
Telefon: 81 ~ - ADANA 

~rp bölgelerinde 
zelzeleler devamda 

lyane yekunu ıki 
mily.ona yaklaşıyor 

b 
( Ankara: 15 llusud ) - Bay-

urta da h . 
Uç afıf zelzele duyulmuş-

tar. Butu 
l n ege nııntıkuında da fasıla-
ı ve muhtelif şiddette zelzeleler ol-
nıaktadır p ı. 
L! · aznr aKfaını şarki kara-
'"•afda d b 
u a ııfif zelzeleler olmu•tu 
ı.aar keti y r. 
11 94p &rz felaketzedeleri İçin 181 

gUntl kıaılay umum1 ınerk . 
.Y•hrılan . ezıne 
d· ıane yekunu bir milyon ye
ıyu.z '.Yet . .,_. b" 

• mıt uu ın yediyuz be ı· 
rt, alb L f I• llUl"Ufbr. 

.. -
GUNDELJK SJYASı GAZKTR 5 K.uruı 

Sahip ve Bqmubarriri 

F eria Ceıal Goven 

Kurulq ~hi : 1 K~nusani 1924 
Onalbna Yal - Sayı : 4631 

16 K. Sani 940 Salı 

• 
l~:--=~:-·~--------------~A~hş:ıp Erzincan hıı<ıtnhane'i zelzeleye ancıık bu kadıır mukavemet edebilirmiş 

~~a~e1.~1a ve Beİçikada \ 
~~~~~~~s~e~f~· ~e~~ b ~.~• i k. 

Londra : 15, (Royler) - Belçika 
da orcıuQun tak viy~sıne karar vtril 
mış ve dün Aabah bütün ~birlerin 
aiv1tıl•rtn' d'vet illnları Yl'P'J.tmlmH 
ttr. ~iitWt. me'-uAiyıetler k,a~rıl~ış\ır 
W. .al• .. •rN.ala~ ~ptjtıer ~)' 
waDlar. kam,onlar otobüsler ve bıl
h.-.. DRkil vutalan derhal ıehirl.erin 

meıdanlar)nda toplanmakta ve bele
diyelerin verdikleri teklifi harbiye ve 
ıikalan mukabilinde ciheti askeriyeye 
tevdi olunm11k tad •r. 

Kral Karolla prens 
pol görüşmemişler 

Bükreşi n tekzibi 

berler a~lıııdır. Romnya ajansı bunu 
tekzip etmektedir. 

Söylendifine ~re prem poUa 
kral kar'Oı hafta sonunda bir Rumea 

( Gerİ•İ UçUncu ~abifede ) ı şehrinde konusacnlardır. 

N. MenemenCiejlu 
dün An~araya dönaü 
logıitere ve Fr~nsa ı~e i.qzilanan anlaımalaı 

. ve 43,500,0QO İng;liz lirala k Krediler 

An ara: 15 (Ho11osi !fuliabirimia· 
denj - N~man Menemenc:i~lu ~ 
ulta~i~ \iu '!lab'iih Ank~raya el&· 
du. Heyetimiz garda Hariciye V ek.ili 
Şukru Saracoıtu, Reiı Cnmbar Ba, 
Yaveri Celll, lngiliz, Franıız, Bulgar 
Sef~llri, bU'iC!tye ve scf arat erkim 
tarafmdan mera.imle kartılanmıttır. 

Numan Menemencioglu İstanbul 
matbuatına verdili beyanatda, s eya· 
batından çok memnun kaldığını, gerek 
Fransa ve liaglftwede •e gere~se Bul· 
garistanda Ttırkiye hakkında do ... tluk 
tezabbUrlerile karpılandığını, İngiltere 
ve Fransa ile yapılan anlaşmalarda 

:?.l.000.000 Sterlinglik bir teslihat 
kredi!Iİ ile ayrıca l;).000.000 ve 3 .
jl'Q.OOOJ Sterlİnfı.lik krediler alındılı 
hunların Frnosa ve lngiltere_ye ~ata . 
lacak mallarla ödcnccegini, lngilt;Jre 
Ye Fransanın on milyon liralık U:ıUnı 
Tataa ..,.. İllcir alaca&ını söylemİf ve 

BDlgaristan ıeyahatma tema ederek 
Ktal tarafın\tan ;gardup laa91111 b· 
baltı, Kase lwuoA.a y.pdıll koınıf'" 
malardaki görUf birlipi teb.rtb et• 
tir mit.tir. 

Bay Menemenciollu Sof ya ve 

Balli~Aotütı Delegeleri ilede te
masl.rda b~ğıına, buaların mem· 

( Gerisi dördUncU sahifede ) 

·-·-·~·-···-·-·-·-·-·-·-
Rusyanın ·protestosu 

Londra : 15 (ltoytarJ -
•u•,•· leweç ,,. Norveç ·110-
kOmetlerl Dezdlnd• prot•• 
loda bu,ıunmu,ıur. Buna •• 
bap ••veç ve Nprveçten Fin 
ıendlr•r• gl den glnUllUlar 

) dlr. 

·~ 
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Sahite: 2 Türksözü 16 Kanunu~ 

Anne ve babalara 
açık mektup 

,----------------------------------!----·--------~ 
.1 
" Çocuklarmızı döimeyiniz 

onlar sizin en ha••a• çl 
çelderlnlzdlr. Çabuk so-
lar ar ! 

vilaqet meclisi açıldı 
Zeki Dörfok 

ili: tedrüat miifettt§i 

fE5} azı anne ve babaların ço· 
~ cuklariyle hiç meşğul olma 

dıklarını teessüfie öğrendim 
bu gibi aileler, çocuklarını defi bela 
kabilinden okula gönderiy<.Jrlar ve ço 
cuklarının yalınız okul içinde terbiye 

almalarını kafi görüyorlar. Fakat oku 
lun terbiye sistemi nedir ? Çocuklar 
ne gibi iyi ve fena istidatlar gösteri
yor. Okul bunlara karşı ne gibi ter· 
biyevi tedbir almış, bütün bunlara 

karşı yabancı, kalıyorlar. Binaenaleyh 
böy le ailelerin çocukları okullarımııda 
umumiyetle tembt-1, yalancı. serseri 
oluyurla. Çünkü bu gibi çocuklarli1 

öğ'retmenin yalınız başına çalışması ka 
fi gelmiyor belkide öğretmenin almış 
oldu~ terbiyevi tedbirleri bu gibi 
aileler kökünden yıkıyor ve okul ter 

biyesine temamiyle zıd bir yoldan 
-yörüyorlar. Bu hallere göre çocuklar 
velilerinden istediklerin :iUnlardır 

l - Okulla daima temasta bulu 
nunuı hatta okul başüğ 
retmeninden mü sade almak 
surt-liyle çocuğunuzu" sınıfına giriniz 
onun ders durumunuda tetkik ediniz 

2 - Çocuğunuzun temasta bulun 
dukları arkadaşları araşdırınız mahal 
ledeki serşerilerle oynamamalarına ça· 
lışını z. 

3 - Çocukla rınızın çakı , biçak 
gibi vastaları kulhmm.ssına ve taşıma 
!arına müsı.de etmeyiniz okullarımızda 
bu yüzden hadiseler çıkmıştır. 

4 - Çocuğunuza fazla para ver 
meyıniz. ihtiyaçlarını kend iniz temin 
ediniz ve lüks eşya kullanmalarınada 
mani olunuz. 

Çocuklannızı doğmeyiniz onlar si 
zin en hassas c; ;çekleı inızd ı r. Çabuk 
solarlar çocuğa bılhassa bulug devrin· 
yapılan müsavi tesir bütün hayatı 
müddetince tt'ıoirini gösterir . Çocuk 
daima isyankar ve serkeş olur Fırsat 
bulursa öğretmenini biçaklar öldürür 
ve nihayet günün birinde ayni hadise 
aile:ııine ve kendine gelir. 

Hülase : Çocuklarınızın kendile· 
rine, size cemiyete faydalı bir uzuv, 
vatandaş olmasını istiyorsanız okulla 
temasa geliniz; El ele vererek çalııı· 
nız alacağınız tetbirleri müşterek tat 
bik ediniz. Velhasıl'çocuklarınızla meş 
ğul olunuz: 

( Birinci sahifeden artan ) 

zife tahmil eder. 
Onbeş büeçeyi tamamile ve i)'İ 

birlsurettd tatbık etmek gibi şerefli 
bir hatıra taşııCiaktayım, Burada da 
ayni hassasiyetle haı et d mek yolunu 
tutmuş bulunuyoruz. Yalnız gerek 
mevzuata sadakat ve gerekse amil 
faydaya ve müsbet netayice rağbeti 

esna ıuna dayanarak ençümen arka· 
daşlarımızla baz ı tadilat yaptık , bu da 
muhasseııatın senesi içinde mükellef 
sarfı gayretini iltizam etmektedir. 

Birlikte yapacağımız bütçelerinde 
her sene yerine ve tamamiyle sarfetmiş 
oldnğ'umuıu huzurunuzda tebeşir et· 
mt:k en şerefli borcumuz olacaktır, 

Yıllnız şimdi_ye kadar .)' tıpılan , 
bütçelerde y ol ve mcptep işinin . ikin 
ci plauda kalm1;; olduğunu :ırzetmc 

Ae 1 mUsadenizi ri ca ederim· F ilvaki 
900 km. y i geçen y ol içinde y alrhz 
38 km. lik iyi yol mevcut hulunmak· 

1 

ta ve kışın şimenditer Uzcrinde bu
lunmayan kaza ve nahi.yelerimiz:le 

1 mUnkati olmaktadır . 

Ke za Ad c, na gibi fl'. y.i:l.l i bir mu · 
hit tc mektep bin as ı va7.iyeti dt1 çok 
feci bir şekil ::ırz etmektedir .• 

Bugün malesef 3o dersanemiz ki· 
ra lıktır. Bunları arzdan maksadım 

bu iki şahanında bizi çek hassas dav 
r'anmağ'a icbar edece~ini göstermek· 
d ir. · 

i şte gdecek yıllarda en büyük 
gayretimiz bn iki esaslı işe büyük 
pay ayırmak olacaktır.,, 

Valinin bu nutkuna müteakıp ikinci 
reis ve katiplerin ınt ihabına geçilmiş 

tir. 
Hafi reyle yapılan bu intihab· 

da ikinci reisliğe avnkat feyzi Ol· 
daç ve katipliklcrede Bağçe mümes· 

( Gerisi dö rdüncü sahifede 

Bir çocuk hırsız 
İstiklal mahallesinde oturan Re · 

şid oğlu 15 yaşında berber çırağı 
Şeytan Mehmet. Osman K.askal, 

Münevver, Emine, Ahmed işler, Os· 
man Yeşiltuma, Zeliha Sağdöken 
Ekrem Onursal ve SeherBaranın ev 

)erinden ayakkabılarını çaldıtı an· 

laşılarak hakkındı kanuni muamele 

yapılmak üzere polisce yakalanroıı· 

br. 

Adana Kayakçıları Bay
ramda toroslarda Spor 

yapacaklar 

Kayakçılarımızdan mürekkep 

bir sporcu kafilesi Bayramda To· 

ros dağlarında güzel bir kayak par· 
tisi yapmak üzt-re bütün teçhizat. 

laıını temamlıyarak hazırlanmışlar· 

dır. 

Nahiye Müdürlerinin 
maaşı arttırılacaktır 

Haber aldığımıza göre Dahiliye 

vekaleti taşra teşkilatı hakkında ye· 

ni bir kanun projesi hazırlamıştır. 

Buna göre, nahiye' müdürlerinin, na. 
biye nüfus katiplerinin maaşları art. 

tırılacaktır. 

Seyha ı~ - l oros maçı çok 
münakaşalı oldu 

Pazar günü, şehrimiz stadında 
.yapılan Seyhan · loros maçı çok 

münakaşalı olmuştur. 

4-0 Torosluların lehine netice

lenen bu maç hakkında, hakem ra 
porunu hazırlıyacak ve bu rapor böl 

ge hakemler komitesi ve diğer ali· 

kadarlarca tetkik edilecektir. 

Köy okullarında talebe 
sınıf geçecektir 

Şimdiye kadar Türkçe grupun. 

dan orta not aldıkları için köy o
kulları üçüncü sınıf talebeleri sınıfta 
bırakılmakta idi. Vekaletin aldıtı 

. bir karara göre bu talebe sımf ge

çektir, 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü açık 
hava hafif rüzgarh geçmiştir. 

En çok sıcak gölgede 13 dere· 

ce idi. 

r------------------------------------------------------------, 
JaPonya Rekoru 

Günün mevzuu zelzele. nasıl ol· 
du. dan sonra şimdi nedec'olnr mev 

zuu da ortada dolaşıyor. Bir Prö· 

fesörümüz Anadolu topraklatı dün-
yanın teşekkülünde kabaran v~ daha 

yerine oturmayan topraklardandır 

diyor. Diğer bir arziyet alimi bu 

zelzelenin yer altında vukua gelen 
kayaklardan hasıl olduğunu sölüyor 

OUNUN MEVZUU 

ve bu arada, Japonyanın, senede · 

vasati olarak 400 zelzele ile ünya 

rekorunu kırdığını ilave ediyor. 

Senede 400 zelzele, yani günde bir 

kerreden daha sık,. Siyah saçlı, eli 

yelpazeli kadınları ile meşhur olan 

o memleket ayni zamanda yanar 

da~larile meşhurdur. 

Fakat yanar dağlar ve Japon · 

yanın zelzeleleri şimdiye kadar bize 

efsane geliyordu. Meğerse zelzele 

ne büyük f elaketmişl 

Aman yine Japonyanın rekoru 

kendinde kalsın! 

-------------------------------------------------------------,---------------------· 

O~r 

ı Adanadan Hataya 
gönderilen eşyalsf 

Hatay Vilayetine yerlcşttrilece~ , 

Felaketzedelerin ihtiyacı olup ted• 

riki zaıuri bulunan bazı eşf'"'' 
mübayasına sarfcdilmek üzere J(ı 
zılay umumi merkezi taraf ınd•~ 
Seyhan Vılayetine gönderilmiş ol•0 

beş bin lira derhal mubayaanın 'f' 
pılması zımında kızılay merkeıiıı' 
verilmiştir . 

Hemen tedarik ve mübsY'~ 
mümkün bulunan 

400 Maltız, 300 Saç mani' 

100 Çatal, 50 Bakır çorba t•' 
344 Bakır sahan, 200 Bakır tencel' 
200 bakır tava, 40 8•~1 

tava, 200 bakır kepçe ahı>' 
rak Hatay Vilayetine sevk e~ 
miştir, ikinci parti olırakta 200 tıi' 
yük yatak, 200 Küçük yatak, 2<fJ 
büyük yorğan, 200 küçük yorg'' 

200 Bıiyük yastık, 200 Küçük y•1 

tık 800 Yastık yüzü 

,.. için gerekli .malzeme bu gün~ 
. biyasada nazaran yüzde pn rıi5b' 
tinde ikram yaptırılmak buretif 
edilerek imalata başlaİ mışttırı!J1111' 

Bu eşyalar da bir kaç gün ı.•' 
fında sevkedil~eğe başlanacakbr. 

~MAHKEM.LEE~ 

Kanlı kavga 
iki adamı bıcakladıtıat 

B r kadın meselesinden JOl•Y 
birbirlerini muğber bulunan urfJ 
lbrahim oğlu amele halil, Sucu ı' 
de maha ilesinde Süleyman o~ 
Hüseyin ıl~ Şaban oğlu Mehp> 

muhtelif yerlerinden bıçakla yar~ 
yarak firar etmiş ise de yakelaO":i 
ve birinci Asliye ceu mahkeıncY 
de suçunu itiraf eden caribi nd"~ 
ması 24 1 ·940 gününe talile edilt 

tevkif edilmiştir. 

Bir at hırsızı mahk u d' 
oldu 

Solaklı köyünden Sabri Kö~ 
nin ahırından bir atlnı ve ayni ~01 
den bakkal Cabbarın çiftesini ~ 
maktan suçlu ve mevkuf Ant~ 
Hüseyin hakkında devam edel1 i 
ruşma sonunda dün 3 sene 2 ı1 ~ 
gün mahkümiyetine ve 3 seoe / 

Emniyeti umumiye nezareti altı / 
buluntiurulmasına birinci Asliye 

·..ti'' 
za mahkemesine karar \lerilrııı;o~ 

Diğer bir mahküınh'~ 
Kadri Ramazanotlu'nun çt ~ 

ğinden üç gülek buğday çal~,~ 
tan şuçlu Erzururulu Mehmed ~~ 
kında ikinci sulh ceza mahlceırıe ~ı 
de yapılan duruşması sonuod• ti' 
ay mahkümiyetine ve iki ayd• ~&' 
ııiyeti umumiye nezareti - altı,~ 
bulundurulmasına karar veıile 
tevkif edilmiştir. 
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16 Kanuusani ! 40 
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·Tti"1t.&sözti 1 

ıl,;-.ouJı.; CAU:ll - Al A~A - • -

abone şartları 

12 Aylak 
Kuruş 
1200 

6 Aylık 
600 

3 Aylık 
100 

1 Aylık 
100 

İ -Dış 
bedeli d . nıcmlekctlcı ıçın Abone 

etışrocı yalnl'~ po t f 
ıammedilir. s a maııra ı 

2 - fılnlar ıçın idareye müra
caat edilmelidir. 

---·---·--
!RADYO 

Bugünkü Program 

TORKIYE RADYO DIFOZlYON 

P0sT ALARJ TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Her gtın ı 
ya ili& luaa dalga 81 7 

•· 9465 kc/a • 
te olaiıı Y ~staauala netredilmek-
... tleri a et dillerde Haberler 

&fatıda ıönaterilmiftir. 
İranca Saat 13,00 ve 18 4· d 
A~ ,o c 

PÇa " 13,15 ve 19,45•dc 
Fraosıara 18 • 

" ,45 Ye 20,15 de 
SaL - 161 1 ı 940 

12.30 p 
rorraın ve M 

Ayan, ' etnlelı.et Saat 

AJANS ve 
loji Haberleri Meteoro. 

1ÜRK MOzıcr 
Çalanl11r: Vecihe 

12.50 

Kam, f ızetin Ôkt; RRUŞen 
Erer • eııt 

13.!0-14i9Q M· ·.k 
uaı : Karı k 

zik (Pi ) tı Hafif mü-
18,00 Pro . 

ıranı 'le 

18.05 

18.40 

18.55 

19.10 

19 30 

20.15 
20,3() 

21.00 

2ı.ıs 

22.15 

Ayarı memleket saat 

Müzik: Cazb 
KONUŞMA and (Pi.) 

( Çiftclnın &aati ) 
Serbest Saat. 

Memleket saat 
JANS ayan A-

vc Meteoroliı"i 
beri eri Ha-

TÜRK M ÜZJGI: Klasik 
Prog-ram. 

Ankara Radyosu K. S umc es 
ve Saz He"eti 
idare eden~ Mc t C . K su emıl. 
TO~nuşma (iktisad Saati) 

rk Müziği 

Çalanlar : l\:emal N S 
hun, Cevdet K . ey
det Çatı 1 ozsn, Cev-

a, zzettin Ôk!e 
Okuyanlar . M .. 
nar · uzeyycn St.· 

"fürk Mü1iti : 
Halk Türküler· 
Kaşık h11v 1 ı, Oyun ve 

a arı 
Sadi y llVer A 
Erbaş taınan - Ali 

Konser Takdim· . 
Halil Bedii Yön;tk 
~- . en 

uzık : Radyo O k 
Ş f• H r estrası 

e • asan F t:rid Al · M · nar 
emleket saat ayarı A. 

Haberleri: Ziraat Es• b Jans 
( G . . • •oı-

erıaı altıncı sahifede ) 

Türk sözü Sahife : 3 ,_ ................... _ ... _______________________________ , 
1 DlUıny©ı h©ılb>erDern J 
~'---.---------1-------------------

finlandiyalılarınC tebliğine •• gore 

Sovyet'ler her cephede 
eski mevzilerine sürüldü 

sovyet askerleri, 
teslim olmayı 

harp etmektense Finlilere 
tercih ediyormuş · 

KızJlordudan bir çok askerin harp 
etmektense teslim olmayı tercih et· 
tikleri bildirilmektedir. 

Karelide topçu ve keşif faaliyeti 

devam etmektedir. Ruslann bu bölge 
de yaptıkları taarruz tard edilmiş ve 

kızılordu eski mevzilerine kadar sü· 
rülmüıtur. 

Yedi tank, iki zırhlı otomobil:a
bndıtı bildiri imek tedir. 

Sovyet teblifine görede. 14 KA
nununide Mormanı ve Ukda ve Oka
nı mıntıkl'fırında kartılıklı alq ya· 

pılmııtır. Karelideki hafif tobçu fn· 
LoDdrı : 15 (Royt4r) -;- Finlandi· 

aylılar fark cephesinde bir Sovyet 
taarruzunun atır zayiatla püskürtül-

dütWM1 bildirmektedir. lt,Mi devam etmekte ve Sovyet tay· 
ıo tank, 3 zarhh:ot~mobll ele re- . yareleri keıif uçuılaranda bulunmakta• 

çirmiflerdir. dır. 

Hollanda ve Belçikada 
seferberlik A 

umumı 

( Birinci sahifeden artan ) ' 
Londra : 15 (Royter) - Entir I B •JJ t ı· • 

nasyonal vaıiyefin gayri ınüsait ba- • mı e mec ısı 
zı alametleri karıııanda Hollanda hü t• b d 
~~kümetide her ihtimale karşı koymak ve par 1 gru nn a 
ıçın bütün mezuniyetleri kaldırmata 
karın vermiıtir. 

Londra : 15 (Royter) - Belçika 
da, l9t9 • 1920 ve 1921 ihtiyatları ve 
fenciler ıeferber cd'I . t" 

ı mış ır. 

ı · ı· . ngı ız sıy&si mahfilleri Hollanda 
ve Belçikanın tetbirlerlni "pek yerinde 
bulmaktadır. 

lsveçin L ı· . . 
h 

uv ıye şehrı cıvarında 
meç ul ta 
h yyareler bombalar atmıştır 
asar yoktur. 

Londra . 15 (R 
altı Al f oytcr) - Yeniden 
gclmiş:anAlırkası ahın mıntakasına 

. d r. man kıtaları Grovnav böl 
gesın e de tahşit ediliyor. 

Yeni Japon kabiuesi 

0 
Tolı..~·o: .15 (Domey) - Yeni Ja-

p n kabınesı Amiral v b R . r . 1 una 1 nın e· 
ı~ :ğin de teşekul etmiştir. Bu va:ııiet 

tsı asi mehafildc hayret uyandırmış· 
ır. 

Çunku butıın tahminler kabineyi 
tekrar Kn · k · . . oya nın uracagt yolunda 
ıdı. 

Prens Pol zağrebde 
Londra: 15 (Royter) - Yugos· 

lav~a Kıal naibi Prens Pol ile Pren· 
sesı Olga, Zatrebe gelmişlerdir. 1 

Ankara : ıs (Hususi) - Parti 

ti grubu bugün Hasan Sakanın ri. 

yasetinde toplandı. Milli iktisadi ko 

ruma kanun projesi hakkındaki ra· 

por müzakere edilmiştir. 

Başvekilimiz Refik Saydam, bu 

nun bir muvakkat encümende konu 

şulması için mecliste teklif yapaca

tını söylemiş ve bu teşebbüs tasvip 
edilmiştir. 

Ankara : 15 (Hususi) - Büyük 

millet meclisinin bugünkü içtimaında 
milli iktisadi koruma kanunu pro· 
jeıi müzakere edilmiştir. 

Meclis çarşamba günü toplana 
caktır . 

Garp cebhesinde vaziyet 

J>aris: 15 (Havas) - Garp ceb· 
besinde kayde değer yeni bir hare· 
ket olmamıştır. Yalnız dun havalarda 
harekat şitdetlenmiş, bilba~sa uzak 
keşif uçuşları olmuştur. 

Fransız tay,yareleri Almanyanın 
butun cenubunda biuat hudut Uzeri.ı· 
de v;, gerilerde keşif uçu;ıları yap· 
mışlar, fotoğraflar almışlardır. 

Amerikada 
hftktimete 
suikast! 

Bir şebeke yakalandı 
Vaşington: ıs {Radyo) - Nev 

yorkta hükumeti devirmek ıuçundan 

maznun ola!ak 14 kişi tevkif edilmi1 
tir. Bunlar bombalarla evveli polis 

müdiriyetini berhava edec,kler, ve 

ıonra Aın~arg.:>nun kaldınlması le· 
hinde rey veren 12 meclis aza

ıım da öldüreceklerdi. Bu fes.ııdalar 
yahudileri ortadan kaldırmak, bütün 

tramvay, ve elektrik santrallarına ve 

kışlalara vaziyet etmek niyetinde 
edil er. 

Bunlar Alman diktatörlütüne mü 
şabih bir hüku net kurmak istiyor 
lardi. Bu fesatçılardan birisi Berlinde 

doğmuş diğer biriside Viyanalıdır. 
Fesatçıların evlerinde binlerce 

fişenk ve bomba bulunmuştur. 

Mısırda ba~ı Almanlar 
tevkif edildiler 

Kahire: 15 (Royter) -- Mısır 
hükumeti Almanyada bulunan baza 
M111rhlara yapılan fena muamelele. 

re karşı muıı.abil olmak üzere Mı
sırda bulunan 51 Almanı tevkif et· 
miştir. 

burk hududundn Almanlar uzun meD• 
.t.illi todlarını kullanmağo. haşlamışdır. . Pre.ns Pol burada Mebus seçi 1 

mıne aıt kararnameyi imzalamıştır. 1 

Almanlar tarafındnn mukabil f:ı.. 
aliyetler ol muşt.ır. 

Londra: 15 (Royter) - Lukseo• 1 
Luksenburk köylerine mUteaddid 
mermiler duşdugu gör11lmuştur. 



Sahife: 4 Ti.ı :C•özii 

Jngilterede yeni bir Ekonomik meseleler 

tayyare fabrikası Türk - Fransız - ingi tiz 
anlaşmaları • 

Bir taraftan giren ilk 
maddeler diğer ta· 

raftan tayyare olarak 
çıkıyor 

Londra : 9 (Hususi) - İngili~ 
matbuatmda lngiliz ve ecnebi ga. 
zetecilerinin Blenhaym tipi bom 

bardıman tayyareleri imal eden 
modern bir tayyare fabrikasan ı son 
plerdeki ziy•retlerine dair mu
f uaal röportailar vardır. 

Mevzuubahıolan fabrik•ya t9J7 
sonunda baılanmış ve 1939 yazın
cı. fabrika iJk makineyi imal etmit· 
tir. Ayrı elektrik ıantralı. baatane· 
•İt itf aiyeıi ve İfçİ evleri itibariyle 
burası kendi batın• bir ailedir. Bu· 
rada makinelerden rayri tayyarele 
rin her kısmı imal edilmektedir. 

Aletler ve ıiliblara ait madde
ler binanın bir tarafından girm;kte 
ve 400 metre ötede bulunan niha · 
yetinden uçuıa hazır lam bir .tay· 
yue çıkmaktadır. lqaatı bitmiş 
bir tayyarede ıtam 252.000 perçin 
bulunmaktadır. Bundan maksa"t 
tuyiki vaymak ve makinenin ta
hammülijnü son hadde kadar artır
mak!flır. 

Diğer karakteristik cihet tay
yarenin ıgaye't 1liafif olmamdır. Ta· 
mamile xüklü olarak makine ancak 
altı ton getmdcteöir. Gazetelerde 
neşredilen sür' ati takriben saatte 
300 mildir. Fabrikanın mürekkep 
ve muğlak mekanizması tayyare i 
malatınm otomobil imalatı gibi 
•ki~le halinde İstih~a l., sanayii hi'li· 
ne geldiği hakkındaki iddialara hak 
verdirmektc- dir. 

Vilayet Meclisi açıldı 

- ikinci sahifeden artan -
sili Hasan Çanka ve Feke mümessili 
Şerif Barit ittifakla seçilmişlerdir. 

Müteakiben Encümenler intihabı 

yapılmış ve encümenler şu şekilde 
kurulmuştur. 

Büdce encümenince; Nevzad Güven 
Sabri Gül, Feyzi Oldaç, Zeki Akçalı 
Tevfik Yıldırım. 

Dahiliye ve çeşid işler encümenin· 
ce: Fahri Uğurlu, Dede Gürsal, Le
man Dincer, Süleyman Oğuz, Hilmi 
Çamurdan, Nafia ve Sıhhiye encüme
nince: Doktor Salim Serçe, Fevzi Ka
ya, doktor Ali Naim, lsmail Dallı, 
mehmcd Eren. 

Maarif ye Ziraat encümenince: 
Ali Rıza inan, Süleyman Çelikdede, 

Güvel TiTaje Yüre~ir, Osman Burgaz. 
intihapları müteakip riyasetin ge

çen büdçen.n tatbikine aid izahname
si okunmuş ve ittifakla tasvip olun
muştur. 

Bundan sonra Pazartesi ve per· 
şenbe olmak üzere toplantı künleri tes 
bit edilmiş , ve ruzname dekonuşulacak 
başka bir şey olmadığı için içtimaa 
son veıilmiştir. 

1 
Meclis önümüzdeki perşenbe gü· 

nü saat 15 de toplanacaktır. 

ınali 
Bu haftanın en mühim hadisele· 

rinden biri, Londra ve Pariste bulu- -----------
nan heyetimizin mali ve ticari anlaş
maları büyük bir muvaff akiyetle bitir
mesidir. Aylardanberi, piyas1tmız, 

Londra ve Parisle yeni bir ticaret an
laşnıasrnı dört gözle bekliyordu, çün
kü harbin ilanıncian sonra Türkiye 

Paris - Londra Ank ara anlaşması piyasada bü
yük bir alaka uyandırmış bulunmaktadır. 

en ziyade münasebette bulunduku Al
man piyasası ile alakasını kesmişti, 

maırmafih bu alakanın kesilmesi, Tür
kiye piyasasında hiçbir sarsıntı vücu
da getirmemiştir. Halbuki bunun ak
sini iddia eCienler vardır. Bu iddiayı 

daha ziyade Alman propagandasına 

atfetmek lizımdır. 

Turkiye piyasaaı, lngilis Ye Fra11• 
ssz piyasasilc iş yapmak hususunda 
bayttk bir alaka g<Sstermi,tir. Bilhas· 
sa demir. maden! efya, lr.imye.-t 
maddeler almak iatiyea firmalalar, 
illr. iş olarak lngitereyc mUracıtat et· 
mişlerdir. İtiraf etmek liınmdu· ki 
Turlr.iye ile İngiltere arası•da birden 
bire leinş ticari mUnasebet :batlama· 
mıştsr. Bonon böyle olmasındaki •e· 
bebi, İn"]iliz piyasasındaki buıuıiyet
lere atfetmek lazımdır. AlAkadar ta · 
cirlerin .kanaatine göre• İngllis fırma · 
ların Turk pıyasu.ile münasebf'tlerini 

------ * 
genişletmesi baza zaman.11. muhtaçtır. 

Bu zaman zarfında Turk firmalarının 

İngiliz firmalarına itimat telJı. İn etme 
si Ui:umdır. Bu tarzda mbn•sebet 

teessüs etti"-ten sonra, Turk.iye piya· 
sasile İngili:a piyasası arasında esaıh 
bir surette ve biç bir zame fasıla

ya u&ramak
0 

ihtimali olmıyan işler 

ba,lıyacak.tır. Pari• Ye ·Londra mU· 
sakereferi, ba itlerin başlamasına, 

bir dönUm yeri teıkil edecektir. Bu 
itibarla Paris •e Lodra anlatması 

piyuada bayU}t bir allka ul•andır· 
maktadll', 

Turlr.iye ile İngiltere aruında 
e.aslı bir surette ticari mUnasebetler in 
teessUııU için, ihracat fırmal&rl.'1Dı?m 

bir araya gelerek birlikler yapılması 
uctız ve standardi.re mal ihraç etme
si de bir zarurettir. 

N. Menemencioğlu 
dün Ankaraya geldi 

lla§ı birmci $0hifeck 

lcketimize ve durust siy asetimize tam 
bir itimat Ye sempati gösterntckde ı 
oldoklarmdan bahtiyar olduğunu an• 
lat ri ı:ıbr. 1 

Sof ya: t 5 ( Radye ) - Turkiye 
Buy uk Elçisi Numan Rifat ,\\enemcn-

cioğlunun Sofya temasları mUnasebc 

tile hukömet hir r esmi tebli,ğ neşret· 

miştir . 

~u re mi tebliğde. Bulgaristan 
Başvekili ve har!cİye Nazarı ile Bay 

Numnn Mcnemencioğlu arasında ya• 
pılan muliikatda 18 teşrinievvel J 925 

tnı;ihli Turk - Bu1gar muahedesinin 
semeresi olan snmimi Jostluğuıı inki · 

kişııf ım tekrar kayıd \'C işaretle iki 
M emlek etin Balkanlarda barışın mu · 

hafazası ve Bulgar hükumeti tarafın

dan ilan edilen bitarnflıgın korunma

sı noktai nnZnrının tam mutabaka· 
tın• te'y ide vesile olduğu , bundan 

Laşka Turk - B u1gar hukumetleri 
tarafından muşterek hudutdan kıta-

atın geri alınması hakkında ittihaz 
edilen tedbirlerin iki memleket ara· 

smdıı mevcut itimadu•er dostluk siya 
setinin yeni bir tezahurunu teşkil 
ey l e miş olduğu hildirilmcktedir. 

Turk huküm etinin , Bulgaristıının 

hitııraflıgma riax ct hakkmd:ı.ki ka· 

rarının ve Bulgar hukumetinin bu bi
tarafligi kati surette muhafazasında· 

ki kararının iki memleket tarafından 

tak ip edilen siy aset ve aralarındki 

ey i komşuluk mUUasebetlerinin icab
larma temamen uygun o{dugunun mU· 

şııkede ve t esbit edildigide bu tebliğ 
d e işaret edilmektedir. 

Egede fırtına dindi 
Ankara: 15 ( Hususi ) - İzmir 

mınbkasında hava nisbeten sü~un 
bulmuş ve lzmir lima nına ve Foçaya 
iltica eden Yunan vapurları hareket 
etmişltrdir. 

8-nı.in ve gaz 
fiyatları aıttı 

Ankara : 15 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Beynelmilel vaziyet do· 
layisiyle b enzin ve gaz fiyatları bi
rer miktar artmıştır çift büyük tene 
ke benzin Mersinde 635 kuruşa. çift 
büyük teneke gaz Mersinde 580 ku 

ruşa satılacaktır. 

T oros fabrikasından ; 

Muhterrm müşteıilerimizin naza 
rı dıkkatleıine : 

Fabrikamızda çiğidi bulunan 
Müşterilerimiziıı veya tüccarların 
çiğitlerini, 201 ]/ 940 tarihine kal 
kaldırmalar. nı ric;1 ederiz. 

Yukandaki müddet za•fında ka. 
duılmıyan çigitlerdc husule gdecek 
fire, çürüme. yanma ve velhasıl 

hertürlü bozulma ve zararlardan 

dolayı fabrikamızın hiç bir mesuli
yet kabul etmiyeceğini değerli müş· 
teri ve Tüccarlarımızın malumu ol· 
mak üzere ilan eyl~riz. 

11244 16 - 17 
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Tıcaret V ekı\let~ bu zarareti laİS lb 

settiği için, gerek ilıracat ve gcrekl' H 
ithilat i:;lerini bir teşkilata bağ(a111~ 
tadır. Tıcaret Vekaleti teşkilatı.-· 
dırma umum mtıdUrU B. Servet, Tat' 
.kiyenin ticaret bayahnda bir dönU• 
yeri teşkil edecek olan bu vuifef 
berine alm•thr. Şimdiye kadar Ofll' 
za yakın birlik YC limitct şirket te' 
tek.kul etmiştir. 

Dokuma bam maddelerine goli.lf 
~e pamuk ihracatı imkaım~ bir a.lf 
girmiştir· Yalnız Karadeniz yolu ~ 
Romanyaya pamuk ~evketmek mu_. 
kondur. Falr.at Romanya i~ de _bl' 
nUZ mUsaade Yerilmemiştir. FabriM• 
t~rleria iddiasına gör e dışarıya ,,, 
muı s._tm4'k dotru değildir. Ç'.ıtiııllljlll!\I~ 

gece ve ~nduz çaLşaa pıu11qklu 
endastirisinin geçen seneden 
pamuğa ilatiyacı vardlr. 

Sertinde yangınlar 

Londra : 15 (Royter) - 1 V 
at zarfmd' Berlinde dört DÜY,uk Y 
tın olmuş, üç fabrika yanmışt.ır. 

Vatandaş 1 
Hav'a Kurumuna aza ol 
Hava kuvvetlerlmlzln ço· 

lalma•ına yardım ediniz~ 

Adana Belediye Riya" 
setinden: 

Asfalt cadde üzerindeki ok 
liptos ağaçlarının dörtyol ağzmd 
itibaren halkevi binası ıimaline ki' 
dar olan kısmanı ayakta satılaca~ 
dan taliplerin J 9/ 1/ 940 taribiO' 
kadar belediye alım. satım kO 
misyonuna muracatlan ilan olunur• 

11343 

Belediy~ reisliğinden: 

Her sene olduğu gibi bu .C~ 
de 17-1- 940 tarihinden 19-1 
64Q günü akıamma kadar şehirdi 
mevcut bilumum moturlu nakil "!t 
sıtalarınin fren muaycneJeki yapPP 
caktır. 

Maaycne itf aiyc garajmda yır/ 
lacaktır ve ücretsizdir. j 

Yukarda yazılı müdd" 
icerisinde makinasını muayepe .. , 

tirmiyenlerin Kurban bayramı ~ 
lerande çahşmalanoa müsaade 

miycccti ilan oluourr 

-P..1 



16 Kinunuıani 940 
Türkıözü 

Os~aniyede u~FRe~l~A~k~t~l~~k~l~t~a~b~l-o~la_r_ı~ 
fi e n acı ı 

at koşuları pek ha
raretli oldu 

O.maniye 14 (Hususi) Bu gü 
Hıllc evi çıkana yapılao at kocul n 
k _ l y arı 

~ guze olmUJtur. 
Merkep, biıiklet 

' ve yaya ko· 
flılarınd"o ıonra sıra tay k 

ld. OŞUsuna ge ı. 

Bu koşuya b . . 
eş tay ıştıralc etti. 

mesafe: ı 200. 

Birinciliti şülcriyc_ köyünde Ah· 
rnet. Yıldınmın nasibi ikinciliti de 
~al7ıl Ayberin kıçarı kazandı. Birin· 
cı O 1· · . . 1 ıncı 25 lıra ıkramiye aldı. 

. Tecrübe koşusuna 6 at iftirak 
ettı: rnesıfe 2200 

Musa Cengiıin aıiri birinci ita· ;·? s~~rinin kılıç arıla• imci ge· 
dı. Bitınci 90 ikinci lQ lira ikrıuai

) e alch. 

. ~ehırnmül yar11ına iki at iştirak 
~tt~tinden ikramiye miktarı tenzil 
edılcrelc yapıldı mesafe 35()0. 

ri ~ela.hattin alcd<>tanın emiri bi
ncı, Kazımın yıldızı da ikin:>i . ._. . 
ld' . • ıııına 

ı. bınncı 7~ ikinciye 2S ı· ·•~ . ıra ı .. ra. 

S.hife 5 

Lise ve orta 
mekteplerde 

desi 
Ankara 15 (Hususi) Maarif Ve

killiği lise ve orta okullar talimat. 
namesinin 165 inci maddesini tadil 
etmiştir: 

Maddenin yeni şekline göre: Bir 
şehir dahilindeki resmi . veya hususi 
ve orta dereceli okulların her banfİ 
birindtn diterine geçmek için tasdik 
name verilmesi ancak tas 
diknameyi al~cak talebenin ikinci 
kanaat \ nottaranı henüz almamış 
bulunmamış şartile mümkün • 
dür. ikinci kannt notlarını alan 
talebeye asıl mf'klebin sınif geçme 

vaziyetini netictlelerinden tasse1rname 
wrilmiyecektir. Ailevi, 'llhbi vey.W 
ta difer makul her hangi bir 16-

lieple bir şehirden diter bir ~ire 
nakletmek zaruretiride kain talebe. 
ye gideceti tehirde ayni dereeede 
bir okula girmek üzere daima tas· 
diltname verilebilecelffir. 

Re.mi okoıtardan iliibci kanaat 
ye verildi ve koşu bu suretle bi . 
ID bukl •. ~ · notlarııun verilmeıindeo sonra tas· 

. . . ~~. .'-fikname alan talebe sımf geçme 
. P,T.T. ••fi 

~~ l~ndutu rnüdiid~e halkımızın 
Bir)ek ho~ gazt enek esi ve seksen y&)I! lştc .A!:ı zincan:feliketzedtsinin elinde kalan I . 

tevgısını kazanmış olan Os . 
Pl T . manıye 

. • . şefl Bay Osman E....,_ı· t b . .ruınç a • 
len fstanbul Kadıköy p T T fi' 

heyelanlar·· 
! . 

lzmir civarn;ıela 
. · · şe ı · t•yın edillDittir o.,,, r d 

vaff le· ' ... ~ 1 ~tumu-
leriz. a ıyet ve bayırlı yolculuk fenni tedbirler alınmasına ~şlandı 

Mesudiyede kardan 
bazt evler çöktü 

İzm:r : ( Husu•İ ] - H~r yıl 
fazla yatmurlardan sonra Kızılçul 
lu ve lcamer iıtasyonlar1 arasında gö 
rülcn heyelan, bu yıl daha f ctzla ol· 

aınditki toprak, balçık çamurundan 
ibarı·ılit. 

llıuşt~r. 

Ankara · 15 (H · Bu mevkide, mevcut çifte hattan 'zdcn) ·M uıuaı muhabiri b 
- esudiyc k irisi tehlikeye du-•tu-11.u-nden s"yru·· 

Pek azda ICirf'çli toprak vardır, 
Suyun topraR-ı )Umuşatarak heyeıi· 

na s~t)etıiyt't vrrmt'sine mani olmak 
için Devld Dr mİryolları mub«'ndis· 
1,-ri hurada iki lıtı yük kuyu kazdıra• 
rak etıafını t .. ı ·a önıürmiış ve su
ların hu k uvu larda lw ikme eri için 

tedoir almışlarsa da bı.J tedbirler 

etr~ icada; ı_ azasında birj y ıs ' 
"'' Y-C~ıt B sefere ~apatılmıştır Yalnız dağ kıs 

çökmüş, dört at· · -
11

' •zı ev qıındalcı t~k hat üzerinden sefe c 111 01-'iıtür. 
-----------~ devam edilmektedı' , Hey 1• b · e ao sa a· 

Osman, ikbal ha~fc=::--~.--:--------------~ 
rdqinin otlu idi. Fak ndının kız -----------
d . at ona a 

en zı vade teyıesi h. k nnc-
ukken başkası bi a ; mederdi. 

lk r z arıJacak ol 
bal hanım kıyameti ko . 

t istediğ i JJarır, fa. 
ek ten k zaman da şamarı aşket-

çe ınmezdi. 0-.man bü üdü 
ca adam old y 

umanda ed u: . Hala teyzesi ona 
. uzak v ı~; gıbı söz !Öylc:r. Şim· 

. yellerden bırinde me 
urıyctle bulunuyo F k • 
m vazifesi h r. a at en mü-
n b' er hafta teyzesine u 

ır mektup · 
yazmaktır. Hele yaz. 

sın, ikbal h 
P•rırt... anımefendi kıyame ıJerj . 

••• Osman tcy• . 
c.caının rn k 

tca derhal ııe ko 
1 

c tubıAnu a. 
• YU ınu , 

mış tamam ıstcdikl . ı .. a~arnış, ta. 
ndermişti. Fatmayaerı~ gıbı bir kız 

L F k . . ıruzeı d 
a at sevımlı idi. Hen- enmez. 

.. e basmıştı. Dudakları ~~ on seki
rbmııı , Yanakları dalga d ;raı gibi 

k mahçuptu. 8 ga aldı. 
İkbal hanımefendi me 

ttmanın eli de . ınnundu. Üs. 
lkb 1 ışe yatıyordu 

a hanımef d' · 
kardı . Evle . dın ı hırsızdan çok 

rın e 1..ıym ti' b' ıl a r vardı. Sokak e ı ır çok 
tenh alaşınca bun 

HiKAYE 

Hö~m~tçü 
ları sırtlayıp 0'0- t~ o urmek · · 
zın içeriye girm k . ıçı? bir hırsı· ı - -----Yazan 
d - e ıstemesı - k-

u. Bir çare bulmnk la mum un 
hanımefenrli b' k ~ ~ımdı. lkba ı Hı·kaA yec·ı ırço duşund - h t karannı ve d ' F u, nı aye 

r ı . atmayı Çakırdı. "'---------------- Kızım send ı. 
d • f • ' en Ço111. memnunum 
- ed ı . . yı çalışıyorsun, herşeyi çal)uk 
oğrenıyorsun. Namusuna d ' k 
yok E 1 ıyece 
h ' b vve ce tuttuğ'umur ,ırfıntıLıra 
ıç ~nzemıyorsun. Böyle birkaç sene 

ç~lış, ınşallah sana helal süt emmit 
bır koca buluruı. 
• _ Fatma kıpkırmızı kesildi ba~ını 
onunc ~d · 1 ' Y 

. e6 1
• kbal hanımefendi devam 

etlı • 

bey başını gaz tes inden kaldırdı, 
sordu: 

- Hanım, bekçiye bu iltifatların 
sebebi ne ? 

- Anl<ınıadın mı? ... Bekçinin bi 
zim e11 civarında do lcışm <1 st111 temın 

etmek için ... Fct tm.ı ı.ık SIK tatlı bô· 
rek vcrırse aral tt nndtt a hbab l ık tees-

K süs eder. tab ı i bu cıvn rd a n ayrılmaz. 
kis' ~ asap, bakkal çaraklarile es· - Çok güzel, çok münasip. 

• 
1 gıbı konuoamıyacaksın YBlmz bekçi 

ılı araııra görli§ebileceksin. Hatta 
evde tatlı, borek yapıldıtı ıamao O· 

na da bir parça vermeJiıın. Bekçi ya. 
bancı detfJdir. 

- Baıüstüne ef endirn. 

• • • 
ikbal hanımeferıd nin tahmini 

dotru çıktı. Bırkaç defa tatlı, börek 
verırıce Fatma ile bekçi Hasan dost 
oldular. 

Fat:na odadan ç ıkınca bu müki-
lem•d h' b Fakat bir O'eee garip bir sesle u-~ en ıç ırıcy anlamryan Sermed 6 

yandı. Kulak verdi, ış tldı b . ~i ;hı in 

kafi gelmemiş şimdide ,demiryolla· 
rahm albndan ldlçük bir l:QI açıl. 
mış, suların buradan ~reye alcma11 
temin edilmiştir. 

Fakat yine heyelanın önüne geç· 
mck mümkün olamamışbr. 

Burada heyelandan zaman za· 

man lzmir · Buca şosası da tebli· 
keye maruz kalmış, hatta bir defa 
da bozulmuş fakat tamir ettirilmiıti.ı 

yürüdüğünü duydu. Kocasına seslen. 
di; Sermed bey yatağı içinde dot: 
ruldu. Evet, şüphe yok aşağıda birisi 
vardı. 

scrmed bey derhal f ı rJadı . 

İkbal hanımefendi önüne geçti. Boğuk 
bir sesle: 

Sakan dışarı çıkma. hırsız var ... 

Bırak halaları alsınlar. Bize dokun· 
masınlar da .. . dedi• 

Sermed bey ilk defa olarak ka· 
nsınao sözU:ıÜ dinlemedi: 

- Olmaz, gideceğim... diyerek 

kapıyı açta, merdivenleri indi. Ayak 

seslerinin geldiğini duyduğu aalona 
doğru ilerlemege başladı. ikbal 

hammef endi de arkası sıra geliyordu• 

Kırk yıllık kocasını tehlike karşısın· 

da yalnız bırakmak istememişti. 

Salonun kapısını açınca hiç Umid 

ctme~ikleri ıbir manzara karşında kal 
dılar. Hasanla Fatma kucak kucaJa 
oturuyorlardı ... 

••• 
Bu hadise Uzerinde Fatma köyU• 

ne glinderilmi~tir. ikbal baoımefeadi 

yeniden hizmetçisiz kalmıııt! 



Sahi'r: 6 1 ürksözii 

Lise ve orta mekteplerde Radyo 
( Üçüncü sahift:den artan ) 

(Beşinci sahifeden artan\ Tahvilat, Kambıyo-Nukut 
Borsası (Fıyat) vaziyetini ancak aynı derec!!rl t" r.-s-

22 35 Miizik 
mi akulda lt-sbit ettirmek r ıı !"cburi- · M 

. . .. . . ozart - Küçük Bir gece 
yetındedır. Boylennm hususi okul· ·k· · (Pi) 

musı ısı . 
l~rda t~sb_it e?ilecek ~ı~tf g~çmc va· ı 23.00 MÜZİK: Cazband (Pi.) 
zıyetlerı hıç bır kıymelt h;.ız olmı · 1 23.25/23.30 Yarınki Program, ve Ka· 
mıyacak hr . 1 panış, 

Alsaray Sineması TAN Sineması 
Bu •k•am 

Harkulade Meraklı Bir Mevzua 
Sahip Sizi Başdan sonuna kadar 
Heyecandan Heyecsna Diişiirecek 

Bu Akfam 
Sinema Yıldızları İçinde Cinsi 

Cazibesi En fazla olarak Tanılan 

JON HARLOV ' ın 
Olan, Biiyük Karekter Artist 

En Güzel ve Ölmeden evvel 
Çevirdi~i En Son Filmi PETER LORR ' ın 

Yarattığ'ı 

Mister Motonun 
YEMiNi 

( SU ZY ) 
Fransızca Sözlü Aşk ve Casuııluk 
Filminde Bir Kere Daha Görüp 

Giizel Sesini Dinleyiniz 
AYRICA ; 

Fransızca Sözlıı Buyuk ve Çok 
Guzel Polis1c Filmi Takdimi Ediyor 

AYRICA: VAHŞILER~Jlı~'b~ BAY ÇETiN 

çan Adamlar Diyarında Heyecanlı Kovboy Filmi 

Pek Y•lnnd• Pak Y•kınd• 

BÜTÜN ADANANIN SABIRSIZLIKLA BEKLEDl~t 

Şarkın ve M111rm En Güzel Seıli Kadım Emaalıiz 

0MM0 GÜLSÜM ' in Yaratbğı 
Ve Mıaar Sinemaalapun Ehediyen iftihar Edeceti Şaheserler Şaheseri 

~ üMiT ŞARKiSi-.. 
NEŞIDEI EMEL 

Türkçe Sözlü Ve Arapça Şarkılı 

( 

11311 

1 o 4 o RADYO ME~~.!j;~KiVETI 

MAA. E Lİ...i J(acV;dar't 

/46li oe~tJvetfi Shs 
-~"" ~üA..§9&tei4lş 

\ 
; 

I 

- Rekabet Kabul etmez füıt : 
- Gayet kolay istasyon Bulm i!! terlibcı l ı 
- Antlparazit süzgeçli, dahi!T ~u::msf ani en 
- Yüzelliden fazla istasyon isimler! y azılı bü-
- yük kadran 

ttıra.z kabul etmez üstünlüOü · hakkında kanaat hasıl 

etmek için Müesse!femlzl teşrifle bir kere görmeni· 

zl tavsiye ederiz. 

Tediyatta Kolaylık 
Abidin Paşa cadde:;inde M . Tahsin Bosna 

Biraderler 
Telefon : 27 4 

16 Kanunusani 

Seyhan Defterdarlığından : 

tahmin edileP 
Köyü Mevkii Cinsi hektar dekar ar H. No: seneler icarı 

Lira Kurut 

Yalınızca farla 3 00 70 5 25 90 
Yılanla Aliçocuk 

" 
10 00 00 446 200 00 

.. Müftüyurdu ,, 00 9 00 19 32 40 

j Çot:~ ,. 
" 

16 00 45 48 164 50 
.. .. 13 00 69 124 82 10 

: Karacnbiya 
" " 

00 30 00 63 45 10 
Yılanla 

" " 
2 ()() 00 391 GO 00 

1 

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

• 

ilan 
• 

Yukarıda cinsi ve mevkii ve miktarlarile senelik muhammen icar 
delleri yazıla tarlalar1 iki senelik icarı 3-1-940 tarihinden itibaren 

brş gün müddetle açık artırınaya çıkarılmıştır. Taliplerin 19 -1-~ 
tarihine müsadif cuma günü saat 14 de 0/ı yedi buçuk teminat alcçalarİ 
birlikte defterdarlık komisyonununa müaacaatları ilin olunur. 

11315 4--9- 13-17 

o,. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde haatcı larını kabil 
baılamıştır. 

' - Yazıhanesi inan 
Yeniden açbtımız istiklal Okulu karşısında [ 82 J numarah inan 1. 

hanesinde '' Tüccari hesaplara bakılır ve defter tutulur. Nüfuı, Tapı. 
na, Ferat, Belediye işleri için her nevi istidalar yazılır. Ankarada ~ 
letler - Devlet Şılrası - Mabkemei Temyiz ile rt:smi devairdeki . 
sür'atle takibedilir. Son sistem makinalarla mücebbez matbaada tib 
rine zirai alat, radyo, bisiklet ve bütün makina ve yedekleri radyo ti 

leri"! :n'nl~c! tİn ~ rı yu: işl~r11 h <ı l t ıııl nı;ı f~ı~! mavafık kire~ 
( tuğlalardan ) istenilen yere kadar göndermete delalet eder. ( Y 
ve fakir yurddaşlarla askerlerin yazılara parasız yazılar. Sür'at intil 
emniyet yazıhanemizin prensibidir. 

Belediye sabık tahakkuk memuru Remzi 1&J 
Belediye sabık tahsil memuru Rasim Gök 

ilan 
Şartnamesindeki evsaf ve şerait 

dairesinde 9633 metre bez açık ek. 

siltmeye konulmnştur. Muhammen 

bedeli 3852 Jiradır. ilk teminatı 288 

c. 

misyonda görülebilir. 
2-lstekliler tayin [edilen 

evvel teminatlarını yatırmtŞ 
rı Jizımdır. 

11336 

~ 
Bu gece nöbetçi ecı' 

lira 90 kuruştur. Eksiltmesi 27 -1·940 
Cuma günü saat 10 da Adana as· 

Yeni postane civarl~if 
Fuad eczahaneS1 

keri satın alma komisyonunda 'ya· 

rılacaktır. Şartnamesi her gün ko· 



• inunusani 1940 - Türksôıü Sahife: 7 

Suvare 

8,30 da 
• 
1 Si NEMA Suvare 

8,30 da 

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

ilk Defa Olarak Başrolde Oynadığl 

-

Fllmlnı Sunar 

M 
u 
N 

-' 

J 
R . 

N 
u 
R 
E 
D 
D 
T 
N 

;; qzaıımzl 

\ 
Musiki Kısmı 

Bilhassa bu film için bestelenen ve 
M Mfinir Nureddin'in söylediği 
~ 1 - Aşkın sesi 
~ 2 _ Aşkın ıztı.rabı -k 3 ·- Deli g8riiU . ,., 

4 - aşkın Zaferi 
Şarkıları ile 0\İER"I ©R ve 

1 N saçlarıma .. ak düştü 
.. UR Sırkısını 1 B~stcliy~o 

Büyük Sanatkarımız . 

E ··Sadeddin Kaynak 
:. D KLASI K TÜRK MUSiKiSi 

1 

N 

Dede Efendi 
Şakir Ata 
Üçüncü Selim 
Söyle Bülbül ve 
Ahçıbaşı Şarkılau 

MUHUS SABAHADDiN 

Dikkat : Y a~ın GündÜz 2.30 da ( 2 ) Büyük Şaheser birden · 

• Allahın Cenneti 2- Rintintin Casuslar Arasında 
Localar Satılmaktadır. İstical Ediniz. Telefon : 250 

Pek Yakında Pek ·yakında Pek. Yakında 
Janet Mac Donald ve Nelson Eddy 

SEViŞTi6iMiZ GÜNLER 
TAMAMEN RENKLİ ŞAHE j ER 



Türks&ü 

AZETEGILIK-IMATBAA CIL IK = ~·- ·=-·. • • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türl<sözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar. gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart· 
vizitler, haritalar, planlar, mak
buzlar , her boyria defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü reaimli ve renkli 
baıkllar sürat ve nefasetle tab 

Uir. 

• Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 
. 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 
görmek istiyorsanıı TiirlCsozü 
Ci1dhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild~ bölgede ancak Türk· 
sözünün sanatkAr mücellidioin 
elinden çıkabilir. 

Bütün Elektrik Te'sisat 
Malzemesini HERBOY 
OLiVETTi Yazı Makine· 
lerini 15 Vatlıkdan 500 
vatllga kadar her tiri 
Ampulları R. C. A. marka 
RADYOlARi 
lfünyanın en sallan dayanıklı Kaynak çubukları 
olan Gastolin çubuklannı Abidin f aşa caddesi 
MUHARRRM HiLMi Ticarethanesinden arayınız. 

Telefon 110 Poata kutusu 60 Telgraf Remo Adua 

• 

Diş Tabibi Şevket 
lıtanbuldan avdet etmiş ve hastalarını her gün sut 8-12 ve 14-18 

ya kıdar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule batlarmıbr. 
112.58 

Adana Borsası Muaıneleleri 

CiNSi En çok 
l=~==========-=-.-~=3l""""·-==-~~KT.~ S. Koza 1 ,so--==== 

Ma. pariaJi • - 00 - '44 
-Mı. tem_izi_,•'----1--00 ______ 

1 
42~50--

- Koza parlağı 44,50 

Sataıan Mikdar 
Kilo 

-Kaplüı11ı1--=-----.--4·s----·-----
-Kıevıand 00 -52- ------

Klevland kütJijSfi 19 

YAPA 
Beyaz ı -------<------1--------• 
Siyah 

-------.--Ç 1 T 

-~--v-1-ı'--·---
3,50 

HUBUBAT 
-~-----,-+---- ·----ı--__,_-_-_ı_. ------.c; 

4.50 

5 

15 

Dört yıldız Salih 
üç .. .. 
Dört yıldız Dotruhık 
üç • • 
Simit ,, 
Dört yıldız · Cumhuriyet 
iiç •• .. 
Simit " 
LİY9rpol Telgraflan 

15 I 1 I 1940 

ı. 
Dl 

Hind hazır 

Nevyork 

UN 

... ..ı • ~ 

1. İŞ BANKASf•ın 
1939 K. Tasarruf ikramive pi,. 

32,000 tiR1' MÜK.İ\FAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 l!yloL 
1 lkinciteırin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

s 1000 • 5o00 • • 4.00o 8 • 500 • • 
16 350 • 4.000 • • 
60 • 100 • 6.000 • 
6S so • 4.750 • • 

2SO • 25 • 6.250 • 

435 32.000 

T, iş Baııkuına para 1atumakla, 1alıu para biriklirnıif ol~( 
, ______ u_mande __ talihinizi de denemif olusunuz ~~...A 

Umumi netriyat mudU' .. 
Macid Gü~ii 

Adana TürklÖİG • 


