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Sovyet Fin-harbi devam ediyor 

Sovvetıer asker topluyor 

Bir çok Sovyet kumandanları 
. Londr : 12 (Roytcr) - Simald. 

kı Sovyct . Fin harbin d . 
ı · c aır gelen ma umata göre, sovyeıJe d-

b- ·k b" • ' un sallada uy~ ır hucurn yapmışlarsade Fın 
landıya mukavemeti k· 
ma · i\rşınında da~ıl ta ve rıcaıa mecbur k 1 

Diğer la ft a rnışlardır. 
re, İtal d ra ~n haber verildığine gö 

ya an Fınlandiyflya gönde .
1 ve fakat d ''en 

tutula )Ol a Al~arılar ta·afnıdan 
B . n tayyareler halya hükümet nin 

erlın nezdındc yaptıfı letebbüslcr 

iiıerine tekrar ltelya}"a iade· edilrniştir 
Londra : 12 (Ro\•ler) - Alınan ha 

bcrlı-r, sovvet gaıetelerınındc Mancr 
hayın haltının mukavemetinden bah· 
settığj y()lundadır hatta bu gazeıelcr 
MönerhJvm hattının Zıgfrit ve Maıi· 
n() hatları kadar kuvvetli olduğunu 

• yaımaktadır. 

Londrn: t:! R:ıd.\'o ) - .Finlnn· 
di,·a cepbesıııdc Ru~ ordusunda bir 
çok kucnnn<lnn ve komiserler a1lcdil-

Fransız Meclisi dün açıldı 

dün azledildi 
mi .. lerdir. . 

Londra: 12 ( Radyo ) - Ru .. .ra· 

da ,yeniden asker toplamağa haşlandı 

HJ2 J • lü2~ sınıflarının askerlik ~Ube

mur:ıcaatı bild irilmiştir. 

iktisadi blok teşebbüsü 
I...ondra: 12 (Royter) - İngiltere~ 

Hom:ınya, Hollanda, Belçikı, Danİ· 
markn İtalya, ve Pransa gibi buku· 
metlerin işt~rakile ~ vrupada hir ikti· 
sndi blok teşkiJ tcşebbu .. !eri vardır. 

İngiliz - İtalyan Ticaret 
muahedesi imzalandı 

Londra: 12 (Royter) -- İngiltere 
- ltal.' n arasınpa bir Tıcaret an laf• 
ması İnız:ı edilmiş bulunmaktadır. 

~._ ....... 91 .... .,, ...... ,...~·eı·-.,.( 

!940 mali bütçesi ; 
• • • • 
• • ı Hazırlıklara başlandı i 
i ! 
! Ank•r• : 12 (Huau•I)- ! 
! ı M•rtta au,uk Millet ! 
! Mecllel11e verilecek ol•n ı 
! 1940 m•ll yılı ~evlet b~• i i •I Uzerlnd•kl hazırllkl•r• i 
i b••l•nmı•hr. ! Umumi mu. i 
i vazeneye d•hll umum i 
imUdOrtUkler 11• veklıetter i . . 
t 940 yllı lhtty•çl•rını teebll t 
i etmekte ve t9•kllltlarında i 
i IUzumıu maıomatı topl•- i 
i makt•dırlar, M•llye vekl· i 
! letl, lmme hizmetine t•h•I• f 
! edılml• Ol•n mUlklyeıı dev ! 
! lele •it blnal•rın tlmlr ve ! 
! J•pılm•kta olan bln•l•rın ! 
! in•• l•haleatı ı11t1,açlar1111 ! 
! •llkad•rlard•n •ormu•lur. ! 
! Vekllet elde •deceıı bu ! 
! m•IOmata göre 940 yılı i 
! ma'1 rııı bUtçealne lmkl1t i i nl•betlnde ıı ... ır va in•• 

1
. 

i l•h•l••tı koyacaktır. . . 
• • :~ . .-. ..... ._, ......--,..,... ... ..,, . .._ ................. ~·· 
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• 

yenı 

Programımız 
merhalesinde 

ller)n bir Tllll(ı/.11 esnrHırıda 
}> • 
arıs: l 2 (l :la vn.s) r 1\ 

Sö"li ·er k 1 . . - . ransız • 1ecli.;i dun nçıldı. 11 . . ~ l e ' ngılız - Fransız t udu d h er.) o bır nutuk 
. esnn n en nraretle bab.setaıi t• - --........._, ______ ....._ _____ -... , ş ır. 

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

B~y Numan Menemen-
cıoğlu Sofyaya geldi 

MURAHHASlMız klt.A 

VEKiLLER, 8EF1~LNAMtNA SARAY NAZiRi, BAŞVEKiL 
E"' T•R•l'INDAN KARŞILANDI 

Sofy :ı: 12 (Radyo) _ P . 
dönnıekde o1aıı Tur·k beyetiarıR.ııd~~ 
Bay M . I eıaı 
1 :- enenıencıog u, Maliye Mudur. 
':r•n__deıı Celil Sait ve Arkada ları 2 

.. •
2
;. de Sofyava gelmişle:rdir. J 

) •- Urk heyeti Sof yada ilı.i glln k 
•caat.r H S &• 

• • eyet of.va Garında K l a•ına sar .ra 
• l ay Naaırı, 8q Veltil Ki:J 
e ••DOf, aaurtv F• . 

' .. 

Yu,ıo,lav, Yunan Sefirleri ve sefa
retler crkinı tarafından k.arşılanmış· 
tır. 

Dun gice Turk Elçililinde Nu
man Menemencio&lu şcrefi11e bir ı.İ· 
yafct Yerilaıiştir. 

. Köse İYanofda buıun Menemen· 
caoglu şerefine bir ö&lc ziyafeti Yer· 

~· 

1 

Bu sene yurdun on dört. muhtelif 
yerinde esaslı su faaliyeti vardır 

Bay Metaksasın 
millete mesajı 

* 

ÇllzOlmez b•ll•rl• ve 
aıkı bir lttlfakl• b•lh 
bulunduiumuz ••il TUrk 
mllletlnln geçlrdlji fe 
ilkel k•r•••ınd• ellerl 
b•lll k•l•mayız 

* 
Atina : 12 (Radyo) - Yunan baş 

vekili Bay Metaksas, dost Türkiyede 
kı zelzele mjııasebetiyle dü n akşall) 

bütün Elen milletine hitaben şayanı 
dikkat bir mesaj neşretmiştir. Bütün 
Elen matbuatı ve ajanslarının neşret· 
tigi bu mesajda E.lcnler başvekili şöy 
le demektedir : 

'' Çözülmez bağlarla ve sıkı bir 
ittifakla bağlı bulunduğumuz asil Türk 
milletinin ~eçirditı felaket karşısında 
Elen milleti elleri bıtkh kalamaz. Her 
EleAin sanki bu fclU.et Elen milleti-

nin imif zibi Türklere yardıma ~"Pl•ll 

Ankara : 12 ( Hususi muhabi· 
rimizden ) - Alakadar !ardan aldıQ"ım 
malamata töre Nafia Vekaletimizin 
büyük bayındır lik iş} erine dair hazır· 
la-nış oldutu inşa ve tesis programı. 
nın ~n mühim s11fh11larından b,ri dı, 
su işleridir. 

Turkiyede su meselesinin az su 
ve çok ıııu gibi birbirinden tamami· 
le ayrı iki safha arzetrnesi ve su iş.
lc:rinin memleket ziraat ve ekonomik 
icaplarına göre cihazlanması z•unre· 
ti, Nafıa vekaleti yeni programında. 
bu güne kadar tatbik edilen sistem
lere göıe, daha çok seri neticeler ah
na bilecek bir tarzı tercihe sevketmiş
tir. 

Bu arada Türkiye, su işlt-ri bakı 
mından muhtelif mıntakalara taksim 
edilmiş bulunmaktadır. Bu muhtc;lif 
mınıakaların faaliyetlerinden olarak 
son bir sene içinde -Bursa ov1aıında 
Kemalpaşa seddi bitirilmif, Susıtırhk 
Karadcre ve Manvas'ta rerülttôr ıu
la.ma kanılı ve seddinio yapdmuaaa 
başlanmıştır. Bakırçay ıslahat• ma1a
saptan menbaa doğ'ru devam etmek· 
tedir. Gedizde EmirAlemde, Marmara 
g-ôlünde seddc, -«aoaJ we repll16r 
inıaatına devam olun~. K.(i~ M 
dereı:e Hüae7ıaaj'a 

• 



12 l(inumauni Tirkaöm 

ftcretlller 
için yeni 
bir karar 

,, 

Ankara : 12 (Hususi) - Maliye 
vekaleti ücretli memurların terfi te 

killeri hakkındaki esasları tesbit et 
mittir. 8a eAılar, yeni huem ka-

nununun m~vakkat ikinci maddesi 
mucibince dereceli intibakı yapdan 
ücretli memurları alakadar etmekte 
dir. 

Yeni ahnan karara göre memu
run almakta oldutu ücretle teıbit 

edilecek ücret arasındaki fark 25 ay 
da teıbit ediltn derece ücretine in. 
dirilmekte beraber bu dertcenin tes 
bitinden artan sene ve küsurat ile 
farkın izalesi için reçecelc muddette 
memurun daha yukan dereceye ter 

fi edebilmesi için muktı zi üç veya 
dört senelik müddetini~ hesabı da 
dikkate alınacaktır. 

lntibalctan ~rtan müddet. teabit 
olunan ücretin intibak tarihine kadar 

filen ahndıtı müddetten f ızla oldu
tu takdirde bu ücre:tin filen ahndı
tı tarihin mafevk dereceye terfide 

başlanııç ittihaza icap edecektir. in 
tibaktan artan müddet teabit olunan 
ücretin intibak tarihine kadar filen 

alındılı müddetten noksan oldutu 
takdirde, intibak hükümlerine göre 

tesbit olunan ücrete hak lc:azandıtı 

tarih daha yüksek dereceye terfide 
esas olacalcbr. 

Teıbit edilecek ücretin almakta 

oldutu üçretten fazla olmasa halinde 

memur almakta oldutu ücret muha 

faza edecek ve bu ücretle yukarıda 
lci hükümlerden birine tetabuk edi 

yorA o dereceye, etmiyorsa buna 
en yalan dereceye barem kanununun 

neori tarihinde almakta oldutu üc· 
rete dahil olmut sayılacaktır. 

Bu vaziyete ıöre' memurlann iilt 
dereceye terfilerinde mebde ittiha· 

~ 

za Jizamrelen tarih, kanunun neıir 
tarihinde almakta bulundukları üc· 

rdleri filen almaya bışladıkluı ta· 
rib olacak ve bu ücretin kanunda 

yazıh derecelere uymuı halinde me 
mura bir üıtderecenin ücretini vere 

bilmek üzere ıelahiyetli makamlarca 

iç haberler 

Felaketzedelerimizin ı 
iskanı Meseıesi 1 

Yedinci kafile bugünlerde geliyor 
Erzincan Vilayetinin geltn btr 

telgrafından anlaşıldığına göre A · 
danaya 10, Hataya297, Mersine 57 
Kayseriye 86 olmak üzere 450 fe. 
liketzedenin tekrar hareket ettiril · 
diti anlatılmaktadır. 

Ayrıcı 3 yarılının Aokaraya. 
118 Subay ve Memur ailelinin de 
muhtelif Vilayetlere verilditi yıne 

bu telden istihbar edilmiştir. 

Bu suretle bu güne kıdar seh· 
rimize gönderilen feliketz~delerin 
miktarı 845 oluyor. 

Bu yekunun ancak 250 kadın 
hafif yarah ve hasta oldutundan 
Adana dahiliddeki hastanelere ya· 
tmlmıılardn. 

Şehrimizde ki felaketzedeler i· 
çin Kızılay binasında Milli yardım 
Komitesi tarafından bir barem cet· 
veli tan.ıim edilmiıtir. Bu cetvele 

göre her aileye nüfus adedi naHrı 

itibara alınarak her ay muayyen 
m11ş verilecek ve bir ev için ne gi
bi möble ve ev eşyası lizamsa bir 
tek noksan b1rakmamak prtile bit· 
temam ahnıcak ve giyim eıyalanda 
ona 'göre tt"vzi edilecektir. 

Dahiliye Vekaletinin f elikctze· 
delirin sür'ıtle giydirilmesi ve iyi 
iskin edilmesi hakkında ki emri 
Vıliyetlere tamim edilmiıtir. 

Şehrimizde han ve otellere indi· 
rilmiı olan feliketzedeler Tepebat 
Karuoku, Saçla hamti. Tarsus ka· 
p111, Debboy ve d•me mahalle· 
!erinde icar edilen evlere nakledil· 
atektedi r. 

Bu itlerle meırul olan Milli yar 
dım komitesi ciddi bir gayret sarf. 
etmektedir. 

Nakti teberrulu 31704 lirayı 

bulmuştur. Bundan başka 8883 pır 

1 
ça muhtelif giyim eıyaaı, 20 sandık 
içinde 760 kilo sabun, 38o lcilo ne· 
bati yat, 192 kilo sade yat 780 ki
lo mercimek, 209 kilo pirinç unu, 
572 kilo bötrülce 157 kilo zeytin 
danelİ 10000 kilo ekmek, 597 kilo 
kavurma, 116 kilo nohut, 615 kilo 

• fasulya. 1035 kilo helva. 1389 kilo 
bulgur, 803 kilo kömür, 355 kilo 
odun ve 461 kilo da un teberrü 
edilmiıtir. 

Bir kadını dövmüş 

Ayet otlu Ramazan Dönmez iı 
minde biri Ali kızı Hanifeyi on iki 
günde iyi olabilecek derecede döt· 
müı oldutundan baklnnda "-mi 
muamele yapılmek laere po&tce ~a 
kalaarmşbr. 

ŞEHiRDE HAV~ 
Şehrimizde rök yüzü açık, bava 

hafif ıüzrirh idi. En çok aacak ıöl· 
rede 16 derece idi. 

Japon kabinesi istifa etti 

Loadra: 12 ( Radyo) - Japon 
başvekili Abe kabinelİDİD iıtif ... 
imparatora taktim etmiftir. Ebe bir 
çok rüçlükler kak11ada istilaya 
mecbur olmuttur, 

Belçika ordusu mevcudu 
92,000 kişi olacak 

Halkevinde 
Dün giceki konfer anı 

Halkevinde dün gece ''Zirut 
siraat tekniti" mevıuu üserind.; 
raat mütehassısı Rauf iıtern1111~ 
tarafından bir konferans veril 
müteakiben ev orkt",Jtraıı mübte 
eserlerdt'n müzik -parçalan dinlet 
miştir. Bilhassa Sıtkı Avcının ref• 
katiode Bayan Mürevvet Sümerar 
lan'an okudutu halle şarkdari, 
elemanın bu sahada henüz yeni 

masına 'atmen hakiki bir muvafft 
kiyet ve ıalkış kazanmııtır. 

Rusyada Soğuk 
40 Derece 

Sokaklarda donarak 
çok kimseler öldü 
Moıkova: 12 (Radyo) - Ba 

batun R11syada matlait bir ank 
kam ellrmektedir. 

SoiK Moeko•ada ..,..._ al 
40 dereceyi balmu,tıır . Gerek la 
mte merlu:kinde n •er•k-e diler 
birlerde bir çok kİmMler aolu 
daa donarak ölmUtlerdir. 

Keu Odaa liman•a•nda bas 
tatv ba sab~ llaber Yerilmektedit 

Türk - Yunan ticare 
müzakerelerine ba,ıa 

Ankara : 12(H11su1İ) - Dott 
ko1111u bükUmetle cramazda 
kararlqbrdllllf olm ,-*-et 
ı .. mua iPa iki tarif 
arumclaki temul11 ~ 
ı.nm11 bulaamıktacllr. y._ 
Ymaaiataa hariciye aenreti 
ifleri micliirü B. Dalyatmun 
tmdedir. Bilim heyetimiz de 
velcileti miiateıarı B. Halit N 
nin reiıliti allandı chı ticaret il 

müdürlütü balkan muuı mi 
B. Hasın Sürür raportör B. fı 
Diker, nakit itleri amam miidllf 
avini 8. Diyap. merkez bınk 

terfii yhpdacakbr. ' 

28-12 . 939 Gününden ıo -
i - 940 tarihine kadar feliketzerle· 
lere Şt'hrimizden yap.tan ilci baftı · 
hk nıkti ve ayn1 yardımlar hayli ka· 
barr.k yekünlara ba1it olmalctadll'. 

Londra : 12 (Royter) - Belçi 
kanın 1940 içinde silib altında 
92,000 mevcutlu bir ordusu olacak 
hr jandarma ve diter silahlı k.uvvet 
ler bu rakamdan hariçtir. B. AVDi, hariciye vekileb u 

dürlerinden 8. Bedri Talür Ş ,.. ______________________________________ _. el.o mürekkeptir. 

Falcı hayvanlar Müzakerelere iyi bir ha•• 

Bazı alimler, hıyvanlıtın ruhi 
lru"Aetlere sahip sahip olduldaunı 
ve tehlikelr.ri gelmeden evvel habf'r 
verdilclerioi iddia ederler. Meseli 
19z3 senesi teşrinevelinde Tokyo 
.zelzelesi olmazdır, bir gece evvel 

şehir dahilinde köp~lc:lerin havlama 

lan o kadar artlDlfb ki ahali taham 

mül edemf!Z hale gelmiıti. 

Birçok kimseler, l>u vaziyeti bir 

riıinde devam olunmaktadır y 

1 

farelerin de terkettiti ıöylenir. laımıda her iki taraf mallan 
~ \ ___ a_O_N_O_N __ ME_ v_zu_ u___ F ıkat hayvanların felikettl'!o ha ge~iş ıekilde ib~acı imk 

kaçmasına en mühim misal, Kroko temim gözün&ode bulundur 
utursuzlutun iş1reti olarak saydı 

lar. Ve nihayet zelzele vukua galib 

da 100,0()0 ki~i öldutünü, 150,00() 

kiti yaranlandıiı ve 50,000 kişi 

kiti lcayboldutu zaman bu kanaat 
bavvetlendi. 

ta adasının volkan intifaı dolayısile 
yıkılmasından önce görülmüştür, in
difa kendini göstermeden evvel , 

adanın etrafındaki deniz saatlarca 

Arjantinde misli g .. 
memiş sıcaklar 

Vatiıtgton: 12 (Radyo) """ 
ıimsiy11h bir halde çalkanmJŞ, ada- nubi Amerikadan ahnan .., 
daki hayvanların akın yüzerek uzak göre Arjantinde mitli 1;; 
laıtıklan müşahede r.dilmiıtir. 1 bir 11cak dair• 

halk -·"'-' .. çUlsdlJ .... , 



n 13 Kanunusani ~40 
a_ Türle sözü Sahife: 3 

• 

~-· -ı 
'.-~Ull&Söztı 

, ' l DlUınya hafb>erDeri J 0UJK CAl(11; - Al A.'1;.ı. - • -

ll tnnıe f~rtları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kurut 
1200 
600 
~00 

100 
1 -Oı~ nıcıulcll.ctlcı için Abone 

bedeli deQ-ışmu yalnı7. posta masrafı 
ı.anımcdilir . 

'2 - llinlar ıçın ıdarcyc müra
caat edilmelidır. 

................... 
Şimalde mahvo

lan gemler 
Bir Alman .. 

gernısı buza 
çarparak batdı 

Londra · ı ·> (R 
T Ti ' w o.vtcr) - Bir ln. 

r;a az ıcaret gemisin Al 
releri tarafında b e b ınan tayya· 
b n om alar atıl 

unun U:teriae gemide . maş, 
tar. Fakat . L )angın çıkmış-

. gema nenU:t batmama tlr 
Dıter taraftan s~r:s P • 

.ko adla Al J<> tonluk Bba0 • 

d b man gemisi Şimal d • . 
e uzlara k cnızın 

Bu Al Çarpara parçalan1111~hr. 
ınan vapuru Kakao K b 

nıadcn vUklu ı'd ' \' 1 ' a ve ve 
• 

1
• e ngili k lundao kurt l k . • . z ontro · 

_:a t aıa •çın şıaıal d · · · QOlaşaıa,·ı t• ·L • enızıaı . ~rcın etanşti. 

Makdonaldın nutku 

Londra : 12 (Royter) - Müs 

tcmfckclcr nazırı Mister Makd ld 
b. ona 

ır nutuk vererek Alma b _ . • nyanan u 
gunkı vaziyetinden ve müttcf'kl . 
b·· · ı erın 

W'lyyet ve adalet · 
babaetnıit ve H· . prcnsıplerinden 

. . ıtlcrın yahud·ı . 
nıesını. ~~rebcyliklcrinir. . ı lelrı ez 
dan bırısı olarak .. · rnısa arm

roıtermiştir • 

Mısn müdafaa t .b . . ertı atı 
ıçın yeni tahsisat 

Kahire : 12 (Royter) _ M 
hük.. · ısar 

umctı, memleketinin m"d f 
te t'b u a aası 

r ı atana devam etmcktcd' B 
uğurd h ır. u 

a arcanmalc: üzere daha 1,500 
000 Mısır lirası kabul ed'J . t' 

ı mış !r. 

-
Bu gece nöbetçi ec 

. . zane 
Y enıcamı civarında 

T oros eczahanesidir 

-

Müttefikler Amerikadan IA.lman tayyareleri 
12,000 tayyare getirtiyor faaliyetde bulundu 

Amerika ile her hususta anlaşılmış bulunuyor 

Londra : 12 (Royter) - Alman ' 
yanın tayyare imalatını göz önüne 

alan müttefıkler yalınız Amerilcadan 

önümüzdeki iki senede peyderpey 

cclbedilmek üzere 12,000 tayyare 

temin etmişlerdir. 

Fransa ve fngiltere bu mübaye 
anın muamelesini Amerika ile tema 

men bitirmiştir. Kana da, Avustralya 
ve diğer yerlerden gelecek tayyare 

fer bu on iki bin rakamına dahil bu 
lunmamaktadır. 

MiHtefiklerin hava kuvvetleri 
günden güne yenilemesi mnhal bir 

kudret iktisap etmektedir. 

Balkan Konseyi 

Bütün Belgrad gazete
leri Konsey ictimaile 

meşgul 
Belgraıl: 12 (Radyo) - Bu sabah· 

ki l> U t U n Belgrad gazeteleri 
şubatın 2, H ve dördttncU gttnleri top• 
lanarak mU:cakerelerde bulııııacak o. 
lan Balkan Konseyi idimalarile meş· 
guldur. (';azetelcr, bu toplanhyı an· 
tılnt Devletlerinin istikbali için çok 
muhim t~Iakki etmektedirler. 

Konsey içtimaı için hazırlanmak· 
(a olan ruzname yakınlarda ilan edi· 
lc-cc-ktir. 

VURDDA VE . DÜNYADA 
" 

Londra: 12 (Royter) - Alman

tayyareleri bu sabah lslcarçıp sahil

lerinde uçnialc istemişlerse de tay

yare dafi bataryalanr.an ateşi üze

rine uzaklaşmışlardır. 

Garp cebhesinde dün F ranıız 
hattına iki ve bu sabahdan beri cc• 

man 3 tayyare düşürülmüştür • 

Ren nehri dondu 

Londra: 12 (Royter) - alınan 

malumata gö,r-, Ren nehri üzerinde 

seyrisefain durmuştur. Nehir tema

men buz tutmuştur. 

Adana Belediye Ri -

yasetinden : 

Senelik muayeneleri 940 yılı İ • 

çinde yapılacak olan 938 damgala 

her nevi ölçü ve tartı aletlerinin lı 

11 940 tarihinden 3 ti ti 940 günü 

akşamına kadar belediye ayar me

mur luğıınA bir beyanname ile bildi

rilerek mukabilinde ( Sf'nelik mua• 
yene muracaat kağıdı ) alınması za-

F eliketZedelerimize 
yardını devam ediyor 

Hindistandan 1000 çadır gönderi'di 

' ruri olduğu ve bu müddet zufında 

müracaatta bulunmadıkları görülen 

ölçü sahipleri hakkında nnuni mu
amtle yapılac2ğı ilin olunur. 

Ankara : 12 (Hususi muhabirimiz 
eten) - Gelen haberler bütün yurd
da zelzele felaketzedele~i için girişilen 
Y~rdım hareketinin ayni ölçüde ve ay 
nı hararetle devaın etmekte olduğunu 
anlatıyor f d . · zmır en toplanan nakdı yar 
dım y k~ 
M . e unu 89,164 !ırayı bulmuştur. 

b 
e1rsınde, Tarsusta, Balikesirde l!'tan 
uda kd' ' 
ı na 1 ve ayni yaı dımlar devam 

emektedir. 

· . Hind hükumeti fdaketzedelerimiz 
ıçın ıooo d " 

ça ır gondermiştir· 
Ankara . J'l (H . h b. . . 

den) _ Ank~ - . usıısı mu a ınmız 
radakı Fransız hariciye 

memurları nam 5 aün m·11· ına 00 lira yardım bu 
6 ı ı yardım k · . 

omıtesıne yatırıl-
mıştır. Af aan s f • . 

• 
6 c aretınden yenıden 

nakdı yardımlar yapılır.ıştır. 
k. :-nkara : 12 (Hususi) - Berlinde 

ı urk kulubünde bir toplantı yapıl 
mıştır Elç' · H-. ımız usrev Gerede toplan 

tıda hazır bulunmuştur. 6000 mark 
toplanarak gönderilmiştir. 

Ankara : 12 (Hususi muhabirimiz 
den) - Felaket bölgelerinde bütün 
ekiplerimiz faaliyete devam etmek le· 
dir. 

Erzincandan Elazige gelen fel!t . 
ketzedeler yerleştirilmiş, her dürlü is 
tir ah atları lemin edilmiştir. 

Kayscriyede bt.ıa-ün 8(i yurddaş 
gelecektir. 

Şiranda 400 ev yıkılmış bulunuyor 
Kümüşhaneden yiyecek, giyecek, ba
rınacak eşya gönderilmiştir. 

Atina : 12 (Radyo) - Yunanista · 
nın her tarafında Turkiyeye yardım 
için umumi bir hareket başlamıştır. 

Londra : 12 (Royter) - Lord Loyd 
Londra radyosunda bir nutuk vererek 
bütün İngillizleri Türkiye felakelzede
lerine yardıma davet edecektir. 

o,. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları niüteha ssısı 

Hergün muayenehanesinde hast larını kabule 
başlamıştır. 

11283 26-25 .. 

ilan 
Şartnamesindeki evsaf ve ıcrait 

dairesinde 9633 metre bez açık ek 

siltmeye konulmnştur. Muhammen 
bedeli 3852 liradır. İlk teminatı 288 

lira 90 kuruştur. Eksiltmesi 27-1-940 
Cuma günü saat 10 da Adana as· 
keri satın alma komisyonunda ya· 
rılacaktır. Şartnamesi her gün ko· 
misyonda görüİebilir. ! 
2-lstekliler tayin edilen uatten 

evvel teminatlarını yatırmış olmala
rı liZJmdır. 

11336 12-17-22-26 

Mürettip alacağız 

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

Matbaamızın g~zet~ lu111unda 

Ç1'1ışmak üzere bir mürettibe ihti· 

yaç vardır . Jdarehanemize mü 
acaatları. 
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F liketzedelere 
yar~ım listesi 

Lira Kr. 
---3,-7-04 301>. y. 

Hımit Cömert 
8ilil Gökceli 

Hıkkı Sayıhk 
Hoftik şırketi ve 

memurları 

2 
3 
1.1 ~ 

307.9S 

Yalmıca köyünden 16.70 
Karahan köyünden 10.00 
Avrıi Köseli 10 00 
K.ıaltahta köyünden :iO ()() 
lıqıailiye ,. 13. 5 
ikinci O. Okul Ot. 66.1 1 
Bey köyü namına 6.SO 
Şıban Ni111notlu 4.00 
Andırm As· Şub. Bı. 9.i2 
HasH Aı. • .. 15.00 
Saimbeovli .. " 3.2.S 
Zataylı köyü 6.00 
Mestan hamamı civa· S.00 
randa demir bardatcısı 

Ahmet 
32194,30 

balyada tetkikat 

Roma : 12 (Stefani) - ltalya 

hükümeti, Avrupa hırbinin uzadıtı 
taktirde kendisine dokunRcak zarar 
lar üzerinde tetkikat yapmakta ve 

tetbirler almaktadır. 

Fransada et üzerine 
bazı k ayitler kondu 

• 

Paris : 12 (Havas) - 15 kinun 

sanid~n itibaren hıftanıra muayyen 

günlerindt: dana ve gene muayyen 
pnlerinde koyun eti yenecektir. 

şakalar 

Yıldı:dar •.• 
Küçük Turgudun büyük annesi 

QDa bir akıam masal anlıtarkeo: 
- Y lldd:lır da benim diılerim 

~bidir, dedi. 
Turgut anlayamadı sordu. 

- Neden, büyük anne? 
- Neden olacak! onlar da be· 

pim dy~eri~ gibi gice çıkarlar ... 

~iki~in yavruları 
Mikinin ikiz çOÇUldan bir pn 

linemaya gitmitlerdi. Geç kal dalar. 
Geldikleri z.aman anneleri mer alda 

.ordu: 
- Neredeydiniz, yumurcaklar? 

Mikinin ikizleri ikisi birden ce
vap verdiler: 

- Any ıelebildik. Daba evvel 
•eletnezdik kil 

- Nededın? 
- Çünlcii bir kiti Iİaemadın bu · 

~~· bar aaatte ıelir. 
- E? •. 

Biz iki kifiyiz, iki saatte ıel· 

diki 

Ttı~uözü 
z m = 

u pr09ram11nız 
yeni merhaleSinCle 

( &irinci sahifeden arlan ) 
ki büylk rqQlltör bitiril•ittir. 

Blyük Mcadereste 11ıkh ıedd .. i 
ile Perlibe1 kıaah üzeriadç çıhım•· 
lar devam etmektedir. 

Kozan mektub~ 

Gene ıoa bir sene faaliyetinden 
olarak Ayden batakhfl kurut'8lm'lf· 
tur. 

Tarıuat.ki Berdan re,aıatörü ölii 
•ücdeki aylarda bitirilmlf olacak ve 

Kozan - Adana yolu 

Yolsuzluk yüzünden 
mallarımızın uğradığı 

ihracat 
zarar 

Memnuniyetle haber aldığımıza göre bu yıl 
villyet bütçesine bu yol için tahsisat konacakbr 
Kozın: l:l ( Hususi muhabiri· 

mizden ) - Kasabamız halkınm en 

büyü dertltrinden birisi kozan -

Adana arasi yoludur. Bu yolıuıluk 
yüzünden memlekette yetişen koza, 

portakal, hububat ve emsali müs. 

' tahsil elinde bulunan r~ evad en ya: 

kan iskele olan adanaya sevk edileme 

mesinden dahilde kalmakta bazilui 

çürümekte ve bazılarmıda kurt ye. 
mek suretile istifadesiz kalmakta . 

dır. işte bu yüzdeadirki Kozan köy · 
lüsü çok fakirdir. 

Kozan iktisadeu böyle ölürken 

kış mcvsimleı iade buradan 

yüzünden Adanaya gidecek 
olan bir h uta yolsuzluk 
bir tahta araba ile iki günde Ada . 
naya gitmekte ve yol meşakkatm 
dan ölmektedir. Hayahmıza mal 

olan bu yolun esasen imam otlu 

köyüne kadar olan 30 kilo metrelik 

bir kısmı vakti yapılmış ve bu 

LONDR A MEKTUBU 

yılın son baharın dada kozan cihe
tinden ve Adana cibetindeon bir 

kıımına daha batfaomıştır. 
Sevinçle baber aldıtımı göre 

Kozan · Adanı fOSeainin yeniden 
tamir ve inşası için umumi enetimen 

c~ 9'~0 yılı için hazırlanan bütçenin 

nafia kısmına 30000 ve tasarruftan 
dı 58500 lira da Kozan yo'u nakti 

lcarşılıtı olarak ilave edilme~ sure
tiyle bu yola Hrfı lazim gelen mik 

tarın 88,500 liraya iblat edilditi 
ötrenilmi,tir. Yolun her bakımdan 
ciddi ehemmiyetini takdir ve müd· 

rik vilayet ve kaza Um~mi Meclis 

aıalanmızın bu tahsisatı kabulde 
müttefık olmalara şayam arzudur, 

Valimizin bu hususta göıtertceti 
himmetle pek yakmda dört icazının 
transiti olan kozan yolunu Adanıya 
kavuştuıacağına ve bu sebeplt- dört 
kaza halkını sevinçlere gark edece· 

kati ve sarsılmaz inancımız vardar. 
Emin Kurdal u 

Mitler - Alman çocukları 

İeıilizce Oeyli Skeç gazeteıi Alm&11 çocaklarıaa yeni bir tarih kitaba 

nrildigiai yaamakta,tır. 

Saal: Bu,uaku Anupada en fena adam, sisi tekerleme yemekten mail. 

rum edea Ye ıeceleri sek.altların karanlakta barakala aıına .ebeb ot .. 

ltlmdir . 
Cnap: Çemberlaya. 

Sual : Çemberlayn Alıaanyaya nedea taarraz etti n bizi iateaeditimi• 

ba llarbe niçin ıuruUedi'! 

Cenp : Çaaka zengin memleketimisi laakanıyor n Falırerimisdeca 
korlruyor. 

İngilizce Deyli Meyi ıuetesine Amıterdaadaıa bildirilditine ıöre Hit· 

ler rahat.azdır. Bazıları Nu:i liderinin botaz kanserinden mıutarip oldu ... 

&ıau' basalan da rahatsıshlta laafif 'f'e ehemmiyet.is olduıunu, söyloyorlar 

lfin iç yUzUnU bilenler pek azdır. Bununla beraber Hitlerin maiyetine 

Berlinde bir klirıilin kanser mtltehusasıaı ıenç doktorunun memur old11p 

bilinmektedir. İsmi ICral Brandt olan ba doktor Hitlerc seyalıatleriade ele 

refakat etmektedir. Hitler sak sak f11 cUmleyi tekrar ediyor: 

- Benim artık y&Jıyacak ancak en aeaem kaldı! 

klnallır1n bir kıımı itlemi1e açalı· 
cakhr. Buralarda sulama şebekesi i•· 
faahna duam olunmaktıtdar. Adılll 

ov.,ında ana kanalJarıa ını .. ta bit•ek 
üzeredir· 

Malatyada der•c ioıaatı, Yetil· 
ırmaktı kar ovası sulama infaatı, Ko• 
ya ovası tebekesinio ııllb ameliytti 
dewım etmektedir. 

Yeni ••nenin pro9ra1111 

Yeni yıl, su işlerimiz bakımmd•• 
ıenrin "e dolrun biı iş protramra• 
malik bulunmııktadır. Yeoı proaram, 
Büyük Millet Mccliıinıa ıaıvıbindell 
reçtikıen sonra derhal tatbikata bat
lanacaktır. · 

Bu programın en mlhim k11mı. 
orta ~nadoluya aittır. Yapılacak 01111 

itlerden b111lıcaları şunlardır : 

"'onyada mevcut sulama tesisa· 
tına ait plan tamamlanacak, obruk· 
!ardan İ!tifade edilecektir. 

Eakiıehir ovasının sulanması içi• 
Porsuk üzerinde Golr.çekısılr..'ta ia .. 
edilecek baraiın etüdleri tamamla•· 
mıılır. Barajın temel vaziyetini teotldk 
için ıondajlar yapılmıf ve müabet AO· 

tıce elde edilmiş ir. 

Akıaray bataklıkları kurutulacak 
ve drenaj lanalları sayesinde kuruy• 
sahalar ıııulıoacaktar. 

Eretli bataklığırun kur utulmaııı 
ve mevcut su ile sulams yapılmall 

etüdlcrine devam olunacaktır. 

Gene bn yılan proa-ranuna da h9 
mevıular arasında, Çaokırıda terst\e 
çayı ile acısu vadilcrind~k i arazisiaill 
bu iki çayın birleştiti noktadan iti· 
baren kl7.llırmağa kadar olan geoif '16 

münbit sahanın sulanmuı ve Hamza· 
lı m,,..vkinden Çorum hizasında buh•· 
uan han mevkiine kadar Kız.ıhrmak 
havzasiyle buna mensu;> celiceırmak 
vadisinde, Devres çaymın ;ve Kast•• 
moniden gelen gök mnatmın Kl'llhr 

makla birleştiti noktalarda takribd 
bir milyon dekar genişliğinde ovala 
rın sulanması etüdüne oaşıanılmıttır-

D. ['. yolları 6 cı 11-
letme Satın ,ıma ko .., 
misyonundan 

Mandason i9teıyonu civarı~ 
km ~8 - 82 daki ocaklardan Ça· 
kar•lmık Üzere beher mebe mikt-

bı 140 kuruş mübammen bedJ,f 
4000 M ı 3 Balast kapalı zarfta _ .. 

ıiltmeye konmuttur. 'Eksiltme, 11 
1 9~ çer@!lba ~ü 1Ut 11 
Adana ifletme müdürlütü t>ı'ın11aıır 

yapdacakt1r. lıteklilerin 940 yıla 

carot oclMı velİkHI, ~z 
Iİ ve evYelce bu aibi itleri r~•' 
larına ıöttem YeMik ile u. ... d( 
!!in teklif mektuj?lannı münak'f 
saatinden bir saat evveline k~ 
komisyona vermit olmaları lazı 

Bu ite ait ıartnameler Konya. 
dason isteayonlanmıza veY,• ko 
yonumuza müracaatla ~delsiı 

rülür. Muvakkat teminat (420) li 

11297 30 - 6 - 10 - •' 



:!!! 13 KiYn•u•ni 940 

Devlet hızmetlerınde 
çalışan yabancalar 

Devlet veya viliyetlere bıtla 
ftlÜesseseler ve belediyeler ile bun. 

ları batla tesitat biımetlerini yıp· 
aaaktı olan yabancı devlet tebıla-
r1nın seyahat ve ikametlerini mıbıl· 
• polis ktkilibnı bildirmeleri ve 

bir enelik parııız ikamet tezkiresi 
almalın lızım refirlcen, bir çoldıu . 
nın bu kanuni muameleyi yıpma
dddan anlışılmıştar. 

Dahiliye Vekaleti bütün devlet 
tetkilitını bir tımim yıparalc yı· 
bancı devlet tıbalınnın kanun nıu 
rındı hiç bir lcıymet if ıde etmedi. 

tini b .. ıebepten bu ribi 1ıh11lırm 
kanunun iıteditini yerine getirmek 

üzere ıkız edilmelerini bildirmiştir. 

Mıntıka mahalle teşkilir 
kanun projesi 

-

ı 

Bdediyc ttşkilitı bulıınan yer 

lerde mubtırlak i~leri belediye rt iı 
liklerine vcrilmiıti mubtarhk işlerin 
daha düzgün ve kolay yürümesin 

temin mıkHdiyle dıhiliye vekile 

b ir kanun projeıi hıZlrlarnıştır pro 

i eye gore her mıballedc hircr m 

aşlı mümes•il bulunacak ve Lir lca 
mahalle mümessili g ene maaşlı m 
tıka mahalle 11.ürnessillerine bağ 
olacalct1r. miimcsailler mı hallerin 

lci muhtarlık itlerini ıelihiyetle y 

cakl1r ve işleri mıntalca mümeui 

rince tasdik olunacaktır. Bu sure 

halcım:ızrn muhtarlıkların vazif 

m 

1 

ti 

a 

ç 

ın 

lı 

de 

•pa 
ile 

tle 

cümlesinden olan işleri muhtelif y 

!ere ve bu arada esasen vazife( 
pelc fazla bulunan polis karakoll 

nı utrımadan kolay ve bısit şek 
de yapılmıı olacılctır. 

esı 

er 

Cfl 

arı 

il· 

Bir iskeleden •t•tıya indi Bu 
•kıam balık çok çıkıyor oırn ~· 1c· 
sınd~l!ar iaaaftlarla doluydu· S:~da-1 
lın bırındt n bir ıea beni ÇJtırır ri,bi 
.aeslcndi. 

- Efendi, efendi gel ver yirmi 
beı kuruı da sende balık tut f 

O tarafı dotru yürüdDm. 
- oltı •ır mı ? 
- Hem de n1ı11~ bak .. 
Y:arıaı_ kınnap, yarıaı miıina yarı

sı_ da on uç kat bey,air kılı kocıaıan 
bır olta ~ikardı. Zolut aiaıiyabtı. 
~ - Bırıı civın bulunur mu ? 
vuau Pliiatabm ... 

- H• civı -.ok L.....k ı N . ,_ Zo , ' u. ... e il· • .,, kı --ı 
caaa.. ..- ••aaa da olur .. ., •ç.. Ne bula ' 
rür o. Ond • a aalcbr~or. Gö-

1 ne ıoz va d · 
denilen can ... , dı bilin ' ır ; . torak 
Sen ıaJıa hele bir mez mı ? ··· 

Oltıyt atata,_ ~:: 011u 1. 

iham olta t~kenditi hal~~,:~~~ 
b\alırnam11tım. Belki olt•nıa ·p.1 • 
.Uli idi. Fakat dibi bulacak ..,.b1• den 
t·ıd · Z •· 1 e-1 ı. amaa uman biribirine k 
llllf kocaman lıir aütüm de •uy:':: rakı yordum. 

- Kıç kuruı ediyor terk Mıh-lllut ?.. ' 

Ben oltayı dibe salarken o İ••i · 

TürklÖZi 

Adana Borsası Muameleleri 
1 

PAMUK ve KOZA ... 
KlLO FIATI 

S.blan Mlkdar CfNSf En u 1. g,, çok 
Kilo K. s. K. s. 

rı,--= 11:2s-.... 
il <1S • Mı. . -

00 r--· • ... temil.I 00 42 • "-
1 Koza parlıtı 44,SO - Kipimah 48 

-·--t<leYıaect 00 55 
~ küttlai ~f9 _ _ _ 1 

,, 
YAPACI 

Beyaz 

1 1 ~ 

ç 1 G t T . 

~ 
1 

-. 
Yetti •Yemlik. 

•TohumlYk. 1 • • 
HUBUBAT 

-8Ufd81 Kıbna 1 
• Yeıti < 

• Mentuae 
4..SO Arpa 

-İ'uulya 
s Vuw 

Delice 
Kut yemi 
Keten tohumn 
Mercinaek 
sa .... ıs 15.70 

- UN 
Dört yıldız Salih .. üç • • :s .a 
fiört yıldız Doğruluk .. 

ı~ _üç • • 
~im it .. . ·- .. ~ > 
l5ört yıldız ~umhuriyct ::ı 

~ <.> 
üç ' .. .. 
Simit .. 

Liv•rpol Telrraf lan Kambiyo ve Para ' 12 I 1 I 1940 lo Baukasından abnmaşbr. 
/'elM .»Atsa 

Hazır 27 Lireı 

Vadeli -1-i- -89 Rayişmark ı---1. 
95 Frank (Fransız) -2-Vadeli 8 58 -5-21 

111 
Sterlin ( İngiliz ) Hind haZ1r 844 - Dolar ( Amerika ) 129 43 -

11 1 12 Frank (İsviçre) 00 00 Nevyork 

ft 

HiKAYE 

Haınçte 
Din Mahmut oldutunu sinımaJarda 
kapıcılık ettitiıu birkıç para alchtmt 
~ylemiıti . ~ 

- Çıfçi 60,70 ediyor. 
- iyi par. Mahmut ,·. 
Oltaya bir c1nıvar J•pıfmıştı, 

Kınımnı birdenbire bafırna çıktıtmı , 
kalbimin hııla hızla ıtdıt• duydum . 
Garip bir aarhotlulc •üa.dumu kap
jınııttı. Ben her balık lUl"fla bu he
caaı duyarım. 

Asıldık •. Bahtımı ken1ra koydum 
Dıhı oltamı yariyı indirmemiftlm . 
Koca haynn bir aaılıı aaddı. elim • 
clea mia..yı on kulaç klpıp rötürdü 
Sonund~ batladun. 

Bir kaç aaat içiade dört çitt ba· 
bk tulmqtum. Yani ackia lHe ! 

- Sıtıyın eanı lbunlan Mahmut, 
dedim. 

- Sat ... 80 kuruı vereyim. 
- Pıple, .ct.diaa. 
- Vallahi idare etmez. 

_ Sına detil hanı idare etmea 
Sen ahcıaın, yahul 

_ yok vallahi, fıda param 
yok . . . . 

_ Peki uıan, al 1 Toıla ıekıeaı 

Amı sandal paruını ••rmem. 
_ Verme atıbey, ne olacak , 

ben senin aayende Gç papel kıvırırım 
bu blhktan· .. 

Ben oltaları toplamlftım . 
- Seni r9türeyim, dedi, nerede 

oturuyorsun ? 
Kaauapıpda · 

Giddinı ÖfleJae. Seni ,iskeleye 
bırakmm. 

Kı11mpaıa iakeleainia kenarindaki 
odun iakelcaine yaaqtıftaız zaman 
etrafnfıa bakmdı. Gozleri ıimıek şim· 

l ı 

,, 

S.laife 5 

Hususi idarelere ait 
vergilerin t~rkini 

ter 
litl .. 
ZI 

ver 

Hu1U1i idarelere ait verfileria 
kin muamelesi viliyet umumi mec 
etinin kararı ve dahiliye vekile· 

tiniri tuvibi ile icra edilmektedir ba 
wiliyetler müruru zamana utny• 
gilerle tahsili imkinıız bale ıe· 

len 
te 
al" 

ki 
le 

verıileri bir kalemde göstermek 
dirler dahiliye vekileti bu huıuıta 
ikılılara bir tamim yaparak ter 
ne tibi tutulan vergileri taalluk eJ 
dikleri seneleri itihariyle nevilere 

. .. . 
ırarak terkini icap ettıreo kanuoı ' ay 

ae 
k" 
y 
ia 

hepleri •yn ayrı tuıih ederek. ve 
ilete göndermelerini ve bu tekılde 
apelmıyan muamelelerin viliyetlere 
de edilecetini bildirmittir. 

(ilan) 

a dana askeri Satın alma 
komüsyonunda o: 

179 çift atlı araba koşumu yıp

tuılmak üzre kapalı zarfla eksitme· 

ye: konulmuştur. Muhammen bedeli 

9308 liradır. Muvakkat teminatı 698 

lira 10 kuruştur. ihalesi 19/1/940 
Cuma günü saat onda Adana da Al
keri Satın alma komisyonunda ya~· 

lacaktır. Şa rt11ameıi lataobul lzmar 

levazım amirliti Bursa Kayseri ve 

Adana Ask f•bn alma komisyo. 

nunda görebı ı.ı1er. 

istekliler kanunun ~.3 maddel~
rindcki şeraiti haiz olduklarına dıır 

"ki b' l' kte teklif mektuplarana vesaı e ır ı 

en geç ihale saatinde bir saat evve· 
line kadar komisyon başkanlıtına 

vermeleri lazımdır· 

30-6-11-10-13 l1298 

şek parlıyordu. Etrafta kimeeler yo~ 

tur. . d 
._ Ulan bana bak zQppc de i 

atla . sandaldan defol .. ; Yokaa yer 
ıin sustalıyı .. · 

Ve bu s1radı cebinden bir ıiv· 
ıi parlık bıçık çıkardı. 

• ônce Korkmuş fibi yapb• 

~ Etme yahu dedim, iki blhk 
leia adım mı öldüreceksin? 

Birdf'nbire sesi 7uqladı. 
Yok Atabey, dedi, para lazım

da ondan... YokA iki bahtın lafı mı 

olur. Al, fit... . 
-Şimdi nrmiyecekmiaia Mkaeml 
_ Numerayi barak ... Sen ° 9$• 

aenin Jifını etme, Be1nim atıyer ulan. 
aanı ıöylüyorum. beynim atıyor be .. 

Odun iskelesine kendimi atb~
Kürekleri iakeleye dayıyarak bütua 
hniyle itti. Ti uıkta bir kldırra b•· 
ftyle yatan demin yanandan reç~rke: 
iuaini okudutuın • Mcd•r• maaıet 
~rlanı ba.laf iaiain yanmda sandal dur· 
da bir cırara aardı. Türki -Oyliyerek 
bahkhaneye dotru •tar •tır o· 
riden sandalların ıra11na bbldı. 

Halicin üstünde dumanlı, ıbk 
tatlı bir sabah bqhyordu. 



Sıhifı.. 6 lörk~zü 

:---...... • Hafta Tatili Münasebetile-ı ıl 

1 Alsa ray Sinemasının 
1 

Bu Akpnıt:i re\·kaladı: Protramına Bakınız 

( t ) 

Üstad Muganni MÜNiR NUREDDİN' in 

AYRILIK ŞARKiSi 
F i l m i 

(2) 
D ün Akşam G ö renlerin Takdirle Seyrettikleri 

R O N A L D K O L M A N ' ın şaheseri 

Gaip Ufuklar 

Macera Filmlerinin En r.ıeraklı ve Heyecanh Ola ı 
( :J ) 1 

Bay Çetin Uçan Adamlar Diyarında 
Hafta Tatilinizi Üç. Şaheser film Birden Görertk Geçirmek isterseniz 

Bu Emsalsiz Proğramı Kaçırmayınız 
BugUn 2.:JO da Oalp Ufnkler - MUcrım 

Pek Yak111de Pek Yakında 

ÜMMÜ GÜLSÜM ' in Şaheseri 

ÜMİT ŞARKiSi 
Türkçe Söz\ü - Arapça Şarkılı 

TAN SiNEMASINDA 
Emsalsiz Bir Heyecan, Fevkalade Maceralar Şaheseri 

BugUn OUndUz ve Bu akfam 

Bugüne Kadar Gö•ülen Seryal Filmlerin En Meraklısı, Müthiş 
Sahneler, Büşından So:ıuna Kadar Alaka ile Seyredilecek Büyük bir film 

Garp Kahramanları 
'iO Kısımlık Şaheser Hebsi Birden 

Dikkat: Film Uzun Oldu~undan Suvare tam 8.30 da başhyacakhr. 
11311 

ı O / o RADYO MEVS!MiNiN 4 M UVAFf:AKiYETi 

MAREL.Li !f<arii;ria/ı 

( 

/Jdli oe~fJvet.flSes 
--- .__ :XüA.§. fiöst<Jı~lş 

\ 

- Rekabet Kabul etmez liat : 
- Gayet kolay i s tas yon Bulm a terliba,tı 
- Antlparazit süzgeçli, dahili huıst•sı anten 
- YQzelliden fazla istasyon isimleri yazılı bO-
- yük kadran 

itiraz kabul etmez OstünlOCIO hakkınd a kanaat hasıl 
etme~ için MOesse!femlzl teşrifle bir kere görmeni· 

zl tavalye ederiz. 

Tediyatta Kolaylık 
Abidin Paşa cadde3İnde M . Tahsin Bosna 

Biraderler 
Telefon : 27 4 

13 Kinunusani 

Cebelibereket icra dairesinden :-
No Tarihi Cinsi Dönümü Mtvkii Kö)'Ü Hududu 
..1 ~ ~2·929 tarla 2J3 k~pir tevfikiye cenu~n tevfikiyeli ıco· 

1 ~ 12 929 

14 ı 2· 29 

15 12·929 

16 12-920 

17 17-929 

.. 

" 

" 

,. 

,. 

435 budahi 

· 283 budahi . 

435 budahi 

235 de~irmen 
büyüğü 

240 budahi 

,, 

., 

,, 

" 

ca Ömer oğlu halilİll 
bt-nt altındaki tarlaSI 
iken elyevm baci Meiı 
mt"t tarlası şarkın 11111· 

lış otlu Süleymanıll 
kamışlı adadaki tarlıfl 
ile veli mebmedin kürt 
k~lisindeki tarlesı ti · 
malen. ve garben sah~ 
bi mülk tarlası. 

şarkan dere şimalert flit 
li gl'çit ve mal höyüfİİ 
önündeki .geçen ıu ~e 
hamıs garben ve cenO" 
ben sahibi mü~k tır: 

las•. 
garbcn su şimalen ına. 

raş caddesi ve de~ir 
men büyüğü altı tarik• 
sahibi sent-t tarlan 
şarkan su deresi şirrı• 

len sazlık garben ve 
nuben sahibi senet t• 
lası. 

cenuben gürlek şimal 

maraş caddesi garb 
harka ğelen ılık tu 
kan tankiam 

cenubcn tarik şimal 
hamıs suyu garben d 
ğırmen bü yütü şark 
mezarlık ve büyük i 
mahdut, 

1881 yalnız bin sekiz yüz seksen bir dönümdür. 
Yukarıda cins tarih ve numara ve mevkii ve ev .. fı saraaife hudu"_,sıı

yaıılı altı parça 6ayri menkulların Adanada Emine v~ lbrahim 11300 ti 
ra ve masraflara borçlu bulunan Adanada ticaret odası reisi fsmaii ot' 
izzetin işbu borcundan dolayı açık artırma surctile para~a çevrilme · 
karar ver i lmiş olduğundan beher dönümü dört lira muhammen kıymeti 
arttırmaya çıkarılmış birinci arttırmasının 23 şu'1 11 t 940 cuma günü ~••1 
14 den 16 ya kadar Cebelibereket icra dairesinde herkesin görebill1'1 
için açık arttırma suretile yapılacaklar. işbu gayri menkullerin arttır-' 
şartnamesi 3 şubat 940 tarihinden itibaren 939·31 numara ile Cebelia,e 

reket icra dairesinde herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazıh olıtıtf• 
dan fazla malam:ıt almak istiyenler işbu şactname ve dosya numarı11 i 
memuriyetimiıe müracaat etmelidir . 

Arttırmaya iştirak için beher dönüme takdir olunan dört lira üı~r 
den kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey veya milli bir bank' 
nın teminat mektubu temin edecektir. ipotek sahibi alacakiılar diğer a 
kadaranın irtifak hakkı sabiplerin:n gayri menkuller üzerirıdeki bakla 
hususile faiz ve masrafa dair öl.ın işbu ilan tarihinden itibaren 20 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmel!ri icap ed 
Aksi halde baklar1 tapu sicilile sabit olmadıkça satış hedefinin paylaş 
sından hariç kalırlar. Gösterilen gün arttırmaya iştirak edenler artır 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu malamat almış ve bunlara tamamen 
bul etmiş ad ve i til'ıar ohınurl ar. Tayin edilen zamanda gayri ,menkul 
defa bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma 
deli muhammen kıymetınin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış i3ti1

1 

nin alacağına ruçhani olan diter alacaklılar bulunup ta bedel bunl•' 
o gayri menkul ile temin edilmiş alacaklıların mecmuundan fazlaya 
mazsa en çok arttıranın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 
daha temdit edilerek 9 mart 940 cumartesi saat 9 dan 12 ye kadı 
pılacak arttırmada bedeli satış isti-<enin alacağına ruçbani olan diğef 
caklılarm gayri menkul ile ıtemin edilmiş alacakları mecmuunclan faıl• 
çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edil 
se 2280 numaıalı kannn hükümlr:ri dairesinde muamele yapılır. G• 
menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen möhlet i · 
parayı verme~se ihale kararı fesh olunarak kendisinden evvel yüksek 
lifte bulunan kimse arzetmiş ol dutu bedelle almağa raıı olursa ()Ol 

zı olmaz veya bulunmazsa hemen l 5 gün müddetle arttırmaya Çtk•'~ 
en çok arttırana ihale edilir. iki ihale arasmtlaki fark geçen günl~r · 
yüzde beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hökme 'b . 
kalmaksızın ~~muriyetimiz~e ahcıd.an tahsil olunur, Yukarıda , gôJte ~ 
?3 2·940 tarabmde Cebehbereket ıcra memnrlutu dairesinde i.şbıJ 
ve gösterilen arttırma şartnamesi mucibince satılacagı ilin olunur. 

11339 



Saiaife: 1-
Tirkaözü 1 2 Kinuousam 1940 

1 

Suvare 

ASRi 8,30 da 

Suvare 

SiNEMA 8,30 da 

13 il. Kanun Cumartesi akşamından itibaren 
Türk Musikisinin büyük üstadı MOnir Nureddin'in 

İlk Defa Olarak Başrolde Oynadığı 

Allahm Cenneti 1 
SENARYOYU y AZAN 

ZIYA ŞAKtR 
BAŞ ROLLERDE 

MONfR NUREDDiN 
HAZIM 

FERiH~ TEVFiK 
BEHZAD 
HALiDE 

MUAMMER . 
HAD 1 
SA Dl 

PERiHAN 
SUAVİ 

GOLSEREN 
Ş U L E 
YASEMiN 

M 
o 
N 
ı 
R 

N 
u 
R 
E 
D 
D 
t 
N 

Fılmını ~un111" 

_.....:~ .. ~~~ 1 Musiki Kısmı 
, .~:~~ Bilhassa. bu film i~i~ be~tele~e~ ve 

· M Münır Nureddın ın ıoylediti 

. ~ı O 1 - Aşkın sesi 
N 2 - Aşkın ıztırabı 

1:~.,f-»'t.J1~ 1 3 - Deli gönül 
R 4 - aşkın Zaferi 

Ş.rkı :ara ile ÜVER 1 OR ve 

N Saçlarıma ak düştü 

u 
R 
E 
D 
D 
l 

N 

Şarlcasını s~steliy~n 

Büyük Sanatkirımıı 

Sadeddin Kaynak 
KLASiK TÜRK MUSiKiSi 

Dede Efeaıdi 
Şakir Aıa . 

Üçüncü Selim 
Söyle Bülbül ve 
Ahçıbaşı Şaıkılau 

MUHLiS SABAHADDiN 

Bugan gDndDz 2.30 matinede 
iki Büyük Şaheser Birden 

Büyük vals • yanık kalP (So.nat K ozer) 

Localar Satılmaktadır. İstical Ediniz. Telef on : 250 

Pek Yakında Pek Yakında Pek Yakında 
Janet Mac Donald ve Nelson Eddy 

SEViŞTiGiMiZ GÜNLER 
TAMAMEN RENKLi ŞAHE ~ ER 
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TÜRK.SÖZÜ· 

GAZETECİLiK-MATBAACILIK 
• • • .......... --· · --~-- ---

Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa
cılıkta son teknikle çalışıyor 

Tüfksözü 
matbaası 

Son ıetirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar ,. gazeteler, 
cedveRcr, çekler, biletler, kart· 

viıitler, haritalar, plinlar, mak
buzlar , her boyrfa defterler, 

Renkli afişler 

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

• Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark kara yahut 
Avrupa kin nefis bir cild içinde 

görmek istiyorsanıı Türksözü 
Ciidhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild1 bölgede ancak Türk· 
sözünün sanatkar mücellidinin 
elinden ç>kabilir. 

................................................ 

Bütün Elektrik T e' sisat 
Malzemesini HERBOY 
OLiVETTi Yazı Makine· 
lerini 15 Vatlıkdan 500 

1 vatllğa kadar her türlü 
Ampulları R. Ç. A. marka 
RADYOLARI 
Dünyanın en sağlan dayanıklı Kaynak çubukları 

olan Gastolin .çubuklarını Abidin f aşa caddesi 

MUHARREM HİLMİ Ticarethanesinden arayınız. 

Tele fon 1 t O Posta kutusu 60 T el2'raf Remo Adana 

Diş Tabibi Şevket 
lstanbuldan avdet etmiş ve hastalaranı her gün saat 8-12 ve 14-\8 

ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule başlamıştır. 
11258 

Doktor Kemal Satır 
F ela ketıedelere yardım için gitditi M~latyadan avdet ederek l(assi' • 

ay civarında ki muayue haDC&inde haıtalarıru kabul etmektedir. 

11326 9-10-11-12-13~ 

------------- _______ :,t 

T. iŞ BANKASI' 0ın 
1939 K. ·Tasarruf ikramiye pli 

MÜKAf.AT 32,000 LiRA 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
1 lkinciteşrin taril'llerinde çekilecektir 

lKRAMlYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lin 
s • 1000 • ~.000 • 

· 8 • 500 • 4.000 • 
16 • 350 • 4.000 • 
60 • 100 • 6.000 • 
65 • 50 • 4.750 • 

250 • 25 • 6.250 • 

435 32.000 

T. lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para birilctirnıiı olmaz, •f"'ı 
umanda talih niıi de denemiş olursunuz 10661 

·---------------
Seyhan Defterdarlığından: 

tahmin edildi 
Köyü Mevkii Cinsi helı:tar dekar ar H. No: seneler icarı 

Lira Kurut 

Yalınızca farla 3 00 70 5, 25 90 
Yılanlı Aliçocuk •• ıo 00 00 446 200 00 

" Müftüyurdu ., 00 9 00 19 32 40 
Çotlu •• " 16 00 45 48 164 50 

" " " 13 ()() 69 124 82 10 
Karacnbiya 

" " 00 30 00 63 45 10 
Yılanlı .. " 2 00 00 391 GO 00 

,, TurşucudiJap., 00 12 ()() 6 14 40 
,, Müftüyurdu .. 00 20 00 18 73 80 

. 
ilan 

Yukarıda cinsi ve mevkii ve miktarlarile senelik muhammen icar bC 
delleri yazılı tarla'arı iki senelik icarı 3- 1-940 tarihinden itibaren 

bt'ş gün müddetle açık artıra' aya çıkarılmıştır. Taliplerin t 9 -1-91JJ 
tarihine müsadif cuma günü saat 14 de 'it yedi buçuk teminat ıkçalıt 
birlikte defterdarhk komisyonununa müeacaatfarı ilin olunur, 

Adana Milli Yar
dım Komitesi Ri
yasetinden : 

Hamiyetli yurtdqlarımız.ın fela· 

ketzede kardeşlerimize nakit ve ay. 

11315 4- g-13-17 

rette Kızılay malCbuz talep edil 
Iİ bunun haricinde yaplacalc 
mel eden der hal K121lay merktıl. 
haberdar edilmesi ehemmiyetle 1 

ve rica olunur. 

3-9-t0-lt-ı2-t3 
11321 

niyat teberrü sureti ile göatcrdilcle- l•llilı--------~ 
ri yüksek alaka ve yardımı şükraa· 

la anıraz. 

Y almz yapelacak efya ve nakit 
teberrü mukabilinde mubalrkak ...,. 

Umumi neşriyat rnüdürÖ 

Macid Güçlü 


