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Balkan ant n'tı 

Bulgaristan ve Macaristanın dahil olduğu bir blokun 
doğmasına bugün için i..;kan görülmemekte •. 

r·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-< 
1 Sovyetlerin cenubda ! 
• • ! genişleme arzusu i 
! i 
! l•ndre 30 (Royt•r) - i 
! Bezı hab•rlere gire Moe- i 
! lrowa ' C•nub• dolru 11• · i 
! "'•••rne hareketinden vaz i ! D•çrnı,11r. Fakat bu, Sov- ! 
i Y•llerın cenuba yayılma ! 
i •1r•••tlnden tamamen ! 
id "•! D•çeceklerl demek • 
• •11lld1r t • • • 
~-- . ...... . =:.:_ ...................... . 

Gn. Veygand'ın Erzurum 
seyahatı haberi tema

nıiyle asılsızdır 
0 d ~nkara: 30 a.a. - Fransız şark 

r ~an kumandanı General Veygand
ın b" rz~ruma gittiği hakkında bir ec· 
ne 1 CJansının verdiğ'i haber tama
men uydurmadır. Veygand dün ak-

h şıunki T oros ekispresiyle Suriyeye 
ar ~ket etrniştir. 

Londra: 30 ( Royter ) - Balkan 
antantı konseyi içtimaı yaklaşması 

münasebetiyle hemen bütün Avrupa 
matbuatı bu mevzuu ele almaktadır. 

Bir gazeteye· göre, Belegrat konfe

ransında Yugoslavyanın vaziyeti mü· 

himdir. Bulgaristan ve Macaristanda 
dahil olmak üzere askeri muavenet 

kaydı ile bir blok teşkili düşünüle
cektir. Fakat böyle bir blokun dot-

ması bugün için pek tehlikelidir. Zira 
Türkiye ve Romanyanın müttefiklerle 

sıkı alakası vardır. Bunun için böyle 

bir blok Moskova ve Berlinde Alman

ya ve Sovyet Rusyaya karşı bir ceb· 
he olarak telakki edilecektir. Türkiye 

coğrafi vaziyeti itibariyle Fransa ve 
Jngiltereye bağlı kalabilir. Fakat di-

ter Balkan devletleri böyle değildir. 

Londra: 30 (Royter) - Almanya 

Balkan antantı toplantısını sektedar 

etmek için bütün kuvvetiyle çalışmak

tadır. Bu iş için de Belegraddaki Al

man elçilikinde çabşılmaktadır. Belgrat 

da sırf bu işle meşru! bir şebeke 

mevcuddur. 

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

Finlandiya kaynaklarına göre ,: 

Sovyetler kinunevvelde 
80,000 ölü vermiş 

Londra. 30 
dilen S · (Royter) - Neşre· 
landi ·n ovyet tebliğine göre dun Fin· 
Jise ~ ı_Cephes;nde hiç bir mUhim ha 

u .. ua g l . S kuvveti . e memıştir. ovyet haya 
illan fer~ Yalıııız keşif ve bombardı· 

nalı,, t• J b o· J e ınue ulun muştur 
li~nc ·~~r taraftan neşredilen Fin teb 

gore, Laeıloğa şimalinde dun çok 

Mussolinl'nin 
çalışmaları 

Bazı efrad gene silah 
altına alınacaktır. 

Roma: 30 ( Stafani ) - Başvekil 
B~y Mussolini İtalyan hududlannın 
~udafaa vaziyeti hakkında erkanı har-
~ye tarafından verilen raporlan esaslı 

~ır surette tetkik etmiştir. Bunun üze
nne _ ltal~an Başvekifi milli müdafaanın 
~~~esı ve hududlann müdafaa ga
venüs_ı . ha~kında birçok direktifler 

_rmıştır .. Soylcndijine göre beynel· 
rnilf el vazıyet dolayısiyle halyada bazı 
e rad yen ·d ·ı tır. ı en sı ih altına çatnlacak· 

~iddctli mulaarcbelcr olmuştur. Finlaa 
diya kuTvetleri So"J'etlerin bazı isti 
nnt noktalarını zabtetmiştir. Sovyet· 
ler burada 800 ölu ve 300 yaralı ver 
•İşlerdiı-. Arkojonda Sovyetlerin çe· 
"Yirmc hareketi yarılmıştır. Sovyetler 
harada da 500 ölU vermişlerdir. Ay· 

Dİ Zamanda bir çok harp malzeme i~ti 
nam olunmuşhır. 

Dun l lelsinkide iki alarım işarc· 
ti verilmiştir dört Sovyet tayyaresi 
Şehrin U~tUndc pek Alçaktan uçmuştur 
sefaretler erkanı bu tayyarel-.!rin işa
retlerioi tesbit etmişlerdir. Ounku ba 
va maharcbelerinde 17 So"Yycl tayya 
resi duşuruldu. Sovyetler Fin sivil 
halkına karşı gene t:ecavUzler yapmış 
1 arriır. Helsinki şarkında bir hastane 
bombardıman edilmiştir. Dunku Sov· 
.vet bu bombardımanlarında ancak dört 
kişi ölmuştUr. Sovyetler kanunevvcl. 
de 80,000 asker zayi etmişlerdir. 

Bruksel : 30 (Radyo) - Belçika 
kabine.si Finlandiyaya 2,000,000 frank 
yardım yapılması için meclisten mun· 
taır.aaı tahsisat istiyecektir. 

Londra : 30 (Royter) - Finlandi 
ya dün en korkunç hava taarruzuna 
maruz kalmiştır. Kuaba ve köylerde 
90 kişi ölmüş, 300 kişi yaralanmıştır. 

( Gerisi beşinci sahifede ) 

Fransız Başveki
linin niühim 

bir nutku 

• 
Gam•lı baYrakla, or•k· 

il ba yr•k Franaada lklllk 
yaratmak için ne kad•r 
ulkaftı, Fakat muvaffak O· 

lamedı. Bu lkı li•Jr•Oın 
çalıfmaaı ancak Polonya. 
da muvaffak · olablldl. 

• 
Paris : 30 (Havas ) - Fransa 

Başvekili Bay Daladye dün gece rad· 
yoda Fransız milletine bir hitabede 
bulunmuştur. Başvı::kil Bu nutkunda 

Almanyanın bugünkü' tahakküm azmini 
tebaruz ettirdikten sonra, nazilerin, 
demokraı<ilerin tamamiyle yok edil
mesi gayesi gütmekte oldutunu ve 
bu gaye uğrunda bütün Alman mi. 
nevverlerinin de yok edilmekte b1ı1. 
Junduğunu, Polonya ve Çekoslovak· 
yanın bugün birer köleden başka bir 
şey olmadıklarını bu günkü Almanya· 
nın böyle bir köle ve efendi dünyası,. 
olduğ'unu söylemiştir. 

Müteakiben Başvekil Fransadaki 
tesanüde temas etmiş :ve cephedeki 

Fraıısız askerlerinin sivıllerden iste· 
diği bazı şeyler bulunduğunu bunla
rın da şahsi menfaatler, rahatlıklar
dan fedakArlık yapmak, sakin olmak 

metin olmak, harbin ağulığmı bu su. 
retle taksim etmek şart olduğunu 
anlatm•ş ve herkesin hizmet edebi· 
Jeceği yerde bulunmasının mühim 
bir cihet oldnğ'unu cia kaydetmiştir. 

( Gerisi beşinci sahifede ) 

- Finlandiyadan ne baber ? 

- Ne olacak efendim; Sogukta Ge-
neralleriniz rle daima sıfırdan .,a11 .... 

- Fransız karibtartl -
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LONDA MEKTUBU 

Bitlerin iki 
ytlzlülllğtl f iç haberler 

D aily Teleıraph " Hitlerin iki 
yüzlülütü ,, baflıtı altında 

nqrettiti bir makalede 30 Mayıs 
1939 da ispanyada Graf Spee ile ge· 
ri retirilen Kondor Lejyonunu karşı· 
larken Hi tlorin söylediği nutku laıtır-
latıyor. 

O zaman Hitler ıöyle demifti : 
" Avrupanın medent memleket. 

leri tehlikede görünüyordu. Ben sizi 
talihsiz bir diyara yerdım etmeğe, 
milletlerini imha ~edilmekten kurtar· 
maoa savaoan kahraman insanlara ve 
parlak vatanperverlcre muavencte 
gönderdim. ,, 

Yine diğer bir telgrafta şunlara 
aöylüyordu : 

" Kültürler ve milletleri mahve· 
den Boloevizme karşı muşterek mü· 
cadele, Alman ve İspanyol milletleri 
arasında çözülmez bir birlik batı teş· 
kil .etmektedir. ,. 

Makale devam ederek şimdi Hit· 
lere çok daha yakı~. Almanyaİuu he
men eıitinde denilecek diter bir di· 
yar ayni kültür ve milletler düımanı 
tarafından imha edilmek isteniyor. Hiı 
ler lıpanyada onu matlup etmek için 
kan ve para israf etti, fakat bu defa 
kalbi taı gibi sotaıktur. 

•• En sıkı bir ,bitaraflık ,, ilin e· 
den hükumet reisi şimdi ikinci bir 
kondor lejiyonu teşkil edeceti yerde 
bizz tl baş Bolıevitin dotum güniinü 
tebrık ediyor. 

Makale Hitlerin sadf!ce yardım 
yapacatı muavencte de ı mani olmak 

azminde bulundutunu işaret etmektedir. 
Yine: ayni nutukta Hitler ltalya 

için şöyle demişti : 
" Kondor lejiyonu medeniyetin 

tah
0

ripkir kuvvetlNekarşı mücadelesinde 
~adakatla ve kahramanca hayatlarını 
feda eden İtalyan arkadaslarını unut· 
mıyacaklardır, Bu mücadele, memle· 
ketlerimizin ideoloji davasının ameli 
bir tezahürü olmuştur. ,, • 

Makale, Hıtleri harekete getiren 
saiklerde ne kadar idealizm bulundu· 
tunu şimdi açıkça g t)rüyoruz demek• 
tedir. 

Orta tedrisatta talebeye 
tifo aşısı yapıldı 

Şehrimiz Orta tedrısatında tale. 
beye tifo aşui yapıldığından dün ba
zı okullar tatil edilmiştir. 

Bugün derslere başlanacaktır. 

Yangın bombalar1 iıe 
tecrObeler yapılacak 
Tecrübeler bu sabah saat dokuzda 
demir köprü civarında olacaktır 

Bugün saat 9,30 da Demirköp · 
rü yanında Cirid meydanında haki· 
ki bombalar patlatılmak ıuretile 

yanım bombalarının tehlikeleri ve 
korunma usulleri üzerinde tecrübe 
ve talimler yapılacaktır. Bu talim· 
ler çok reniı mikyasda yapılacak 
Yangın alayı ve mahalleler yangın 
teşkilatları talimlere firecelderdir. 

Halkımız için şiyam istifade o· 
lacatı ıüpbesiz bulunan bu büyük 
tecrübe ve talimleri herkes seyirci 
olarak takip edebilecektir. 

Bunun için, pnün bu en büyük 
oyununa binlerce meraldımn kop· 

catnu tabınin ediyoruz. 

ilkokul Mandelin kursu 
dün faaliyete geçdi 
Maarif müdürlüiü güz~I bir te

ıebbüıte bulunarak Namık Kemal 
ilk okulunda ilk mekteb talebeleri· 

ne mahsus, daha evvt.lce haber ver· 

ditimiz Mandolin kursunu açmıştır. 

Dersler Halkevi müzik Şefi Hakkı 
Tar tarafından verilmektedir. 

Eğitmen seçimine 
başlanıyor 

Aldığımız malumata göre, Ada. 
na e~itmen kursu için t>ğitmen se
çimine bu hafta içınde başlana· 

caktır. 
Bu hususta maarif vekaletinden 

bütün maarif müdürlüklerine bir ti. 

mim gönderilmiştir. 

Mansurlu köyünde zelzele 

Dün. F ekenin Mansurlu köyünde 

orta şiddette bir zelzele olmuş ıse 
de hiç bir basarat yoktur, 

Erzincandao şehrimize bir 
kafile daha geldi 

Zelzele mıntakaamdan Maraı, 
Kayseri ve Hataya tekrar feliketze 

de kafileleri çıkanlmaş, bu meyan
da Adanaya da 13 nüfus ıönderil · 
miıtir. 

Şehrimizde ilkin edilen feliket· 

zedelerin ibtiyaclanna sarf edilmek 
üzere Bq Vekiletten 10,000 lira 
göaderilmiıtir. 

Haruniye köy enüstüsü 
için yeni bir bina 

Harur.iye nahiyesinde Almanla· 
ra aii binanın Maariı Vekileti ta-
rafından satın alınarak burada bir 

köy etitmen kursu açılacağım yaz 

mıştık. Vekaletten emir ve para 
gelmiş buludutundan mezkur bina 
satın alınmıştır. 

Halen karşıyakada Güneşli oku 
lunda açılan eğitmen kursu Haruni· 

ye nahiyesine nakledilerek Nisanda 
derslere . başlanacaktır. Kurs talebe· 

leri Adana merkez kaza köyleri, 
Osmaniye ve Bahçe köylerinden 

alınacaktır. 

Cey hana bölgeden bir 
spor eğitmeni gidiyor 

Adana Spor Eğitmeni Bay Ce-
vacl Diplen C eyhan gençlerini 
yetiştirmek üzere Ceyhana gidecek· 

· tir . 

Çok 
köy 

F ekeye batlı köylerden 
luda müessif bir yanrın wkd' 
lerek ilci insan ve altı ba1v•• 
yır cayır yanmıştır. 

Yangın halen asker bufu118' 
med otlu Turan Kauk'ın e 
çakmıı ve etrafına saçtıtı k 
larla bitiıitinde bulunan fut 
zak'm kardeıi Aziz Kazak'•• 
de kül haline getirmiıtir. At 
n! olarak etrafı sarması ve 
lunun pek datımk olarak ku 
olmuındın yanan ev yardılll 
mış ve içinde bulunan 22 Y 
daki Emine ve bir kız ~ 
ler ara11nda feryat ede ede 
br. Ayrıca evin ahırında 
lunan 1 at, 2 öküz. 1 inek, 
sun ve 1 dana kurtarılama 

Yangının sebapleri tabk 
melctedir. 

Stadda telef 
ve poligon 

Beden Terbiyesi Seyhan 
si idaresi Şehir Stadyomu 

lefon koymuştur. Muhtelif 
le stadyoma gidemiyerek 
heyecanına karışamıyan me 
badema bu teldon vasıtasiyll 
celeri stadyomdan kolayhkl• 
nebileceklerdir. 

Stadyomda yapılacak 
tarda kullanılmak üzere Al 
Amerikan mamulatı en son 
altı adet tüfek getirtilmiştit 
gonlarm bir an evvel açalro 
Beden Terbiyesi idaresi I" 
teşebbüslerinde devım et 

MAHKEMELERDE 

Hayvan hırsızıJI 
mahkumiyeti 

Sabri Köymen'in 2 . 
çalmaktan suçlu Bebisoili 
lu Abuzar Asliye birinci 

~---------------------- ___ _... ........ -~~~'!"""'!"!'....,.~!I!"!""!!~~-_,-......,..,..--~ kemeainde 2 sene 6 ay 

Balkan yarımadası 

Günün hadiseleri içinde, Balkan 
yarımadası bak kında konuşmak fa. 
idedc.n uuk değildir : 

Balkan, Avrupa cenubundaki üç 
yarımadanın en girintili çıkıntılı ola 
nadır. Şimalde Tuna ve' Sava nehir 
leri ve Transilya alpları ile çev 
rilidir. Şarkında •Bizim botazlar. 
ıarbinde Adiryatik denizi ve lspan 
ya vardır. 

Tunadan Mataban buuna olan 
mesafe 700 kilometredir. Bura11 

!-UNUN MEVZUU 1 

umumiyetle dağlıktır. Balkan yarım 
adasının sathi mesahası 500,000 ki 
lometre karedir. Bu yarım ada ü~
tünde yaşayı11 din ve milliyet bakı· 
mından çeşit çeşit insanlar yaşıyor. 
Buradaki kovimlerin nevi devlet ade 

dinden çok fazladır. Umumi h•rp~en 
evvel burada Sırbistan, Karadağ, Ar 
navutl"!lc, Yunanistan, Bulgaristan, 

Türkiye ve Avusturya vardı. Eter 
Balkanlarda çok çeşitli kavimler ol 
masaydı, ıüpbeıiz Balkanlarda bala 
yaşıyan "meseleler,, kolayca halle
dilebilirdi. Balkanlar bir zamanlar 
Romalılar, Barbarlar ve daha sonra 
Osmanlılar gibi tek kuvvetler idare 
si albnda yaşadılar. Fakat 19 mcı 
asırdan sonra vniyet temamiyle de 
tişti. Ve bugünkü şekiller dotdu. 
Arzın beş kıtasında hiç bir bölg 
Balkanların oldutu kadar bir entiri 

ka sabası olmamıştır. *** 

1 
kum edilmiştir. 

Kadın yü:ıünde 

Umumhanede gezerkt 
kadın yüzünden kıskanÇ .. 
birbirlerini bıçaklamakt'° 
Terzi Necmi ve Mehmet 
sonra tevkif edilmişlerdir• 

Bir yobazın tef 
Son olarak Mene 

kaldıran tiplerden Ne 
met isminde bir kaçak 
na verecek tekilde b • 

maktan suçlu olarak ~_.. 
rilmiş ve görülen lii~ 
Mebmed tevkif edilJ11° 
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Polonyadaki S ovyet böl-1 ~il'~. Ş~fimizin. 
• • • • dunku zıyaretlerı 

gesını Almanların ışgalı Aak.,. , 30 ı Hıı-i muluıbi· 
Fevkalade hadiseler bekleniyor 

Londra: 30 (Royter) - Galiç· 
Janın muhtelif noktalarında Alman 
zabitleri ve askerleri bulunmakta· 
dar. 

Luvov'lu birçok kimseler buna 
şahid olmuşlardır. Büyük Alman 
kuvvetlerinin Polonyada Sovyetle
re ayralan kısımlara birleşdikleri 
artık su götürmez bir hakikat ha . 
linde bulunuyor. Bu vaziyet, bu 
nııntalcalarda fevkalade hadiseler 
vulcuu melhuz olduğunu göstermek· 
dedir. 

. Londra : 30 (RoJ'ter) - Son •a 
21.}'etler, arbk Galiçyada Alaan kıta 
ntı bulunduğu hakkındaki hı berleri 
teyit etınektedir. Alman müfrezeleri 
ceaubı Galiçyadaki demiryolunu işğal 
etmiş ı\a4i .. ·ettcdir· Buralara kullivet l' J ~ 

1 •iktarda asker 'Ye motorlu kuvvet 
göllderil mili tir. • 

. Alınan tayyarelerinin 
tıcaret gemilerine hücumu 

1 

Londra : 30 (Royter) - Alman 
tayyareleri 18 lngiliz gemisine hü· 
curn etmiştir. Fakat bu gemilerden 
hiç biri hasara uğramamış ve bat. 
nıanııştır. 

Son iki gün içinde 3 Norveç ve 
bir letonya gemisi batmlmıştır. 

TOPRAK AL Ti SERVETLERi 

Romanyada Almanyaya 
petrol sevki hazırlığı 

Londra : 30 (Royter) - Romen 
petrollerini sevlcetmek üzere Alman 
lar Romanyaya vagon ve bisoo gön 
dermişlerdir. 

Garp cephesinde vaziyet 

Pariş : 30 (Havas) - Garp cep 
hede umumiyet itibariyle sükun var 
sada tayyare ve topçu faaliyeti ol· 

maktadır. 

japonya ve komünistlik 

Londra : 30 (Royter) - japon 
yanın komünistlik aleyhinde yen~ bir 
bloka girmiyeceği söylenmektedar. 

Polonyada işkenceler 

Londra : 30 (Radyo) - Polon 
yanm istilismdanbt'!ri 18,000 müoev 
ver Lehli öldürülmüştür. Polopya 
ve Bohemyada işkenceler aklın al· 
mıyacağı şekildedir. 

Eski Taşyağı 
. Beşeriyet tarihinde petrolün ömrü bir asrı bile doldurmaz. Mama· 
fıh tslcilrein (Taşyatı) dedikleri petrol yeni bir Akeşif değildir. Bakudak! 
kuyular kadim devrelerdcnberi maruftu. Hatta Asuriler, Mısarhlar, eskı 
~unınhlar ve Romahlar petrolü bir ıenvir vasıta11 olarak kullamrlardı; 
~~entoya harç diye katarlar, mumyaları yapmak için keza petrolden 
ıstıf adc ederlerdi. Şimal Amerika yerlileri de, vücudlarım cilalamak için 
Petrol ıürünirler. bu maddeyi muayyen hastalıklarm tedavisinde kula· 
lanarlardı. 

1826 Senesinde Hildrett 11imli bir Amerikah bu maddenin daha 
ıunıullü bir tenvir vaaıta11 olarak istimal edilebilecetini ileri sürdü. oı.. 
yo'nun müıtıkbel köylerini bununla aydmlatmak mümkün oldutunu ileri 
eiirdü. 

Amerilcada bir asır evvel birçok dükkanlar ve detirmenler petrol
le avdınlatalıyordu. F ökat tasfiye edilmemiş olan bu petrol fena koku 
netrettiti için henüz evlerde kullanalmıyordu. 

_ lıtc bundan doJayı petrol (kömüryatı) nın keşfine kadar taam· 
mum edemedi. 

1140 da kömürden taktir edilen (kömüryağı) piyasada satılmakta 
olı~ (Balinayatı) yerini tutmata başladı, Tecrübelerle anlatılıyor ki pet· 
rotu taıviye etmek suretilc kömürvatından daha elverişli bir surette 
enviratta kullanmak mümkündür. Bundan sonra petrol sarfiyata arttı. 
1
859 da Penıilvanya' da büyüle bir petrol şirketi kuruldu. Bir çok kimse· 

ler bu - d · ı ld . yuz en mı yoner o ular. Bu tarihten on sene sonra da Standard 
Oıt kumpanyı11 kuruldu. 

rimizden ) - lnönü bupn atla yap· 
tıklan gezintiden s-nra lngiliz Elçi
litine utrayarak lnfiliı BüyCık El· 
çisiyle görüşmüşler ve bir mü -\det 
istirahat buyurmuşlardar. 

Hariciye Vekilimiz dün 
Belgrada hareket etti 

Ankara : 30 [ Hususi muhabi
rimizden ] - Hariciye Vekili bugün 
lstanbula hareket etti. Saraçotlu 
Belrrada gitmektedir. 

Hariciye Vekilimiz, Numan Me· 
nemenciotlu ve hariciye erkim ta: . 
rafından teşyi edilmiştir. 

Türk-Alman 
ticaret paktı 

Alman fabrikalarının 
bir mümessili geldi 
lstanbul : 30 (Hususi) - Alman 

larla yedi buçuk milyon Jirahk bir 
ticaret anlaşması yapılmasana karar 
verilmesi Alman fabrikalanna ümide 
düşürmüş ve buraya yeniden mümeı 
sil göndermej'e başlamışlardar. 

Dün sabah Konvansiyonclle ge 
len Alman makine sanayii mümes
sillerinden Hombari anlaımas111m 
Almanya piyasalarında çok memnu 
niyetle karşılandığmı ileride daha ge 
niş bir anlaşm~ için bir adım teşkil 
edeceği kanaatinde olduğunu Tür
kiye ile ticari münasebellerin yenid• 
başlaması~• son derece ehemmiyet 
verilditini söylemiştir. 

Daha bir çok Alman firmalarr 
nm bugünlerde mümessil gönderme 
leri bekleniyor. 

Ziraat Umum müfettişi
nin Manisa tetkikleti 

Ankara: 30 (Hususi muhabiri• 
mizden) - Alman malumata röre 
Ziraat Umum müfettişi Bay Abi· 
din Ege Manisa mınbkumdaki yelli 
fidan lıklara teftiş etmektedir. 

Vatandaş 1 
Hava Kurumuna aza ol 
Hava kuvvetlerlmlzln ço
ıaımaeına yardım ediniz 1 

Mürettip alacağız 
Matbaamazın gazete kısmmcla 

çahşmak üzere bir mürettibe ihti· 
yaç vardar . ;ldarcbanemize 

racaatlara. 
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l;rgani Bakır 
madenimiz 

( Birinci sahifeden artan ) 

motitlerinden, •apur ka:ıanlarandan 
da, mermi kovanlarından vf ak. tefl'k, 
fakat lusumlu daha bir 'Ok :ııeylerden 
de mahrum kalmıf sayılmazlar mı ? 

Islak bir baya: ya~mur, sulu sep 
ken Ye kar sanki aralarında zamanı 

payla :ımıyorlar· Dik bir yol, şark 
toroıılarından birinin eteğinden uzun· 
ca bir köprU ile suyu aşıp döne yuk. 

sele, otomobil dizisini Madene dogru 
göturUyor: Kasabadan geçip dönemeci 

zor kıvrılıyor. bir kol gibi tepeye 
dovu kalmış olan dar ve ka,ygaı1 yo· 
ku,un haşlang1c1dda kalıyoruz. Bakır 

.ıengindeki yumuşak çamurlara bata 
ÇJka tepeye kadar .vayan .vUrUmekten 
başka çaremiz ynktur. Ye, nefe!I ne· 

feae, işte tepl'nin u~tundeyiz. Milli 
Şefemiz . Maden üstu adı nrilen bu· 

radan, aşağıdaki kademelerde dolup 
boşalmakta olan dekovil vagonlarının 
hareketli çalışmaları çnktan tetkike 
ba,lanmıştır· 

- İki buçuk mil.von ton kalkopi
rit, -re yuzde sekiz hesabiyle iki yU:r. 

hin ton ~af bakır! 

Aynkl11.rımız altınıia gl'niş aıtzmı 

açwıış olan çukurla ciYarındaki hazi· 
•enin rakamla ilk ifadesi budur. Fa-

kat Ergani, altın magaza, Keltepe, 
Habere ve Ju.ıtepe madenleri ile in
lcişaflar devam ettikçe bulunabilecek 

mldenleri neden hl'saba katmamalı 
Tt burada bakırın yirmi otuz sene 
so1tra tukeneceıtini nedö>n sıtnmalı ? 

Ergani bakırları, hiç şUpesiz, bu 
bavl\lin ormanlarını .viyip mahYetmiş· 
tir. İmparotörluk devrinde elli kilo
mt"tre öteden hayvan sırtında ndun 

ıe-tirilerek buradRki iptidai fırınlarda 
yakılıp madenin eritildiğini ve yUzdc 
75 saf bakır çıkarılacak Toknt iza-

behane!ıine gönder!ldiğini or1tdıın s:ım 
sun yoli_yle ihraç edildiğini biliyoruz. 

Cihan harbinin sonlarına doğru, 

İtibarı · Milli Banka .. ı Ergaai imtiyazını 
alarak 0/o50 si alınanl:ar tarafından te
min olunan Uç mil~·on serma_yeli bir 

firltet kurda ve 1 Q27 deki birle~mede 
"Ergani bakırı Turk Anonim Şirketi,, 

ndeki hissesini de İş Baakasına de,· retti. 

Bakır· cevber halinde mi, y oksa 
tasfiye edilbikten sonra mı ibraç l'" 
dilmeli idi "? Zaımedilir ki " Ergani Ba· 
kırı Turk Anonim Şirketi"ı izahehanç 
tesisi ve ;,}ritecegi cevlaer miktarına ait 

parogramı tcsbit etmek İçin ti 1!)34 
•enesine kadar dUfUnmUf, vakit kazan· 
mlf, yeni .Yeni faaliyet planları hazır· 

larken harp sonunun yuksck fiyatların· 

dan istıfade maksadi.vle çıkardığı C f' 

Yberi dış piyualara sevk ile iktfa et· 
mİftir. 

Nilaayet ikinci heş yıllık endustri 
planında yer alan Ergani bakırları 

Alman sermayedarlarına sekiz yuz el 

li bia lira verilip millileştirildikten 

Ye Etibankll devredildikten sonradır 

ki buk6rnetin eline geç.:uilmiş ve şim 

di k"'rfımızda yükselen fabrikaların 

klll"ulmaları müyesser ol~uş Blister 
hakırı i~tihsalinc de 1939 içinde baş· 
lanmışhr. 

- Blister bakırı nedir ? 
- Ergani bakırından nasıl istifa. 

de ediyoruz ~ 

Bunları da anladığıra kadar anlat 
aağa çalışnC"ağım. 

- Ulus -

Zannedildiğinin pek aksine 

ilkbahar Finlandiycı'aa. Sov~etl 
1

için daha kötü bir mevsim olacak 

al: 
Finla.diyada~ nehirde kereste 

(Palr - Suar' dan) 

O rtarikda, Finland:ya harbine 
Kinunuevlde başlam ıı k suretıle 

$talinin izah edilemiyecek bir hata· 
be diişmüş olduğuna dair manasız 

fik ir dolaşmaktadır. Bunun müte mmi · 
mi olan diğer yeni bir fikir de doğ 
maktadır: 1' ızıl ordunun ilk baharda 
daha müsait hava şartları içinde ye· 
ni bir taarruza geçf'cegi fikri .. Finlan· 
diyanın arazi ve diğer hususivetleri
ni hiç n ;ı 1arı itibare almıyan bu gö
rüşler sadece bugün en ehemmıyetli 
blr mesele olan Fınlandıyaya yardım 
işini bozmak mak~adıle o r ta)a atıl

makdadır. Bunun i çindır k ı , vaıiye ti 

izah etmek herhalde fayd u lı ol, cak
tır. 

Mevcurl b(itiirı delıl lt>r g österi
yorki, Stal n ne fın lan d iyada nede 
başka bır yerde harp e tmek niyetin· 
de değildi. Fakat buna rağmen ba· 

{glYJydu klarımaz -- -
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~ ki" • , na ıyatı ım-
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~ saçan epide-

l miler yapa

c&ktır. 
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sil bir askeri gezinti ve kısa bir iş
gal hareketi için dahi Stalin Finlan
diyada en münasıp, nakliyat ıçın en 
kolay olan mevsimi seçmiştir. Hatta 
yukaroaki fikirlerin aksine olarak 
( General Kış ) onun lehine ola
rak bu yıl daha evvel işe müdahele 
etmişt ir. Stalin bu sahada h ıç bir 
ha:a i~lemiş değıldir. 

Fınlandiya da, Rusyada olduğ'U 

gibi hakiki yollardan mahrum olan bir 
memlekettir. Halk burada, sayısız 

gö ller ve nehirler üzerinde hafıf, 

taşına bilir ve çok doğru vasıtalarla 

nakliyatlarını yaparlar. Nakliyatın 

fa1.lalaşdığı mevsim ise bu göllerin, 
nehirlerin donmağa başladıtı birinci 
ve ikinci teşrin aylarından itibaren 
başlar. Bu mevsimde fski, köpek ve· 
ya ren geyi~i koşulu kızaklar vasıta
s ıl e halk yüzlerce kilometrelik yolu 
kat edebilir. Binaenaleyh kış bu mem 
lekette nakliyat mevsimi dolayısile 

Berlin'o mahkum spikeri 
Berlin radyosunda arapça spıkerliği yapan Yunusül Bahri, vatana iha

net suçundan Bağdad hükümeti tarafından idama mahküm edilmiş bir kim
sedir. 

Bu adamın bütün hayatı Mısırda çıkan As Sabah isimli gazetede neşro
lunmuştur. 

Almanyada " Iraklı seyyah ., namile maruf olan Yunusül Bahri lnı-iliz 
konsülü katledildiği zaman Musulda bulunuyordu. 

Bu suikasdla alakası oldutu hissedilince, Kahireye kaçmış olan Yunu· 
sül Bahri oradan da Amerikaya geçmişti. 

Mısırda bulunduğu zamanlar kendisine Berlin radyosunun şark neşriya
nı idare etmesi teklif olundu. Bahri bu vazifeyi ayda (6000) naark ücret 
ukabilinde kabul etmiş ve lna'iltere, Fransa ve müttefikleri aleyhinde kon

' rarıı;lar hazırlamata başlamıştı· 

Fak t nazi şefleri keu disine bu vazifeyi çok gördüklerinden yalnızca 
spi.cer olarak kullanılmasına karar vermişler ve ayhtını bin marka indir· 
mişlerdi. 

Harp başladığı zaman, Yunusülbahri Almanyadan aynlmatı ihtiyatkir 
bir tedbir olarak kabul etmiş, fakat Gestapo buna!mini olmuş ve böyle bir 
tetebbüsün ölümüne sebebivet verdiiirti bildirmiştir. 

Bugün Yıınusül Bahri rc.:':!yn neşriyat merkezinde hir odada yaşamakta 
ve daimi kontrol altrııda buluı ciunılmaktadır. 

Alman hükümetı atlığın. da kesmiş, yalnızca gıdasını temin etmete 
başlamıştır. Bur.dan başka evvelce altı bin mark vaadedilmiş olan konfe. 
ransçıya günde on iane sigara verilmektedir. 

(Paris • Soir) 

en büyük ticaret zamanıdır. 

F inlandiye en kalabahk ID 
larda bilhassa sııhillere 

oldukca iyi bir yol şebekesi 
ğ'a muvaffak olunmuştur. fak•. 
ya tarafında ise böyle deti 
Finlandiya ya doğ'ru olan Y 
man yok gıbidı r. Sınaneleyb 
ordu finlandiyayı istili için 
dondan istifadeye mecburdu. 
ilk baharda karların erimesi, 
rın çozülmesi memleketi 111 
bir bataklık halıne kor. NisanaO 
sından itibaı en yol namın• 
kalmaz. cüzi miktarda yapdall 
liyat •se cıncak nehirler vasıta 
pılır. Bu mevsimde ne tank, 
torlu topçu kuvvetleri ve ne 
mobil kolları için hareket im 
mamile ortadan kalkmış olur' 
bu ınev,;im hava kvvwetleri · 
saittir. Fakat Rus tayyarelerill 
diden iş göremiyCCl'!k vaziy• 
müş olduklannı görüyoruz • 

Bundan başka kısa bir Y 
ka çeşid mahzurlarda beraber 
rir. Bu tarihde birden bire 
sivri sinek ve diter hatarat · 
ra ve hayvanlara kMsı haki 
bela kesilir. Kış gelinceye k• 
binniksiı durmanın imkinı yO 
şartlar şiddetli bir epidemi 
tifüs ve Skorbut zayıatlarını 

M edeni milletlerde kaim 
Skorbut fimali Rusyad 

yada salgın b ir halde bulun 
Murmansk şimendöfer hattı 
binl~rce amele bu hastalıktı• 
tür. lklım sıhhi ıartlar ve fi 
tinin bu hustahlda büyük bır 
vardır. Kızılordudaki sıhhat 

işinin noksanhtı, Sovyet Rus 
tık meşhur olan ıcıdasızlık. bd 
lığ-ın süratla yayılmasım ve 
nı mucip olacak ve Kızılordıı 
yük zayiata uğratacaktır. 

Kızılordu bütün yiyecefi 
A"ini arkadan getirtmek mecb 
dedir. Çünkü ancak Finlandi 
lık ve Rengeyiğ'i eti bua.biJir. 
Finlandiyalılar Ren ailll~pini 
likadan İsveç hududl8*tıil 
müşler. Ve bu hayvanlann 
yük bir kısmıda top ve silllt 
!erinden dahile doğ'ru kaç 

••• D ahilden yiyecek ve rrt 
da ancak bir t'k f 

hattiyle gelebıli r : Jlletrograd 
mansk hattı ile 1~00 kilom• 
luğ'unda olan bu ha t tı çok 
uçarak tahrip etmek Fin t' 
ri için hiçte zor bir iş ohıll 

Finlandiyı1daki vazıyetill 
tahlil ve tetkikten alman D 
noktaya varmaktadır : Sa ... 
ıılmaz yerlere yerlqecek i 
va müdafaaıu Sovyet havı 
rini kolaylıkla sakat bir b 
bilir. Diter taraftan fi 
zamanında verilecek bir k~f 
yare onların düıman o_rd~..M 
darbeyi vurmalarına m~:.. 
tir. Kışın oldutu gibi ilk 
yazında Finlandiya için eD 

korkunç silah tay yaredir· 
Finlandiyaya yapılacak el' 
f aydah yardım bu sa had• 
Sovyetlerin Finlandiyada ki 
biyete utramaları iıten bile 
Yahmı. komıularanın v~ 
landiyaya yardım iç·n ça 
maları ıazur.dır. 



Kaıılatıırnızda 
y,e f li•l~vleri 

Haber aldığıiftfn göU, f>lftimif 
bu yıl yurdda •r çok Yerlerd 
laa hallcevleriıiriz için Yeni b"e ~çı 
· . k ınaıar ınşa ettırecc t r. yeni gü 

1 
b' 

ra kavuşacak lıalkevl .ze ınala· c L erı arasında ey.an, Osmaniye D" t 1 
dır. ' or Yo da var· 

ıı j Halk par· 
Of bu nıu r. ı~ı genel aelcreterliği 
-"" azzam ışı en kı b. 
·~ da başarmak üzer a ır zaman 
t ve - .. .. e programlaşmış 
.,. ~ onumuzdeki sene 50 . k 
ar 15 i ·r sı aza .ve 

6 vı ayet merkezinde olmak -
re 5 hallcevi b' uze 
de ilcmaı· . ınasının senesi için 

ıne a.t haz 1 ki 
41U~tır. ır 1 ara başla· 

Bir katilin tevkifi 
Şambayat k- .. d 

banca ile ağ oyun en Aliyi ta-
ır surette 1 auçlu olar .. k . yara amaktan 

1( aynı köyden D 
artal tevkif d'I . . uran 

e ı mıştır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün ök _ .. 
men bulutlu h hg. Yuz.u kıs· 

. ' ava afıf - ~ 1 tnııtir. En k ruz.gar ı geç• 
ço sıcak 16 d • 

erece idi. - -
Fransız haşvek ·ı· . .. h. ı ıuın 

rnu ırn bir nutku 
- Sirınci ıahifcd 

en •rtan-
8undan f\onra 8 

haç ve oraklı lı lfvckil, xaırıaıı 
kilmek ve F 'tıyratın Fransad 
iç· ransayı 'k· a çe. 

ın ne kadar 1 ı ıye ayırnıa' 
rrıuvaffak ol ça ıştı~ını fakat " .~ 

arnad1x. .)Ur:a kın ancak p 1 ısını, bıı iki b" 
o onyad coyra. 

tunu söylemiştir. a muvaffak oldu. 

Bay Dalad e ~ ~ 
Pagandasıııın Y , uçuncü Rayh 
zaaflarını marıasız ta Pro. 
lıllerle çolç açık bir ~ <lflarını vd 

gosteren b lısan ve d 
lelerle bitirmiştır: u nutkunu 4u cü~: 

- " Almanya 
etmiştır El minevr h 
<1· k . •nde 9İmdTk arbi k&yb 

ı uvvctlcri kal ı ı Y•lnız ı d 
h . mıştır F ııa • 
esınin on safı . tana~ cc • 

kuvvetıid ' l kadar arka p 
he de d ·~. leri Çc.:phe gibi o- safı da 

aıma b~ J <-*;!tı l!e 
; lık dün oy e kalrrıatıdır 

1 
P 

.,,_. yasını in l · ıısan. 
rnak için böyle sa~ ık Şerefiıı; luriar. 

~ .. ı 2ımdır uvvetli kA•...... 
1
• 

~ • ,. wı, •nı<: a-

·~ 
t Sovyet - Fin 

~~ < h!troi 
&rinci ... h'f d 

. - ı e en t o'! •nland' ar an ) 
r •nd •Y•daki Sovyet d 

"I .lllbcri 120 OOo or usunun harp , eıııy0 F • ıay· t 
tad r · in t 11 verdi ti 

" 
1 boınbard 8fYareleride K 
L •man rouı-

f 01ldra : 30 ctrniıreıdiı. 
o ref•1'at d (Roytcr) V . a• !de 1( '" • gc - oroşı-

J . •reli \'c 1 llcrallcr oldutu hal 
ıatıftir, .-a,foga Cephelerine sit 

d' t . 
~ Zrnırdeki heyelan -Ankara : 30 (H "":' 

alümata 2'~ 1 uıust) - gelen 
ınt le Ore, Zlbirin Sümbüllü 

ı asında he 1 
borular ye 80 fazlata~mış ve 

•nı Patlatrnıştır, 

Türle sözü Sahife 5 

Sovyet Alman işbirliği 
Bu 
bir 

birlik 
inkişaf 

i~tikbalde nasıl 
gösterecektir ! 

j 
:lelzele mınbkalanndan, 
nakledilecek 9§to.tmenlet 

bbıefe mıntıkasın~ ~ 
dt ötrettllenlilc lapan öt•eaDHm~ 

Fransızca Le Temps gazetesi, 
Almanya ile Sovyetler birliği era · 
sında lngiltere ve Fransaya karşı 
mevcut olan işbirliğinin istikbalde 
gösterebileceği inkışafları daha ziya 
de Orta Asya istikametinde aramak 
lizııngeleccğinden bahseden başma
kalesinde Sovyetlfrİ şimdilik bu isti. 
karnette hareketlere pek hahişli ol· 
madığı yolunda bir mütelaa derme· 
Yen ettikten sonra Almanyanın Ga. 
liçya ve Romanya Petrollerini eline 
geçirmek mukabilinde Sovyetleri 
taaıamen lrarı, Irak, Hint istikame· 
tinde serbest pırakılacağı şüphesiz 
olduğunu kaydedıyor ve bu müna· 
sebetle diyor ki: 

- Bu istikamette hazırlanacak 
olan geniş bir Alman - Sovyet p 
lanı her şeyden ~vvel Sadioad pak 
tı ile karşılaşacf ktır: Vakıa Türkiye 
ile lrani Irak v~ Efganistanı birleş 
tıren bu pakt ne tedafüi, ne de te· 
ca~üzi bir ittifak muahedesi mahiye
tinde değildir. Arıcak kaişılıklı bir 
ademi tecavü:~ mukavelesine en iba. 
rettir; bir de harici bir tecavüz teh· 
likesi hılinde bu dört devlet kendi 
aralarında müşferek emniyet icaba. 
noktasından alınaı!ak tctbirler üze 
rinde İsf şare edece~ !erdir. 

Bun:fan başka dfüt devletin Av 
ıupada ait ihtilaflı meseleler karşı
!mda vaziyetleri de biribirlerine ben 
zenıez Zira Türkiye (ngiltere ve 
Fransa ile Balkanl..ırın v~ Akdenizin 
st t .. k 

a u osu esası üzt·rmde müttefiktir. 

birinin verditi malümata göre aske. 
ri mütehassısların kanaati şudur ki, 
Sovyetler birliği tarafından lrana 
dogru yapılacak bir taarruz hareke· 
ti Türkler ile müttefiklerin bu cep
he-ye kuvvetlerini toplamak İçin o· 
lacaktır. Fabt diğer taraftan müş-
terek Alman - Sovyet kuvvetleri 
Balkanlar üzerine tazyik yapacak. 
tir. 

Bu takdire göre müt!efikler 
icabeden tedafüi tedbirleri alabile· 
cek vaziyettedir.,, 

Mevlüt 
Ankara Hakimlerinden Ada· 

nah Hasan Basri Erk'in babası so· 
fu bahçe mahallesinden Kasab 
Mahmut Erk ruhuna ithaf edilmek 
üzere hükümet civarında ki Memiş 
paşa camiinde (4-2-940) tarihi. 
ne müsadif önümüzdeki pazar gü

nü ö~le Namazından sonra Mevlüt 
okunacaktır. 

Bu mevlidi şehrimizin tanmmıt 
hafızları okuyacaktır • 

Herkes davetlidir. 

Seyhan Kı.ıılay merke
z1nden : 

Ambarlarımızda bulunan yiyecek 
maddesi ile kaza anbarlarımızda bu· 
lunup fakat giyilemiyeceic ve örtü. 
lemeyecek bir halde olan eşyalar kı 
zılay cemiyeti umumi merkezinin ol 
babdaki emir ve nıüsadeleri üzerine 
Şubatın birinci perşembe günü saat 
on dörtte müzayede suretile kııılay 
merkezi binasında satılacağı ilan o· 
lunur. 11382 

Irak lngilterenin mit efi..idir; doğru. 
dan doğru}a Aımc-.nya ile münase· 
bctt~rini kr.smişti r, Efganistan mu· 
harip taraflardan hiç birine mensup 

olnıarnakla beraber, nı'! f ranın, ne de ----------
~akın lllaruz kalar.a ~ı bir taarruza 
b arşı kayıtsız olmaz: frana gelince, 

u, Rusya tarafından (jtedenberi en 
~Yade ta zyika uğı C') an bir devlet· 
tır. 

Deyli Telegr?.ph gu~tesi muha. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye kapısı civarında 

Yeni eczahanedir 

------......... ..-. .... ·---·----------------~ 
RA • 
ıvıulı\ert~m müşterilerimize 

l~kenderunt~~ Şark yağları Şirketi Fabrikasının 

Rafine •edilmiş '!! emsaline üstün 

pamuk y agları ve sabunlari geldi 

- . 
ıyı ve temiz mal Uygun fi at 

Mür acaal yeri : Sabri Güt, Borsa 
No. 12 

Depoıu : Abidinpaşa cadde~!, Not..:r sır211. 
11381 1-15 

rin vaziyeti ile Vekalet y~ 
likadar olmaktadır. Yeni verilen 
bir emre göre, bu gibi ötretmenle· 
rin aile vaziyetleri dikkate alınarak 
arzu ettikleri Vilayetlere nakilleri' 
karar altına ahnmııtır. 

Yalnız diledikleri viliyctlcrde 
yer buluoamıdıtı takdirde ya sıra 
bekliyccekler yahut o Vilayete en 
yakın bir vilayette vazife görecek· 
lerdir. 

Ankara: 30 (Hususi) - Sivas· 
da bugün tam ] 5 de hafif bir zel· 
zele oldu hasar yoktur. 

RADYO 
Bugünkü Program 

TüRKlYE RADYO olFüZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Her gUn yalnız kısa dalga 31,7 
m. 9465 kc/s postamı.zla nefl'edilmck• 
te olan Yabancı dillerde Haberler 
saatleri aşağıda gösterilmiştir. 

lranca Saat 13,00 ve 18,45 de 

Arapça ,, 13,15 ve 19,45 de 

FransızC'a ,, 13,45 •e 20,15 de 

Çarıamba - 311 1 I 940 

12 30 

12.35 

12.50 

Progranı, ve Memleket Saat 
Ayarı 

Memleket saat ayarı, Ajana 
ve Meteoloji haberleri 

TÜRK MÜZiCi (Pi·) 
13,30-14.00 MÜZiK :Küçük Orkest. 

12, '30 

18.05 

18.55 

19.10 

19,30 

20.15 

20.30 

21.00 
21.10 

21,30 

2'l.15 

22.35 

23.00 

ra. (Şef : Necip Aşkın) 

Program ve memleket saat 
Ayarı 

TÜRK MÜZiCi 
Çalanlar : Vecihe, Rüşen 
Kam, Cevdet Çatla, izzet· 
tin Ôkte. 
1 - Okuyan : Mefharet 
Sağnak 

Serbest Saat. 

Memleket Saat Ayarı, A· 
J ANS ve Meteorolji Ha· 
berleri 
Türk m ü1iği : Fasıl Heye 
ti 
Konuşma (Dış Politika Ha· 

:diaeleri) 
Temsil: Bic DaDB M eaeleai 
Yazan : Saada Sayil. 
Sarbeıt Saat. 
Konutma ( ~aftalık Posta 
Kutuıu) 

Müzik : Riyaaeticü.mbur 
Bandosu (Şef : İhsan Kün
çer) 
Memleket saat ayan A· 
Ajans Haberleri: Ziraat, -
Esham Tahvilat, Kambıyo
Nukul Borsası (Fıyat) 
Müzük : Bach•ın Eserlerin
den (Pi·)~ 
Müzik : Cazband (Pi.) 

23.25/23.30 Yarınki Program, ve 
panış, 



Dünyanın En Büyük Aktörü 
CHARLES BOYEll ve Hırktilide Yıldız ANNA•LLA 

KLOD FARRER' in ÔLMEZ ESERi 

H A R P 
( SAVAŞ ) 

TÜRKÇE SÔZLO ve Sene'lia Ea Buyuk Bir Filmi Olan 
ŞU.eserler Şaheserini Y aratmı,lardır, Ba F nkAlide Filmi 

PEK YAKINDA 

Alsaray sinemasında göreceksiniz 

ALSARAYDA TANDA 
ButlUnwe Bu Ak.-m Bu.UR ve Bu Ak.-111 

1 

urmalar altında Cemile 
Türkçe 

Hurmalar albnda Cemile 
Tiirkçe 

ve Heyecanlı Meraklı Bir Filmi e Büyük Artist Mıuie Belle'in temsili 

Meşum Kadın Çingene Kanı 

Adana ilkokulları koruma birliği 
• • 

nızamnamesı : 

işi 

Batkan 
Yarbatbn 
Mühuip 
Ki tip 
Oye 
Oye 
Oye 

Adı ve soyadı 

Rifat Akyüz 
Mürşide Akyol 
Ômer Baıepez 
Rüstem Okan 
Sım Gökmen 
Hilmi özsüner 
Ômer Adli 

Adres 

Diş tabibi Abidin paıa caddesi 
Beşkinunsani ötretmeni 
Saatbane yananda tüccar 
Seyhan okulu baıötretmeni 

·H. mub11ebe Varidat Direktör( 
icra Memuru. 
Kapalı çarşıda tiiccar. 

Müzakere heyeti 
Z. Abdi Rena 
Hiisnü Yurtçu 

Tanus kapusunda eczacı ( Halk eczanesi ) 
C. H. Partisi dahiliye direktöri 

( Adana ilkokullan koruma birliği nizamnamesi ) 

Madde: 1 - Cemiyeti• Hı ve merkezi: 
Adana merkezinde bulunan ilkokullan koruma amıcı ile Cumhuriyet 

Halk Partili himayeainde ( Adana ilkolrullan birliti ) adı ile bir 8e11J1İyet 
kurulmuştur . 

: 2 - Birlitin merkezi Adına Cumhuriyet Halk Partisi binuıdır. 
3 - Birlilin her ilkokulda bir ıübeai bulunur. Şübeler bulundukları 

ok•lun ac.bnı t111rlar. ( Adana ilkolcullan koruma birliti Namıkkemil Şü
beli ) ıibi. 

1: 1 Cemiyetin ıayesi: 
A) Okuma çatmda oldup halde okula ridemiyen Yoksul çocuklarm 

okutulmaa ve iyi bir vataodq olarak yetiftirilmeli için ıereken tedbir
leri almak. 

Ziraat Bankası karşısında yeni açJ 
M. 1'AHSIN BOSNA BIRADE 

Ticarethanesinde 

GÜZEL UCUZ SACL 

1 - Yerli ve Avrupa Sobaları 
2 - Her nevi karyolalar 
3 - BİZERBA Terazileri 

4 - UNDERWOOD 

5 - FILADELFİY A 

Amerika o 
makin el 

6 - ERROR Kolay yazı yazma aleti 

7 - SAHiBiNiN SESi 
gramafonları, en yeni plaklar 

8-RADYOLAR 
MARKONi 
iN GELEN 

SPARTO 
MAREL 

Gibi Avrupa ve Amerikanın dört meşbu 
markasını görünüz ve dinleyiniz 

Muamele vergisi Kanununun bazı hüküml 

değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı 

ekıenmesine Jlair kanun 

Kanun No. 3766 Kabul tarihi: 5-J-l 

Neıri t•rihi: 15-1 

Madde l - 1 O - 5-1934 tarih ve 2430 sa11h muamel 
Kanunun ikinci maddesinin 3257 sa11h kanunla muaddel (K) fı 
gmdaki şekilde detiıtirilmiştir: 

K) 1 - Her türlü tutla ve kiremit 
il · Yumurta talqı, 
ili · Tomruktan biçilen kereste, 
iV · Fmnlar ve Ekmek fabrikalar1 

V - Münhas1ran muhitleri halkının kendi ibtiyaçlan içio 

leri hububat. (;tüten, fmnlara, un ve zahire tüccarlanna hubU~ 
meyen ve kendi hesaplarma hubu,at (;tütüp satmıyan yel.,, 
müteharrik valssız ve elekaiz detirmenlerle. muharrik kuvveti 40 
geçmiyen val11iz ve el eksiz motörlü detirmenler. 

Beş 11h beRd mucibince verfiden muaf olan detirm 
ihtiyaç için yaptınlan unla satbta Ç1kanldıtm takdirde Ticaret 
ca ve bulunmayan yerlerde belediyelerce tayin olunacak em•l 
meti üzerinden vergi alnr. Bu unları satışa Ç1karmak iıtife". 
arzetmeden evvel verıilİlli ödemete m~burdurlar. Bu mecl'd" 
yet etmiyenlerden vergi, iki kat zamla ve dotrudan dotruy• 
iresince tahakkuk ettirerek ahn1r. ,ı 

Madde 2 - Ayni Kanunun ikinci maddesine 29-5-19 
ve 3535 Aflh kanunla eklenen (R) f.kru qaiJdıki ıekilde 
mittir. ~ 

R) Muharrik kuvuet kullanmıyan ve en fazla ıünde afi 

raa müeueseler (tepme manalaldar hariç olmak üzere k 
çeken müeueseler İKİ uy111 her ne ol•ru olsun verıiye ta 

SONU VAlt 



. 

.. 
Tiirlctöıi 

8,30 da Suvare ASRi SiNEMA 
BU AKŞAM .,-

8,30 da 

senenin en büyük filmi -:- Sinemanın en büyük artisti 

HARRY PIERRE 

BAUR RENOIR 

TAÇLı CANAVAR 
ILAveTEN: 

RiNTiNTiN CASUSLAR PEŞiNDE 

GELECEK PROGRAM : 
Bu senen· 

ın en Çok ve en büyük 
muvaffakiy k 

et a:zanan şaheseri 

Cıkrnaz Soka 

. . 
t 

~Genç lb>üır ko~nn 
9llına11ııu 

Bugün . gündÜz 2.30 d; 

~ 1- Seviştiğimiz günler 2- Tarzan ve oğlu 
~ Telefon : 250 



, 

S.blfe 8 Türksözü 31 

Adana Borsası Muameleleri =I 
·-------~~--------------------------------· 

' 

En u - "-En Çok Sablan Mikdar 

11--..,,......-"'M'°:-. ·-_....---:..:..-.--·-: ~ :~~ •• Kllo , j GAZETıECILIK-MATBAAC 
Ma. temizi • 00 47'":00- ------ --11 
Koza parlat• , 44,SO 
ttapı mal-ı -=----·, "',-:;4~1:-so-

--~K~lev~ıaDd.----------1-;oo· 
... 1 

Klevland çitidi 4('2.:-:.S,----~-----1 

~ Y A P A C 1 _ - .~ 
..,_,~--------.------.-__:___.. ___ -=..--------------"'........._I,~ 

Beyaz . 
Sivah 

• ._ .... ______________________ ı._. ______ ..._ ____________ __ 

. ç c T 

Yerli •y emlfk. 
• •Tohumluk. 3,50 

HUBUBAT 
Butday Kıbrıs 1 -------

• Yerti 

• Men tane 
Arpa '4.50 
Fasulya 
Yulaf o 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 00 1 00 

UN 
Dört yıldız Salih 
üç ,, • 
Dört yıldız DoJnıluk 
üç • -- • 
Simit " 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç .. .. 
Simit 

Liverpol Telgrafları 
30 I 1 I 1940 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

-----------~1P_e~ne~~~n3t~m0 •-w-·e-,---------~--:---~ Hazır _8_ -•~=--..,.....-----=------ -------------- 7 97 Rayişmark 
Vadeli 1. ı_.,F=-r~an....;.k-(..,....,F=-r-an-s-ız~)--- --2-94 
Vadeli 111 -7-95 Sterlin ( ingiliz ) -S-24 
Hind hazır 7 158 Dolar ( Amerika ) 130 ı 19 
Nevyork 1 O 71 Frank ( İsviçre ) 00 00 

' 

Her çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar 

Herboyda OLiVETTi 
ı Yazı Makiı1eleri 

R.C.A. 
Marka 

• • • 
Getirilen yeni Dıakfı\~ r e TürlCsozü 111at 

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

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

vizitler, haritalar, planlar, mak
buzlar , her boy,fa defterler, 

Renkli afişler 

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

• 

11111111 

Türksöı 
Ciltha 

En modern vası 

mücehhez buluO 

Kitaplarınızı Şark ıcarı 
Avrupa karı nefis bir 

görmek istiyorsanız . 
Ciidhanesine gönderiDİI 

Zarif sağl• 

Bir cild~ bölgede anc 
sözünün sanatkar 111 

• eliod~n çıkabilir. ~ 

ilin 

Adana 
dan : 

askeri satınalma komisyo 

Cinsi Miktarı M. bedeli 1. teminatı ihale tarihi ' 
Kilo Lira Kr. 

Pırasa 20000 
Lahna 20000 
Havuç 5000 
Nohut 10000 
Ekmeklik 40000 
Un 

2170 

1100 
5300 

Kuru Fa- 5000 . 1000 
sulya 

Lira Kr. 

162 75 

82 50 
397 50 

75 

Ekmeklik 125000 16560 50 1242 14 
Un 
Mercimek 4000 540 40 50 

112/940 pe . . " . " . 
512/940 pı 

3/21940 culll• 

512/940 p• 

5121940 

6/2/940 S.11 

Radyoları 1 
Yukarıda cins ve miktarlan yazıla sebze ve iaşe maddeler~ ı 

men bedelleri ilk teminat tutarlan ile ~azarlıtı yapılacatı giin ~ 
karşılarında yazılmıştır. lıbu etzaklar pazarlıkla ahnacatand•11 

1 
Diinyamn en aatlam dayanaklı Gastolin kaynak çubukları 

te'minoth Radyo ta•irabaı 
Abidin Paşa caddesiade 

Muharrem Hilmi Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz• 

relcfon 110 Telgraf adresi: REMO Adaaa 

P oıta kutusu :60 

,,..------------------------------------------------

belli günde teminatlarile birlikte komsiyonumuza _ müracaatl•fl 
nur. 11397 

u.ami nqriyat miidiirii 

Macid Güçlü 
AMna Türaöd .. ..._ 


