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Türk tütünlerinin r------·-----=:----------ı 
ınübayası ıneselesi Moskova, Bukreşe bazı 

tekliflerde bulunmuş 
Dünkü sayımızda lngili:ı hüküme· 

TUİl.K. Sö Z tİ 

tinin aldıtı bir kararla b d bö 
, un an y-

le f ngiliz sıgara harmanlarına Türk 

tiilunü karıştırılacatını ve bu suretle 

tüfünlerimizin lngiltere tarafından 
mibayaa ediledetini bir telgraf ba. 

be•i olarak bildinniştrk. Buna dair 

•ldıturııı mühim rnalümatı aşatJya 
koy'IYoruı: 

. Londra: 19 (Royter) - lngiltere 
T ıcaret Nezareti müsteşarı Avarn Ka-
marasında beyenatda bulu k 
T - k 1 _ _ 1 nara 

ur utun erinin rnübayaas . 
1 

•• 
ı ış erını 

görüfmek üzere yakında bir 1 .
1
• 

h t• . T ngı ız eye ının ürkiycye harek d . 
. b"ld· . . er e ecetı-nı ı ırrnııtır. 

Bir Sovyet. Romen karşılıklı yardım paktına 
mukabil Basarabyanın terkini istemişler 
lonJ ra _ : 19 ( Royter) - Bazı ıraze ı efe dn yaptığı neşri; ata . bak ıh•_sa, Moskov~ hukumeti, bir Sovyet • Rumen karşılıklı paktı yapılması ıçırı Buk· 

rcş hükumetine tekliflerde bulunmaktadır. Soyyetlerin bu teklifleri arasında 
Basarabyanın Sovyet arazisine kalbi meselesi de vardır, 

Siyasi rnahafil, bu halin Macaristan için tehlike tt>şkil edeceği \'e son 
zamanlarda düzelmekte olan Rumen . Macar münasebatlarını ihlal edebile
Ceki nıütaleasında bulunmıtktadır. Romanyamr '·ıa teklifler karşısında aldığı 
vaziyet henüz malum değildır, • 

Helsfnkt kaynaklarına göre 

Sovvet -Ordusu geri çe~il
nıekde devam ediyor 

lngiltere, F ra nsa---:-v-e~-----------
Amerik'\ nın Fbtandiyaya yapacağı Y"rdımlar Londra: 19 (Royter) - "T d" 

ı, cşre ı· 
len Finlandiya tebliğine göre, Kareli 

er.ıahındl\ yeni Lir hareket yolttur. 
doga g6lu tiınalinde Sovyetleırin 

Utuıı taaruzları tardcdilırıi,tir· 
1-'inlandi,va devriyeleri birçok. 

vyct nıUfrezelerini mahvetmiştir. 
So.,.yetler gerilemektedir. 

Sonyarbide kanlı Çarpışma! nr 

cıluyor. Sovyet hava kuvvetleri Uç 

ıatakayı bonıbardınıan ctnıi ı a· 
. 1'" • l ş er ır. ı lfl (S IDUf Ye birkaç ki•i 

lanmıştır. Açılan daf' T .)'ara. 
1 ateş neticesi 1 l Sovyet tayyaresi du•u 

1 Y ru nıUşttır. 
Cebhede muthi, bir so~k hukunı 

UrUyor. Hararet sıfırın altınd 
4 d. p· 1 d" a O ır. ıo an •sa ta.)•var ·ı .. 

. .; acı crının e'ıf uçuşlarındaki nıUşahcd l . 
öre, Scvyet askeri 
0 nup ölrnuştur. 

c erı11e 
şurada hur"d• 

londra: 19 (R ı~-----------------~----~~~-'--------------~ oyter) - lfelsinki- y 
•• hnvn tehf;k. ; •• karı· al.nan ... u. Unanistan' da Bı. r ko·· y 

Fin kadınları hava mudafaası 
işinde : Tarassutta 

.:.Lfoa tertibatını .)•akinen t tk"k . . T 
rf': l e ı ıçın • • k d 

Sayın okuyucularının Kur
ban Bayramını kutlar, •ıhhat 

ve •aedetler temennlelnde bu· 
ıunarak taUI mUnaaebellle 
dlirt gUn çlkmıyacaıını bll · 
dlrlr. 

Pamuk mub~yaası 
Ziraat bankası mubayaası 
hararetle devam ediyor 

Çukurova çif çisinin kalkınması 
na temin etrJıek m•lcsadile hükümet 
tarafmdart verilen yeni bir rmir Ü· 

zerine şehrimiz Ziraat Bankası ÜÇ 

gündcnberi Klevlaat ve yerli pa. 
muk mubayaası yapmaktadır. Düne 
kadar üç güne"içinde 58 - 60 ku· 
ruş üzerinden 71113 kilo Klevland 
ve 47· 50 kuruş üzerinden de 31(). 
65 ı kilo yerli pamuk satın alınmış· 
tır. Mubayaa işi devam etmektedir, 

Irakta ma_liye 
Nazırına suikast 

Nazır ağır yaralı 
Londra: 19 (Royter) - Alınan 

malumata göre, Irak maliye nazırı 
bir şahsın tecayUzUne u~ayarak aıu-
yaralanmıştır. , 

Mutccaviz yakalanarak tevkif 
edilmiştir. Nazır terlavi altında bu· 
lunmaktarr. 

Belçika -· lsveç arasında 
bazı ittifaklar imzalandı 

Londra : 19 (Royter) - Belçi
ka · fsveç arasında konuşmalar ol. 
duğu ve şayan memnuniyet bazı it· 
tilaflar imzalandığı haber verilmek. 
tedir. 

r ""eç heyeti Finlandiyaya ha:-e· Ur _ Ostlugw U 
t etmiştir. _ 

Londra: 19 ( Roytcr) _ Avam Alina Vilayeti-;;de Türki
~~ .. '.nda Bay ç.mhedayn F;n. Ye İçin yardım teşkiliitı 

J&.)a lngıltercnin ne "b• d ,.t. 19 R 
Vanh Nihat yaralandı; bir 
Çiftlik_a_m ____ el_e_s_i __ o·· ı_d iirüld ii 

cinayeti 

a h ı gı ı yar ıın. ,.. ına: ( adyo) - Dost 1 ür· u unacagı haklc d k" "-
IUale verdjı.· bın a sorulan bir ıyede,.j ı:elzele felaketinin uyarıdır eı• Ct"va da bu h d ğ • 

ransa ile i~t· 1 ' ususta 1 ı te ıiı bütün Yunanistanda de-·~are ercde bulu d varn t ..ı.t d" kın bir gUndc hu . d n Uğ\ınu e '1JV1> e ır. 
.) ar 

11tılara b Bu hafta içinde, Atioa vilayetine ·~••trn• ve te,.hı.u, edHecek "Ş· bağlı bütün Belediye Reisleri, Na. rn nrdan kamara.va habMrd Yar. h" 
· b ~ ar ede ıye müdürltri bir toplantı yaparak 

nı ildirmiştir. Ce· 

Anadolu felaketzedelerine kütle ha · Vnş;ngton; 19 (Rndyo) _ linde yardımda bulunulma" hakkın· lk~· Cu..,h.,,,.;,; Bay Ro•vefı;0~:: da kararlar alacaklardır. her Elenin 
•yaya .) apılncak yardıın ıne ı . yatırdığı parayı havi listeler tanzim gö U k se eııı-
. • ıme "•••e Mnlôyc ve bud edilecek ve bunlar cildlenerek pa· 

-::::~:~:::-~ ..... ; 1••Hc toına,ı..~: ralarla birlikde Türkiyeye gönde
rilecektir. 

Öldürülen amelenin 
-----------------------ve çiftlik adaınlarındarı 

adliyece tevkif edildıler 
Nihat 

cesedi kayıp .. 
uç kişi 

Şehrimizde Vanlı Nihad adiyle 

tanınmış çiftçilerden Nihad Ekme- j -----• 
nin çiftliğinde üç dört gün evvel bir ı Fellkelzedelerl'J'llZ menfeatıne 
yaralama ve Nihad Ekmenin t.uı~a~ı k F b J 
Jbrahimin ortadan knybedılmesı had•-

1 
Büyü ut o 

sesinin vukua gelmesiyle Adliye mese· 

leye el koymuştur. Yaralamın Nihad Turnuvası bugu·· n Ekmen tutmaı;ı lbrahim tarafından bı· 
çaklandığını söylemektedir. Arkasın. 

( Geri i ıkinci s.ıhıfede ) ( Taf"iilatı içeride ) 



S.hite: 2 Türkaözü 

Halk türküleri 
• 

gecesı 
• o haberner r 

Dün akşam halkevinde 
muvaffakiyetle başarıldı 

Part' umumi kitiplitinin bir ta
mimi üzerine balkevimizde halk tür 
küleri gecesi yapalac.ttım ve okuna 
cık türküler arasından dinleyicilerin 
ıeçcceti dört tüıkünün parti umumi 
kitiblitinf! tö11derilecetini ve bunlar 

dad bir tanesinin Adana halkevinin ı 
türküsü olarak ııcabul edilecetini yaz 
mışttk. Dün ak~am halkevinde halk ı' 
türküleri g ·cesi muvaff ıkiyetle ya-
plmış, elemınlar yüzlerce takdirkar 
fll taraf ınrian alkışlanmıştlr. Valimiz 
Faik Üstün, parti müfettişi pr. Ha 
san Reşid Tanrnt, parti reisi Fahri 
Mturlu, mebus 1. Sefa Özlerin de 
hazar bulundutu bu gece büyük bir 
başarı ile sona erdirilerek okunım 
tirkülerden Jört tan~si parti umu· 
mi kitiblitin ~ rönaerilmek üzere 
dinleyicilerin reyleriyle seçılmııbr. 

Bir köy cinayeti 

( Birinci sahifeden artan ) 

dan mavzerle müteaddit mermi ablan 
tutma lbrahim kayıpbr. 

Bu hadiseden suçlu olarak Nihad 
Ekmen ve üç işçisi Timur, Emin ve 
Sabri tevkif edilerek cezaevine ko
nulmuşlardsr. 

Adli takibatı işkil etmemek için 
iki gündür yazmadıtımız bu hadise
nin tafsilatını tahkikat sonu vereceğiz. 

Kösrelide yeni okul 
temelı törenle atıldı 

Ceyhan : 19 - KösereH köyü 
yeni okulunun ttmeli kaymakamımız 

Bekir Sıtkı Al<tarı, murif memuru, 
zir••t memu ı u ~ulk ve köylünün iş 
tirıkiyle b r tören yapılarak •tılmış 
tır. Bu güzel bin<.yı kösreli halkı 
inşa ettirmektedir. Ceyhitn hususi 
muhasebenin de y .trdı mlan muhtemel 
dir. 

'------------------------·------------------~ 
Pamuk ihracatçılar birliğinde 

Seçim yapıldı; idare 
heyeti teşekkül etti 

Çukurova pamuk ihracatçılar 
biri ti umumi hey' eti dün saat ıs 
de Ticaret Odası salonunda fevkeli• 
de olarak toplandı. 

Evveli Vekiletnımeler tetkik 
edilerek muvafık olduktan görül· 
dükten sonra imzalanan haziran cet· 
velile mevcut aza karşllaıtırıldı ve 
bu suretle 44 azadar. 38 zinin top
lantlya iştirak ettikleri tesbit olu· 
narak karar verecek adel ve ıeli 

hiyette bulunuldutu anlaşıldı. 

izzet KÖçak toplantı reiıliti · 
ne, Hulusi Utkan ve Vasfi Orgun 

da zabıt kitibliklerine seçilerek 
ruzname mucibince müzakerata ge
çildi. 

Gayet sakin ceryan eden müu
kerata birhk umu:ni kitil>i Zeyntd 
Besim Sun tarahndan lcıaa biT has· 
behalle gayri tabii vaziyetlerin is

libı için gfüterilt-n hüsnüniyetten do
layı Adanalı ve Mersinli naya te· 
şelckür edf'rek idare heyetinin 4 
AdAnah, 4 Mcrainli ve 1 Tarsuılu 
azadan terckküb etmesinin muvafık 
olacatmı ve bu şeklin bütü11 all
kadarları tatmin edecf'ğini bildirdi. 

U"'umi katip Zeynel Besim 
Suo,un t'u tek lıfı umu . i heyetae tas· 
vir oluoaıak intibabm bu esas dahi 
linde yap.iması müttefiken kabul 
edildi. Gizli reyle yapılan intihaba 
müteakip reylerio tasnifinde: Mer
sinden lcbak Şirketi Şaban Çif çiot 
lu, Anadolu inkişaf şiı keti, Vasfi 

de ve tam bir tenasüt ve sami.<et 
içinde tezahürü, birlitin yüksek men ı 
fatl karşısmda yzanın ittihadını ve 
olgunluQ'unu göıteren bir delil ol 
mak üzere, umumi hey,et lcarariyle 
bilhassa ka)d ve tesbit rdiımiftir. 

intihabı müteakip ruznamr.nin i
kinci maddesiae teçilelerek Adana 
Ticaret odası reiıi izzet Koçatın 

Adauadan Hali. köseotlun Merlinden 
murakipl klere ıtçimi bütün bir ar· 
zu muvaf akatla kabul edildi' 

Müzakere neticeıinde ilk umumi 
hey ,et içtimaına kadar muvakkat 
bir Lütçe yapılarak mezlcşr bütçe 

tiahilinee sarfiyat icrasma idare 
ney.etinin selihiyattu kılmması ve 

bazarlanac ,k gelir gider bütçesi~i

kat:ı mabiy~I "tısah etmesi ıçıo ilk 
umumi bey.ete bildirilmesine ıtıifakla 
mu"afakat edilmiştir. 

Birlik birinci reislitine Mersin
den icbak mümessili Fahri Uykur-
men. ikinci reislitene Adanadan fb. 
rahim Burdurotlu getirilmiı ve bir· 
lik merkezi A iana elarak taavip 
edilmiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü 
hava hafif rüzgarlı idi. 

En çok sıcak 20 dereceyi 
muştu. 

Evlenme 

bul. 

Katil İbrahi.111 
yakalandı 

Şeyh Murad köyünde tab 
elli gün evvel bir dütün ean.,. 
Eazorumlu Sait otlu Kizım · 
bir tahıı Reşit otlu lbrahim 
diter bir şahsı tablnça ile y 
mıt ve carib bu güne kadar 
kaybettirmişti biri hafif ditcri 
ba,ındt:n iki yara alan lbrabill 
taneye nakledilerek tedavi al 
bulundurulurken lbrabim izi 
de de adım achm yürünme;c te 
r1nıo ele geçirilmeli hususunda 
di araıbrmalar yapılmaktaydı 
h lbrabim ewelki sün baı 
ölmiit oldutuadan iş büıt'>ütüa 
•rlDlf bulunuyordu. Ôlüye y 
otop•ide kaf a11nın içinden bir 
mi çekirdeti çakarılauftır. 

Ayni p katil de tehrimi 
kılanmıı bulundapndan evr 
hirlikte müddeiumumilite teali 
miştir. 

Çeltık sahalannm te1bit .,.. 
kiki iç•n Seyhan z;raat 
Nuri Avcı ile Marış mücadele 
Rafedin ayın 23 ünde CeyblD 
maniyeye ve Bahçe lcaıalır1.,. 

decekleri ötrenilmi~tir. Koı 

Kadirli kazalarında da bu aene 
tik ekilmemeıı sıhhat ve : 
muaveoet:V ekileti tarafındln 
ban Ziraat müdürlütüne bildi 
tir • 

Koza oda 
yüzünden 

Ölüm Orgun, Adanadan lbrahim Bürdur· Kozan : (Mubabirimizdea) 

k h oJı.lu, Pamuk•I• LimitetJAlber Diyab Ecza ... HuMsnü Serenin.Jrlu trahom zamızan bir köyünde kadm Çınarlı mahallesi muhtarı a ve 5 Y "" ..._ 

ci Abdinin babası Mehmet Emin Sabri Gül, ve Tarsustan da Hasan mücadele tabibi Suad Serenle Ada cinayet oldu bir kiti atır yar 
Çakr mübt"la olduğu hastalıktın Karadafm yeni idare bercy,etine gir na kız lisesi tabiiye ötretmeoi Ba- Hadise şudur: 
kurtıla aıyarak vefat etmiştir. Ölüye dikleri görüldü yan Ali yenin oigih törenleri dün Salmanh köyünden E · 
Tanrıdan rahmet ve ailesine baş sat Reylerin Adana-Mersin tasni· yapılmıştır. Gençlere saadetler di· dlki kadının cebren ırzına 
htı dileriz. fine tabi tutulmıyarak karışık tekil- leriz. isteyt>o, k()Jllu, Kaytuçak 

--------------------------------------, Mehn~t ot'u Abd"Uab ,. B aby~•va dair ltioakrabalanadmAbdul a Sar ~ Haun geçf"ralerde dötmüf 
Ounku ajanslardan istihraç cdile11 

nt'tice Sovyct Rusyanın Basarabyayı 
' " bud•dları içine tekrar almak arzu"u 

gibi bir davanın tazelendiği yolunda· 
. Bu mUnasebetle basarabyanın kısa 

bir taribçesiııi okuyucularımıza tekrar 
t.blo etmek f aideden hali• değildir. 

Hatırlardadırk.i, 93 harbinden 
evvel Romanya, Turkiyenin bir bey· 
liti balindc bulunuyordu. Bu sıralar. 
da çarlık Rusya"ı askerini Tuna bo
yuna sevk.etmek için Romanya ile an 
la,maya muvaffak oldu. Ve Osmanlı 

1 
laruı maılubiyeti Userine Bulgaristan 

G0N0N MEVZUU 

bir beylik haıioe gelmiş, Romanyada 
i~e mustak.il bir krallık dolmuştu ifte 
bu sırada Bal5ar hududu tayin edilir 
ken çarlık Rusyası Dobriceyi Roma" 
yaya bırakmıf ye b11aa mukabil Bata 
rabya bölgesini hududları içine almıf 
ta. Çarlık lehine yapılan bu ilhak kırk 
vıl kadar devam ettikten ıonra, amu
~t harp sonu Basarabya tekrar Ro-

menlere geçmittir. 
İtte bugttnlr.U Sovyet Ruıyanın Ba 

sarabya mıntıkası Ustundeki temellUk 
arzssu, geçmitteki muvakkat bir te
ıahub hakkına istinat ettirilmektedir. 

BukrCJ, Moskovanın böyle bir 
arzmaou isafa temayul gösterecek.mi 

münfail oi1tn Şıbio av tüf 
sanı vurup firar etmif iaede 
mandan vefc. ıli Sıdioin d 
raıtırmalan ot>ticui suçlu 
tevkif edilmiş, yaralıda 
yatmlmıtllr. 

dir? Bu ıaal, Avrapa siyasi mahfil- L------------ı 
lerinde timdilik hiç bir mutalea kar· 
tıbgı gUrmemektedir. 

••• 
Bo gece nöbetçi 

Yeniotel 

Tahsin eczab 



ıTUJtKSözu 
•ÜM>ü.ft; C AlEll - A. Al>,,A _ ,.-

abone şartlan 

12 Aylık Kuruş 

6 Aylık 
1200 
600 

3 Aylık 
~00 

1 Aylık 
100 

b 
1
. -Dış meııılekctlcr ıçın Abone 

cdclı d~ğişmeı yalnız posta masrafa 
ı.arnmedılır. 

2 - lllnlar ıçın ıdarcyc mura
caat edilmelidir. 

~-----........... .. 
--

j Hatayı vilayet 
merkezi f skenderun 

1skcnderun : 18 (Hus . h 
b. · · usı mu a-
ırımızden) -· Hatay .1A 

le . ın vı ayet mcr 
e~ı ~ntakyed . n lıkendetUna nak 

ledılmıştir. Buna sebep lsk d 
d h . en erunun 

a a ışlck bir ticaret merkezi olu· 
şudur. Antakyada bulunan ti 

.. d .. I I caret 
mu ur üğüde skenderuna taşınarak 
çalışmağa başlamıştır. 

Teşekkür 
E' şım Dudu Akçalının öı- - -

nasebetile başta Koun K umukınu. 
B . ayma ama 

ay Rı!at Erdal oldu~u halde b- t-
memurın K u un 

- ve ozanlı hemşehri!erimin 
gosterdiği candan alaka . 
re kıymetli Türk s- - ~e ta:ıyele-

nd ozunun sutunla. 
n a toplıca teı k'· - . 

rim. e 11.urlerımi arz ede. 

MUSTAFA AKÇAU 

Kozan icra 111• 
1 
· 

~rnur u-
ğundan: 

~nt.akyanın Kırıkhan kazasında 
mukım ıkcn halen mahalli ikaheti 
nıeçhıd bulunan aziryan Misaka 

Kozanlı Schlik Hasan Ôzt" k d' b. ur e ye· 
ı ın küsur madeni altın lira bor. 

cunuzdan dolayı lskcnd k erun aza. 
aının Atık köyünde vaki bir b . . ap 
~vınız haciz edilmiştir. Haciz gıya-
ınızda yapılmış oldu11rundan . 

IDemuri f . 5 naşı 
•- Ye ımızce ilanen da t· . 1tarar veril . . . ve ınıze 
ilin tarih· :•ftır: . Bınaenaleyh işbu 
k ın en ıbbarcn · . ~ anununun 103 _ _ ıcra ıflas 
. b. uncu madd . 

cı ınce Kou- . ""~ı mu· an ıcra d · . ~ 
racaat ederek b h a~reııne mü-

u acız 
tutulan zabıt var ._ zımnında 

. . a1tasın1 ok 
ve bır dıyeceiiniz umaııız 
b. . varsa b d 
ıldırmeniz lazımdır unu a 

1 

işbu ilanın gazede ·ı~ 
d · 1 an ta ·b· 

en üç gün zarfında daireye rı ı~-
caat elmt.di~iniz takd· d . . mura 

. ır c ıtıraz et 
rrıemış sayılarak memuri . . . 
ınuamela"tı · . Yetımızce 

ıcraıyeyc d 1 tı il A evam o unaca· 
an olunur. 11160 

,----·-----------·-----------------------------, 1 Dl\Jinyc§l halb>eıroeırn 1 
'-----.-----------·-------;----------------.... ~ L 

Almanlar Polon yadaki Maili Şt'fimizle kral 
Boris arasında 

1

Sovyet • • • • Ankara : 19 (1 Juçusi muhabirimiz 
den) - İnöoU ile Bulgar kralı Boris 
:ırasında telgraflar ta>lti edilmiştir. 
Bu telgraflar Numan Mcoemeocioğlu 

arazısıne gırıyor 

Sovyet Alman bağının kopmak 
lunun Sof ya ziyareti mUnaschetiyle 1urk 

Bulgar dostluğuııun ve fikir mUtaba· 
katının teyidi delayisiyle taati edil· 
miştir. 

olduğu 
•• uzere •• • • 

soyıenıyor 
Fransız mali heyeti 
Madridden döndü Londra : 19 ( Royter ) - Rus· 

lar tarafından işgal edilen araziye 

Alman kıtaları girmeğe başlamış· 
J Amerikan gazetesine göre 
' Paris : 19 (Havas) - F ranıız 

mali heyeti Fransız • lspanyol tica· 
ret anlaşınasının imzasını müteakip 
dün Matlridden ayrılmıştır. 

tır Bu · s · vazıyet yakında ovyet -
Alman bağının çözülec~tine bir 

delil olarak telakki edilmektedir . 

Hollanda da örfi idare 
sahası genişliyor 

Londra : 19 (Royter) - Gelen 
haberlere göre Hollanda da örfi ida 
re ~abası genişlemektedir. Dün bir 
chınırname neşredilerek örfi idare da 

a ba21 sah'I · . . ı mıntıkalarına teşmıl 
edılmıştir. 

Türk - lngiliz 
iş birliği 

Londra : 19 (Royter) - Nev· 
york taymisin dünkü sayısında Türk 
lngiliz iş birlitine dair çok şayani 
dikkat bir makale vardır. Bu yazıda 
Türk . lngiliz münasebetlerinin ge· 
niş bir tarihçesi yapıldıktan sonra 
bugünkü teşriki mesai ve bunun ya 
rinki mesud inkişafı tebarüz ettiril· 
mektedir. 

Hollanda hududunda 
Almanların faaliyeti 
Londra: 19 (Royter) - Haber 

verilditine göre, Almanlar Hollani'ia 
hududunda gtniş mikyasta faaliyet
dedirler. 

Almanlar bu mıntıkjlda elektrik 
tel örgü tertibatı yapınakla meşgul 
dur. 

avustralya harp habine-
Amerikanın Belçika sefiri sinin kararları ilan 

l.ondra : 19 (Royter) - Ame· 
rikanın y · Bel 'k f .. "nı çı a se ırı Bürükse 
le gel · · mıştır. Elçi kral tarafından ka 
bul edilmiş · . . kd' ve ıtımatnamesını ta ım 
etmiştir. 

Londra şimalindeki 
infilak 

londra · 19 [ R . · oyter] - Lon· 
dra ıımalind d-
infililci ~ un sabah vukubulan 

n rnahıycti hakkında henüz 
malumat ·ı 

verı memektedir. 
Bu kısımda b . 

h 1 za ıta seferber bır 
a dedir. 

Norveçte ın b ... ec urı asker-
liğin ihdasi 

Londra : (Royter) - Norveçte 
evı1telce kabul edilmiş bulunan mec

bur~ askerlik kanunu pek yakında 
meriyct mevkiine girecektir. 

İngiltereye gelen Kanada 
hava kuvetlerinin vaziyeti 

Londra : 19 (Royter) - Haber 
alındıtına göre, Avusturalya harp 
kabinesi lngiltereye levıtzım ve para 
yardımı yapılması hakkında kararlar 
vermiştir. 

Mayinleri patlatmak için 
alınan tedbirler 

Londra : 19 (Royter) - fngiliz 
bahriye müsteşarı Avam kamara· 
ıında ı vaki beyanatında, maynleri 
patlatmak üzere hazırlanan vapur· 
lara silahlar yerleştirilmekte oldu. 
ğunu söylemiştir. 

Damacanalar ıçin dipozite verip· 
de mukabilinde pusulalarını alma· 
yan müşterilerimizin, pusulalarını al
mak üzere müracaatları ilin olu· 
nur. 

Eski iş Bankası altında 
Ayran memba Sulan sa· 

tış deposu 
19 - 20 

Mürettip alacağız 
Matbaamızm gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ibti· 

yaç vard1r . :ldarehanemize a;Ü

acaatlan. 

inan Yazıhanesi -

Yeniden açbğımız istiklal Okulu karşısında [ 82 ] numaralı inan yaZJ
hanesinde " Tüccari hesaplara bakılır ve defter tutulur. Nüfus, Tapu, Bi· 
na, Ferağ, Belediye işleri için her nevi istidalar yazalır. Ankarada Yeki· 
Jetler - Devlet Şurası - Mahkemei Temyiz ile rr.sıni dev.ıirdeki işler 
sür'atle takibedilir. Son sistem makinalarla mücehhez matbaada tib ifle. 
rine zirai alat, radyo, bisiklet ve bütün makina ve yedekleri radyo timir-

\eri ve memleketimizin yapı işlerinJe kullanılması fence mu~afık kiremit 
( tuğlalardan ) istenilen yere kadar göndermeğe delalet eder. ( Yoksul 
ve fakir yurddaşİarla askerlerin yazıları parasız yazılır. Sür'at intizam, 
emniyet yazıhancmizin prensibidir. 

Belediye sabık tahakkuk memuru Remzi Turhal 
Belediye sabık tahsil memuru Rasim Gökberk 

Londra : 19 (Royter) - İngiliz 
hava na21rı bir nutuk söyliyerek, 

lngiltereye gelen Kanada hava kuv ı C. 
vetlerinin yakında harekete geçece· 'ı-----------·--
ğini bildirmiftir. ---------------
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SPOR Finlandiyanın büyük adamı 

Kızılay çıkarına yapıla

cak tekaüdler maçı 

Futbol f urnuvası 

Cumhurreisi 

f in milletinin bugunkü istiklal ve 

Kyosti KalliO 

• 
Zelzele felakttzedeleri mcnfetı. 

na tertip edilen büyük Futbol tur· 

novası bugün şehir: stadında başlı 

yor. 

heyet mücadelesinde ba~ında bu 
lan«n iki insan vardırki, bütun dünya 
nın taktır ve hllyııuılığıııı kazanmışlar 

dır : 
Bu iktiyarın bütün hayatı Finlaı diya 

Pek heycanlı olaca~ını tahmin 

etti2imiz bu maçların layık oldugu 

rağbeti görtceğini zan ediyoruz. 

Büyük bir asker; General Manner 
haym büyuk bır sivıl : Devlet reisi 
Kyosti Kallı<'. 

istiklal ve hürriy~ti ile mücadele uğ
runda geçmiştir. 

Geneıal Marırıcrhaym' yüksek kül Bu turnovada bazı sürprizlerle 

karşılaşmak ihtimali seyircilere ay

rı bir zevk verecektir. 

Adana tekaüd futbol takımı 21 
Kanuosaııi günü şehir Stadında Kı· 

ıılay menfaatına bir maç yapacaktır. 

Bu maça Rıza Salıh Saray, Ekrem 

Avni Zaimlcr, Abdi Atamer, is

lim Şaylan, Ahmed Bahadır, Züh . 

dü, Krmal Kurd, Seyfi Pamukçu 

Ali Dayı, Kt-mal Altış, Recep E· 
mcıkan, Nabı Menemenci. Midhat 

Ertan, Bcşera , Boris Gilodo, Milli 
mensücat kaptanı Mehmcd, Kenan 

Cülgün, Halis Kadri gibi eski spor
cular iştirak edeçeklcrdir. 

türü ve lsveç kanı şımııl ruhumuzu temsil 
ettiğı lıdlde ıcıs K)o~tı l\.allio lam bir 
Fın tipi, halk adamı ve çalışkan Fin 

Nivalada bulunan aıle malikanesi bir 
numune çiftliği halinde oıup kendinin 
de en çok iftıhar duyduğu biricik 
(Fınlandiyanın birinci köylü) su Titri· 
dir. 

Bu tekaüc! futbolcuların 21 ki· 

nunsarıi pazar giinü saat 13 de şe· 

hir stadında bulunmaları lazımdır. 

Atletizm müsabakaları 
Paza, günü saat 9,30 da Tüm 

Komutanlığı önündf. başlamak üze· 

're 6000 metrelik bir şehir koşusu 
tertip edilmiştir. 

Bu koşuyif birçok 

iştirak ,.decelclerdır, 

atlctlt!rimiz 

kô}•liisüııiin mül..ernınc! bir numunesi· 
dir. Bu ihtiyarın bütUn ömrü milleti· 
istiklal mucadele ıle geçm•ştir. 

Reis Kallio 1873 de doğmuş ve 
asırlardanbcri cıyııi lopragı ekmiş olan 
eski bir köylii · OJile::.ıne mensuptur. 

Rei-;i Kallio henüz çok genç yaşın 
da iken memleket işlerine atılmıştır. 
Bu tar.hte Rusya yiiY-sene evvel çar 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kozan nihayet orta 
mektebe sahip oluyor 

Dört bölğe halkı ınaarif vekaletinin 
verdiği karardan hududsuz derecede memnun 

Kozan : 19 (Hususi nıuhAl iıinıız 

rlt n) - Yı ldrdanberi dört kazanın 

özlediği ortJ mekkı)İıı 940-941 
tedrıs yılında açılacağı büyükl,.1111111. 
den teb~ir edilir edılmez beledıyc ~a 
loııunda toplanan kültür s e-ver \ic 

hamiyetli haıkımız mekt,.p binasının 

hemen inşaasını'I t>aşlananılın si ıçin 

teberru~da bulunrrıa}J hcırarlaştırmış 

ve bu teheı ruğ ;şini idatf' i~inde bir 

komsıyo:'l seçerek. i~e lıaşlamışlar · 
dır. 

l·k gün tc.-bt:rı ıı{? ıııikıa rı 5000 
lır~yı:ı vıırdı~ı gıhı t'U ı.ııkt'?rın en 

~ıakın uir zaınaıı zaı fında 20,000 1i 
rayı aş,ıc.ı~ı muhakkak görülmekte 

dir. Teberru işi biter bitmez cetve· 
( Gerisi beşinci sahifede ) 

Uz:.'k dilnyadan haberler 

Biı· Kralın itimadını 
nihayet 

kazanan 
yakalandı müdhiş casus 

Daktiloğraf 
nıyor: 

ara-

Bır daktilograf Bayana ihti)'.aÇ 

vardır. Eski Türkce Bilm!Sİ ve Ma

kinede çabuk yazması Şarttır Ay· 
ni zamanda kayt ve Dos_ya memur: 

luğu da yapacaktır. isteyenlerin bay

ram ertesi Ticaret Odasında Çukur 

Ova Pamuk lhracdcı!arı Birliği U 
muaıi Katibine muracaatları. 

11362 

Çiftçi Birliğinden: 
Çiftçi Birliği yıllık 

kongresi 

ikinci Kanurıun 27 nd cumar

tesi günü öğleden sonra saat iki Je 

Birliğımizin yıllık kongresi yapıla· 

cağından Biı liğimize mukayyet aza . 

nın mezkür gün ve saatte Eski 

Postnlıane binası üstünde Birlik 

merk .. zine gelmeleri ilan olunur. 

11161 

l cdlo~~nlb> 
\ 
Kimdir? Neler yapıyordu? 

Geçen ay zarfında bir sahk pa
saport işinde yakalarımış olan komÜ· 
nist Nikolıı Dozenberg'in bir Rus ca · 
susu olduğ'u Birleşik Amerika de\'let
leri zabıtası tarafından meydana ko· 
nulmuştur. 

Bugün Dozenberg casusluktan 
maznuodur ve ayni zamanda bir sah
te pasaport işinden suçlu bulunan 
Birleşik Amerika devletleri komünist 
partisi şefi Earl Brovdenin muh:ıke
mesinde de şahit olarak dinlenecek

tir. 

Dozenberg, Sovyet casus teşkila
tı sabık şefi Kriı.. itsky'nin takdirini 
kazanmış, faaliyeti ile temayüz ctmi~ 
bir casustu. Fakat bütün burlara rcığ
men Dozenberg Amerikada casusluk 
yaptığın1 inkar etmektedir. Kendisi u· 
zun müddet Avrupa memleketlerinde 
Nikola Dallan ismine çıkarılmış 

sahte bir pasaportla Amerika te-
baası olarak dolaşmıştır. 

Do zenberg'ln ayni zamanda Kri-

vitsky tarafından hazırlanmış olan on 
milyon sahte Amerika dolarını da Av
rupada sürmiiş bir kalpazan olduğun
dan şüphelenilmektedir. 

Dozenberg'in Faallyetı 

Doze,ıberg geçen gün hapisane
den çıkarılarak hakim vilyam Bondy 
taraf ındad isticvap edilmiş ve sahte 

pasaport kullanmakta olduğunu, Sov
yetler hesabına casusluk etmiş ve bil
hassa muhtelif Balkan devletlerinde 
bir hayli faaliyette bulunduğunu itiraf 
etmiştir. 

Bu itiraflarında enteresan olan· 
lar da vardır. Dozenberg casusluk et
tiği bir memleketin kralına kendisini 
sanatkar bir fotoğrafçı olarak tanıtmış 
ve sardya mensup bir çok kadınlann 

resirnlerile meşgul olmuştu~. 

Bu memleketin kralı onun sanatı
na karşı büyük bir hayranlık göster
mekte ve güzel kadınlardan fevkalade 

( Gerisi beşincı sahifede ) 

birinci Aleksandı ın vermiş oldur 
tariyet haklarını ılga etme~e Ç~ I' 
du. Böyle bir zamanda Kallıo ıÇ 
yasi mevki hıtzır gibi bir şeydi· j 
lu olmak münasebetiyle kuçüıc ~ 
lerın en hararetli mümessillı ol 
gecıkmemış 1'04 çarlık meclisi 

1 
Oiete bu şe~ilde aza olmuştu. 
Rus ıhtilalı Finlandiyada sıyasi 1ı 
da de2iştirmişti. Ozamana kadar 
devlet) mümes.illerınden yani··~ 
ıuhban, Burjuvalar ve köy hı ıı;·.ıı 
teşkil eden Oıet daha ziyade d'-· 
ratlaşmış ve modernize olmuştıJ· 
ta bir müddet sonra Ültra - ın 
b•r sekil almakta gecikmemişti· 
çarının ayni zamanda GraodülC~ 
duğu Fınl11ndıya Dükalıgı kadı 
tıhcıp hakkına sahip olduğu 'i 
mı:m lek~ı ti. J 

işte Bu lorihlerde Kallio ı"· 
ııın ;ırt.k degişıniş bulıınduğııınıı ~ 
lc:tıııın kuı tuluş s:ıaılerınin yat.ili 

·~·" ta nlclu*ıınu anlı.mıştı. Bunu" 1
"' 

milli duy~uları yenıden c nland41 
ve Laponya ormanlarının arf\sıııır 
bolınuş en küçük, en uzak köye 
dar götürmek lazımdı. 

811 maksatla 1906 d~ yani 
riyle biriikte bir koylü partisi 

1 

etti. Memleketin sıyasi hayatınd' 
atle büyük bir mevki isğoline -
f1:1k olan bu fırkanın proğrarnı 

siıti : 
" Finlandıya Finlandiyalılara 

tir,, 

Toprak İ5C üzerirıd~ çalı 

ait-tır. 

Kallionun meydana getiıdif 
reket ihtilalcı bir mahiyet al 
Firılandiyanın Rusyaya ilhakı 11e, 
lüleri yarım esir haıinde kullal11 

yuk Alman toprak sahiplerine 
veccih bir cereyan olmuştü. 

Çarlık R•ısyanın yıkılışı K•1~ 
programını :ahökkuu ettirdi. 191 
karışıklıkları esnasında FinlaP~1 

b11şına bir Alman prensı get~ 
uğraşım Almanyaya karşı şı U 
muka\';,met etti. Ateşli ve im111 

cumhuriyetçi olduğu için böiıe 
1 . k' "tıJ şeye razı o nıasına ım an yo 

kılalı •·sasıye işi halledılır 

iktisadi programını tatbika çaJıŞ 
müc~delede de enerjisi büıii" 
len ma'ğlup etmeğe m1.ıvaffak 
Kabul edilen Kallıo kanunu, 
toprakları taks ım ederek on. b~ıı 
Fın köylüsünü toprak Sdhibt e 

Bundan sonra Kallionu0 ~ 
bir parti reisinin sahıp ola Jfl' 
şöhretten çok üstun bır şey .0,,.. 

Diğer fırkaların da büyük 
11 
"'' 

kazandığı için Dıet reısi olr11
3 r1' 

cıkmedi. On bır dda nrka 
11 

rfl 
intıhap edilen ll. Kııllıo bıl hl 

~·v ancak miiteaddıt defalar d 
gırmek içın terketmışti. J{efl ,J 
tercih ettiği nezaret, d.ıiına ıı 

( Gcrisı altıncı sr 
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Türksôzü 

Osnıaniye Kayma-fHadiseler ~mleketler 
kamı Çalış 

-- ıyor Bugünkü Kanada 
Yapılan Yollaar 

Osmaniye: 19 _Geldi . _ 
dcnberi halkımızın sev . ğı gun 
kazanan deterli K gı ve saygısını 
Ihsan oı k aymakamımız bay 
ile d . gun •sabanın her ihtiyacı 
tad aıma yakından alakadar olmak 

it. 

vr 
h. b" ı ayet bulunduğu zamanda da 

ı ır tu ı-r u yapılanııyan t · ı · nah' . O ecır ı na-
- 'Y"sını. .5maniyc ye bağlıyan bö 

)'~ ıoseyı 'eceli ıündüılü a 
lerılc evvelce ik •

1 
ı yret 

ı.a ma e muvaffak olan 
--ı ,Yın~amunız elyevD'l k k 
hiyesile kasabanı rı· aypa na 
• n ır çok köyl . 

nın mamura istasyonu İle erı· 
lasını temin ede . . muvasa-

rı ve şımdı c k d 
harap ve met .k b' Y a ar 
mamura köpru~u- .. " halde bulunan 

sunun tami · · . .almıştır. •ı ı~ıni ele 

.Kısa bir za d 

~==1~1d•.• son:·~ö;I~~.=~·~:: 
e erı mallarını hem daha ıko 

lay sevk l'!rlecekler h d 
lılcta satabil -•-ı em e . kolay. 

eccıc erdtr, 

Kanadadan Carp cephesine durmadan asker sevkiyarı yapılmakta ve 
&_elen kt•\•vetler tezhuratla karşılanmaktadır . Kanada ayni zamanda, Jngi
lıı. or.dusu için kuvntli bir hava ordusu yetiştirmektedir. 

Kanada, Birleşik Amerikanın şimalinde ondokuzund asır sonlarından 
sonra inkişafa başlamış bir İngiliz dominyonudur· Fadcni , ormanları zt>ngin 
Ovatarı sulak ve bert>ketlidir Kanada ~imdi dokuz milyon nufıısludar. Son 
sel er zarfında sıınayi faaliyet demiryolları çkk artmışhr. Kanadanın mesa· 
b~sı 9659oOO kilometredir. Yani hemen hewen Avrupaya yakın buyukluktc 
bar y er. lngiliz ndnlarının otuL t a nesi, içine :ılnbilir .. Şehirleri Birleşik A· 
mt>dk:ı ile olan bu duda yakındırlar. Şimal tar:ıfı , adalıklar ve bunlar Şi
mal lıuz denizi çindedirler. Memlekt>tin şarkından garbına en seri t>kspres
lcrle beş gunde gidilebilir. Kanadanın ~00000000 nufus be-:liyebileceği söy
lenir. Şark sahillerinndcn içeriye girilncc Ormnıı ve maden nnnlakasmana 
~arılar. Asıl çifçi mıntakası İsa gnrlıt> dUşt>r. kanada dUnyamn bu~day am· 
arıda~. Her sene alınan buğdayın kıy meti, {limdi.re kadar çıkarılmıs altın 

~a.denınin kı,rmetinden daha fazladır. ÇiJçİ mıntıkasanın .sonu, Garp sahil· 
erıne daynnan kayalıklara varır. Şimali şarkide kurkleri makbul av hay· 

Yanlara varır, Kanada, dunyanm en mU:-temnıel su t'ebekesinc malidir. İklimi 
Sert, fakat sağlamdır. Son seneler içiede trcktörlcr vasıtasile butun Kana· 
da ovaları işletilmege başlanımşhr. Ile.r i~ ,·makine ilegörulür. Demi.yolla· 
rı, gayet muntazam, nakliyat da seri ve kolaydı. Kaııadada 9 milyon ka· 
dar Mğır da beslenir. Sut sanai_ri ehemmiyetlidir. Orman serveti:buyuktur .. 
Keresteler nehir kenarına indirilerek suların cc:ry.\mna bırakılır' nı>ağılarda 
toplanır ııt: biçlı.ihaııclere gönderilir· Bur:ıd:ı balıkcılık dn inkişnt etmiştir. 
570 bin 1tilomctre murabbaındrki göl ve nehirlerii ile sahillerinde 50 milyon 
dolarken .fazla kıyme,tindo balak avlanır. Kanadanın tArihi de çok entere!'I• 
sandır · J\\unasip bir zamanda yazacağız. 

Sahife 5 

MERSİNDE 

idman Yurdu gençleri 
intihap yaptılar 

Mersin : 19 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Mersin İdman Yurdu reiali-

tine Bay Fahri Merzeci seçilmişti. 
Bay Fahri Merzcci mesai arkadqla-

nnı seçmiş ve yeni heyet ıidare mer· 
kez heyetince çok iyi karşılanarak 

tasdik edilmiştir. Tasdik keyfiyeti ay
rıca Vilayet makamına berayı mali· 
mat arzedilmiştir. 

İdman Yurdu yeni idare heyeb 
şunlardır : 

Fahri Merzeci 
Kemal Kaplancalı 

iş Bankasında muhasip 

Reis 
U. Kitip 

Ziya J çay Muhasip 
Celal Abaç idare memuru 
Edip Buran Umumi Kaptan 

Yeni idare heyeti derhal topla
narak bir mesai programı tesbit rYe 

tanzim etmişlerdir. 
Civar klüplerle bu bayramda fut· 

bol ve güreş musabakalan yapılacak· 
tır. 

Yeni İdare heyetine, çalışmalann
da muvaff akiyetler dileriz. 

Uzak nünyadan haberler 

( Dordüncü sahifed 
hoşlanmakta idi.. Bu ~n cırlan ) 
~cmpati ve it\madını k şekılde kralın 
ra kral hususi la ~zandıktan son. 
sanatkar f yyaresıle plotunu bu 
• otokraf Çının (1) . 

Ceyhan mıntıkası pamuk vaziyeti, 
Üstünde durulacak bir meseledir 

~ıs etmiş ve cmnnc tah-
ıncrntekettck· b- -lerle liınanla ı utun kale-
rın resmi · ı 

Ceyhan çiftç sini kalkındırmak için neler yapmalı 
saadc etmişti. nı a rnasına mü. 

Bu şekilde Dozenb 
ıkımdan faydalı _ _ C.:g askeri ba. 
r · · gorduku her · 
esmını almış ve S • yerın Ceyha l9 h L 

yaptığı hu casusluk~;et ler hesabına d n ; (Hususi mu a•;İrimiz 
feketin kralınd d n dolayı, o mem- e;) - Ôtedenbeıi çiftçilerimiz ta 
karşılı~ını faııa:~ı a ayrıca sanatının ra ın lan ekilmekte olan yerli iarıe 
2enberg eıı·ı 1 

e elde etmiştir D pamur.u y · d 
Yaşınd d · o- 6 erıne on an daha verimli dır. Gözlerinde - a~ ır. Saçları beyez. ve fi t d 

ROıluk ta 1 k Y.\ ça a rağbet gören •Kıav 
Casusun ş ına tadır. lant pan-ur. . . 

evvelce k " ... 5U zerıyatına bu k .. ç se 
da muvaffakiyet kaı adınlar arasın- nedır dev j "I 
oldu~ görülmekledi~~acak vaziyette lcılavlant ~: c ~ oıekhte idi fakat hu 

d A. mu5 u to umuııun bozul 
( Parı ll5u ve sc d 

• - S ı k ne en seneye kalite ba-o r ) ımından ist 
Koza,, nı"hayet 

0 
t ınedi"'. d enen ırıahsul tl'mtn edil 

r a k 51n en dolay 'f ·ı . . k" - ine - yetç.i b l ı çı tc;;ı erımız şı a 
tebe sahip oluyor u unuyorlar. 

Bilhassa ·1c· 
(Dördüncü sah'f d va)isind ı ı senedir. Ceyhan ha 

1 
c en artan ) mevsime_ gerek kuraklık ve gerekse 

lin İcabeden f · sız Yatan yagmur ve doludan 
k ormalıtesi ikmal d'I pamuk mahs 1 

trıer. parala~ toplaıımata başlan~aı ke fazla h u atının yüzde ellıd,.n 
..... f ~ 1 

asara uğramıştır. Bu }Üzden 
lnş t çı tçılerımı'z g . 

aa ın niha et · f k" d eçen senelere nısbeten ~vvel b'ıtı" r'ılm . y tcdrıs yılından a ır - -
esı ıçin ic b d k" . uşrııuş ve ayni zamanda da 

~eu'r;- sarf edilecektir a e en gay- ullıyetli miktarda botç altında kal 
20 ort kazanın h . mr;lardır. 

O arısında er yıl vasati 180 
ferden arıcalc ~ezun Verdit· ;:ıleb . liele, pamuğun ilk yetişliği mev 

k 1 c.-ş onu d' c S~Ln. ie_fıyat QÜşüklücründen kerıdıle ve aza arda ok ıgt!r vilayet • 
maalesef Çocukı uırAka~ta ve fakat ve rını toplıyamamı~lardı. Pamuk mah-
d . ar Uçük 1 sulü müstahsilin dinden çıklıktan an ıstenilen rıetıc 

1 
o du"un. f 

0 · k e er al 5 sonra iyat yükseliyor ve maalesef 6crı alan yüzler ınamryordu b d 
Ç . k ce Yavruy . un an müstahsil istifade edemiyor aresızlı karşısınd a gehnce Lr 
beraber kahvc/e da cahıl katınakla ' ınanaleyh, Çukursvanın Beyaz' 

re d a tım o lan "f ·ı · ·· lşta .. 1 a anıyordu ve çı çı eran guvençleri 
· . yuz erce gencin h · _bu_ lunan Pamuk mahsiilünün daha 1 -ııkba1ıuı kurta •1 Yatını ve 

k racak o l ıvyı ve_ v_eıim. li olarak yetiştirılmesi •ne ·tebin açı la an Lu ottd f ı 
.?=inın halkırı h~~gı lıa~eri dört ka 1 e çı çı erın kalkınması İçin Kılev-
dırın ktedır. udsuz şelcilde sevin land tohumunun İ!ilahı ve ayni zaman. 

da pamuk uıahsulünün yüksek fiyat. 
la ·ır mı ı bankalar tarafın fan satın a· 

lınması laıımdu. 

Bu hususta alakadarların dikkat 
nazarlarını çekeriz 

Bir memurun evini •oydular 

Ceyha tapu katibi Ali ışıkanın 
düd gece evi meçhul şahıslar tara 

fından kaJJusurı un kılidi kırılmak su 

retiyle açılmıs ve içerdeki foto~raf 
makınesi lrntusu içerisindC"ki 25 li

ra parası ile bir tcricun r.lbise ve ça-

ilan 
Adana askerhk şube· 

sinden:· 
1 Aşağıdaki doğum ve 81Dlflan 

bildiril"nler bu ay içerisinde celp 

ve stvk edılcceklerdır. 

A ) 335 doğumlularda dahil ol 
duğu halde şimdiye kadar Hkerli· 

ğioi yapmamış piyadelerle havı 

tebdili müddetini oitırmiı piyade· 
m•ıır ve saire çalmmışdır. Keyfi· 

yet zabıtaya hauer verilmeldP. talı. 
kikat ve takibat yapılmaktanır, 

, ler. 

Bir fehd•t mektubu 

Ceyhan P.T.T tevzi mt>ıru. :-:rın· 
dan Hasan hüseyin bundan n ir müd 

det evvel Koruklu mahall"sindt•ki 1 

evine gece vaktı şahsı meçhıal tıra· 
fıııdan t>ırakılan ateşten t'V :ı l ir kıs
mı ile 20 ko\an bal arısı ve kulübe 
temamen yanrnışdı . 

Za ııta bu işle meşguı ıkeo, mü 
Vt'ZZın bisikletının ~turağı altına 

bir de tehdıt mc·k:u J U kooulJuğu 
görülmekle, t>u mektup zabıcaya tcs 

lım edilmiş ve tahkıkata başlanmış 
tır. 

sır esrarcı mahkOm oı ıu 

Bir kaç g ;fo evvel üzeri;ıde bir 
miktar esrar ydkalanan Paşo adın' 
dalci şahıs dün ceza mahkemesinde 

ikı ay müddeıle hapse mahkum ol-
muş ve C"'Z'isını ç"kınek üzere ııapsa 

konulR uştuf. M •• Selçuk 

B ) Yine 335 dogumlu dahil 
olmak üıere hiç hir askerlik yap · 
mamış tank ve muhabere sınıfın• 
ayrılmı~ olanlar. 

2-Hıç aske ·iık yapmamış ve 

~imdiye kaJar :..skere isteoilmemiı 
olanlor İçin ıJavetıye çıkarılacaktır. 

Bu cdpten evveıKİ celplerde 

namlarına davelıye çıkarılmış olan 

lar için '1a..,<!tıye göııderilaniyccektir. 
Bunlarııı k:nrlt. •i. ayrıccs zabıtayı 
verilmış ve bakcıya ol.mık takip 

edilmektedir. 

]- Şu :ıedc toplanma günü 25 
llKa.-1940 cuına günüıJür, 

4 - Hu celpdt!tJe nakJi ,bedel a· 
lınmıyacak tır 

5- Sevke taoi olanların şimdi 

den hazu . anmaları ve biliirilcn gün· 
de maha,lc: müme.;sıl le rı ve köy ih 

iyar hey.etınaenn l>irısı ile ve da• 
vetiyeleriyle tıirlıltte şıt -- .. ~ ıejwo· 
lt'r i ı lin o unur. 
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Finlandiyanın büyük 
adamı 

Türksözü 

ilan 
Kasaplar Esnaf 

CemİY.etinden 
Kurban Ba,.ramının ikioci ve 

üçüncü günltri bilumum Kasaplar 

Esnafının kapalı bulunacağı sayın 
halkımızın ma lümu olmak üzere ilan 

olunur. 

( Dördüncü sahifeden artıın ) 

nazırlıtı olmuştur. Memleketınin top
rağına sıkı sıkıya bağlı olmasına rağ· 

men Finlandiyanın iktisadi bünyesinin 
otarsiye müsait olmadığını anlamıştı. 
Finlandiya yaşayabilmek için bir çok 
mamul eşya ithaline ve fazla istihsal 
ettiti maddeleri de ihraç etmeğe mec 

burdu. Bilhassa kereste. Bu harici ticaret -----------
iyi bir yol ve nakil vasıtaları şebeke
si o•madıkça işliyemezdi, 

Bunun içindir ki, Kall!o demir· 
yollarını, kanalları, şosaları sür'atle 
mükemmel bir hale sokmağa çalıştı. 
Bugün bütün bu yollar geniş bir 
( hinterland ) ı Finlandi va limanlarına 
bağlamaktadır. 

B. Kallio 1925 de ve sonradan 
1936 da koabine reisi oldu. Bir kaç ay 
sonra cumhurreisliği mevzuubahis ol
duku zaman memleketin kimi intihap 
edeceği hakkında en küçüle bir şüp
he bile yoktu. 

1937 de yapılan intihapta B. Kal
lio altı sene müddetle ve büyük bir 
ekseriyetle cumhurre•si oldu. 

Bugün eski Helsinki imperatorluk 
sarayının ihtişamı ile . mütevazi bir 
köylü gibi yaşamakta olan B. kallio
nun hayatı arasında büyük bir tezad 
vardır. B. Kallio bugün dahi çok kı. 
sa ·devam eden tatilleri esnasında inek 
lerini bizzat kendisi sağmaktadır. 

Bu mu6teşem sarayın içinde B. 
Kallio hususi bürosunu en küçük bir 
lüks eseri bile bulunmayan küçük bir 
odada yapmıştır. Bu :odayı bir tek 
meşhur tablo süslemektedir: Fiıı res
samlarından Folkman'nın yaptığı ve 
Fin milli kahramanı olan Torkel Kn
·udson'un Ruslara karşı Finlandiyayı 

:nüdafaa için Vipuri şatosundan ha. 
reketi temsil eden tablo .. 

Her Bayram En Guzcl ve En Buyuk. Filmlerini Gö:oıtcren 

ALSARAY ve TAN 
Sinemaları Müdüriyeti 

Bu Bayram içinde her zamam olduğu Gibi GörUlmemiş Buyuk ve 
FcvkalAde bir Proğram Tanzim Etmi~tir 

Bugün Gündüz ve Bu Akşam 

1 

, Her iki Sinemada Birden 
1 

Dün Gorülrnemiş Bir Muvaffakiyet Kazanan Ş ırkın ve 
Mısırın En Meşhur Muğanniyesi 

ÜMMÜ GÜLSÜM' in 
ŞAHES ERi 

Ümit Şarkısı 
TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKILI 

Acıklı, Heyecanlı Filmlerin En Güzeli 

Ye En Muazzamı 

2 
Büyüğünden Küçüğüne kadar bütün Halk Kitlesinin Heyecandan 

Heyecana Düşürecek Olan Olimpiıtdlar Şampiyonu 

BUSTER GRABE 
Tarafından Yarahlan Harikalar H"ikası Filmi h 
BAY TEKiN 

YENi DÜNYALARDA ':...--------------...--·--3 Devre 40 Kısımlık Seryal Şaheserin Birinci Devresi 

Tereddüt etmeden Bayram Gun ve Gecelerinde Alsaray ve Tan Sinemalarına 
Gcdiniz. Çünki En Büyük Bayram Proğramı Bu Sineıoalarda Gösterilecektir 

DIKkAT : Bugcce ve Müteakkip geceler için Loca isteyenlerin 
acele etmelerini rica ederiz· 

Talefon ALSARA Y 212 Telefon TAN 266 

TAN ve ALSARA Y Sinemaları MUdlrlyell 
Sayın Müşterilerinin Bayram1nı Tebrik Eder 

11113 

20 Kinunuıani 

ilin 
Jl.dana Demir Spor Kulübünden: 
A) Kazıntısız ve silintisiz bir kasa defteri ( Ou defterlerin bir tır 

makbuzat ve di~er tarafına da medfuat tediye ve makbuz numaraları 

müessel numaralarile getirecektir. 

B) Tediye varakalarına merbut bulun:ın sarfiyat evrakı müsbite 

yası, 

C) Banka hesahı cari defteri. 

idare Müdürünün vazifesi: 

23 - Kuliibe ait bilumum demirbaş eşyarıın spot levsımının hil 
muhafazası idare müdürü:ıün vazifesidir. Bunlar aşağıea gösterilmiş~ir· 

A) Külüpte mevcut olan veya mübayaa edilen eşyanın demir 

defterini tutmak ve tanzimıetmek. 

B) Kulüp binasının intizam ve tezyinatı ve kulüp dahilindeki eşY 
hüsnü tertip "tatanzimi. 

C) Kırılan ve tamire muhtaç ola eşyalardan vaktile mutemedi 

berdar etmek. 

D) Kulüp namına verilecek müsamere ve ziyafctl.arin ihzarı. 
E) Daimi surette nezazereti altında bulunduracağı kulüp odacıSI 

kulüp bina eşyasının emri muhafaza ve hüsnü istimali. 

F) Yenilenmesi veya imha edilmesi icap t!den eşya olduğu takdi 

bir listesini tanzim ile kenbisini ve mutemen tarafından imzalı tezker 

batlı olarak idare heyeti kararına bağlanarak üzere riyasete tevd! e 
ve imha kararı alın:iıktan sonra dsmirbaş defterine kararı alındıktan 
ra demirbaş defterine karar tarih ve numarası ile gerbetmek. 

G) Azaya verilecek spor malzeme ve ~yası için bir makbuz 
( Makbuzda eşyanın verildiği ve ne zamın geri verileceği zikredilec 

Her aza müddeti hitamında eşyayı fdare Mıidürüşe teslim edip ma 

zunu geri almakla mükelleftir. 

H) Kulübe ait eşya malzeme ve saireden hiç birini aıe meı.di/. 
bırakmayıp kulüp haricinde çıkarmamak ve bu suretle ziyamı sebebi 
vermemek ( kulübe ait eşyayı müsaa.:teaiz ve sebepsiz yanında .ıakOY, 
muhafa ve icabında mesulltutulur ve ziya halinde tazmin ettiriJiJ.) 

1) Tamire muhtaç veya temizlenmesi icabeden malmeyi kulüp pı0tf 
medine tevdi ve teslim etmek. 

Mutemedin .Vazifesi: 

25 - Kulüp miltemedi kulüp azası namına vukubulacak ber 

mubayaah ifa etmek aza taahhüttat:nı tahsil husususunJa veznadara 
avenet etmek kulübe ait eşyayı tamir etirmek bilumtJm sdor le"aıı 

iımale elverişli birhalde ( idare Müdü•ü ile) bulundurmak ve imkan 

betinde umumi katibin vazifesine lüzum ve ihtiyeç halinde yardım 

mekten ibarettir. 

Fenni Heyet: 

25 - Fenni Heyet Umumi kapta ile umumi kaptanın mürakabl 

nezareti altında çalışacak çalışacak kısım kaptanlarından mürekk 
Fenni Heyetin vazifesi nizamnemenin ikinci m1tddesinde tasrif ed 
olan gayeye uygun surette beden terbiyesi ve spor işlerinin ilmi 

ve metoklara istinaden tedvir ve teknik faaliyetini en ciddi surette 

nize ederek senıerelandirmektir.:r~n Heyeti, gayeyi teekil eden bu 

vazifenin bihakkın ifasında ayni ülkü içio sarfı mesai eden idare He 
karşı mes'uldur. 

Umumi Kaptanın Vazifesi 

26 - Umumi kaptan kulüpteki butün ıpor faaliyet ve harek• 

tatbikatında ve sporculann yetiştirilmesine mürebbi .ve nazımdır. 
mi kaptan spor ruh, hayat ve faaliyetinin tenmiye ve tam inkişafı 
hariyetini temin için icap eden bütün tedbirleri alır. 

- OSNU VAR -

________________________ __. .... -------------------------

or. Muzaffer Lokmall 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hasto larını k• 
başlamıştır. 
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Suvare 
Suvare 

, 8,30 da ASR.i SiNEMA 8,30 da • 

' Bilcümle Saygıdeğer Müşterilerinin bayramını candan kutlar. 

Her pr~g~amı bir şaheser olan Asri Sinema, her bayram olduğu 
gıbı bu bayram da zengin bir program hazırlamıştır. 

Her gün 2.30 matinede ve akşam 8.30 suvarede 
iki Şaheser Birden 

1 - Allahın Cenneti 2 -T arzan ve Oglu 
BAYRAM PROGRAMI: 

8umartes~ gündüz : 1 _ Alla hın Cenneti 2 - T arzan ve 0Şlu 
umartesı akşamı : 1 - Allahın Cenneti 2 - T arzan ve Oglu 

Pazar gündüz : 1 _ Allahın Cenneti 2 - T arzan ve Oğlu 

Pazar günü akşamı 
Altın Mabut • Tarzan vE Oğlu 
.Pazartesi gündüz : 1- Altın Mabut 2- T arzan ve Oğlu 
Pazartesi akşamı : 1- Altın Mabut 2- T arzan ve Oğlu 

.Salı gündüz : 1- T arzan ve Oğlu 2- Rintintin Casuslar peşinde 
Salı .akşamı : 1- Altın mabut 2- Tarzan ve Oğlu 
Çarşamba gündüz: 1- Altın mabut 2- Rintintin casuslar peşinde 

Pek Yakında Pek Pek yakında 
y 
A 
K 
1 
N 
D 
A 

T 
E 
L 
E 
F 
o 
N 

250 
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Her çeşit Elektrik tesisatı 1 
15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar 

Herboyda OL iVETTi 
Yazı Makineleri 

R.G.A. 
Marka 

Radyoları 
Dünyama en 11tlam dayanıkla Gutolin kaynak çubuklan . 

te'minotb Radyo tamirabnı 
Abidin Plfl caddesinde 

Muharrem Hilmi Ae~q 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

1 O / o RADYO MEVSiMiNiN 
4 MUVAFFAl<iVETi 

MAAELL.i J(adf;darı 

.-

]4dli oe/<ywetfi Shs 
-""" ;tüA.ş 9öste~i~ 

\ 

/ 

- Rekabet Kabul etmez tiat : 

- Oayet kolay istasyon Bulma tertibatı 
- Antlp•r•zlt sOzgeçll, dahili hususi anten 
.. YOzelllden tezi• istasyon isimleri yazılı bü-
- yük kadran ı 

itiraz kabul etmez Oatonıoau hakkında kanaat hasıl 

• etmelf için MOesse•emlzl tefrlfte bir kere görmeni· 

zl tavsiye ederiz. 

Tediyatta Kolaylık 
Abidin Pıp caddeainde M . Tahsin Bosna 

Biraderler 
Telef on : 27 4 

Diş Tabibi Şevket 
lltanbuldan avdet etmil ve hastalannı her gün saat 8 - 12 ve 14- 18 

ya kadar Müslüm Apartmanmdaki muayenehanesinde kabule bqlamııtır. 
11258 

· Adana Borsası 

PAMUK ve KOZA 
·----~~-----------~ ~---....-----------

KfLO FIATI 
CiNSi En aı ı f.n çok 

K. S. K. S. 
00 10,50 

arlata • -00---ı 50 --
temizi • 00 -48---• 

Koza parl~'=-----~_,...44.~,5~0-----1 
------------

-K .. piln,.1a.....o.-::=--------•ı--47 ,50--
-Klev'ilnd·-------- 00 -60·-

Klevlend kütlüsü 19 __ _ 

YAPA 

Yerli •V emlik. 3, 7 
• •Tohumluk. 3,SO 

HUBUBAT 
Butday Kıbns 

• Yerli 
~-tan-e ____ _ .. 

Arpa 4.50 

Kut eml 
Keten tohwnn 

15 15.70 

UN 
Dört yıldız saıih 
üç • • 
Dört yıldız DoJnıluk 
üç • • 
Simit .. 
Dört Ytldız Cumhuriyet 

Hazır 

Vadeli 

üç .. .. 
Simit .. 

Liverpol T elgraflan 
19 I 1 I 1940 

Pene 

8 
1. 8 

SOlltllll 

72 
57 

Vadeli 111 8 56 
7 95 Hind hazlr 

ııl 03 Nevyork 

Sulh Hukuk Mahkeme
si satış memurluğundan 

Adananın Sofu bahçe mahal· 

lesinde oturan Ahmet kıZI Hayriye 
ve Ahmet karası Emine ve otullan 
Saffet ve diter otlu ölü Haci Mus· 
taf anm küçük çocuktan Adnan. ve 
Feribana velayeten Nuri kıZJ Mab-

murenin müştereken mutasarrıfı 
bulunduklan Adnanın Türk ocatı 
mahallesinde t:i4 s a h i f e 3 
pıfta 108 adan 1 par sal numarah 
117 metredeki şarkan yol ıimalea 
ev 4- ~08 ve yol garben ev 2·108 
cenuben yol 4 - 108 ila .. bdut 
koyun ayağı iki oda bir mutbab 
ve bir hela bir miktar avlu içinde 
bir su tulumbası ve bodrum kömur· 
lüğü şamil ve bin iki yüz lira de· 
terinde bir bab haneniıı izalei ıuyu 
suretile sablmesma karar verilmiı 
ve hükmü mezkür kesbi katiyet 
etmiş olduğundan sathta çikardmıı· 
hr. Dellaliye ve salon resimleri müı 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaua 

IMet '-Rayişmark 
Frank ( Fransız ) 

1 ı! Sterlin ı inJ.!liz ) 
Dola\ ( Amerika ) 
Frank ( isviçre ) 

teriY.e aittir. 
ihalesi 19 - şubat -

zartesi günü saat sekizde bq 
12 de kati ihalesi Belediye 
salonunda icra kıllnıcatındaa 
olanlarm yüzde yedi bnçuk 
çısile mezat salonunda bmr 
maları ve daha fazla izahat 
iıteyealerin gününden evvel 
mahkemeleri baıkitabetine 111 
at eylemeleri ilin olunur. 

·ilin 
Şartnamesindeki evsaf ~ 

dairemde 9633 metre bez 
ıiltmeye konulmnttur. 
bedeli 3852 liradır. ilk t 

lira 90 kuruştur. Eksiltmesi 'J,1· 
Cuma günü saat 10 da Adfll' 
keri sabn alma komisyon~ 
llracakbr. Şartnamesi her 
misyonda görülebilir. 
2-lstekliler tayin . edilen 

evvel teminatlarını yatırmlf 
n lizımdır. 

11336 12- 11-


