
Paris paktı 

Numan Menemencioğlu 
Paristen hareket etti 

. ... . 
' '"" edenlyetı, kUı 

turu, ••ker kuvvau 
va atUlkı ile mUmtaz 
bir devlet atarak 
Y• .. yan TU .. klye, bu. 
tu .. ink•••lında lngn 
tere "• Fr•naayı ya. 
nında yardımcı gö. 
recektır. 

TUrruyenın t..lman 
Yadan aldıklarım 
Fransa ve lnglltere 
tamın edecek, Alman 

YltY• bUtUnaatUkları 
nı da Franaa lnglltere 
mUbalyaa edecektir -----· . 

Poris 11 (Havas) -T- k F 
sız f T "k ur - ran-
1 • ngı ız ı tisadi anlaşmasını imza-
ıyan Bay Numan MenemencioQ-lu ve 
refakatındeki heyet Paristen An~ ara
ya hareket etmıştir. 

• ~a~as ajansı Tiirk ·Fransız-ingiliz 
ma~ı ıktısadi Anlaşması hakkında si· 
tayışkar lef,.irlerde bulunmakt d 
Pariste üç rremleket murahha:ı~~; 
tarafından imzalanan muaheden· 

. ın esa· sına şu l~şkıl etmekted•r . 

Do"t Türkiyenin şimdiye kadar 
Almany.rdan <ıldıA"ı bütün eşyaları 
Fransa ve İngiltere lemin edecek' ve
Türkıyenin Almanyaya sattı~ı bütün 
11ıaddelcri de in~iltcre ve Fransa ala 
caktır-

... . Medeniy""ti, kültürü asker kuv 
z~tı ve ahlakı ile m ·· 

1 
' • 

1 um az bır devlet 
o arak yaşayan T- k" 

ur ıye b - t-· k" f ırıda İngiltere F u uın ışa 
ve ransayı d 

yardımdı görecektir, yanın a 

( Gerisi beşinci b"f d ______ sa ı e e ) 

Garp cephesinde 
topçu faaliyeti 

Pari.s : 11 (Havas) Dü - n gece 
neşredılen resnıi leblığe göre, Vojla-
şarkınd~a ~e garbinde lopçu faaliyeti 
~öralmuştur. Tayyare faaliyetide mah 
k u~ olmuştur. Fransız hava filoları 
cşıf uçuşlaı ında buhınmuştur. 

2 

5 Kuruş 

Sahip ve Başmuharriri 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onaltıncı Yıl - Sayı : 4628 

12 K. Sani 940 Cuma 

Büyük Millet Meclisinde ki Konuşmalar 

Adliye, Dahiliye, ve sıhhat 
Vekillerirnizin Beyanatı 
Mahkumiyet ve Mevkufiyet Kararla:-ı İnfazının t~hiri 

Bölgeleıini Alakadar edeo bir kaoun kabul edilwiş 
için, :lelzele 

bulunuyorr 
Ankara : 

1 l (il us us) nı u-

habiri miz,dcn) 

- Bu_yuk Mil
let Meclisinin 

son toplantı· 

sında Adlh·e 
Yek.ilimiz F~ l: · 
hi Okyar zcl·"" 
zele Yerlerin- ~ 
deki ~ mevkuf 
ve mahk6m- ~ 
lara aid kanun 

layıhasını Mec- 1 

liııe takdim et 
rniştir . 

AdlirP ı·,,kılinıiz JJııy Feılıi Okyar 
Adliye Vekilimiz zolzele .)"erle- Meclis bunun Uz erine mllzalr erelerde 

rinde Cc:z.a 1-:vlerinin 
1 

yıkıldığını, mev- bulunmuş, neticede, mahkClmiyet ka· 
kuf ve mahkt mların açıkta kaldıltnı rarlnrile mevkufiyet kararları info· 
bn mnb"-Cim ve mevJtufların h.,p bi· zınrn. mUsaid vuiyelinin avdetine 
rer ailenin istinatgahı · olduğunu bina· kndnr Adliye Vekaletince te'hir edi· 
enaleyh mahkli.111iyet ve mevkufiyet lcbilccegine karar vermiştir. Bu Ka-
kararlarının iofa:aıoın bir mUddet için nun 31 12 940 tarihine kadar mute· 
te•birini ihtiva eden Kanun livıhasıoın her olacaktır. 
Meclise arz edildilini heva ~t . t •r ,\.\uteokiben Meclis kursdsUnde 

~ ne mış ı . 

Kara yollarımız için 
370 milyon harcanıyor 

İHTIYACIMIZ OLAN 44,000 KiLOMETRELiK KARA 
YOLUNUN lNŞASINA SURATLE DEVAM EDiLECEKTİR 

- -- 1 Ankara: 11 ( Hususi muhabiri· rv·~ ......... ~ ld 
? ·-·-·-·-·-·-·-·- ... ....., rnizden ) - Alakrrdarlandan a ığım 
! S j malumatn göre, Devletlerin üze 
! ovyet Hava Nazırı i ! rinde hususi bir itina ne durduğu 
! dün A.,l d"ld. il ve memleketin bayındırlığında en e· 
• .. eı ı · hd ı kb' "b • t saslı hır e ef o ara enımsenmış u-
! L d i lunan şose ve köprülerimizin inşası 
! on re: 11 (Royter)- Sov · i faaliyetıe devam etmektedir. 
! yet hava Nazırının vazlfe•I· i Etaplara ayrılmış olan bu çalış
! na nihayet ver11mı,11r. Sovyet· i malar üzerinde son bir içinde muvaf· 
! lerın bldayetlndenb8rı 2 09 i ı neticelefakiyetli alınmıştır. Yol işlerinin 
! tayyare Kayıb etmı,tır. i ! büyük kısmını, üzerinden geçirmekte 
f i olan \'olların tamirleri teşkil etmektedir 

·----------------------------r 
FELAKETiN KAT'• PLAN-

1 

ÇOSU ŞUDUR: 

23.131 Vatanda§ kaybettık. 29, 

B09 Eı•de harop Oldu. 

yer alan Dahiliye Vekilimiz Faik Ôi
tırek zelzele felikc:tinin buyuklURtl• 
nU, kimsesi%lerin şefkat bnlduğunıı 

ve bulacağını, diger taraf ~an Kırklar
eli, Sinop, Mustafa Kemnl Paşı, Ber
gama, Serpik, Susugurluk, Keşandoki 
selafnbnı anlatanş ve bnralarda 300 e· 
vin yıkıldığını, 19 vatandaşın öldü· 
guau bildirmiş ve feliket bölgeleri11· 
de Vali, Komutan. Sıhhat Mududeri 
Kaymakamlar, Nnhiye Mudurleri ve 
Huk6met doktorlarının cansiperue 
bir şeklide çalışmakta oldnğuuu ili· 
ve etmiş , Turk milletine içden tazi
yelerini tekrarlamıştır. 

Mtıtcakiben söz alan Sıhhat Ve
(Gerisi beşinci sahifede ) 

~çerDde 

lknclda 

iktisadi meseleler - günün 

• 
UçUncUde 

.,... 
mevnnı 

Sovyct Fbı harbi 

• 
müteferri~· 

dördUncUde 

Ankara haberleri - Avrupa Mektu· 
bu japonya mektubu - Memleket ha
berlerı mizahi fıkralar - müıeferrik 
haberler 

• 
beşincide 

Politik meseleler - Kültür bahisler 
Arkeolojı faalıyeti J'. S. V. S. 

• :-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··-·-·-·· Vialy~t mafraların çalışma sa-
- - - haları dahiline Giren yollar kırk bin 

milli piyango çekildi 
alhncde 

.Müteferrik haberler 

Tam listeyi koyuyoruz 
-1111 Piranga ldUn çe1111 2a,ooo .. eo•ooo, ıa.ooo t ....... r. DUnku k••ld•d• ts,ooo. "'"• uz........ ' 2

•00o, SOOO, 4000, 2000 ve 1000 
• 't• r• nuın•r•l•rın bnn il "'•'•"-•naz. ••••ini uıunca •ayfemızda 

kilometreye bali~ olmaktadır. 11er 
vilayetteki mali imkan derecesinde 
hu yolların geçirt~ en fazla müşkülat 
veren kısımlarının ve köprülerinin ta 
miratı yapılmıştır. Bütün bu çalışma. 
ların bir senelik veıimi memnuniyete 
değer olmuştur . 

Toprak yollardan 250 kilometre 
nin kırma taş şose olarak inşa edil· 
miş, hara şose kısmından 630 kilo· 

i
l metrenin esaslı tamirleri yapılmış, bu 

yollar üzerindeki ufak köprü ve men 
fez!erden 880 adedınin tamiri ve 1700 
\inün yeniden inşası lamamlaemıştır . 

( Gerisi UçUncU sabif ede ) 

Fransız cumhurreisi 
başvekili ziyaret etti 

Parıs : 11 (Havas) - Fransız cum 
h urreisi Bay Lebrun başvekil Bay Da 
ladyeyı bugün harbiye nezaretinde 
ziyaret etmiş, bir saatten fazla röriif 
müttür. 
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Sahfe : 2 12 Kinuncısani 1940 

haberler 
iKTiSADi BAHiSLER 

Pamuk fiyatları 1 ., 
F ransa ve ltal)adan gelen ma· 

nifa tura tacirlerinin ifadelerine 
göre bu memleketlerden' Ü· 

mıt cdildiA'i kadar manifatura eşyası 
almağa imkan yoktur. Bilhassa pa
muklu bez üzerine ithalat yapmak 
çok tüçleşmiştir. Bunun sebebi, her 
tarafta devletlerin askeri Ur ihliyaç 
olan pamuğa vaziyet etmesidir . Bu 
vaziyet karşısında pamuklu dokuma 
fitlerinde düşkünlük beklemek batıra 
bile gelmez. 

Pamuklu bez ithalatı, bugünkü 
şartlara göre, imkansız bir hı.le geldi 
ği bir sırada, diğer taraftan, Türkiye 
piyı.sında pamuk fiyatlarında bir düş
künlük görülmektedir. Son bir hafta 
içinde, pamuk fiatları 48 kuruşa ka· 
dar düşmüştür. Niçin ? 

Beynelmilel vaziyetteki tahavvül 
Ozerine, pamuk fiatleri , harbin icab· 
!arına göre, birdenbire yükselmiştir. 
Türkiye, ilk günlerde pamuk ihr3catı 

nı menetmiştir. Fakat piyasa ihtiyaç· 
!arını yakından duyan Ticaret Vekili 
Nazmi Topçuolğu, pamak ihracatına 

müsaade etmiştir. f l'kat bu müsaade 
henü1. pratik bir sahaya intikal etme
miştir. Mesela: Bugünlerde Roman· 
yaya İstanbul limanı:vasıtasile pamuk 
gönderme mümkün olduğu halde or· 
tada henüz müsaade yoktur. ihracat 
tacirleri, bu müsaadeyi dört gö7.le 
bekliyorlar. Pamuk ihracatını yalnız 

Romllnya için değil, diğer alıcılara 

vermeyi ve bu sevkiyatı her hangi 
bir sebeple teahhura uğratmamayı da 
temin etmek. llzımdır· Çünkü bir ta· 
raftan pamuklu bezi pahalı alırken , 
diğer tsraftan da pamuk fiatlcrindeki 
düşkünlü~e seyirci kalamayız. 

Pamuklu ve diğer manifatura eş· 

yasındaki it halat noksanlığına karşı 

çareler aramak lazım. bunun yeğ'ane 
çaresi pamuklu dokuma istihsalatını 

arttırmaktan ibarettir. Kays::ri fabri
kasından Denizli köylerindeki en kü 
çük tezgahı kadar her fabrika ve 
imalathane, azası istihsal yapmak su 
retile bu iktisadi muharebede üzeri
ne düşen rolü ifa etmelidir. 

Hayat pahalılığı ve ihtikara kar· 
şı ihtiyacımızı tamamile temin ede
bilmek için, gece ve gündüz çalışmak 
.şartiyle istihsal seferberliği yapmak. 
tan başka çare yoktur. Nitekim har- 1 
bin ilk günierinde, Başvekilimizin ver-ı 
diği direktif bu idi. fstihsalatı arttır· 
mak .. 

Felaketzedelerin Y erleşdirilmesi Halkevimizde 

Alflncı kafile yarin 
Şehrimize gelecektir 

Bu akşamki konferans 
Hallcevi lconfranı salonunda bO 

akıam saıt 20,30 da ziraat müte" 
has11sı Rauf lsteromca tarafındl'I 
•ziraat ve ziraat tekniği. mevzuu ii 
zerinde bir lconfrans verilecek ayrtC' 
halkevi orkestruı da salon müıitİ 
dinletecektir, 

Zelzele mıntıkasından yurdun 
muhtelif semtlerine, biJhıssa böl· 
gemize felaketzede sevkiyah devam 
etmektedir. 

Erzincandan dün hareket eden 
1969 numaralı kıtır 658 feliketze 
deyi ha mildir. Bu vatandaılardan 37 
si Adanayı, 21 i Mersine, 171 i 
Hataya, 48 i Antebe, 93 ü Mıraşa 
85 i de Kayseriye ve 8 yaralı An· 
karaya yerleşdirilecektir. 195 Su
bay ve memur aileleri de iskan e
dilmek üzere bu katarda bulunmak 
tadır. 

Tarsusta Erzincanlı 
misafirlere büyük alaka 

Tarsus : 11 (Hususi muhabiri
mizden) - Tarsus kaymakamı ile 
parti başkanı Ziya ve halkevi ~ reisi 
Fikri gelen felaketzedelerimizin ba
kım işlerini hassacıiyatle takip etmek 

tedirler. Gelen her kafile başta ken 
dileri olmak üzere halk tarafından 
karşılanarak giderilmekte, ve istira· 
hat lan temin edilmektedir. 

Çukurava fabrikası, felaketzede· 
ler için çok kıymetli yardımlar yap 
makta ve husıısi bir alaka göster 

mektedir. 

P. T. T. Seyhau Bölgesi 
Fen Müfettişliği 

Açık bulunan Seyhan mmtaka · 
sı fen Müfettişliğine P. T. T. U. 
mum müdürlüğü fen müfettişlerin
den . B. İbrahim Aykent terfian ta· 
yin edilmiştir. 

Tütün ve tütün inhisarı 
nizamnamesi yürürlüğe 

girmiş bulunuyor 

icra Vekilleri Heyeti tütün ve 
tütün inhisarı hakkındaki kanunun 
tatbik suretini göstermek üzere 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletince 
hazırlanın ni zımnameyi kabul et. 
miştir. 

Nizamnamede fidelikler, tütün 
yetiştiricileri ve tartı muameleleri 
tüccar depoları ve tütün tacirlerinin 
tabi oldukları muameleler, satıcılar, 
tütün eksperleri hakkında hükümler 
mevcuttur. 

Nızamnameye göre, tacir ehli· 
yetinde bulunanlar dış memleketle
re satmak şartiyle ~yurtda sigara 
fabrikasi açabilec~klerdir. 

Nizamnamede aynca si,ara sa 
tıcılarının tabi olduğu muameleler 
alacakları satış ücretleri, satıcıtarın 
sınıfları, tütün eksperler:nin yetişti
rilmesi, sigara veya sigara kağıdı 
fabrikası açacaklardan istenecek te 
minat hakkında da esasla hükümler 
mevcut bulunmaktadır. 

Bir hırsız Tevkif edildi 

Bu arada kıymetli sanatkirlatl" 
mızdan Ali lboı SIZ çalacak ve reOG 
elemanlarımızdan Bayan Mürüvvet 
Sumerarslan bir kaç halk türküıiİ 
okuyacaktır. 

Giriş lcartları balkevinden isteye 
ne verilmektedir. 

Felaketzedelerimizin ' 
okuyacak ço~ukları 

.. 
Dün aldıtımız malumata göre, 

Adana maarif müdürlülü, şebrim:iı 
de bulunan felaketzede misafirleri~ 

ilk, orta ve lisede okumakta . olan 
çocuklarının tahsilden kalmaması 
İçin tetbirler almıştır. Felaketzede 

misafirlerimiz çocuklarının tahsilden ,,. 
ri kalmamaları için derhal . ınaarif 
f!lüdürlüğüne müracaat etmelidirler 

"' . , 1 

Üç sa~hoş 
tevkif edildi 

Fazla d ~recede sarho=1luk ve Po 
lis memuru Abmedi valife sırasınC:la 
tahkirden suçlu Nacaran mahallesin 

Yüksek dolap mahallesinden den Ömer oğlu Kıralı, istiklal mahal 
Mehmet oğlu cumali ile Sugediği lesinden Reşid öğlu Abti, lzmir ~te 
mahallesinden Salim oğlu Celalın li müsteciri Şevki oj-lu Mahmud, Ba~ 
bağları çardaklarından sandalya ve ras köyünden Mahmut oj-lu Ahmet 
demir çalmakta l suçlu Midyatlı Me- cvraklarıyle meşhud suçlar kanunll 
hmet oğlu Ali evrakı ile sorgu ha· na göre 2 inci asliye ceza mahkeııı• 

kimliğine tevdi edilmi_ş ve_ yapılan sine sevk edilmişler ve yapılan du· 
sorgusu sonunda tevkıf edılerek ce· ruşmaları sonunda kıralı, Mahmut, 

r 
za evine konulmuştur. Ahmet tevkif edilerek duruşma 13......, 

-----·--·----------------------------., 1-940 gününe talik edilmiştir. 

Dicle Nehri 
Diclenin, altı metre yükseldikten 

sonra tekrar inmege başladığı haber 
veriliyor. 

)rakın can damarı mesabesinde 
olan bu nehrin pınarı şarki Toroslar
dadır. 1950 kilometre katettikten son· 
ra Basra körfezine dökülür. 

Şarki Toroslar üzerinde Gölcük 
gölüne bir kanalla birleştirilmiş olan 
Ergani suyu Ekil civarında şarka 
döner; Sebene suyu ile birleşUkten 
sonra Dicle adanı alır. 

Nehir, Diyarbakır civarında hay
li genişler. Bu şehrin iki kilometre 
cenubundaki Taşköprü 150 metre u· 
zunluğunda, 30 metre yüksekliğ'inde· 
dir. Dicle, bu mıntakada bir takım 

adacıklar da husule getirir; şarka 

GÜNÜN MEVZUU 

doğru akıp şimaldeki dağlardan inen 
bol sularla genişler. 

Kendisine şu kollar katılır: Am· 
barçayı, Pamukçayı, Savurçayı, Bat
mançayı ilh ... En büyük kol Şarkki 
Dicle dcctikleri Bohtao suyudur. Bu 
ırmak Van ıölünün cenubundaki dat
lardan çıkarak üç kilometre kadar 
yeraltından cereyan eder. 

Nehir kısmen kalker, kısmen ba
zalt tabakaları üzerinden geçer. Di
yarbakırdan sonra suyun üzerinde 
keleklerle dolaşılır. Cezre civarında 

birkaç arızalı yer vardır. 

Bu mevkiden sonra, nehir, etrafı 
kayalıklı geniş vadilerden akar. Mu
suldan geçer. Soldan büyük ve kü· 
çük Zap ırmaklarını ahr. ~ahrin dağ· 
Iarı civarında asfalt madenlerin bu. 
lunduğu Elfetha mevkiinde dar bir 
boğazı aşarak Irak ovasına iner. 

Buradaki yatağı 3Ci0 - 350 met· 
re genişli~indedir. Artık seyrüsefere 
pek müsaid hal almıştır. 

Dicle, Bağ'daddan sonra tama· 
mile düzlükte akar. Nihayet Karemet' 
te Fıratla birleşerek Şattülarab ismini 
ahr. 

Dicle, Bağdadda Nisanda sani· 
yede '3000 metre mikkabı ile akan 
büyük bir nehirdir; teşrinisanide ise 
300 metre mikibı ile akar. 

YENi NEŞRIY AT 

ilk Öğretim 

ilk ötretiın mecmuasının 29 1111 

cı sayısı çıkmışbr. lık Okul Ôjret" 
menleri için istif adeti yazılarla dofll 
olan bir mecmuayı tavsiye ederiz. 

Fazla içmiş bir adam 

lıak otlu lbrahim isminde biri· 
si kendinden geçecek derecede ıet 
boş olduğundan ve Cumali Dur~ 
isminde bir şahsın cıketinin yak,_. 
nı yırtbtından hakkında kanuni f'//P 

amele yapılmak iiıere poli1Ce yakA 
lanmııbr. 
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Abone fartları 

12Ayhlc 
6A,.. 
3 Ayla 
1 Ayhk 

Kt1111t 
1200 
600 
lOO 
100 

1
. -O~ me111ıe1ı.et1er için Abone 

~eh d~~tmez yalnız posta masrah 
ıammedalır. 

2 - lllnlar iça" idareye •ti 
c:aat edilmelidir. ra-

m 

Kara yollarımız -
için 370 milyon 

harcanıyor 
( Birinci 11hif eden ı ta ) 

Bua_aara illveten yıı -i~' n ,_ le 
Yeniden S80 •-.. ı Owarı 
A toprak yol yapilm1thr 
yrı~a Vekllet tahıi&atile de biiyük 

krpruler "e yeni 101eler 'ın••• d 
va 1 __.ın" e· 
bit~·ı° unmaktadar. Son bir yal içinde 

ıra en betonarme veya demirden 
~aJCH 12 büyiik köprüye 475 500 ı · 
•arcanmtfh 8 1 · ifa 

r. un arın uzunlu""'• S .. O 
••lredır. 939 da batla ... . • 
ı..Jinde bul•aan k - -ı~ bufin ınta 
12'l opru enn uı.unlutu 

O ınetre ve ma fi 
l oııs 000 ı · ara ıra yekQnu · ~ • ıradır. 

~:e,:ı~: bir yal için~o, mernleketin 
n •raaanı rıren !I: J • • 

de" lat bul 1 Ta.e enmıı· 
TGnceü •;._ • r an traait YOia ve 
lif yolla . ıaa bOlaeJerinde ınubte 

rua •ntaaına de~·am edihniıtir 
Trakya da ihtiyaç hastl ola~ İ 

larıa ıılab ve intalanna b'lh ho 
•iyet .1 . ı assa e e. 

verı mııtir Bu arıda . 
den J ki . yeoı-

uzun ~ arı yekunu 355 kilomet-
re olan don ht )' f 
d mu e ı yolun intısı 

• müteahitleril\e ihale ediJm• r 
240 kilomet e 1 'f ır . 
Edirne ol · ~ıun utundaki lıtanbul 

"I u. ıurıtli ot b'I seferine nıüaa·t oma ı ıeyrü . 
mektedir 941

1 vaaıflarda inıa edil 
bitirilecek olın ~eneıind~ tamamen 
Edirne arasında aeya~ol ıl~ 1atanbul 
buçuk saata kadar in:bt ·mı udd~ti üç 

""' k'I 1 ecektır ~ ı ometre uzunlutu · 
rıbzon, fran tranıit ndaki T. 

d . Yolunda 
sene e kı mesai, bütün 1 - • son 

1 d . yo uzerıntıe 
JO un aımr olarak geçilebilir halde 
bulunmasına temin eden esaslı ta . 
ler ile k mır 

ıon ısnu Karaköy lran hud 
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sının makadın şöse inşaatı ol 
muştur. l~lkilometre olan bu kısmın 
se_ks~n kılometresinin ıoıeıi bitiril 
nıııtır. Elli kil•metresi de b 'k 
•al edilmiş olacaktır- u sene ı 

Bu sene Yapılacak olanlar 
Her hadisenin büyu- lc eh . 
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woll - . d . r mevcut 
1 ar uıeran e gıdiı relifin zorluta 
•tramıma11 ve mevcutlann L 
ol . qrıp 
mımuı ıçin ıym:aı senede ile" bu 
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i haberDerii 
' VERiLEN HABERLERE BAKILIRSA 

Fin Hakimiyeti Devam Ediyor 
Dtlnde miihim çarpışmalar oldu 

Londra : 11 (Royter) - Neşredilen{ 
Finlandiya tebliğine röre, Kereli ber 
•ahında dün gündüz kısmen sakin 
feçrnittir. Sovyetler hatlarını tahkime 
Ç•lıııyor. Ladoga gölündeki çarpışma 
larda sovyetler 240 ölü ve 40 yaralı 
vermiolerdir. Sovyet tayyarreleri faa 
liyeti genif olmamışlar. Finlandiya ha 

n kuvvetleri keşif uçuflarında bulun 
ntuıtur. 

Bir J:raesız gazetecisi cephede 
gördüklerine dair yazdıgı bir yazıda 
bir gece içinde yüz kilometre katde· 

derek Sovyet müfreaelerine baskın 
yapan ve zayiat verdiren fin kayakçı 
lırandan sitayişle bahsetmektedir. 

loodra : 11 (Royter) - Nazi 
hiikumeti, ltal)adın Finlandiyaya 

~ö~derilmelcte olan harp mılzcme
llnı miiıadere etmiılerdir. 

Bay Klark'ın teberruu 

Adana P•muk öretme çiftliti mü 
tebaam., Bay 'Clarlc. Erzincan feli. 
lcetzed 1 · .. . • enne Y•rdUD olıınak üzere 
~z lıra teberruda bulunmuttur. mil 
h yırdım komitesi, Bav Klarka te
şeldı:ür etmektedir. 

Dünde hafif zel
zeleler oldu 

Ankara: 11 (Husus~ muhabirimiz· 
den - Buıun AAkarada 1,50 de ba. 
fif şitdetde n Bol oda 1,40 da hafif, 
E<ıkişebir, Orhan gazide <i ,20 de ha· 
fit , zelzdeler olmaştur. Hatar yok· 
tur. 

İtalya ve komünizm 

Paris : 11 (Havas) - ltalyının 
komün.izme Balkanlarda aed çek . 
me hareketi. Almanyada çok iyi 
luıır11lanmaılctıd11. ı 

Bilbas11 halk mahafi)i bundan 
çok memnundur. 

Telgrafla adli tebliğat 

Adli evrakın Posta ile tevzii 
haklundıki kanunun telgrafla tebli 

tatı dair olan hükümlerinin tatbiki 

geri barakılmışhr. 

Milli piyango çekildi 

Tam 

150,000 
so,ooo 
2s,ooo 
ıs,ooo 
12,000 

5000 

onsta 
Kezenen numara 

24782 
4369 
27256 
14562 
6025 

Lire K•z•n•nl•r 

28664 1925 29518 20881 

4000 

150.f H~517 

2000 

9827 89800 
4488 17294 

1000 

26947 88899 
!0488 21001 
33813 22900 
30007 8906 

17628 
31784 

Lir• Kezenenler 

7520 

18468 
18520 

15645 

14272 
38238 

23251 

14874 
333 

Lire Kezenenler 

32326 :.>984.6 
1422 38895 

18586 1039-4 
77G9 lts096 

22224 Y.884 

23991 

19486 
20185 

6466 
15246 
22120 

Norveç Finlilere geçmen 
silahları tutmıyacak 

Londra : 1 t (Royter) - Norveç 
ve lıveç hükumetleri Finlandiyaya 
geçen silihlara tutmıyacaktır: 

Ba karar Fransa ve lngilterede 

oldutu fibi bütüa düoyaıda iyi kar· 
11lan11Ufbr. 

RADYO! 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO OIFOZIYON 

POSTALARI TORKIYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Her gUn yalnız kıaa dalga Sl,7 
m. 9465 kel• poatamasla ne,redilmek• 
te olan Yabancı dillerde Haberler 

saatleri ~a&ıda gönsterilmiftir. 

İranca Saat 13,00 n 18,45 de 

Arapça ,, 13,15 Ye 19,-16 de 
Franaısc-a ,, 18,45 •• !0,18 de 

Perıembe - 1 J/ 1 / 940 

12.~ · Prorrım, ve Memleket Sut 
Ayuı, 

12.35 AJANS ve Meteoro
loji Haberleri 

12.so TORK MOZICI (Pi.) 

13.30/14.00 MÜZiK: Karıılk Hafif MI· 
zile (Pi.) 

18,00 Program ve memleket saat 
Ayarı 

18.20 TÜRK MÜZiCi 
Çaıanlar: Fahire Fersan, 
Refik Feraan, Cevdet Çatta 

19.0o Serbest Saat. 
' 19.10 Memleket saat ayan A-

JANS ve MeteoroHji Ha· 
berleri 

19.30 TORK MÜZiCi: FuaJ He-

20.00 

20.15 
• 

21.15 
21.25 

22.li 

yeti 
KONUŞMA 
( MilJr lcallramanlık mu
kıbeJeri ) 
TEMSiL 
Köyün BaykUfu: 
Yazan: Tahir Olpç 
Serbest Saat. 
Müıik : Riyueticambar 
FJarmonik Orkeatruı (Şek 
Dr. Praetoriu) 
Memleket saat .,..,. Ajana 
Haberleri: Ziraat, Eüaa-
Tahvillt, Kambıyo-Nak.a 
Borsası (Fıyat) 

22 .3S Müıik: Soliıt'Jer (Pi.) 

1 
23.00 MOZIK: Cazband (Pi.) 

2.S.26/23.30 Y annki Propm, ve K .. 
puıf, 



ANKatfl'lfiR 

Muallimler yüzelliliraya 
kadar terfi eclebilecek 

Ankara : 11 (Hususi muhabiri
mizden) - 935-936 Derıi yıbnda 
orta tedrisat mekteplerinde 1301 
11mf ve şu~e vardı bunlara 60,485 
talebe devam ediyordu geçen ders 
rtlanda İle SIOlf ve fU be sayısı 2094 
çıkm11 talebe j'f 104,000 i bul 
muştu. 

Maarif vekaleti bu ders yılında 
, 11mf ve şube say11mın 2,327 ye ta·· 

lebe say111nın dı 110,145 e çıkma 
llDI fÖZ önüne alarak sınıf, şube ve 
talebe ıayiliyle mütenasip olarap or 
ta tedrisat kadrolarının genitletilme 
ıi için bir kanun P.rojeai .hazırlamış 

br. Ve:kilet projesinde talebe sayı· 
"t'ID beş sene aonr~ 7 S,000 adaca 
t.n•, dershaae Ayıf1Dın da liOO zü 
~ecetirıi tebal'iz ettirmekte, yar· 
cilDCI munllimler yerine asil muallim 
ler tayininin imkan albna ahnmısı 
ve ba nretle orta tedrisat makioe· 
~ daha aormal ve faydalı bir şe 
tilde yürümetiDin temin -'dilecetini 
tebarüz ettirmektedir. 

Hazırlanan projeye göre şimdiye 
kadar 90 lira asli maaştan yukanya 
terfi edemiyt!n orta tedrisat mual· 
famlerinin devlet memuriyetinin en 
yüksek mertebesi olan lSO lira as
li mHşa kadar terfi edebilmeleri im 
lcin dahdine alınmış bulunmaktadır 
projeye batlı kadro ile muallim ve 
maarif müdürü H!'ısı 6,470 e çakmak 
ta ve 150 liralık 3, 125 liralık 5, 
100 liralık 10, 90 liralık 82, 80 li 
rahle 200, 70 Jirahk 300, 60 liralık 
350, 50 liralık 420, 40 liralık 500, 
3S liralık 800, 30 liralık 2800 mu· 
allim ile 2S lirahk 800,20 liralık 200 
malnm ve Sitıjyer olmaktadır. 

~akalar 

Sebb? 
Kiaplumbafa Karabaşarastgeldi: 
- Nasılsın bemıeri? diye ha . 

tır sordu. Geceleri niye o kadar çok 
.havlıyoraun ? 

- Sen uywmyonun diye. 
- Peki benden ne iıtiyoraun ? 

- Hiç 1 Madem ben uyumuyo 
ram ba" lıyorum, ıen de uyuma da 
ikimiz bir olalım. • 

Fare ilet kediler 
Oç bdi sinemada Miki far~nin 

filmini teyrediyorlardı. Kedilerden 
biri : 

- Bu ne kadar büyük fare böy 
le-?' dedi 

Yanındaki cevap verdi. 
- l(c,rlç191 aslıoda büyük dctil 

dir 8'Da inanlar biz üzerine aaldlr
mwabm diye oeu m1&au. bü1iik 

Almanyadaki ordular, Alın.an gizli 
polis teşkilatının bilyllme ·nden korkuyor 

Gosland'dan son gelen ş•yanı i· 
~t haberler Alman işgali altında * 
bulunan arazideki muhtelif makamlar 
arasında işbirliği mcvcud olmadığını 

ve kıskançhklann gittikçe artmakta 
olduğunu gösteriyor. Ordu Gestapo· 

Alman · Sovyet ittifakına Fransa ve lngiltere kaaden meydan 
vermek suretiyle Almanyayı bir tuz•A• dOoarmUş bulunuyor 

nun kuvvetlenmesinden korkmakta ve ----------
bu hal Polonyamn mukavemet azmini • 
ve Müttefiklerin nihai zaferine itima
dını artırmaktadır. 

Almanya büyük bir isyana mani 
olmak için mühim miktarda silahlı 

kuvvetler idame etmek mecburiyetin~ 
de kalmışbr. Gestapo'nun hakim ol
dutu sahalarda Lehlilere ait olan bü-

Ceyhanın mektep • • 
ışı 

Orta mektep 
lira temin 

açılması için 19,000 
edilmiş bulunuyor 

' 
Köy okulları temelleri atılıyor - köy işleri faaliyeti 

Ceyhan : 11 [ Hususi muhabiri 
mizden ] - Ceyhanda, ör.ümazde· 
ki ders yılında bir orta okul açılma· 
sı için alilcadarlarca gereken tedbi· 
rio abnmakt' oldupnu ve ba)Yr ae 
ver zenginlerimizle tüccarlarımızın 

da bu İş için ellerinden gelen mad 
di yardımı eıirg~a;ı.iyeccklerini ve 
birinci toplantıda 13 bin liraya )'• 

kın bir tcahbüd ahndı~mı geçf'nleı. 

de yazmıştım. Alınan haberlere na 
zaran, birinci toplantıya gelmiyen 
diter davetliler de .hir iki gün ev 
velki toplantıya iştirak ederek vere 

bilecekleri meblağ mıkdarmı kayıt 
ettirmişler ve bu işin bir an evvel 
sona erdirilmesi ve aksamamuı için 
teşekkül eden komisyonda bugün 
yarın hemen harekete geçerek pa 

Japonya mektubu 

•• 

raları toplamıtı başhyaçaklardır 
ilk ve son toplanbdaki teıbhüt sıı
kdarı 19-bini geçiyor. Bu paralarla 
yeniden iki ilk okul binası infuiyle. 
orta mektebe el.eritli btlla11an Cum 
buriyeı ilk okulununda orta okula 
kalbi nıutasavverdir. 

Bu hususda alakacharlarla muba· 
bere ve tem11lar yapilmakda olup 
yeniden inıa edilecek bi'uaı.rmdo 
projeleri bayırlanmiş bulunmakdu. 
bölgemiz köylerininin 930 yılı va· 
ridat ve sarfiyat büt~lerioin tanzi· 
mine bışlanaıışdır. Bütün köy mu
htar lan 'ksa ba. 
bütçeıi mekeziae çağrılarak yeni 
tesbit ve kaymakam ta.rafandan ta1 
dik edılmektedir. Bu seneki köy 

- Gerisi beşinci sahifede -

Günde uç zelzele 
Japonya. dünyada en cok zelzele geçir•iş bir memlekottir· Japon a· 

daların,n, birbirini asdı sıra sil•i•er.eo 200 yanardafı vardır. Bunlardaft 
(150) si sönmiiftür. Diterleri hali faftliyet halindedirler· Japonyada, yalnız 
alc:tlerin kaydettiti mevcelerde dahil olmak üzere, vpku14bnlan zelzelelerin 
sayısı, her g6n vasati (3) ü bulmaktadır. Her jıpon, hayatında bir defa ol· 
aun, müthiş bir zelzeye gör~etine kanıdir. Abali, sel•eleye aJıııktır, Hiç 
teliı göstermez. Bu sebeplerdir ki, japonlar evlerini 9't•Cf'1etle hafif mad
delerden ve bir kıt olarak inıa ederler, Evlerinin iç~risini kalın mukavva· 
dan bölmeler ve paravanalarla aymr ve ev eı yası olarak pek az şey bu
lundurur. Hendo, Kisiyu, vo Veüo adaJuındıki Oç yanard•t. en ıiddetli 
indifaları tösterirler· Aynca feyazaolar da mühim xararJar yaparlar. Bun
dan başka tayfun fırhnalarınıo da ıehir ve insanlar araaındaki tahribatı 
çok olmaktadır. 

Japonlar. şimdi sönmüş bulunan Fnjiyamo yanardatım mukaddes te
lakki ederler· Bu dat, Tokyodan 7o mil uzakta bir ova ortasındadır. Japon 
ıair ve edipleri, bu dafı çok medh~tmiılerdir. Paravınalırda, li~ç tepsi· 
ler üzerinde hep bu datm reaimleri varchr. Her -.ıe binlerce ~ Hacce 

Hin sınar ve ticari müesseseler ve 
e~ Pfüs,a4ere edilmişıf. 

Ordu eşirleri ,teaae{küz kamptan· 
na ~~a. ntiut &mçp liahi· 
line sürülmektedir. Yalnız dört vili·· 
yette, paıpz VF Uduı!Jr ~ olduğU 
halde onbeş bin asker vardır. idamlar 
alenen icra edilmekte ve bunlar mek· 
tep ~lanaa mecburi olarak tir}/· 
rettirihnektedir. ' 

~kfalayor ki ıaye batua tadbii 
lidfl'leri yqk. etmekdir. Bu ...... 
•tl~ l'etrİDİ nYelde y411>ılaa U.f 
küleri b~lamak faydaı.a olar. . 

O zaman Gt:ec:ow' dUi J-pU.ma 
Uoinriat~,i profesörleriadea Uçtt m 
~ ~ak U.ere h.... lıepei iM' 
lm~qyaya sUrUlmu,t.11. AlaanlaioU 
Raılar arasındaki m.ıu.D.I mü'.UeW 
fe-Wmakt•dııır• 

~aslar .rabudi ve işçiler al.eyliıJI 
propaganda ile meşgulrlurlar. Alm • 
lar ~ıul Orduyu bakir gHrmelde 
raber Bug ve San badd~nda ku~ntU 
tabkimaf vUcuda getirmekte ve laad11• 
du muhafaza iç;n buyuk miktar~ 
kıtaat balundurmaktadırfar. 

Alman ınakamfan Raıyadaa mi 

him ma\fdi yardıqılar ..ı-..a-tlltıha 
ni JUpbe ije kartıbyalar. Zatea 
lonya demir yolları ve fOaelerillİll ba• 
li de nakliyata mll~ait cleidıdir. 

ltimada şayan bir menbadu ar 
rıeoildiliuc göre eski bir Alman ıcatı 
111ay sabayı Kızıl Ordunun Fin ür' 
binde meydana çıkaıı zaafı aetic:!e.lıa 
de Almaolann duyduğa inlu.an ha' 
yaldaıı bahıederken lng\ltereniıt 
zat Ruıya ile bir p~·mak ......... '--
digini, fakat Al•aııyAl* eaen 
tuzi.Jr. hasırla~ H Mos~ 
ilk mnıralteHlid"inin mavaRhiy~t 
gizleri btaran Ribbentro,p•an bu 
sal• du,tugunu söylemiıtir. 

logiliz diplomUİ• ia maltyaY 
kurnazlığını mabtılala etmek la 
sondaki Al.an temq•lUae tıpkı 
111iW oi&U ba. D~Jre, a. .,.ı 

t&flar• ar~ •evc:uı Jilı,İff lltl 
yene tini cotere... bir ••.ette te 

1 
ruz ettirmektedir • , 

1 AlıQanların Zid adası 
iiMüne ba11kıd~ 

Londra: 1 t fRoyler) - hı 
tayyareleri, Alman Üısü olan 

adasına alan yap~ar ve a 

bc,pıbalarla buradaki HiıadeabQ 

btrajı tabrib edihaittir. 

Danimarka civarmda JIİ 

diler bir bava barbiiıCle bir 

• 
• 
1 
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~TOR Bf>!tl9tbı 
in tua ıi a1~ ~ d ~ 
Maprı· ~ waziyet 

11::))· u gün Fi~lindiya'da 233 
I~ orta tah111 müessesesi 

yııı 1870 Je 75, 1900 ~~ 
~~, 1916 ~a. 13S, 1920 de 164 idi, 
B1ıhaasa Fın ıstiklal h b" d . ar in en son 
ra, yanı 1918 den sonra bu -

1 
• , mues-

sese erın savısı b · h 1. • J• ır a) ı artmıştır 
18~0 yılında 75 orta tahsil müess~· 
aesındtn yalnız 3 ta . F· 1 

nesı m ere 
rnabeus idi. Halbuki 1920 d b . f .. t'T en en 

m a ı mekteplerinin 18)'111 116 
4- l&s e uiik idi u 
~-. bv -. ae . vu artııa mu. 

eç liseleri 48 olarak :saya-
~ m.uhafaza etmiştir. Yüzde heaa-
ıbh'le ıfade etmek 'lıırn 1• ı.. • _ ge arse orta 
~·ıfıl mue11eselerinin yüzde 80 . F· 
ce yüzde 26 Si İsve d' r l IO 
f;· I" d' , ççe ır. sveçliler 

lo• l}O ıya da. halkın ancak yüzde 
unu teşkıl tt' . 

....1·1· 1 e ığıne ~Öre lıveç 
'Ut ıy e ted . t . . rısa yapan k il 
.rın ıtıbarın t o u a 
• .. . ı amamcn muhafa cttiti 

na gosterıyor. A..-._ 1 b I . 
-d E "" .,,~!--" e ep erı var-

ır. vveıa tarihi · ıık · f . . 
den f 1 1fa teıırlerın-

' sar ınazar, 1sveçr,. k 1\al\c ,... onu~ 
dm ~OCujun şehirİerde oturma-

aFı~ ı .v~ bunların ara11ında kal 
11\lerın b' . ' an 

~yrı ır hsan siyaseti ıiit· 
m~melerınde aramı•- '~ dı ' F· ~ ~u~ L 

ınlandiya'mn 233 r 
h hsif müessesesinden ıl~4~ d.ortaı 
.. h u, ev 
.. etten er yıl himaye .. h -- goren ususı 
muesseselcrdir. Fin orta t h ·ı -. . a sı mu-
eaıeı~lerınan ço~u muhtelit tedrisat 
tı~~.ld~~~ fi..-dl1 .... det-* 
şe"ı e"ı ınıan yerl-•m . . , - eaımn ve~ 
rupa nın başka kısımlarına nazaran 
&:es af et inceli~nin de t · . d 

6' esırı var ır. 
V c bu da tabiidir. 

Jık Fin muhtelit orta tahı1il 
müessesesi, bundan 5Q 1 1 

1-.......:_ yı ~vvc 
~num. Ceçen yıl bu h 
t'Himle Ua it • d atıra, me· 

, oıun u 163 b ı· 
<>rh tahsil mües . .' mu te ıt 

sesının y d 
erkek. 38 kız r anın a Jı 

ıse ve ortaokul b 
lunmaktadır Tam te .. k' I" 1 : 111

" 
y ı at ı talı -

i!Heseler sekiz sınıflıdı O mu-
1. 1 . r. evlet kız 
ile en ve b111 husus- r 1 

d 9 ı ısc erde bir 
~ uncu sınrf görülmekted· 

ır. 

Mersinlilerin felaketzede-
lere gös te d.... . . . r ıgı samımıyet 

Mersin · 1 ı (H . 
ı d ) · ususı muhabiri-

IDıZ en _ M · 
deler halk ve ersıne ~elen fclikctze 

f d tcşckkullr.r reisleri ta 
,.. ın an hararetle k 1 
ıber k f ı · arşı anmaktadır a 1 eyı pa r .. 
betcd· . • r ı reısı Rıza Kurtulu• 

ıye rcısı M" dh y 

Foat ı'it 1 at, balkcvi reisi 
••Yonda k 

ballcevi - .. •rıtlamakta ve 
ne roturerc~ bir 

mckte ve ınüte lc"b ÇOrba ~çir 
• ı en b 

rerek ve lemiı •lb" 1 •marna aötü 
... ııe er o• d' d'k 

sonra evlere "e 1 d' • 1>' " ı ten 
r ı r eı ır~t d' 
~eleqlerin üstünd~ le' e arler. 
•- .,. eı ' el~ b .:ılmırnakta, bunlar .al -,.ıe ıra. 

. 1 ır.aralc ber . 
yem o arak verilmekted· tL • şeyı 
b · 1 d ır • c.slu 1 ıse er e ütüye aötürül le . e. 

0 nıe tedır. 

ŞEHiRDE HA y A 
Şehrimizde dün röle - -

fıava h• tlzılrh idi .ı_uzu •çile 
- .. &;Al çok ... 

Türksözü 

a 
Norv~ç gozetc;si Aftenblatt,ın neşrettiği bir makale bu gün Londrada 

hayli alaka uyandırmıştır. Bu makale 1svece taarruz etmekle Almanyanın 
büyük menfaetler kaybededeği , zira· isvecin Almanyanın en mühtaç olduğu 
ham demir maddelerini tahrip etmek mecburiyetinde kalacağı izah edılmek
tedir Bu münasebetle 1 935 - 1937 st'nesi vasati olarak Almanyanın id
hal etti~ ham demirin yüzcfe57.2 üsi isveçten yüz 7.5 i Norveçten takriben 
yü7.de 2b kadaııoın da Fransadan geldiğine işaret edilmektedir. Bundan fı.1-
ıoanyanın harp zamanında ham demir hususunda isviçreye olan ihtiyacınıda 

pvüsati açıkça görülebilir. Başlıca İsveç istihsal mıntıkalarından biri çok Şimal
de diteri ise cebuptadır. Bunların birincisinden Almayaya yapılan idhalat 
İsveç tıcaretinin en belli başlı madenlerinden birini teşkil ediyordu ve bu 
madenlerdeki demir miktarı diğerinden hayl ice fazladır. Su sahadan yapı· 
lan ihracat kışın donan Baitık denizinin şimal ucundaki Suld yolu ile yahut
Norveç limanı Norveç vasıtasiyle yapılmaktadır. lsveç taarruza uğradıtı 
taktirde bu bitaraf limanlar kontrol edilebilir. Umum ısveç demir istihsalA
tının yüzde otuzunu temin eden ueouptaki maden sahası ile cenup sahille
rindeıa kolayca yetişilecek biı: meşafe dahilinde değildir. 

.. 

h.. ır .. ~: !'I l~ i milı-ı.;in .. 
Manches er uuaraıan aunku 

başmakalesinde Econom.ist gazetc'
ıi başmuharririnin • Harpte l>ara .. 
ismile neşrettiği yeni bir risaleaen 
iktibaslarda bulunmakta ve lngilfe· 
re ile Almanyanıo insan ihtiyatlan 
arasında bir mukayese yapmakta· 
dır. 

Atmanyada sulh zamanındi fi-

1 

da istihsal etmek veya gıda ithafa· 
tına lüzumlu parayı ödeyebilmek 
için yüz müsteklikten 14.5 ICişinin 
çalışması lizımgalmektedir. Halmr 
ki lngiltcrede 6.6 kiJinio çahpta• .s 
kafidir. Ham maddelerin kıt olması 
ve kıtlığın lngiliz ablultası neticesi 
olarak artmış bulunması aşağı ka
liteli bam demir ve sentetik mevad 

( Gerisi altıncı ıahifcd•,) 

• 

Bölgemizde Arkeoloji .faaliyeti 

Lamasda ~ • 
yenı bir eser bulundu 

Mersin : 11 (Hususi muhabiri· 
mizden) - ~ ... ~ova ve torosların 
ar~colojik ba kırndan kıymeti gündeo 
gune çok büyük biı ehemmiyet kes 
bediyoı aor nekadar bu 939 aonun 
da baflanm11 Tarsus ve Mersindeki 
~afri,yat ahv•I hazıra dolayisiyle ge 
n kalmıı bulunu.)'or iaedc ACJana mü 
ze müdürü Bay Yalman Yalgın gü 
zel ve metodik çalışmaları bu . vadi 
de Çukurovaya çok değerli şeyler 
kazandırmıştır. Bu yaz mıntıka mü 
ze müdürümüz Toroslarda ikinci At 
kapartması bulmuştur. 

Yalınız 1 vriz alı kabartması ile 
Avru "I· ı · · ~ F, a un crının çok kıymetli bir 
hazınesı olpn Torosları bugün ikida 
ne atı kabartması B. Yalman Yalgın 
tarafından keşf edilmi•tir B v • 

undan yetmiş sene kadar ev-
vel Lanllrla t f d . 5 · va ara ın an lceşfedılen 

Lamasın garbindeki Hinroğlitli kap• 
geçen sene latanbal Arke\lloji pro
f csörlerindcn Bay Bossert ve mua 
vinleri tarafından hususi olarak ziya 

ret edilişmtir. O zaman profesörle be 
raber gittiğim bu mıntıkadan bab· 
settitim kapılara benzer yıkılmış ba 
zı eıakaza teaadüf etmiş idik prof e· 
aôr bu taş enkazmıo hüviyetini tet 
kik etmek imkanını bulamamışdı. 

Çukurova arkeoloji bakımından 
dünyayı hayretlere sokacak kadar 
zengin oldu~u gün geçtikçe mey
dana çıkıyor. Bilhassa Lamas ile 
Ermenake kadar olan mıntaka di 
ter tabirle lzori kısmı iyice tetkik 
edilmemiş olduğu aşikardır. 

Geçenki lçcl mecmuasında Bay 
Sait Uğur kadim Massalılarrn Müt 
civarında yurt tuttuklarına dair y1'z 
dığı yazısı Mut taraflarında çok 

müliim vesikaların l>dfunabileceti~ 
oi bize ıöstariyor. 

Karaman kazas.ı dahilinde, Toı 
ros!ann öteki yüzünde bilhassa Kı-. 

zıltar ve Koraş civannda tarih içia 
hazineler saldı oldutunu iddia et• 
mek hiç de mübalağa deiiJdir. 

Müze müdürü Bay Rıza Yalman 
bundan on güu kadar evvel es'ki 
Karigos şehrinin şimalinde Lamasın 

kurbindeki Langlova tarafından ilk 
keşfedilen kapının daha büyüğünü 
ve ayni hiyeroğlifi havi büyük bir 

kapı daha bulmuştur. Her ne kadar 
bu kapıların' üstündeki işaretler bu 
gün için okunamıyorsa bittabi ile-

ride bunlar okunacaktır ve okun. 
duğu zaman Çukurova tarihi bir 
kdt daha ehemmiyet kesbedecek. 
tır. 

Büyu" k Mı"llet Mecli~iodeki konuşmalar 

Adliye , Dahiliye 
Vekillerimizin 

, ve Sıhhat 
beyanatı 

1 Belgradmuhtelit takımının 

Türkiye seyahati 

. . ( ~irinci sahifeden artan ) 
~ılı HG.lttsı Alataş tabiatın bu şitdeti 
arş1ııında yılmadan çalışdıtıoı ve ça-

lışacağını söylemiş Te ölülerin yekii
Dunun 23,131 kişi olduğunu n yıkı-
lan •e lıarao ol1tn ev mikdarının da 

29309 ol~lı;~Du esefle kaydetmiştir. 
Qahılıyc ve Sabhat Vekillerinden 

sonra söz alan hatipler yartdAfların 
)'ardım hareketinde gösterdiği feda· 
kitlıgı tebuttz ettirmişlerdir 

Meclis cuma gUntı (BugÜ11) top
lanmak UzeJe içtimaa nihayet vermiş
lerdir. 

Par.is paktı 
( Birinci sahifeden artan ) 

Londra: 11 (Royter) - Lor:d 
Halifw M~nemenci Qtiuna muvaf
fa'\iyen1erinden dôlaya bir tebrik 

Ceyhanın mektep işı I 
( Dördüncü sahifeden artan ) 

büdçelerinde bilhdSSıi mektep tab J 

satı sinın geçen sen··lerarn \Jaha 
kabalak oıdutu ğörülmeıctl'dir. Yıne 
öj'rtndiğime göre sırkı-ıı köyündeki 
yeni ilk mektep bınasının temel at 
ma merasimi yapılmış ı ır T t"meli 
kaymıkamımız btkir ~uphı aktan 
atmış ve kurbanlar kf'ı;ı lmıştir baıka 

kaymakam tarafıodau •lif söylt:v ve 
rilmiıdir. Havaların ya~murılu ve 
yolların çamurlu olmı.sa cııger köy 
lerdeki mektep bina~ı temellerinin 
ablmaaımn teabburu ıa sebeb olmu. 

Ankara : 11 [ Hususi) - Bel• 

graddan futbol federasyonumuza bir 
mektup gelmiş ve Belgrad muhtelit 

takımının Ankara ve lstanbul muh· 
tcıit takımları ile yapacatı futbol 

teması için bu ayın son hıtftaaı tek· 
lif edilmiıtir. 

Bütün yurdda lik maçlarının ayni 

tarıhte ve muntazaman devam etti· 

gı gözönundc tutularak Ankara ve 

laıanoulda bu ecnebi temuı dola· 

y111yAc maçlarin sektedar edilmeme· 

si düşüncesiyle Befgrad • Aakara wı 
lstanbul muhtelitleri müsabakalanaıa 

lik 1qaçlari1te mılli küme arkasında• 
ki fa11la riiolerine bırablacatı tah· 



Selaife: 6 

Harpte para 
( Betinci ıahifeden artan · 

iatilmliadeki müteaddit • .,.Aı;.)t. 
dolapile Alman1um ir,,,., ' JV

vetlerini israf etmeaine · ol· 
.Utadar. 

Meaeli laailter, .-1rfedilea 
laer yüz ton kauçu.. ,•n ıenede 
t•kriben lnrk beı kitinin uyine ih
tiyac vardır. Alm•ny•d• ise •buna. 
ismi verilen ıuai kauçuktan bir ton 
iatihul etmek için yetmiı kitinin 
çahtm•• lizımrelmektedir. lnıilte· 
rede çabpcak yışta ipiz k•dın • 
dedi çoktur, hem de bilfül imalattı 
kullanılmayan serbeıt mealek erba· 
ı,. f•zlachr. 

iş arıyorum 
Herlaaaai bir müessesede veya 

avukat nezdinde kit plik yapmak 
iltiyorum. Türkçem kuvvetlidir. • 

Makiaa ile seri yazı yaz•ram. 
M atb .. mıza müracHt edilmeai. 

11-12 

Adana Sulh ikinci Hu
kuk mahkemesinden ; 

Adanada ulucami medresesinde 
mukim iken vefat eden 11b haci Meh 
medin mahkemece teabit edilen te· 
nicesi tufiye edilecetinden mütevef· 
fanm alacaclalarile borçlular1D1n 
tarihi iliadan itibaren bir ay içinde 
.. hkemeye mür•cutla alacak ve 
borçlarını kaydettirmeleri ve miraı
ça11 varsa keza ilindan itib.ren üç 
ıy içinde bu 11f atla ram iıpat etme
leri lüzumu aksi taktirde müteveffa
JI ne ıahaen ve ne de terekeaine 
izafetle takibedemiyecelderi kanunu 
medeninin 5 34,56 ı ve 569 uncu 
maddeleri hükümlerine tevfikan ilin 
olunur. 

11337 

ilan 
Şartnamesindeki evsaf ve şerait 

d•ireıinde 9633 metre bez açık ek· 
ailtmeye konulmnıtur. Muhammen 
bedeli 3852 liradır. hk teminatı 288 

lira 90 kuruştur. Eksiltmesi 27·1·940 
Cuma günü aut 1 O da Adana as
keri Ntm alm• komisyonunda ya· 
r1lacaktır· Ş.rtnamesi her gün ko· 
misyonda görülebilir. 
2-lateldiler byin edilen saatten 

evvel temin•tlarmı yatırmış olm•la· 
n lhamdar. 

11336 12-17-22-26 

Yitik şehadetname 
329 ıeaeai Adana Nümune Rüş. 

tüye mektebinden •lmış oldutum 
teb•detmmeyi elll8yİ hicrette zayi 
....:-• t:uuu. 1 

Büyük Dikili köyünden 
Mehmet otlu Ali Ekinci 

1 

-----1 Mevsim -Başından Beri 
Fevkalade Proıramlarile Sayın Halkımızın Hakla ve Yiiklck 

Se•riıini K A Z A N M t Ş Olan 

ALSARA Y SiNEMASI 
8U AK,AM 

içi• Kuvvetli ve SOrpirizli bir Protram Daha Hezırladı. 

( ' ' ) 
Kıımetll we Yegane Okuıucumus 

MünirNureddin'in 
ilk Şarkıh Filmi, Sihirkir Seıile Süslediti Fevkallde 

Şarkılarını ihtiva Eden 

..- AYRILIK 
F i l m i 

(2) 
Buyuk ve Emsalaia Artiıt 

RONALD KOLMAN 
Tarafıadan Yaratdan n İki Sene Gibi Unl\ bir Zamanda Vllcade 

Getirilea Senenin Muazaam, Mathif Ye bir beoseri 
Görülmemi' Şaheserler Şaheaeri 

Ufuklar 
Fransızca Söslu Atkı Heyecaa ve Matbit Maceralarla 

Dola Bir Mev:zua Salaip Büyuk n M11steına bir Film 

A YRICAA : FoX Dünya Haberleri ve Miki Mavılar - W•lt Dimey 
, ......................... . 

Pek Y•kınd• Pek Y•kınu 

0MM0 GÜLSÜM ' in Şaheseri 

ÜMiT ŞARKiSi 

12 KiealMllMi 

(ilan) 
Adana askeri Satına 
komüsyonundao: 

179 çift atlı araba kotU
brılmalc üzre kapalı zarfla e • 
ye konulmUftur. Muhammen 
9308 liradır. Muvalckat temiAltl 
lira 10 kul'Uftur. ihalesi 19/1 
Cuma ıünü saat onda Adana cı. 
keri Satın alma komityonmada 
lacakbr. Şartmımeai lat•nbul 
levazım amirliti Bursa Kayseıİ 
Adana Askeri ubn •ima kom' 
nanda rörebilirler. 

ftteldiler k•nunun 2,3 ma 
rindelci ıeraiti haiz oldulclanna 
veaailde birlikte teklif mektupl 
- reç ihlıle nıtinde bir ... t 
line kad•r kOIDİlyon l>.tkan 
vermeleri Jaıund1r. 

30-6--ıt-JO-Jl 11 

ilan 
11-1-940 du itil>.rea · 

arayanlar Melek rirmez sok• 
baz depolUDCla aabahtan rece 
1? Je kadar buz bulunur. Bu 
ten sonra rece hastalar için 
oldutunda Mermerli mahall • 
.56 NoD. h•neye miiıacaat edil 
ilin oh.ar. 11-12 43.M 

Türkçe Sözlü - Arapça Şarkılı Adana Halkavi Reisli 
.__ __________________ ı.ı.31•1----...---------------~-den: 

1 LAN 

Adana Askeri Satın alma 
nundan: 

komisyo-
• 

Mildan Muhammen b. ilk teminata 
Cinıi Kilo Lira Lir• Kurut 

· Portakal 72.000 1656 124 20 
lspanak 25.000 1500 112 so 
Adan• garnizonu ihtiyacı için yukarıda cinı ve miktarile muhammen 

bedelleri ve ilk teminatlım gösterilen meyve ve sebze •çak ek· 
ıiltmeye konul~uştur. Eksiltme Adana askeri sabn •ima kou.İı)onund• 
13.1.940 cuma günü saat onda yapılacakbr. isteklilerin teminatlariyle 
birlikte belli ıünde ve saatte müracaat etmeleri ilin olunur. 

11290 28-3-7-12 

Döner Kebap 
Y oturtlu Halep kebabı ve Adana kebabinın 

yenler Eski Oroıdibak meyan!D da 
nef11iaden yemek iste· 

Kebabcı usta Kerim Çavuşun 
latanbuldm sureti malısusada ~lirditi kebapça •ıtuuun Saaatkir 
yapalmaktadır. Aileler için yerimiz ayrıdır • 

T emiElik fevkelide dir bir def• tecrübe ediniz. 
11329 

elile 

12/ 1 / 940 ailaii ... t 20,30 
ulkni Nlooundı ziraat müte 
.. Rau lıteromca tarafınd•n ( 
rHt ve ıirut telmiti ) mevzulu 
konfru ve ev orkeatraa tar.ı 
d• konser verilecektir. Giriş kar 
l'IDIA luılkeYi bürosuadan 8,1111111..w 

lizımd1r . 1 ı - 12 113J2 

Adana Milli Y 
dım Komitesi Ri 
yasetinden : 

Hamiyetli yurtd.,lanmma f 
ketzede kardeşlerimize nakit ve 
niyat teberrü sureti ile röaterd· 
ri yükıek alik• ve yardımı fiikr 
la ananz. 

Y almz yap1lacak eua ve 
teberrü mukabilinde muhakkak 
rette Kmlay makbuz talep edil 
Iİ bunun haricinde yap1laf=8k 
meleden derhal Kızılay merk 
haberdar edilmesi ehemmiyetle 
ve rica olunur. 

. 3-9-10-11-12:.-ıJ 
11321 

Bu gece nöbetçi ecza 
Y eniotel civanncla 

tahsin eczahanesidif 



12 Kinunu.ai 940 
larkaözü Selüfe: 7 

~ 8,30 da ASRi Si NEMA 2,30 da 

Bugün gündüz matinesinden itibaren 
İki büyük şaheser birden 

. 1 

J O H A N S T R A U S'un 
Hayat Ve Aşklan.. Kendisine: Dünyanın En Güzel iki 

. Valsini ilham eden · hazin macerası 

B Ü V Ü K ·y A ·L S 
2 

Dünya musiki~inin kalpleri mesteden hazin 
nağmeleri içinde geçen bir aşk faciası 

. VA IK KALP 
( SONA TE dö KROZER ) . 

l 11. Kanun 

13 
Cumartesi 
Akşamından 

itbclren 

il.kanun 

13 
Cumartesi 
akşamından 

itibaren · 
41 ... ..._, .,;. lii ... 

- __ Türk Mu~ikisinin "' Büyük üstadı MÜNiR NUREDDiN 'in 
.. ilk Defa Başrol de Oynadığl 
Dikkat: 

-• 
Loca biletleri 

' ,."ıtrli • 

"Sablmaktad1r. 

ıstical ediniz. ,. 
.TELEFON 

Dikkat: 
·----------~ Loca biletleri 

satılmak( adır. 

istical ediniz 

250 



Sa 8 Türle sözü 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
Ktt.o FIAn 

dNSf En az E:ıı çok Sahlan Mikdar 
K. s.,, K. s. Kilo 

Koz• 00 =ıstı,25 
Ma. parlatı • 00 . -45 
Ma. temiıi • 00 43 
Koza parlağı 44,50 

'. 

-Kapı mıth 48 
-Klevland - - - --00 4.S,25 

Klevland kütlüSü ----19 1 
YAPA .~I 

Beyaz 
1 1 Siyah 

cıcır 

Yerli •Yemlik. 3.~7 

• •Tohumluk. 3,50 

HUBUBAT . 
" ~utday Kıbnı 1 

Yerli .. 
• 
• Men tane 

Arpa 4.50 
Fuulya 
Yulaf 5 
Delice . . 
Kuı yenıt 
Keten t 
Mercimek 
~ .... - 15 1 ıs.70 

UN 
Dört yaldız Salih 

... üç • • - .c l>ört yaldız Dotruluk .c .. 
1 IC üç • • ô c Simit 21 " 
N Ü. 

Dört yıldız Cumhuriyet 
..... üç .. .. 

Simit .. 
Liverpol Telıraflan Kambiyo Ye Para 

11 I 1 1 1940 lı Baukasından abnmışbr. 
Peae SoaUa 

Hazar 9 20 Urec 
Rayişmark - -

Vadeli 1. 8 83 Frank ( Fransız ) -2 9S 
8 86 Vadeli 111 ~terlin ( İngiliz ) 

'- -s 21 
Hind ham 8 44 Dolar ( Amerika ) 1291 95 
Nevyork 11 l ıo Frank (İsviçre) 00 00 

Bütün Elektrik T e' sisat 
Malzemesini HERBOY 

<JLiVETTi Yazı ·Makine· 
lerini 15 Vatlıkdan 500 

1 
vathğa kadar her tUrlO 
Ampullar1 R. C. A. marka 
RAQYOLARI 
Dünyanın en sağla.ıı dayanıklı Kaynak çubukları 

olan Gastolin çubuklarını Abidin f aşa caddesi 

MUHARREM HiLMi Ticarethanesinden arayınız. 

Telef~ 110 Posta kutuıu 60 T~ Remo Adana 

Doktor Kemal Satı 
Felaketzedelere yartlım için gitditi Malatyadan avdet ederelc Ktiıl 

ay civarında ki muayene hanesinde hastalarını kabul etmektedir. 

11326 9-JO.J:. 11-12-13-14 

. T. iŞ BANKASI' DID 

1939 K. Tasarruf ikramiye plan 

32,000 LiRA MOKAf~AT 

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

iKRAM IYELER: 

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

16 • 350 • 4.000 • 
60 • 100 • 6.000 • 
6S • so • 4.750 • 

250 • 25 • 6.250 • 

435 32.000 

T. lı Bankasına para yabrmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemit r.unuz 10661 

TÜRK.SÖZ ti· 
. 

GAZETECiLiK- MATBAACIL.I 
• • • 

Getirilen yeni makinelerle Türksözü m·atbaa· 
cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller. çekler, biletler, kart-

-vizitler, Haritalar , piinlar, mak
buzlar , her boyf'la defterler, 

Renkli afişler 

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

• 
1 

• 

Türksözü 
Cilthanesi 

• 

En modern vasıtalarl 

mücehhez bulunuyo 

Kitaplarınızı Şark kart yahu 
Avrupa kin nefis bir cild için 
görmek istiyorsanız TürksöıO 
Cildhın• gönderiniz . 

if sağlam 

Bir cild, bölgede ancak Tür~ 
sözünün sanatklr mücelliCliolt 
elinden çıkabilir. 

lJ-.i neŞriyat müdürü 

·~id Gijçlfi 


