri cotalmıı

t1r • 
Yeni talimatname hükümlerine 

iöfe, mütt-davil ıermayenin bütün 
tahvilit ve tebeddülat. bir muha· 
ıebe tarafından talcibr:dilecektir. iş· 
ler çok oldutu zaman Maliye Ve. 
kiletinin muvafakıtile Maarif Ve· 
killiği tarafından kifi miktarda me· 
mur tayi ı olunur . 

Okulun mütedavil sermaye ka 
sasmda hiç bir zaman üç yüz lira

- Gerisi altmcı sahifede -

Eğitmenlere fidan 
veriliyor 

41 Eğitmene Ziraat Me!Ctebinin 
yeti~tirdiği fidanlardan 165 Man · 
darin, 165 Turunç, 325 Zerdali, 
185 Okaliptüs, 185 Gazorina, 85 
Yeni dünya ve ikişer kilo da tohum 
olarak Okaliptüs, Gazorina ve pt· 

rasa verilecektir· Eğitmen olculu o 
lan yerlerde ikişer dönüm fidanhk 
ve.beşer dönüm de koruluk tt'sis e 
dilecektir. Vilayetçe bu yolda icab 
eden tetbirler ahnmıştır. 
• 

Halkevimizde 

Fotoğr•fcıhk kursu 
bugün açılacak 

Halkevleri ar tube11 tarafından 

açılacatı daha evvelce ilin edilmit 
olan fototrıfçılık kunu bugün 1Ut 
17 de halkevinde açılacaktır. mem 
leket için J>elc bayırh ve isabetli bir 
düşünüş mahsulü olarak rhazırlanan 
bu kur~tan iyi randman elde edile
ceği ümit edilmektedir. 

Kaybolan inekler 

YunusotJu köyünden çiftlik H· 

bibi maliye memurlar1ndan Salibat. 
tinin ilci bış ineğinin kavbolduğuna 
dıir v.ki şikayeti üzerine yapdan 
aramada inekler Misis nahiyesine 
bağh Kürkçüler köyünde bulunmuş 
ve sahibine teslim edilmiştir. 

YENi NE,RIY~T 

Havacılık ve spor 

Havacıhk ve spor mecmuas1nın 
254 inci say111 çıkmıştır. Çok güzel 
yızalırla dolu olan bu mecmuayı 

tavsiye ederiz, 

Bahçe sahiplerin 
parasız fidanlar 

Ziraat vekaletinin Tarsus meJ 
fidanlığından 4800 kaysi' şeftali, el 
ma, Trabzon hurma11 aşıh fidaoJ,ı 
Adana Draat müdürlütü tarafmdall 
bahçe sahiblerine meccanen datıtı· 
lacaktJr. Hakiki bahçe edinecek o 
lara taahhüt mukabili bu fidanlar 
verilecek fakat laahhüdünü ifa et· 
meyenlere fidan bedeli tazmin etti• 
rilecektir. Bundan maksat da medl 
lekete en makbul cinsten Hülii ıef• 
talisi, Hülü yarma şeftalisi ile kıY' 
sının erkeaci tüysüz ve şekerpaıf 
nevileri, yeşil ve Nrı Trabzon bur 
ma11 çeıitlerini bölgemize yıyj 
ve intişar1nı temin etme~tir bu fi 
lar 3- 4 yaşında en iyi çeşitlerd 
dir, 

Cümhuriyet ilkokulu fa 
talebelerine yardım 

Şehrimiz Cümburıye t illcok.J 
talebelerine, mektep Himaye ti' 
yeti tarafından elbise , ayakkabı ;l 
çama11r verilmiıtir. Bu suretle 1 
çocuk giydirilmiştir. 

. 
Milli piyangonun yenı 
planında değişiklik 

Milli piyango idaresi bu ayın 

birinde bitecek olan üç keıidetf 
tertipten sonra ıene üç kf'fide 

bir plin daha hazırlamışhr. 
plin eski plandan farkhdır. y; 
planda hirinci keşidenin büyük ikr' 
miyesi 80 bin ikincinin 100 bin, t 
çüncünün de 150 bin lirad1r. y,; 
planda üç keşidede de amorti ""' 

Venedik şehri 
, d1r ve birinci ve ikinci keşide bi 

leri, birer, üçüncü keıide bile 
ikişer lir aya sablaca"tır. Bunlard" 
başka yeni plinda mühim yenilik 
şudur: Şimdiye kadar biletler 

Macar hariciye nazm Çaki ile 
ltalyı hariciye nazm ,Ciyano Vene
dikte görüıtüler. 

Adriyatik deniD üzerinde bulu
nan Veneditin lakabı " Bahk şeh 
ri ,, dir. Zira sokakl•r1ndan bir çok 
lan suya dalmıı vaDyettedir. 260, 
245 nüfuslu olan bu tarihi belde. 

şimdi, ltalyanm bir vilayetine mer 
kezlik eder. ince sanatlar mektebi; 
kraliyet ilim, edebiyat ve sanayi en
düstrisi vard1r. 

Birinci derecede müstahkem 
mevki ve bahri üstür. Burada büyük 

bir de radyo merkezi mevcuttur. 

360 ada yahut adacıktan mü. 
ıakkep bir sığhk üzerinde kain bu· 
lunan V enedik bqhca üç kısımdan 
tctekkül eder : 

Birincisi Guidecca ki, Venedik. 
ten 400 metre genişliğinde bir ka
nalla aynhr· Büyük gemiler burada 

00N0N MEVZUU 

seyrüsefer edebilirler. S harfi şek· 
!indeki büyük kanal da 37()() metre 
uzunluğunda ve 45 ili 72 metre de 
rinligindedir. Asal şehri ikiye böler 

Şehirde kanal halinde binlerce 
sokak vardır. Buralarda gondol de
nen zarif kaflldarla dolaşıhr. Mama 
fib, şehirde, kanallar1n . üzerindeki 
bulvarlarda ve köprülerde yaya yü· 
rümek tel mümkündür. Mestre köp
rüsü 3602 metre uzunlutundadır. 
22? kemere istinad eder. Ourinden 
şimendifer geçer. 

Saint - Marc ' kanalına kadar u. 
zanan liman, Avusturya işgali esna 
sında ihmal edilmi~ti. Bugün, hem 
askerlik, hem ticaret bakımındın 

ltalyada hirinci mevkii işgal etmek· 
tedir, 

Buna ratmen büyük yolcu ge. 
mileri rıhtıma )anaşamazlar, 

Vened:k hububat, ipek, inşaat 
malzemesi ithal eder. Bilhassa lüks 
eşya yapar : Züccaciyesi, dantelisa, 
ipekciliği, masun dericiliti, mobel· 
yesi, bronz eşyası, mücevheratı, mo 

bir, beşte bir ve m11f olarak satı~ 
yordu. Yeni planda biletlerin be~ 
onda birliktir. F akıt istiyenler bi 
on parçasını birden alabilecek, 
suretle mesali 150 bin lira bü 

zayikleri, mercancılıtı, bas1r örme· ikramiye kazanın talili bu 
ciliji meşhurdur. tamama sahip olacakhr. 

Bundan başka bahriye inşaatı da ile· 
ridir. Zenginliğinin başhca menbaı
m turistler temin eder. 

ŞEHiRDE HAVA 

Venediğin ismi, Atillanın önün· Şeb · · d d- -k - -
d 2 d k .. r1mız e un go yuzu 

en 45 e açan Venet ,, lerden ·· ... 1 ·d· E k le 11 dfl' 
alınmadır. Onlar buraya sığınmış. ruz~aburJI 1 ı. t n ço sıca 
1 ..J 1 Cefl muş u. anu. 

Bu kavim kendisini Bizansa bağ · 
11 yan bağlardan kurtulmak için bir 
as1r müddetle çabaladı ve kendine 

mahsus bir hükumet kurdu. Vene· 
diğin tarihini tetkik, ayrı bir mev· 
zudur ki Osmanlı tarihiyle de 11kı 
bir rabıtası vard1r. 

-----------------------
Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ti 
Hava kuvvetlerlmlzln f" 
l•lmaaına r•rdım edınt'' 
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Felaketzedelere 
yardım listesi 

Lira Kuruş 

30404 36 

12 60 

88 6-1 

25 00 

42 82 

ıs oo 
25 91 

10 00 

5 00 
55 25 

11 65 

10 00 
9 99 

56 00 

5 00 

63 20 

93 65 

25 27 

253 

37 

400 
10 
10 

1 20 

272 

50 
15 

54 

33 

30 

71 

00 
00 
00 

00 

00 

oo 
16 

65 

33 

Tebcrrü edenin ıımi 

Dünkü yekun 

Halkcvi salonunda 
kullanılın kutulardan 
çıkan 

Kurtuluş bayramın· 
da takılan rozet ha· 
sıfatı. 

Şemşiyeci Cumali 
Erinmez 
Seyhan tapu dairesi 
miidürlü~ü memurları 

Kurttepe köyü adına 
Hususi muhasebe 
tahs:ldarı 

Avukat Yakup Sami 
Doğuhan 

Mesut Akhun 
Zaytin köyü halkı 
tarafından 

Kestel köyü halkı 
tarafından 

Gazi okulu talebeleri 
Adana nüfus müdür
lütü 
Hacı Hasankoyü na
mına 

Sıhhat müfettişi bay 
Nihad Erol 

Deniz kuyu~u köyü 
tarafından 

Erktk lisesi öğret
men ve memurları 

Ergirler fabrikası 
işcileri 

Asri Sinema tarafın· 

dan gösterilen fılm 
gayri safi hasılatı. 

Kaba .sakal köyün· 
den ırönderilen buğ 
day ve arpa be.deli 
Aral şirketi nam mı 
Gani Girici I 
~tor izzet trahum 
UilSt.bao . b b" . . eaı aş ta-
ıbı: ıkinci 'il f H.. e a 
useyin İfı bolat 

haoıam Kurbu 
h il 

• rna. 
a esınden 

Su işlari mühandis 
ve memurları 
İsa Şakir 
29 teşrinevvel ilk 0 . 

kulu 

Nırnık Kemal ilk 0 • 

kolu 
Maarif müdürlüğü ve 
memur lan 

32,115 49 
Umumi Yekun 

Çörçilin ceph . . 
eyı 2ıyareti 

,·----·----·------·------------------------------, 1 Dünya halb>eroerö 1 
L,------------·----------------~-~ 
Dikili ve Bergamada 
Dün Zelzeleler oldu 

DiKiLiDE GEÇEN ZELZEDE SU FIŞKIRAN YERDEN 
SULAR DAHA FAZLA FIŞKIRMAitA BAŞLAD~ 

Ar.kara: 9 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Dikilide dün üç zelzele ol· 
muştur. Zelzelenin birisi 1 ı saniye 
sürmüş ve orta şiddet de olmuştur. 
Geçenki ıe\zelelerde su çikan yer· 
den sular kuvvetle fışkırmata baş
lamıştır. 

Gelen malümata göre, Berga· 
mada üç zelzele olmuştur. ikinci 
zelzele şiddetli olmuş ve i\ltı saniye 
sürmüştür. Bu son zelzelelerde, ha· 
sar olmadığı bildirilmektedir. 

Buraya gelen hab~rlere göre, 
Gümüşhanede de zelzeleler olmuş· 
tur. Şehirde yıkılma tehlikesinde bu 
lunan 40 kadar ev tahliye edilmiş · 
tir. Bu bölgelerde karın kalınlıflı 60 
santi metreyi bulmuıtur 

Zığana, Kop Spikör dağları te-
mamen karla mesturdur. 

almanyadan tayyare ile 
eczayı tıbbiye gönderildi 

Ankara : 9 ( Hususi ) - Alman 
hukômeti iki tayyare ile lstanbula 
eczayı tı~biye göndermiştir.Fon Pa· 
pen Hariciye Vekilimeze lstanbul
daki Alman hastahanesinin de fe. 
laketzedelere tahsis edildiğini bil. 

dirmiştir . 

Ruzveltin nutku 
Vaşington : 9 ( Radyo ) - Ruz

velt bugün Amerika meclisinde nu
tuk söylemiştir. Ruzvelt dünya va· 
ziyeti karşısında Amerikanın duru· 
munu gözden geçirmiştir. 

Parti Grupunda dün 
vekillerimizin izahatı 

lzmirde selin 
tahribatı büyük 

Ankara : 9 (Hususi muhabirimiz
den) - Gelen malümata göre lzmiz 
de sellerin kapladığı araziden sular 
temamen çekilmemiştir mezru arazide 
büyük zararlar vardır. 

Daladyenın geçirdiği 
kaza 

Paris: 9 (Havas) - Bay Dalad 
ye bugün bir lcaza geçirmiş ve a· 
yağı incimiştir. Baş Vekil tedavi 
edilerek vazifesi başına g~lmiştir. 

İngiliz ordusu kumanda
nına verilen Fransız nişanı 

Paris : 9 (Radyo) - lngiliz or
dusu kumandanına Lejiyon donörün 
en büyük salip nişana Gamlcn tara· 
fından verilmiştir. 

Cenubi afrikada altın 
istihsalatı miktarı 

Londra : 9 ( Royter ) - Cenubi 
Afrikada 939 içinde 95,000,000 
lngiliz liraı:ıı kıymetinde altın istih· 
sal edilmiştir . 

Venedik Mülakatı akisleri 
Roma; 9 (Stefani) - ltalya ga

zeteleri Vencdik mülakatı ile meş · 
guldur. Gazetelerin mütalaasına gö 
re Balkan antantı kongresinden ev
vel Yugoslavya - Macaristan ara· 
sında bir konuşma yapıl 'ilah ve 
muallak meseleler hal edilmelidir. 

Hollanda büyük 
tehlike içinde ! 

a\manyanın hazırlıkları 
Londra : 9 ( Royter )- Hollanda 

hududu yakında Rebrin Havzında 
yeni bir Alman karargahı kurulmuş· 
tur . Atır topçu karargahlara ve 
tayyare istasyonları da inşa edil
miştir. Hollanda ciddi bir tehdit 
altındadır. 

Kont Çaki Peştede 
Budapeşte : 9 ( Radyo ) - Kont 

Çaki Venedik görüşmeleri hakkında 
hükumetini tenvir etmiştir. 

Romen hariciye naz1rının 
Romaya gideceği yalan ! 

Bükreş : 9 ( Radyo )- Romanya 
hariciye nazın Gı1fankonun Romaya 
gideceti haberi Bükreşte resmen 
tekzip edilmiştir. 

Horbelişanın istifası 

Londra : 9 ( Royt~r ) - lngiliz 
sabık harbiye nazm Horbelişamn 
istifası halckmda bütün dünya mat· 
buatında tenkitler yapılıyor. 

Polonyadaki Yahudıler 
hak kında bazı kayıdlar 

Londra 9 ( Royter ) - Alman 
Polisi, Polonyaya yerleşmiş olan 
musevilerin sabahın yedisinden 
evvel sokağa çıkmayacaklarını ve 
akşam 17 den itibaren sokaklarda 
dolaşooiyacağını ve izinsiz hiç bir ta· 
rafa gidemiyeccğini ilan etmiştir. 

Bay Çemberlaynın nutku 
( Buinci sahifeden artan ) 

yükletileceğini, medeniyet için çalışan 
lngıltere ve Fransanın bütün dünyadan 
yardım görmekte oldu~unu böyle bü· 
yük bir kuvvet karşısında Almanyanın 
dayanamıyacagını haretli bir lisanla 
kaydetmiştir. 

Ankara : 9 [ Husu•i ] - Parti 
Grupu bugün toplandı. Daniliye Ve
kilimizin felaket sahasmdaki tetki· 
katı hakkında verdiği izahat dinlen· 
miş müteakiben Sıhhat Vekilimiz 
tarafından izahat verilmiştir. Mütea· 
ki ben ruznameye geçilmiş ve mü · 
Zakerelerde bulunulmuştur. 

Belçika Hükümeti çocuk
lu Babaları tkrhis ediyor 

Türk, Fransız, İngiliz 
mali paktı imzalandı 

( Birinci sahifeden artan ) 

Reisi Bay Numan Menemenciotlu ve 
İngiliz murahhası arasında törenle imza· 
lanmıştır. Türk heyeti bugün memleke 
tine hareket etmiştir. 

Bir İngiliz gemisi dün 
torpilden hattı 

Bürüksel: 9 (Radyo) - Belçika 
Hükumeti en az üç çQCuğu olan 
babalan:terhis edecekdir. Bunların 
yekunu 8000 kadardır. Terhis edi
lecek Babaların yerine işsizler as

kere alinacaktır. 

İngiliz levazım nazırı 
dün bir nutuk verdi 

Tebrik Telgrafları 
Bay Kasım Ener Adana Belediye R. 

Adana Kurtuluşunun 18 inci yıl 
dönümü münasebetilc Ordu ve bak
kımde gösterilen sevgilere teşek· 
kürler imi sunarım. 

Londra : 9 ( Royter ) - İngiliz J 

Gn. Kur. B•k· Maref•I 
Fevzi Çakmek 

Paris : 9 (Radyo) _ l .. 
. ngıhz bah 

nye nazırı Bay Çörçil d-; 

Londro : 9 ( Royter ) - Bir ln
giliz gemisi bath. Bütün mürette
bat boğulmuştur. 800 tonluk diger 
bir lngiliz gemisi de mayne çarp· 
mışsa da sahile getirilmiştir. 

Londra : 9 ( Royter )- Bir Al· 
man tahtelbahiri bir İngiliz vapu · 
runa tecavüz etmişse de muvaffak 
olamamıştır . Vapurdaki toplarla 
tahtelbahire ateş açılmış ve neticede 

levazım nazın dün gece Fransız 
milletine radyoda bir nutuk söyle· 
miş, totaliterlerin meydan okuma 
harek~tlerine harbe girmekle cevap 
verildiğini söylemiş ve müşterek 
çalışmadan ve kaynaklardan bah· 
setmiş tir. 

Bay Ka.mn Ener · Belcdi·ye Bş, Adar&tJ 
Kurtuluşlarının yıldönümünü a

nan Adanalılara ebedi saadetler di· 
ler sevgiler sunarım. 

. . • un garp ce 
hesmdeklı lngıliz karargah .P . •na gclrnış 
tar. Ge~eral Gamlcnde müteakiben 
karargaha gelmiştir. Ç" ·ı . ... orçı şercfıne 

karargahda bir ziyafet verilmi•t' ... ar. lforsan denizaltı kaçmıştır. 1 

C. H. P. &eneı Sekreteri Erzu
rum Meb,usu Dr. 

Fikri TUzer 
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INOILIZ MATBUA TINDA 

1 NUMARALl 
PATRON : 

GÖRiNG 

ithalat şartları serbest 
dövize doğru temayülde 

• 
Londra : 9 K. seni .. ...----~ ... .... ....-....-..-....-- .. 

azeteler, Göringin Alman 
harp iktiaadiyatını idare 
heyetinin başına getirilme-

ihtikarın önüne geçmek iç.in pi· 
yasanın muhtaç olduğu maddeleri 
dövizle tedarik etmek fikri ileri sü 
rülmüştü. nıtekim ticaret velCili Naz 
mi T opçuoğlu ticaret odasındaki bir 
toplantıda bam deri idhalatı için Os 
manlı bankasının 70 bin lngiliz lira· 
lık bir akreditif açtığını bildirmiştir, 

Akreditif l•t•yen ithalat taclrlerl çoktur. Fakal Oamanll 
banka•• allreClitlf muamele•ı hususunda ihtiyaca kifayet 
ailecek derecede genlf davranmamı,tır. 

sini ehemmiyetle karşılamaktadır • 
Gazeteler Görıngin 1 numaralı pat
ron ve 1 uumarah düşman vaziye· 
tini aldığını söylüyorlar ve diyor. 
lar ki : 

.. Göring, kendi iktisaöi ve mali 
projelerine düşman olan nazi erki 
nına karşı büyük bir muvaffakıyet 

kazanmış ve gözden düştüğü haber· 
lerinin aslı olmadığını isbat etmiş· 
tir. Yeni teşkilat Almanyada ablo· 
kanın tesirleri hıssedilmeğe başlan· 
dığını göstermektedir. Göringin mü· 
cadele için her vasıtaya baş vura· 
cağı ve cebri bir istikraz yapacatı 

tahmin ediliyor . • 

Daily Maily diyor ki : .. Alman· 
yanın hakiki hakimi kimdir? Hitler 
şeftir, hürmet görüyor . Fakat Gö· 
ring diktatör ünvanını almamış bir 
adamın elinde toplıyabileceği en bü-

1 yük kudrete maliktir .• 
Daily Herald da Göringin yavaş 

yavaş hükumet reisi vaziyetine gel· 
diğini , Almanyada mütemadiyen 
artan bir endişe hissedildiğini söy
lüyor. 

Göringe yeni salahiyetler veril
meııi lngilterede hayretle karşılan. 
miştır. Gazeteler diyorlar ki: 

.. Almanyada bütün iktisadi sa· 
lihiyetler Göringin elinde idi • Ye· 
nidcn kendisine salahiyetler veril· 
mesi Almanyada iktisadi vaziyetin 
güçleştiğini gösteriyor. Bitaraf mem 
leketlerden gelen haberlere göre , 
Almanyada mali vaziyet de çok 
fenadır. 

şakalar 

Kedi ile Fino 

Anaç kedi, bir köpek yavrusu 
ile karşılaşmıotı . Kızgın kızgın bak 
tıktan sonra: 

- Sen neye böyle ufak tef ek· 
sin? diye alaylı alaylı sordu. 

Köpek cevap verdi: 
- Seni ısırmıyayım diye! 

Kaçırdım 

Alakadar: tacirlerin ifadesine gö 
re, osmanlı bankasının açtığı bu a 
reditif muamelesi piyasanın ihtiyacı 
nı temin etmege kafi değildir. çünkü 
70 bin liralık akreditif ancak fstan 
bul fabrikalarının deri ihtiyacını te. 
min edebilir halbulei ayni lerediden 
kauçuk sanayii lzmir deri fabrikala
rı da istifada edecektir bundan baş 

ka demir için verilen döviz miktarı 
da ihtiyaca kafi ~ görülmüyor. 

Evvelce de yazdığımız gibi ak· 
rea'itif istiyen ithalat tacirleri çoktur 
fakat osmanlı bankası akreditif ınu 
amelesi hususunda ihtiyaca kifayet 
edecek derecedegeni~ davranmamıştır 

Görülüyorki harp zaruretleri yy 
zünden ithalzt şartlara serbest dövi 
ze dotrü temayül etmelcted' r. Bilhas 
sa Amerikadan tedarik edilecek dt: 

işçi sigortası kanunu 

önümüzdeki Proje meclisin 
ictimaında muzakere edilecek 

BU iŞ İÇiN FRANSADAN BiR MÜTEHASSIS OETIRDIK 

lst;mbul : 9 Hususi muhabiri
mizden aldığım malumata bakılırsa 
iş kanunu hükumlerine göre, çılca . 
rılması lazımgclen işçi sigortası ka
nun projesi son şeklini almıştır. Pro· 
je Millet Meclisinin önümüzdeki 
toplantılarından birinde müzakere 
e<ıilccektir. 

işçi sigortası teşkilatının kuru· 
luş ve işleyişinde müşavir vazifesini 
görmek üzere Fransa devlet şurası 

raportörlerinden Jorj Manye hükii· 
metçe angaje edilmiştir. Mütehassıs 
dün şehrimize gelmistir. Şehrimizde 

bazı tetkiklerde bulunan mütehassıs 
bugün Ankaraya hareket edecektir. 
Yeni kanun projesine göre, her ~çi 
iş hayatına başlamasını müteakip 
devlet tarafından kurulmuş olan işçi 
sigorta idaresine mecbuıcn ve ken· 
dili~inden sigorta edilmiş olacak 
tır. ihtiyarlık veya kaza sebebile iş
ten ayrılanlar iş yerinin vermeğe 
mecbur olacağı tazminattan ayra o
larak sigorta bedelini de alacaklar· 
dır. Vefat vukuunda tezminat varis· 
lerine intikal edecek ve işçi her 
hangi bir sebeple işsiz kılsa bile 
sıgorta devam ed,cektir. 

DUYDUKLARIM ız 

Dr. Ş a h t ı n p 1 a n ı 

Jiitlerin eski maliye nazırı Dr. Schactha mUracaat ettiği gel ~u bozulan 
hesllpl nrı d uzeltdediği söyleniy or. 

lngiliz kaynaklarından verilen bu habere göre Bitler işbaşından uzaklas) 
Soratı asıktı. Arkadaşı sorduğu tı rdıgı Schacht'ın yerine geçen yeni maliye nazırından ve onun par a siyase 

zaman: tinden memnun değilmiş . Dr. Szhııct lliHert" yeni bir maliye planı t ekli t et 
- Çok canım <ııkıldı , dedi. tiği ve Al man maliyesinin ancak bu suretle duzcleceğini söylediği zaman iş 

- Neden? bnşındnn uzaklaştırılmıştı. Şimdi İse A l m:ınyanın mail ve iktisadi sebebi -
- Bir kanaryam vardı, bu sa- abluka harp masr:ıfı gibi seheblcrden busbutun fennlaşnıış bulunuyor . 

bah kaçırdım . _ .. Bunun Uzerine Ilitler, eski maliye nazırına rnUracnnt etmiş ve vaktiyle 
Arkadaşı guldu: teklif ettiği planı ist emiş bu sefer de Or.shcachtın bu teklifi kabul etme 

- O bir şey mi, dedi. Ufacık diği söyleniyor. Nazı r verdiği . cevnptn : 

şeyi Ben bu sabah koskoca bir treni \ - Denim planım eski vaziyeti duzeltmek içindi bugunku vaziyete beıı 
kaçnpıml b il e çare bulamam demi~ . 

* 
mir kauçuk bam deri, gibi sanayii· 
mizin ihtiyacını temin eden madde· 
lerde. 

Bir tarftan serbes dövizle mal ~~ 
ılmaga mecbur olurken, diğer ta· 
raftan <Ja elimizdelc:i malları serlies 
dövizle satmak yollarını aramahyıı ~ 

Pamuk, buğday, balCır, krom, man · C 
genez gibi mallarımızı kliring ve ta 
kas muamelelerine tabi tutmama· 
lıyız. Krom istihsalahmıza arttırmak bi 
s~r~tile ~eml~~etimiı~ daha zi!~de ~l 
dovız gırmesını temın edebilırız . 
Halbuki krom istihsalatımızı arttır · 

mak için, kafi dereced~ tcd t- irler it· 
tiliaz edilmemiştir. Ergani bakır ih· 
racah da henüz başlamamıştır. Bize 
döviz temin edecek servet mem\ia· 
larını bütün hızımızla işletmek, bu· 
ralardaki istihsal~tı mümkun oldutu 
kadar arttırmak lazımdır. Bu itibar· 
la harp zarureti yüzünden fazla sü 
rüm temin eden maClenlerimizio iıti8 
salatını arttırmak maksadile, .µr.; 
bir maden endüstrisi planı tatbik 
etmek İcab eder. Bugünün dünya 
piyasası hangi malı parayla alıyorsa 
o malın miktarını arttırmak, hiç de 
ihmal edilecek bir iş değildir. Eğer 

bu İşe lazım gelen ehemmiyeti ver· 
mezsek, piyasanın muhtaç oldutıJ 
malları tedıirile etmek için, döviı 
bulmakta müşkülat çekeı iz, O ıa 
marı fiet yükselişine karşı yalnız idi" 
ri tedbirleri ittihaz etmelCle il:Af a 
etmek mecburiyetinde iılırıı. 

Tiyatro ve Sinema 
dühuliye ücretlerinden 
yapılacak Tenzilat 
Tiyat•o \e sinemalarla konser· 

lerden devlet ve belediyelerce alın 
makta olan damga, tayyare ve be · 
lediye resimleriyle darülaceze resnıİ 
yeni bir kanunla tenzil edilmiş" 

ti. Bazı belediyeler e5kiden alıtıall 

resimlerle ücretleri yeni kanun• 
göre alınan resimleri, bu ücretlcJ 
ayrı ayrı göstermedikleri için dühu 
liyelcrde lazım gelen tenzilatın y• 

pılıp yapılmadığını tesbitinde Dahilif 
Vekaletince müşkülata tesadüf edil· 
miştir. ,. 

Vekalet bu hususta vilayetlere 
bir tamim yaparak resimlerd~n tef1 ' 
zilat yapılmadan evvel a lınan dühıJ' 
tiyeler üzerinden b~lediyelerce fl'ltJ' 

hakkak yüzde 20 tenzila t yaptarıl 
masını. tenzilattan evvelki ve teP' . e 
zilattan sonraki dühuliye ücretler•" 
ait birer listenin de en kısa bir ı•· 
~anda vekalete gönderilmesini iste· 
miştir. 
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VRUPA EKruau 

Gecesi 22 saat 
olan memleket 

Bu·· F· 
dT gun ınlandiyadın çok bah-

c ı ıyor. Bu memlekett 
arın eski Türk k e ya11yan-
T " •ndao olduğunu 
ı ıyorsunu~. ~cmlekctlerinin Avru. 
anın en Şımahnd b" 
a ötrendiniz e ır yer orduğunu 

fakat bilir. · · . 
ört sa ti k . mısınız, orada yirmi 

a ı bır .. d .k. 
aat aü d.. .. gun e yalnız ı ı 

o n uzdur O d b" . - .. - . . · a, ızam gunu· 
uz gıbı d ğ·ı 

Ünd.. e ' • alaca karanlık bir 
uz .• 

Bu neden oluyor : 

~Oirafya dersinde belki öğret· 
en er anlatmıştır: Dünyanın şimal 
utbun;ı yak 1 . d h .. d. ın yer erın e ep boy-

ır: Oraları dünya yuvarlağının 
ar tarafları o1dutu içid dünya Jö 
erken ·· 1 ev • yuz eri güneşe karşı pek az 

rılir işte o . . .. d 1 
• ı...;. • nun ıçın gun e ya nız 
1 .. atcık .. İrilii . . guneıe karşı kalır1ar. 
·ı: ıkı saat liep gecedir Hatta 
harli · • ' it ıuz, tam kutupta alb ay gece 

• 1 ay gündüzdür . ' 

1ren Saatleri bazı 
~tlarda değiştirildi ., 

. . 08lllen 11n._ &zerine 
" - Balıkesir A-'- Eilafe-

E • u~ıra - Ad 
'Ye rzincan _ E ana . r rzurum ara d 
ış ıyen yolcu trenf ,rlni . t sın a 
lerinde 5-1-9'10 d n. ış etme gün· 

·ı ~eğışiklıklcr 1 an ıt:baren bazı 
ı yapı mıştır. 

Banı nwur.n A ._ d 
aya "d • n"ara an Ada-l• en her -
e hareket ed gun saat . 2145 de 
ız cu..... en tren, badema yal 

•••aartesi 
embc .. l . pazar, salı ve per

gun en A k , 
artesi • n arı dan ve cu-

••PIZartea· ı 
nltri de Ad 1

: sa ı ve perşenbe 
kt · •na dan b11 eiet ede· 

ır. 

~ Er~n'dan E • 
-eaen ben\cr rzurum a hareket 
.J'.J , C:UIQa 
~rşambı ltGiaien ~ pazartesi ve 

• ' .!I , ı:.tı1-ı.:' 'd E a 21ncan a o• cuına. wraın an r . 
ri hareket edece~' ve ıılı gün 

t -dtinden artan=· 

Bir müddet sonra Yold 

~
lan adam tioyunu k e anıerine 

b
. aş ın ve L 

' f ır ırmak çıkt k ço._ ıre 
t t - ı arşı tarafa b' 

arar !arken bir .ık t ır ıre 
r· lar. l<entoros d' eben oı·rosa rısua. 

· ıye ındcn k 
p ıı ınsan ~linden yu arı 
~. olan kır mabudlarınaaşadtı alt d~eklinde 
L~ er er ı. 

~ t ~~stladıkları Kentorosun adı N 
. • os ıdı B fd es 
ıf · e en yukarısı ve b'lh aşı ve Ü7.. ı assa 
~o elikanlıTarı ·~ e: kuvvetli ve dılber 
~· itte idi. ıs andıracak bir güzcl-

F. lrrnaR'Jn bir k 
~ıJ essos karı k ~narına oturmuş olan 
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ı eynıne ırladı hcrncn ll· 
ıtJ' ,.. sarı arak Nessosu okl Yanı-
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a ına çıkarak N o ur ,,. E essos. 
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top kl anımın aktıx.ı ra ardan bir ıs 
avuç al, sakla 
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Türk sözü 

. ' 
Tabiat içinde 

penguenler 
Penguen denilen kuşlar ! Bu kuşların en hos tarafları, kanatlarının si· 

yah, göğüslerinin beyaz oluşları ve adeta iki &):ak üzerine kalkmış birer 4 
ayaklı mahlök gibi duruşlarıdır. Penguenler buzlar diyarında yaşar. Fakat 
pek allıllı hayvanlardır, Bakın, Groenlandda bulunmuş bir ~evvah pengu· 
enler hakkında ne1er aolntıvor : · ~ 

. Ben orada seyahat ede;ken, bir gun ilk defa insan gördUğUnU sandığım 
hır penguen sUrUsUne rastladım , Bunlar beni görünce hemen bir araya top
laııdılar. Adeta birbirleriyle konuşttılar. Sonra hep birden bir sıra oldular. 
En önde hepsinden buyuk bir penguen vardı. O durunca i:ltekiler de dnr· 
dular. 

O valcıt en öndeki penguen başını gögsune dogru indirdi. Adeta selam 
verdi. • 

Ondan sonra açtı ağzını, hiç biri ötekine benzemiyen bir takım sesler çı· 
kararak adeta konuşmaga başladı. 

Konuşudten hazan sesini yUkseltiyor. hazan alçaltıyor, adeta bir insan 
konuşmasına benzetiyordu. 

. On. dallika kadar böyle söylendikten ssnra penguen durdu. Abeta söy· 
l~dıkl.erıne bir cevap istiyormuş gibi bekledi, Saga baktı, sola baktı. Bizden 
bıç hır karıılık görmediği için yeniden selam verdi. Demin södediklerini 
tekrar eder gibi a~zını açtı. ~ 

Sahife 'i 

Bulgaristan da 
Artil< Türk: lrkıoa eziyet 

yapılmıyormuş 
İstanbul: 9 (Hususi) - Dün Bul· 

garistandan trenle şehrimize gelen 
muallim Baki Cemalin refiltHı Ay· 

· şe, Bulgarların oradaki Türklere 
yaptıkla11 muameleler hakkın:ıa dik· 
kate değer malumat vermektedir. 
Ayşe şunları anlahyor: 
"- Bulgarlar arbk Türklere iyi 

muamele etmefe başlamışlardır. An· 
garya hizmetler nde çalıştırılan 

Türkler btrakılmışhr. Ankara Rad· 
yosunu dinlemek yasağı da kalkmış · 

tır. 

Bulga;istandıki bütün Türkler

anavatana dönmek istiyorlar. Fı\at 
Bulgar hükümeti buna izin vermi . 

I! Tuhaf.. Bu sefer daha tane tane konuşuyor gibiydi. Söxler deminkinden 
aaha uzun surdu. Bitince bekledi. Bizden yine cevap çıkmadı. O da boynu
nu bukerck arkada~larının yanına döndu. 

yor. Zevcim Türki1ede oldlftti halde 
beni iki defa kıfrakola fötiirdüler 
ve pasaport ta vermediler. Nihayet 
Türk konsoloslutunun kitdile sc· 
yahate çili:abildim. Bulgarlar bu· 

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

dudu geçinceye kadar beni iki jin · 
darmının nezaretinde tuttular.,, 

Çok Mühim bir Keşif Nihayet 
Tatbik Sahasına Girecek mi? 

Maynleri imha için Telsizle idare edilen küçük, 
Ueuz Gemiler inşası meselesi 

Maıkoni, ölmeden evvel, ıon 

keşfini de muvaffak tecıü~lerle 

tamıımlamış, kilometrelerce uzakta 

taki bir gemiyi, telsizle idare etmişti 

_O leeşıf yapıldı~ı zamanlar: 

•· Artık insanlar bir den:z harbin· 
de asker telef etmiyecelder, elektrik 

le uzaktın itletilen gemileri birbi · 
rine karşı çıkararak, ~oca enginlerde 

dôtüıtürecekler" denilmişti. 

Harp çıktı, fakat telsizle işleyen 
gemiler tatbik mevkiine konulamadı. 

Şimdi lngilterede bunun zamanı gel· 

di deniliyor. Zira, Almanların deniz 

tere döktükleri maynleri toplamak 
için bundan daha iyi vasıta olurmu? 

Daha evvel, bu mıkoabsıı mayn· 
feri toplamak için tahta ge-miler 

kullanı'maaı düşünülmüştü. Şimdi 
ileri sürülen plin şu: 

Rıtlvo ile idare edilen ufa1' re. 
miler, mayn dökülell' sulardı dolaş· 

tırılacak. Bunlar, maynlerc çarparak 

batacaklar, fakat birkaç bin lirayı 

mal olacak olan bu " Cınıız " re· 
miler, yüzbinlerce lirabk Zlrbblann 

ve içindeki canların telef olmasma 

mani olacaktır .. 

Fena fiki 11.·L < 51 .. 

.... --------------------------------------~----------------------------
TARiHi HiKAYE 

nntnkam 
Kocan bir gün sana vefasızlık eder· 
sc, bu toprağı bir suya at. onun sır· 

haa giydireceğin gömleği bu suda 
yıka, gönlü tekrar sana döner ve 
artık ebediyen senin olurl.. dedi. 

Hal bu~ i maksadı, İraklisden in
tikam almakdı. 

Nessosu öldördükten sonra, frak
li~, suyu yüze yüze geçti, ve Diya
nırc kavuştu. 

Beraberce bircok memleketleri 
gez.ip dolaşdıktan sonra Trahis adın 
da bir şehre uğradılar. lraklis karı· 
sını orada bıraktı, kendisi Ağriboz 

adas_ına geçti, Adaya karısını götür
nıedı, Çünki Ağriboz da vaktile çıl
kın gıbi sevdiği, aşkıle yanıp kavrul· 
duA-u Vole adında bir güzel kız var. 
d~, ~nu çok özlemişti, onu görmeğe 
gıtmışti. 

1raklis Atriboz adasında sevgili 

.-----------Yazan,~----------. 

Hikayeci 

Yolesile beraber mesut günler geçir
meğe başladı. Ôyle ki' bu saadetinin 
şükranını büyük mabıtt Zefse arzet
meğe, onun için Ağriboz mabedinde 
bir kurban kesmeğe karar verdi. Fa
kat mabuda kurban kesmek için yı

kanmak ve yıkandıktan sonra da be· 
yaz bir gömlek giymek lazımdı. 

İraklis bir çoban çocuğu buldıı. 
Onu Trahise göndererek karısından 

beyaz kurban gömleğini istetti. 
Çoban çoceğu Trahise vardtğı 

zaman, günlerdenberi kocasını mer~k 
ile bekliyen Diyanir: 

- 1 raklis Ağribozda ne yapıyor? 

diye . ordu. Çoban çocuğu: 
- Yanında çok güıel bir kız var, 

onunla beraber yaşıyor .. Mesut gün
leritıin ş'tikranını mabuda arıetmek 
için de senden beyaz gömletini iste· 
dıl cevabını ,·erdi. 

Diyanir ııoıamağa batlıdı: Sonra 
hatırına Nessosun kanlı toprağı geldi. 
Hemen onu bir suya &ttı. irıklisin 
beyaz gömleğini o suya vurup kurut 
tu ve sonra çoban çocuğu ile Atri· 
boza göndt:rdi. 

Fakat Kahıaman fraklis bu göm 
leği sırtına gıyer giymez her tarafını 
} akıcı bir ateş kapladı ve bu ateş ta 
kemiklerine kadar işlemeğe başladı. 
Tahammül edilmez acılarla kıvranan 
deli gibi olan lraklis, gömleği geti· 
ren çoban çucuğunu ayağından tutup 
denize fırlattı. Vücudunu ateşten bir 
zar gibi kaplayan gömleği yırtıp sır· 
tından çıkarmak istedikçe, etleri de 
parça parça kopup dökülüyordu. lrak 
lis artık ölümcien kurtuluş olmadığını 
gördü. 

Trahiste lraklisi iştiyak ile bek
liyen Diyanir onun feci olüm haberini 
alınca, dayanamadı, intihar etti· 

Bitti 



Sahife 6 für\csozü 

Çok mühim bir 
döviz kaçakçılığı 

- İkinci sahifeden ~rtan -

Adana ~illi.Ya~-! ALSARAY 
.

1 

dım Komıtesı Rı- 1 s ı x EM As 1 

t• d • Bu Akfam yase 10 en • Dehekar Artic;t .. 

TAN Sineması 

tir. 
Bunun üzerine, dün zabıta ma· 

lumatı altında Kanzuk eczanesi sa· 
hibi telefonla bankeri eczanesine 
çağırmıştır, 

Zabıta eczane sahibine de nu 
maraları zaptedilmiş 1000 liralık bir 
banknot vermiştir . 

Eczaneye gelen Rafael hesabını 
yaptıktan sonra, buradan aldığı 
1000 liraya mukabil, Pariste Fransız 
parası olarak IS200 frank v~rmeği 
kabul etmiş ve aldığı 1000 lik 
bankonatu cebine yerleştirmiştir . 
Kapıdan çıkmak üzere hazırlanan 

kaçakçı bütün cereyan eden muka· 
veleleri saklı bulundukları büronun 
dolaplarında dinlemekte olan zabı
memurlariyle karşılaşınca şaşırmış • 
tır. 

Kaçakçının üzerini arayan me· 
murlar, numaraları zaptedmiş olan 
1000 lik banknotu bulmuşlar · 
dır. Bu suretle tamamlanan cürmü. 
meşhuttan sonra, Raf aelin bir kağıt 
üzerinde yaptığı hesaplar da suç de 
!illerini teşkil etmiştir, 

Emniyet müdiiriyetine sevkle 
sorgusu yapılan kaçakçı banker su· 
çunu tamamen itiraf etmış ve uzun 
ıamandanberi yapmakta olduğu bu 
işte birkaç milyon lira döviz kaçır. 
dığını şöylemiştir. 

Zabıta şimdi Rafaelin suç ortak 
)arım tesbitle ' meşguldur. 

Mühim bir derdin halli 
- ikinci sahifeden artan -

dan fazla para bulunduru!maz,f azla 
olan miktar milli bankalardan bi. 
rine yaptırılacakt r. 

Mütedavil sermaye atelyesinde 
yapılan işlerde çalıştırılan talebeye 
ücret verilecektir. Verilecek ücret 
ıaat başına on kuruş hesap edile· 
cektir. Ücretler talebe namına açı· 
lan hesaba kaydedilir, Okuldan şa. 
hadetname aldığı zaman da kendi
sine verilir. 

Bu sur~tle talebe okuldan ayrı·· 
hrken elinde İş yapacak bir serma · 
ye bulunabilecektir. Mütedavil ser· 
maye ate)yelerinde yapılacak işler 
şunlardır : 

A) Malzeme v~ masrafları mü · 
tedavi! sermayeye ait olmak üzere 
v~rilecek işler, 

B) Tamamen veya kısmen yarı 
mamul işler , 

C) Bütün sermaye ve masraf 
farı mütedavil atelyede verilmek 
uzere hazırlanan, hazır işler , 

D) Muhtelif tamir işleri, döküm 
ve buna benzer işler , 

Bu işlerin ücretleri hepsi birden 
tesbit edilerek alakadarlardan ah· 
nacaktır. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

lstikameı eczahanesidir 

Hamiyetli yurtdaşlarımızın f ela
ketzede kardeşlerimize nakit ve ay. 
niyat teberrü sureti ile gösterdikle
ri yüksek alaka ve yardımı şükran 
la anarız . 

Yalnız yapılacak ~şya ve nakit 
teherrü mukabilinde muhakkak su· 
rette Kızılay makbuz talep edilme
si bunun haricinde yapılacak mua· 
meleden der hal Kızılay merktzinin 
haberdar edilmesi ehemmiyetle ilan 
ve rica olunur. 

3-9-10-11-12-13 
11321 

Aziz Pamukçu fabri
kasından: 

ilan 
Muhterem müşterilerimi
mizin nazarı dikkatine 

Fabrikamızda çigitlitleri bulunan 
sayın müşterilerimizin çiğitlerini bir 
hafta zarfında kaldırmalarını aksi 
taktirde husule gelecek her türlü 
zarar ve ziyandan fabrikamızın me. 
suliyet kabul ~tmiyeceğini ilan ede 
riz. 11327 

9-10-11 

PlERRE BLANŞAR 
Tarafından ş:ıv:ını dikkat bir tarzd:ı 
Yaratılan h;tısİ ve heyecanlı filmlerin 

En Guzcli 

Mücrim 
Fransızc:ı Sözlu Şnbatıerlcr, şahe-ıerini 
takdim ediyor. Bir bab:ının gUnah1nı 
bir evladın hazin hayatını canlanı.lıran 

bu_yuk ve emsalsiz film 

Ayrıcn: BELA LUGOZİ'nin temsili 

Şandunun Cinayeti 

Kahramanlık ve Vatan severli~ 
Sahnelerile dolu 

ORDUNUN Ki ll 
BAŞ ROLDE: 

PRESTON FOS TER 
2 

Heyecanlı Koboy Filmi 

Katilin izi 
~·················· ........ 

DİKKAT DİKKAT 
Pek Yaksnda Pek Yakında 

( ABDULVAIIAP' dan ) Sonrn Kardeş Mısırın Scıı Kraliçesi 

-1 Ü mmü Gülsüm ' Ü 
Acıklı Filmlerin En Acıklısı, Heyecanlı Filmlerin En 

Heyecanlısı, Aşk, lc;tirap ve llicr:ın Romanı Olaa. 

iiMiT ŞARKiSi 
Türkçe Sözlü - Arapça Şarkılı 

Emsalsız Filmde Dinlemeğe Hazırlanınız 

Bu Film Butun Halkımızaa. Ağzmda Dolaşacaktır. 

MUcrlm ŞAndunun Cinayeti 
1

1 

Alsarayda: Bugün 2.30 da Tanda: Bugün 2.30 da 

Devlet Demiryolları A- D ınlzaıt Harbh Kat11ın ızı -~ ~i 

dana İşletme Müdürlü- ----------1
-
13

_
11
_.._ ______ ~ 

ğünden: 

Adana - Ankara Arasında mii
tekabilen her gün işlemekte olan 
409160-J/709 ve 710/6101410 Nolu 
katarlar 5.1.940 Tarihine müsadif 
Cuma gününden itibaren haf tada 
dört güne indirilmiştir. Bu itibarla 
Adana'dan Cumartesi, Pazartesi, 
Salı ve Perşembe; Aııkaradan da 
Cumartesi, Pazar, Salı vr. perşembe; 
günleri hareket etmektedir. Sayın 
halkın malumu olmak üzere ilan 
olunur. 

11324 7-9 -10 

(ilan) 

Çiftçi Birliğinden : 

Çiftçilerimizden ellerindeki Klevlad, Y enrli rJ. 
muk ve kozaların Birliğimize bildirm~lerid 
meofaatleri iktizasırıdan olduğu ve bu kayıt nıaıl 
melesine önümüzdeki çarşamba günü akşamı s•' 
beşte nihayet verileceğinden şimdiye kadar bu 1'1 

yıt muamelesini yaptlrmıyanların Birliğimize ge~ 
bu işi yapbmarları ehemmmiyetle rica olunur. 

11317 7-9-10 

Adana askeri Satın alma Adana sulh birinci hukuk D. D. yolları 6 cı 
letme Satın alma 1'1 

misyonundan : komüsyonunda n: 
179 çift atlı araba koşumu yap 

tırılmak üzre kapalı zarf la eksitme· 

ye konulmuştur. Muhammen bedeli 
9308 liradır. Muvakkat teminatı 698 
lira 10 kuruştur. İhalesi 19111940 

Cuma günü saat onda Adana da As 1 
keri Satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. Şartnamesi lstanbııl İzmir 
levazım amirliği Bursa Kayseri ve 

Adana Askeri satın alma komisyo 
nunda görebilirler. 

istekliler kanunun 2,3 maddele-
rindeki şeraiti haiz olduklarına dair 
vesaikle birlikte teklif mektuplarını 
erJ geç ihale saatinde bir saat evve· 
Jine kadar komisyon başkanlıtına 
vermeleri lazımdır. 

30-6-11-10-13 11298 

mahkemesinden : 

No: 940-264 

Mersinde Mehmet En: inoğulları 
kollektif şirketi vekili avukat Ktmal 
Çelik tarafından billuriyeci Buhur 
Mizrahı aleyhine sulh birinci hukuk 

mahkemesine açılan alacak davası
nın yapılmakta olan muhakemesi 
sırasında müddeialeyhin ikametgahı 
meçhul olduğundan ilanen tebliğat 

ifasına ve muhakemenin 15-2-940 
saat ona talikine mahkemece karar 
verilmiş olduğundaD numaileyh bu
hur mizrahının mezkiir gün ve saatta 
mahkemeye gelmesi veya kanuni bir 
vekil göndermesi aksi taktirde hak 
kında gıyap kararı verileceği tebli· 
ğat makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 11330 

Mandasou istesyonu civl 
km 78 - 82 daki ocaklarda' 
karılmak üzere beher metre :1 
bı 140 kuruş mühammen lf' 
4000 M ı 3 Balast kapalı zarftl1 
siltmeye konmuştur. Eksi1t01e.ı 
1. 940 çarşacnba günü saat} İ 
Adana işletme müdürlüğü biJI• 
yapılacaktır. isteklilerin 940;: 
caret odası vesikası, nüfuz t ;; 
si ve evvelce bu gibi işleri 'f 
lanm gösterir vesaik ile kao~ 
gun teklif mektuplarını ın ~; 
saatinden bir saat evvelirıe ~ 
komisyona vermiş olmaları fi ~ 
Bu işe ait şartnameler KonY'~ 
dason istesyonlarnnıza vey• ·
yonumuza müracaatla brdelfl) 

rülür. Muvakkat teminat (420,.. 
11297 30 - 6 - 10 



1 O Kanunusani 940 
Türksöıü 

8,30 da ASRi Si NEMA 
Bugün gündüz matinesinden itibaren 

İki büyük şaheser birden 
1 

j O H A N S T R A U S'un 

Sahife: 1 

Matine 

2,30 da 

Hayat Ve· Aşkları.. Kendisine: Dünyanın En Güzel iki 

Valsini ilham eden hazin macerası 

BÜYÜK VALS 
2 . 

Dünya musikisinin kalpleri mesteden hazin 
nağmeleri içinde geçen bir aşk faciası 

VANIK KALP 
( SONA TE dö KROZER ) 

il.kanun 

13 
Cumartesi 
akşamından 

itibaren 

Cuınartesi 
Akşamından 

it haren 
i ----. ~ . 
~~, T ;,ı ürk Musikisinin Büyük Üstadı MÜNiR NUREDDİN' in 
~ 1 iı · lk Defa Başrolde Oynadığl 
'ıfı' o·k ~ ı kat: 
1i Loca biletleri 
' ·~ sablmaktadır. 

1-'~ İstical ediniz. 
'~I 
,i~ TELEFON~ 
) 1 

/ 

Loca biletleri 

satılmaki:adır. 

istical ediniz 

250 



s~ Türksözü 10 Kanunusani~ 
$. 

' 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
ı 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok Sahlan Mikdar 

K. 1 s. 1 K. S. Ki!o 
Koza ==-= ---;;;;---= 00 -~ 9,50 - 00 -Ma. parlağı • 44 
Ma. temizi • 00 43 

-Koza parlağı 44,50 
1 

-KapiTnitıı 
-47 ___ 

Kfevland ,_00 55~50--
\ 

Klevland kütlüsü -19 1 
YAP:AGI 

Beyaz l 1 1 Siyah r 

ÇIGIT 

~ Yerli •Yemlik. ' 
' 

• •Tohumluk • 

.. HUBUBAT 
BuA-day Kıbr:w 1 

Yerli ·-. ı ~ 43,75 ' • 1 

1 
Men tane ,_ 

• 
Arpa 4.50 
Fasulya ' 

Yulaf - 5 
Delich '" 1 ~ 

' ı ( ı 

Kut mi 1 . 
Keten tohumn 

--

Mercimek r' 1 

Susam -1 
ı '~' , 15·~, , ' 15/10 ' . - · -UN 

Dört yıldız Silib ' 

... üç • . -
·- .ı: Dört yıldıı: Dôğnıluk ' 
.D "' 1 

~ ı:: üç • ı • - c o - Simit \ ~ .. 
2~ - -~ 

N Ö. 
Dört yıldız Cumhuriyet 1 

r-. üç .. .. , 
J 

~ - Simit " 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para -• 

9 I 1 I 1940 ,, Baukasandan ahnımşbr. 
P-. __ Sôillii-

-

: Hiiir 9 29 Ureı 

Rayişmark ----
Vadeli 1. · 9 Ol 

Frank (Fransız ) 2 95 
ı .. 8 98 ı Vadeli m . Sterlin ( ingiliz ) s 21 +::;+."-

Hind nabr , ~ 
' l ' ~ı~ Dolar ( Amerika ) 1291 60 

Nevyotk 11 10 Frank ( İsviçre) 00 o o 
1 - ' 

' -

Bütün Elektrik Te'sisat . 
Malzemesini HERBOY 
DLiVETTi Yazı Makine· 
lerini 15 Vatlıkdan 500 

ı vatl1ğa kadar her tür ı ü 
Ampulları R. C. A. marka 
RADYOLARI· 

• 
Dünyanın en sağlan dayanıklı Kaynak çubukları 

olan Gastolin çubuklarını Abidin faşa caddesi 

MUHARREM HiLMİ Ticarethanesinden arayınız. 

Telefon 11 O. Posta kutusu 60 Telgraf Remo Adana 

J 

i 

~ 

Doktor Kemal Satır 
Felaket zedelere yardım için gitJiği Malatyadan avdet ederek f(JI 

ay civarında ki muayene hanesinde hastalarını kabul etmektedi•. 

11326 9-10-11-12-13-14 

1 
TÜR.K.SöztJ 

GAZETECİLİK-MA TBAACILI 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa"' 

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar, gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart-
vizitler, haritalar, p!Anlar, mak
buzlar • her boycia defterler, 

Renkli afişler 

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

• Türksözü 
Cilthanesi 

En môi.lerp vasıtala 

mücehhez bulunuyo 

KitN>larınızı Şark karı ya~~ 
Avrupa kin nefis bir cild iç•• 
görmek istiyorsanı~ TürksÖ,t 
Cildhanesine aıönderiftiz • 

Zarif setta111 

Bir c11d1 ~ .aiöik l'ii" 
sözünün sanatkir mücelliditti' 
elinden çıkabilir. 

d 

Seyhan Vilayetind n: 
1 - Apğıda sabiplerile cins, mevki ve muhammen bedelleri yJ 

gayrı menkuller, vergi borçlarının temini tahsili için açık artırraı 
0

ile ~ 
lacktır . 

2 - Açık artırma 940 senesi ikincikanunun 24 üncü çarşamba ,tİ 
saat (10) da yaplacaktır. 

3 - ihale vaktinden evvel maliye veznesine yatırılmış bulunııJ 
lizımgelen pey parası miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

isteklilerin muayyen vakitte vilayet idare heyetinde hazır bulunaı•ll 
ilan olnm•r. 

Cinsi Kapı No. 

ev ve Clükkan 94/96 

Dük kin 56 

Otel 5 

11304 

Satış bedeli 
Mahallesi Sahibi Lira K. 

Camiicedit Doktor Liitfi 1560 00 
ve ortakları 

Kayalıbat lbrabim oğlu 52() 00 
nalbant Abdullah 

ESkihamam Ala1anyalı 4000 00 
Hüseyin oğlu 
Yusuf 

31-5-10-15 

300 el 

______________________________________ ,_/ 

Umumi neşriyat müdürii 

Macid Güçlü 
Adana Türk aözii matb~ 


