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GO!'\DELlK SlYASt GAZETE 5 Kuruş 
9 K. Sani 940 Salı 

Fitılandiyanın neşrettiği tebliğlere •• gore: 

Şirnaı cephesinde Fin 
hakiıniyeti devamediyor 

Blltiln Sovyet taarruzları akim kaldı 
Londaa : 8 (Roytcr) ·- Sovyet 

ku,•vetleri dün üç ~mıntakada topçu 
ateşine devam etmişıeırtir. Kızıtordu · 
nun Kareli böl1esinde yaptıtı taarruz
lar pilskürtülmilıtür. Finler şark cep
hesinde mevzilerini tahkim etmişler· 
dir. 

Bir yirüyüş kolu i~ bir 'Sovyet 
mikire kolu datJhmuştır, Ric'at eden 
Sov~et knvvetleri telörfiiler çekerft: 
körunmata çahımaktaeır. 

Ari10poride bir hücum ya,.. 
Rus ordusu püskürtülmüıtür. 

Salladada kayaklı Sovvet müh'e· 
zeleri dat•tal~ ve yapılan çarplf· 
nıada 300 sovyet ölmüştür. Burada 
Finliler 14 mitralyöz ittinam etmiı· 
mişlerdir. 

Sovyetlerin sahildeki faaliyeti, 
girip çikan Fin ticaret gemilerine mani 
ol rnak t ır. 

Dün bütün cephelerde Finlandi· 
yalalar büyük faaliyetler gösterdi. 

Jlılli f;)e'im•z rela'·et s h l . . '> ıı ıc "' a asını a : /larnp olan f..rzıncana bnkıvor 

Sovyet tayyarelerinin Lahu ve 
ı ki küçük kasabaya yaptıkları hava 
bombardmanında iki kifi ölmÜf, 3 
k i şi yara lanmıştır. 12 sovyet tayya
resi düşürülmüştür. 

Bazı mıntıkalarda 
dün zelzeleler oldu 

Giden ekiplerin faaliyeti 
Ankara : S Hu u i m h b. . . 

den) l) u a ırımız 
- Un Bergamadn '-' i1'· "dd . ' ı oz!l.ntta 1 şı etlı Ankara ,.e bu b h l 

nı· d sa a z. 
ır e hafif zelzeleler 'oldu Du ı 

Şam z·ı d • • n n t • 
tu . ı e c Uç snoiye 'iUren ve kurul 

l ıle knrışık oldukça şiddetli bir zel 
ze e olmuş nda hasar 'yoktur. 

d Bugun A mas.) ndn 3,:>0 de sirldetli 
ve Un s-u~t ~O de hafif iki 1 1 
olmuştur. ze ze e 

Zelzele mınhkalnrınd"n b 
" l 1 " urn\ n ... e en mn ı1 mnt . • 
ler h h n gore, gönderilen ekip 
nıekt:r ven f a;ı;k bu~ Uk fanliyet göslc•r 
nı dindir e ehcdelerimizin ncılnrı 

ıne!le çnlışmnktndır. 

• 

lzmirde seller 
Ankara : (Hu usi 

den) _ il b ld muhabirimiz 
:ı er n ığırna ,. . İ . 

"dd l ... ore zmırd şı et i bir vaıı;mur eh· d ' c b" b , ı r e bu • k 
ır felaket dogurabilecC'k fb 5

1
u 

göster · t• '\.• n a ar 
. rnış ır. ı nğmur e nasında bora 

ıhalınde patlı yan cenup f ırhna ı ıı; 
aaı b. 1 sae· 

lar ıoa ar~ adeta snr nıı ştır. Sokak 
da scllerın yUksekliı:.i k k . . 

bulmu"tur ö ır ııantımı ) ~ . 

ltal) a llarıci3 e Ciyano 

Venedik mülakatı 
Roma ; 8 (Stefani) - Venedik te 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Bay Çemberlayn bugün 
bir uutuk söyliyecek 

Londra : 8 (Royter) - Çember 

!ayn yarin muharebe ve sureti ce· 

r eyanı hakkında radyoda bir nutuk 

verecektir. 

Helsinki radyosu Fin milleline 
yaptığı neş riyatta ~öyle dem iştir : 

" Mo.ılUp olabil irir' Fakat bizi 
mağlüp etmek için ._ imha etmek Ji. 
:ımdır . .. 

Radyo, bütün yurtdaş ların hare
kete geçmesini tavsiye ettikten sonra 
Finlandiyanın yıkılamiyacakını Söyle
miş ve ist ikbalde Fin şairlerinin bu 
devri bir şan ve şeref sahifesi ola-

( Gerisi üçüncü , ahifede ) 

Amerikan - japon ticaret 
paktının müddeti doldu 

Çin, Amerika, müracaat ederek, Amerikan - Ja
pon Ticaret ınuahedesınin yenilenmemesini istedi 

Şanghny: 8 ( Royter ) - Japon 
- Amerikan Ticaret muahedesi mUd· 
deti bu ayın ortasında n iha3·et bul· 
maktadır. Söylenildiğine göre Japonya 
yem bir munhede aktı için teşebbus le· 
r e Aeçmiştir. Japonya Amerikaya va 
ki mUrncant ında Japonya şarki Asyada 
yeni n izamı tesis ederken nl' Amer i· 
kan menfaatlerine asla dokunm iya· 

caktır. 

Alınan son malumata gör e, Ç in 
hukumeti Amerika hukumetine telgr af· 
ln mUrncanttn bulunarak Amerikan 

- Jnpon Ticaret muahedesinin yenilen· 
memesini rica etmiş , .e her za man ol· 
duğu gibi Amerikanın bu vak'a.da Çi· 
nin isteklerine lutUfka .ı Javranacagı · 

nı kaydetmiştir . 

Büyük Millet Meclisinde 

Ankara : 8 ( Hususi ) - Büyük 

Millet Meclisi bugün toplandı. Lük· 
scmburg Dukalığı tarafından gön. 

derilen telgraf . alkışlar arasında o · 

kunmuştur. Bu telgraf zelzele feli

keti münasebetiyle Lükseınburg Du· 
kalığı meclisinin tt-cssürlerini izhar 

etmektedir. 

Bundan sonra ruznamedeki işler 
müzakere edilmiştir. 



Sahıte : 2 

MEMLEKET MESELELERi 

Dış Ticaretimizde 
değişiklikler 

u hafca piyasa hareketlerin
den evvel~ dış ~ica~etimizde· 
ki tahavvuller uzennde dur-

mak lazımdır. Bundan birkaç gün 
evvel, bir ticaret heyetimizin ltalyaya 
hareket etmesi piyasada büyük bir 
alaka uyandırmıştır. Çünkü beynelmi
lel vaziyetteki tahavvül üzerine, Tür
kiye - ltalya ticaretinde seri bir inkişaf 
görülmüştür. Vakla harbin ilanından 

evvel de ltcılya Türkiyenin dış ticare
tinde ikinci derecede bir mevki işgal 

etmişti. Şimdi bunun daha ziyade a-e
nişlemesi muhtemeldir. 

Eyllıldan evvel harici ticaretimizde 
Almanya başta gelmekte idi. Türkiye
Almanya ticaret münasebetleri 31 
ağustostan itibaren kesildi~ zaman, 
bunun yerini kimin alacağı belli de
ğildi, piyasadaki kanaatlere göre: fn
giliz firmaları bu boşluğu dolduracak
lardı. Nitekim lstanbuldaki lngiliz ti
caret odası umumi katibi de yazdığı 
bir makalede bu hadiseden bahseder
ken, lngiliz f abrikalannın Türkiye 
piyasasını ihmal etmemelerini ileri sür
mektedir. Bu tavsiyelerden sonra gü
nün birinde lngiliz firmalarının piya
samızla daha geniş münasebetlere gi
rişeceğini ümid ediyoruz. 

811 hafta içindeki hadisr-lerden 
biri de, Türkiye - Yunanistan ara
sında yeni bir ticaret anlaşması için 
hazırlıklar yapılmasıdıı. Bir Yunan 
ticaret heyeti , bu maksadla Yunanis
tandan memlekeketimi:ıe gelmiştir. 

Heyet Ankarada alakadar makamlarla 
temaslara başlamıştır. 

Yeni bir ticaret anlaşması yapıl· 

masına intizaren mevcud ticaret an. 
!aşması bu ay nihayetine kadar tem
dit edilmiştir. Beynelmilel vaziyetteki 
tahavvül ü:ıerinc, ticaret işlerinin müş· 
kül bir sahaya girdiği malumdur. 
Böyle zamanlarda devlet ve komşu 
memleketlerle ticar! muameleleri ar
tırmak daha faydalıdır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gökyüzü kapalı 
hava hafif rüzgarlı idi. En çok sıcak 
13 derece idi. 

r 
YÜZ 

Harbin Avrupa kıtası üzerinde 
geniş bir şekil alması ve hatta Ame 
rikanın, Japon)•anın da netice itiba
riyle harbe iştirakleri ihtimali bile 
akla yakın görülmektedir. 

Bunlara bakarken son yüz sene 
iç:nde ehemmiyetli addedilebilecek 
kaç muharebe vukubulduğunu göz
den geçirmek te faydadan hali de
ğildir. 

Kırım muharebesi - ( 1854 -
1856 ) lngiltere, Türkiye ve Fransa 
tarafından Rusyaya karşı müştere· 
kcn açılmıştır. 

Şimali Amerikada geçen dahili 
muhareheler ( 1861 - 1865 ) 

Fransız - Alman harbi (1870-· 
1871 ) 

Türksözü 9 Kanunusani 1940 

, ' 
1 

D ç h a b e r O e r o 

' 
Feliketzedelerin üçüncü 

kafilesi dün geldi 

Kurtuluş bayramı 

münasebetiyle 

Tebrik telgrafları 
lielen beşyüz Erxincanh dün yerleştirildi ! K'"ım Ener - Beledi)e reisi 

Adana 
felaketzede yurddaşlara eşya tevziatı yapılacak 

Kurtuluş gününün yıldönümü 
münasebetiyle gösterilen temiz dur 
gulara teşekkür ve sayın halka re· 
fah ve saadetler temenni ederim. 

-----'----Erzincandan şehrimize yenilt> , -- - •• -- • • 
566 felaketzede daha gelmiştir; 15 Yuzbaşı Bu,man gıttı 
şi de hafif yaralıdır. Felaketzede va· 1 Suriyedcki Fransız ordusunun 
tandaşlar kendileri için temin edilen feliketzedelerimiz için hediye ettigi i•met lnönU 

Kasım Ener - Belediye reisi 
Adana 

odalara yerleşmişlerdir. Han ve o- eşyaları Adana valisine teslim etmek 
tellerde iskan edilen felakcizedele- üzere şehrimize gelen yüzbaşı But-
rin yuvaları kendilerine teselli veren man iki gün Adanada kaldıktan son 

Çukurovarun kurtulu~un 18 
nci yıldönümü münasebetiJe çekilerı 
telgrafa teşekkür eder, sizleri kut· 
lanm. 

ve baş sağlığı dileyen 'halkJa dolup ra Suriyeye dönmüştür. 
boşalmaktadır. Kızılay ve Milli yar· 
dım komitesinin yardımları haricinde 
kendi a"zularile halktan da buşusi 
yardımlar yapan hamiyetli vatan· 
daşlar vardır. Öğrendiğimize göre 
Mersine 183. Hataya 300' Antel>e 
de 108 felaketzede gönderilmiştir. 

Bu 'gün yeni kafilelerin gelmesi 
beklenmektedir. 

Vilayetimizin merkezinden oıül
hakatından f~liketzedelere yapllan 
yardımlardan nakdi yard.mlar istisna 
edilerek ayni teberrülerin şehri 
miıdeki felaketzedelere tevzi edil-

dilmesine dair baş Vekaletçe vila
yete mezuniyet verilmiş bulundu· 
ğundan bu husustaki emrin tatbiki· 
ne hemen başlanacaktır, 

Adana kadınlıjı 18 koldan 
harekete geçti 

Şehrimizde felaketzedelere ·bu· 
güne kadar papılan nakdi teberrula
rın miktarı 29,704 lirayı bulmuştur. 
Nakit ve eşya teberruları devam 
etmektedir. 

Aileler nezd:nde hazırlanmış 
olan 18 grup eşya ve çamaşır top· 
lamak üzere 18 mıntıka üzerinde 
dün çalışmağa başlamışlardır. 

Gençlerimizin tebriki 
lstanbulda, •Adana kız ve erkek 

l"sclerinden yetişenler cemiyeti,. ta 
rafından gazetemize çekilen telgraf 
da, gençler, Adanamn kurtuluş bay 
ramım tebrik etmekte ve adanahla 
ra saadetler dilemektedirler. 

YENi NEŞRIY~T 

Okul· Spor 
Okul spor mecmuasırun 6 ıncı 

sayısı çok istifadeli yazdarla ~olu . 
bir halde çıkmıştır tauiye ederiz. 

Ôlüm 

Ceyhanın değerli gençlerinden 
tüccar Bay Mustafa Akçalının eşi 

dün vefat etmiştir ölüye Tanrıdan rah 
met kederdide ailesine başsağlığı 
dileriz. 

Ceyhan gençlerinin .. . 
musameresı 

Ceyhanda evvelki gece Ceyhan 
halkevi temsil şubesi gençleri Vedad 
Nedim Törün (kör) isimli l.ıiyesini 
temsil etmişlerdir. Temsilde kaza 
kaymakamı, parti reisi, bilumum par 
tililer, halkevliler, memurlar ve ci. 
vardan gelen davetlilerle yüzlerce 
Ceyhanlı hazır bulunmuşlardır. 

T. B. M. M. R.-AlldUI· 
hallk Renda 

Kosim Ener - Belediye reisi 
Adana 

Adananın kurtuluşunun yıldönü· 
mü dolayısile aayın halkın hakkım· 
daki duygularına teşekkür eder ve 
saadet dilerim. 

Et 

B••••kll doktor 
Refik aa,dam 1 

buhranı 

Belediye ile kasapların 
ihtilafı halledildi 

Belediyenin et f narhını tenzili 
üzerine şehrimiz kasapları az et ke•· 
meğe başlamış, bu yüzden şehird~ 
et buhranı vardı. Dün ! öğrendiğir01' 
ze göre, kasap esnafiyle belediye 
arasındaki ihtilaf halledilmiştir. 

Bu günden itibaren kasap hafifi' 
de bol et satılacaktır. 

Eğitmenlere fidan te\'
ziir.e bugünlerde başla-

nıyor 

sene içinde Eğitmenler için Ziraat Vekaleti 
fidan göndereceğini öğrendik. Kö)'· 
!erde maarif ve Ziraat kalkınması i· 

Yunanistan, Portekiz, Japonya, ltaı. çin alınan esaslı teddirler arasında 
ya ve birleşik Amerika devletlerinin her köyde bir okul, bir köy korustJ ı- OONON MEVZUU 

Türk - Rus harbi 1877 - 1878 
Boer muharebeleri (1899- 1902) 

- lngiltere, Transval ve Serbest 
Orang hükumetlerine karşı 

Rus - Japon harbi (1904-1905) 
Birinci Balkan harbi (1912 -

1913 ) Türkiyeye karşı Sırbistan 

Bulgaristan, Karadağ ve Yunanistan 
tarafından açılmıştır. 

Cihan harbi ( 1914 - 1918) 

Almanya, Avusturya, Bulgaristan 

ve Türkiyeye karşı tarafta Fransa 
Rusya, fngiltere, Belçika, Romanya. 

bulundukları ve bir nümune fidanlığı kurulması 
jtalya - Habeş barbı ( 1936 ) muvafık görülmüştür. Bu husust• 
Çin - Japon .harbi ( 1937 ) bu- vilayet makamından gereken direk' 

tiflerin verilmek üzere bulunduğurııl harp hali devamdadır . 
ispanya dahili muharebeleri (1937- ve eğitmenlere tevzi edilmek üzere 
19 39) meyve fidanı gönderilecegini habet 

1939 . k J· h aldık, 
senesıne sı ışan cığer arp • • • ( 

hadiseleri de şunlardır · Almanyanın Talebeye terbıyevı fılmle 
Çekyayı , ftalyanın Arnavudluğu, JI 
Almanyanın Lehistanı işgali ve her Maarif dairt-sinin Gazi ilk okulull 
·· d ı t• t d k Ik kurduğu sinama salonunda talebeye 
uç ev e ın or a an a ması. b. ~ d f .. · ı 1ıe 

ter ıyevı ers ilmleri gosterı meı. 
fngilteıe ve Fransa ile Almanya başlanmıştır. Maarif dairesi yenide11 

arasında başlıyan harp. Rus - Fin 6 sıhhi film getirtmiştir. Karasille~ 
harbi . · veremle mücadele, oyun ve kaıııP1 * * * hıfzıhsıhhası gibi istifadeli mevzu!•~ 

ihtiva eden bu filmler temamen ye 
ni ve yerli mahdır. 
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Felaketzedelere 
yardım listesi 
Lira Kuruı 
29704 36 

Verenin adı 

Dünki yekün 

100 00 Belediye reisi Kasım 
Ener 

15 37 Belediye azasından Hil 

5 
mi Hulusi akdat 

OO Belediye müfettişi 
5 OO Yazı işleri müdür veki 

li 

7 52 yazı işleri memurJan 
10 00 Hecsap it -d- -mu uru 
12 45 .. .. 
3 

mea:urlan 
SO Tahakku memuru 

5 75 ,, it 

3 05 Tahsil memuru 
55 04 Tahsil memurları 
5 00 Zıbita müdür vekili 

53 59 " memurları 
25 99 Sıhhat memurları 
5 00 Emrazi zübreviye müte 

hassısı 

6 43 Emrazı zühreviye me· 
murları 

3 65 Et·· uv memurları 
22 50 '<anıra müdürü 
74 58 .. 

. memur müstah 
dımeyi 

~ 50 Baytar IDiidür vekili 
00 Temizlik işleri müd- -

20 20 " " uru 
4 ()() 1 f . müıtab· 

t aıye •miri 
JO 70 İtfaiye müstabd" · · 
30 00 Fen müdürü ımıynı 
44 00 Fer. şubeıi memurları 
2 20 Meıal salonu memuru 
: Mezat aalonu dellalları 

3S Bahçeler müCtürü 
24 16 B~hçeler müstahdemi y. 

na 
2 45 Darülaceze memurları 
2 75 D_arülaceze müstahdimiy 

nı 

3 40 Mezarlık müdürü 
15 20 Mc 1 k - . 
25 66 M_zar ı .mustahdımiyni 

uteferrık müstahdem
ler 

53 00 Temizlik . 1 . 
30404 36 U _ ış erı amelesi 

murnı yekun 

Not : Bi" evvelki sa d 
hibe Ramazan oğlunun Y~mızı· a Mev 
b .. 1 d eş ıra te 

crru ey c iği yazılmıesada b 
il" ı· ~ un un 

c ı ıra olduğu ve müretf h 
olarak b r ıp atası 
t h'h eş . ıra şeklinde yazıldığını 
as 1 ederız. 

Sovyet-fin harbi 
- Birinci sahifeden artan

rak y 
Laşatacaklarını kaydetmişf ondra . 8 (R ır. 

ralrnide F· ı · ı· oyter) - Soumo 
k ınıer 1500Qk" . . • 

uvyetini irnn : ışılık bir Rns 
tedirlcr. Rusy:d ettıklerini iddie etmek
leri veriliyor. a erzak kıtlığı haber· 

Almanlar, Finland· 
!arından dolayı iska d~yaya yaptık-
Jerini tehdit etmekte~ir•.na vya devlet-

Yeniden zelzeleler 
Ankara : 8 (Hususi) - - .. 

Boluda 1 o 28 l l d Bugun 
, , e ve Bayburdd 

vJ e 2,40 da lzmirdc iki hafif 1 a 
e olmuştur. ze ze-

Sahife: 3 
,, ... ._. ______________________________ iiiiiii ______ , 

1 Dünya halb>eırneırn 
1. 

L 

lngiliz ihtiyat tedbirleri 
Vesika ile iaşeye dün başlandı · 

Londra : 8 (Radyo) - lngiltere 1 
bugün iaşede vesika usulu tatbikine 
ba~lanmıştır. lngiliz matbuah bu ib 
tiyat tetbirini iyi karşılamaktadır. 
Esasen bu usulün ihdası ile halk bir 
darlığa girmiş detildir bu usul saye 
sinde herdürlü kaçakçılığın önü alın 
mıt ve umumi istihlak katiyetle anla 
şılmış olacaktır. vesika usulundan 
halle da müşteki değildir. 

Almanyada harp 
meclisi taplanıyor 

Bertin : 8 (0.N.B.) - Bitarafla 
ra karşı vaziyeti tesbit etmek üzere 
Berlinde bir harp meclisi toplana· 
caktır. 

Hindistana hitaben 
yaptığımız neşriyat 
Londra : 8 (Royter) - Türkiye Almanya felaketzedelere 

eşya gönderiyor 
Ankara : 8 (Hususi) - Fon Pa 

pen hariciye vekilimizi ziyaret ede 
rek Alman kızılhaçının feliketzede
lerimiz için tayyare ile sıhhi malze 

me sevkine hazırlandığını bildirecek 
tir. 

Venedik mülakatı 

Macar Hariciye Nazırı 
memleketine döndü 

- Birinci sahifeden artan -
ltalya hariciye nazın Kont Ciyano ile 
Macar hariciye nazırı Kont Çaki ara
sında vukubulan mülakat neticelenmif 
ve Macar hariciye nazırı Budapeşteye 
dönmüştür, 

Bu mülakat hakkında hükümetin 
neşrettiği resmi tebliğe göre, iki dev· 
let adamı, iki hükumet arasındaki 
noktai nazar birli~ini müşahede et· 
miştir. 

Cıyano • Çaki mülakatı siyasi 
mahafilde günün mevzuudur bu gö
rüşmeler esnasında sovyetlerin kar• 
patlara yerleşmesi, alman - sovyet 
münasebatı, Yunan . bulgar münase 
batı Avrupa ve cenubi şarki Av 
ruka vaziyeti gözden gaçirilmiştir. 

Kozanın felaketzedelere 
yaptığı yardımlar 

Kozan : 8 [ Hususi muhabiri· 
;izden ] - Yer sarsıntısı felaketze· 

elcrine kaza halkı tarafından 1000 
ve belediyeden 500 olmak üzere 
1500 lira gönderilmi~ti. 
_ Bugün: 28 lira dahiliye ve husu 

sı. muhasebe, 45 lira 50 kuruş adliye 16 
l~ra 50 kuruş maliye, 3 lira tapu, 5 
lıra baytarlık, 23 lira hükumet tabi· 
bi, 102 lira 51 kuruş ilk mektep 
muallimleri ve hastahane ve 276 Ji 
ra 50 kuruş halkın teberruatı ki cem 
an 500 lira daha Kızılay umumi mer 
kezine gönderilerek kazamızın nak
di yardımı 2000 liraya iblağ edildi. 

radyosunun Hindistana hitaben zel· 
zele münasebetiyle yapbğı nefriyat 
bütün Hindistan radyoları tarafından 
alınmış ve tekrar neşredilmiştir. 

Devlet Deıniryolları A

dana İşletme Müdürlü
ğünden: 

Adana - Ankara Arasında mü
tckabilen her gün işlemekte olan 
409/60-J/709 ve 71016101410 Nolu 
katarlar S.1.940 Tarihine müsadif 
Cuma gününden itibaren haftada 
dört güne 

0

indirilmiştir. Bu itibarla 
Adan•dan Cumart~si, Pazartesi, 
Sah ve Perşembe; Arıkaradan da 
Cumartesi, Pazar, Salı Vt>. perşembe; 
günleri hareket etm~ktedir. Sayın 
halkın malumu olmak üzere ilan 
olunur. 

11324 7-9 - 10 

Adana Belediye Ri -
yasetinden: 

1 - Kuruköprü - Hacıbayram 
kuyusu arasından yapılacak olan 
lağam inşası açık olarark eksiltmee 
ye konulmuştur. 

2 - Bedeli keşfi ( 790 ) liradır. 
-3 Muvakkat teminatı ( 60 ) 

liradır . 
4 - ihalesi ikinci Kanunun ı 2 

inci Cuma günü saat 14 de beledi· 
ye encümminde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Belediye yazı 

işleri kalemindedir . isteyenler ora· 
da görebilirler . 

6 - isteklilerin ihale günü mu
vakkat teminatlariyle birlikte muay
yen saatte belediye encümenine mü. 
racaatları ilin olunur. 

10284 27 - 31 - 5- 9 

Çörçil cephede 

Londra : 8 (Royter) - logiliz 
bahriye nazın Bay Çörçil cephede 
İngiliz kıtaatrnı ziyaret etmiştir. Ha 
vanın fenalığı yüzünden nazır bir 
k111m askeri zizaret edememiştir. Sil 
yüzünden mukarrer olan hava ma
nevrası da yapılamamıştır. 

Fon Pepen 

Roma elçiliğine tayin 
edileceği şayiası var 

Roma: 8 - Roma diplomatik 
mahfillerinde söylendijine göre, Al 
man~anm Ankara büyük elçisi Fon 
Papen yakında Roma büyük elçili
tine tayin edilecektir. 

RADYOI 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 

POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Her gUn yalnız Jusa dalga 31,7 

m. 9465 kds postamızla neşredilmek· 
te olan Yabancı dillerde Haberler 

saatleri aşağıda gönsterilmi~tir. 

İranca Saat 13,00 ve 18,45 de 

Arapça ,, 13,15 ve 
0

19,45 de 

FransızC'a ,, 13,45 ve 20,15 de 

Salı 9 ı 1 ı 940 
12.30Program , Memleket Saat Ayarı, 
1'.:!.35 AJANS ve Meteoro

12.SO 
loji Haberleri 
TÜRK MüZIGl 
Çalanlar: Cevdet Ko
zan, Reşat Erer, Rü· 
şen Kam, izzettin Ôkte 

13.30/14.00 MÜZiK: Karışık Hafif Mü· 

18.00 

18.05 
18.40 

18.55 
19.10 

19.30 

20.15 
20.30 

21.15 

zik (Pi.) 
Program, ve Memleket Sa· 
at ayarı 
MÜZlK: Cazband (Pi.) 
KONUŞMA (Ziraat Saati) 
Serbest Saat. 
Memleket saat ayarı A
JANS ve Meteoroliji Ha-
berleri 
TÜRK MÜZIGl: Klasik 
Program. 
Ankara Radyosu Küme Ses 
ve Saz Heyeti 
idare eden: Mesut Cemil. 
KONUŞMA (iktisat Saati) 
TÜRK MÜZİCİ : Karışık 
Program) 
KONSER fAKDİMI: Ha· 
lil Bedii Yönetken 
Müzik: Radyo Arkestrası 

22.15 
( Şef: Hasan Ferit Alnar ) 
Memleket saat ayarı, Ajans 
Haberleri: Ziraat, Esham-Bu gece nöbetçi eczane 

Yağcamii civarında 
Tahvila t, Kambıyo-Nutuk 
Borsası (Fıyat) 

750 parça eşya. Kozan ceza 
evinden yüz çift çorap ve halk tara 
fından verilen bin kilo bulgur üç b. 
~ilo buğday Sıvasa derdesti sevk~n 
hr· Nakdi ve a y n i yardım hara. 
retle devam etmektedir. 

Ali Nasibi eczahanesidir 22.3g Müzik: Opera Aryaları (Pi.) 
23.00 MÜZİK: Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program, ve Ka· 

E. K. panış, 



9 Kanunusani 940 

KÜLTÜR BAHia&.ERI : 

Macaristan'da 
maarif vaziyeti 

M acar Parlamentosunda Birle· 
şik Hıriş\iyan partisi mebus. 

farından Dr. Malcsay bir takrir ve· 
rerek Macar ilk okullarının inkışa· 
fmı bahsa mevzu yapmış ve Maca· 
ristanın bazı yerlerinde htnüz ilk 
tahsil hedefinin tahakkuk ettir ilme• 
miş olduğundan ~kayet etmiş ay· 
rıca bir öğretmene, 100 hatta yer 
yer 150 çocuğun isabet ettiğini 

ıöyliyerek ova mıntakasına hükii· 
metin dikkatini verm~si istemiş· 

tir. 
Bundan başka mebus, köylü 

halkın çocuklarının ayrıc amelt ve 
İş dersleri ile yetiştirilmelerini ve 
bunun değişiklik yapılmasını vt' ilk 
ıanıf farın üzerine bir nevi orta mek 
tr:p olan,, Bürger,, okullarinın iktı 
sadi terbiye veren mekteplere ka· 

bul edilmesıni ziraat okullarının da sa
yısının artırılmas·nı teklif etmiştir. 

Bu takriri cevab veren Maarif 
Nazın Dr. Homan nezaretin şim· 

diye kadarki faaliyeti ile ılkokulla · 
ra yt-niden 1819 sınıf ve son iki 
yılda kadroya 385 öğretmenlik ila. 

ve edildiğini söylemiş ve ümmilerin 
istatistiği üzerinde yapılan topla. 
maların da gösterdiği üzere son 
yıllarda müsait bir inkişafa doğru 

gıdildiğine ve 1930 da yüzde 9,3 

olan analfabetlerin şimdi > üzde 6,5 
e düşmüş olduğunu ve yakın bir 
atide bu nisbetin daha aşağıya 
ineceğini tebarüz ettirmiştir. 

Bürger okulları hakkındaki mü· 
taleaya tamamen iştirak edemiye. 
ceğini söyliyen nazır, bu okullardan 
ancak yüzde 3 ünün yukarı derece· 
li orta tahsil müessaselerine devam 
ettiklerini ve yüzde 14 r.ün de tal: 
meslek okullarına gittiğini söylemiş 
ve ziraat o',ullarının Bürger okulla
rından ayrı olarak inkışaf ettirile· 
ceğini san'at ve meslek okullarının 

tevsiine başlanmış olduğunu ilave 
ederek sözlerini bitirmiştir. 

ŞAKALAR 

Bir terfi 
Müşteri lokantada sucuk ısmar· 

ladı getirdiler kesti içinden et yeri· 
ne otomobil lastiği çıktı garsonu ça 
tndı : 

- Bu da ne ? sucuğun içinde oto 
bomil lastiği çıkıyor. 

- Bu terakkinin canlı bir misali· 
dir. Bayım : Atın yerini otomobil tut 
tuğunu gösteriyor. 

Elazık orta mektebi 
dün yandı 

Elazıg : 8 (Hususi) Elazık orta 
mektebinde çıkan yanğında mektep 
temaınen yanmıştır tahkikat yapılı. 

TürkSötü 

1 Haitnler •r••ınd• 1 

felaket karşısında 
aleminin büyük 

Sahife: .. 

insanhk 
alakası 

Türkiyenin şark vilayetlerinden ~ 
bir çoğunu sarsan, taş üzerinde taş 1 Mı•ır, lr.an, Suriye, Irak, FUl•tln gibi komfu memleketler-
bırakmayan, hanümanlar söndüren de yapılan yardımlar, TUrklyenln etrafını bir dosttuk hllesl 
zelzele felaketi karşısında, bütün in kufattlOını i•P•I eder. Şurasını sevınçle kayd•delfm ki, bu 
sanlık dünyasının, Türkiye ile bera· hllelnde genı,ıemekle ve arzın en uzak kö•elerlne kad•r uz•n 

b f b ld ~ .. .. m•ktadır. er se er er o u5 unu goruyoruz. 

M. F. Fenik Bu zelzele, bizim için ne kadar ı---------
b ü y ü k bir felaketse, bu yar 
dım tezahürleri de insanlık için o 
kadar büyük bir kazançtır. Milli te· 
sanüdün yanında, dünya tesanüdünü 
görmek, ?Q nci asrın insanlığından 

şüphe edenlere bir ders, bizim ya· 

ramıza şifalı bir pansuman, dostları· 
mızın bize karşı olan sevgilerine 
yeni bir delildir. 

Bize ilk elini uzatanlar arasında 
bulunan Romanya, felaketzedelere 

Türk -İtalyan ticaretinin 
büyük inkişafına doğru 

Bu 
ticaretinin 

genişleme Alman - Türk 
yerini alabilecek 

lstanbul: 8 (Hususi muhabiri 
mizden) - Tiryeste konsolosumuz 
Rifat sözen st'mplon ekspresile hal· 
yadan gelmiştir. 

Konsolosumuz bu günlerde An· 
karaya giderek hükümetle temasta 
bulunacak ve iki haf ta kadar bura 
da kaldıktan sonra Triyesteye dö 
necektir. 

Gelen diğer yolcu'ardan aldı· 

ğımız malumata göre, ltalyada Türk · 
lere karşı dostluk ve sempati eser· 
leri gösterilmekte ve ltalyanların 
harp aleyhtarlığı gittikçe kuvvetlen· 
mektedir. 

ltalyada evvelce harp ihtimali 
gözönünde tutularak alınan tedbir 
lerin mühim bir kısmı kaldırılmıştır. 

Şimdi bu memleketin her tarafın 
da sükunet hüküm sürmekte ve ita!· 

yan piyasaları, Almanyanın harp ve 
abluka tedbirindrn kaybettiği dün
ya piyasasındaki yerini ele ieçirmek 
üzere büyük bir faaliyete geçmiş 

buluomaktadır. 
İtalyanların daha ~imdiden bu 

yolda kısmen muvaffak oldukları 
bildiriliyor. ltalyanlar, Türkiyede 
evvelce Almanıarın alinde bulunan 
ticaret işlerini de elde dmeğe uğ· 

raşıyorlar ve bu maksatla Almanla· 
rın eski müşterilerile bir çok muka· 
veleler yapmış bulunuyorlar, 

Romaya giden ticaret heyeti· 
mizin temasları neticelendikten son 
ra derhal bu kontratların tatbikina 
başlanacak ve Türk - ltalyan tica · 
retinde şimdiye kadar görülmemi$ 
büyük bir harrket ve canlılık kay-
dedilecektir. 

DUVDUKLARIM '· z 
-Çelik • 

yerıne agaç 
Şuurlu milletler beklenmiyen zaruretler karşısında akıl ve hayı.it: gelmi 

yen çareleri icad ederler. Bu milletlerden biri de Rusların taarruz ve istila
sına maruz kalan Finlerdir. Mesela Ruslar hesapsız zırhlı, otomobil, a~r 
tank ve zırh'ı trenlerle hücum ettikleri zaman Finler' bunlara mukabele 
edecek kadar vesaite malik değildir. 

Bu gibi harp aletlerini imal etmek için çeliğe ihtiyaç vardır. Halbuki Fin· 
landıyanın çelik istihsalatı azdır. 

Lakin Finler Rusların bu aletlerine mukabele edecek çareleri bulm&kta 
gecikmemiştir. Finlandiya Kanadadan sonra dünyanın ormanı çok olan 
memleketidir. Bu ülkenin başlıca sanaii de kağıt, Sellüloz, ağaç hamuru ve 
kerestedir. 

Fin mütefennileri zııh çeliği yerine tazyik dilmiş ağaç hamurunun top 
mermilerine mukavemet edeceğini düşünmüşlerdir. Derhal memleketin tam 
ortasındaki Sovyet tayyarelerinin gözünden uzakta manttadaki ağaç hamu· 
ru fafrikasında mevcut maddeleri tazyik makinelerine koyarak balye şeklıne 
birçok levha vücüde getirmiş ve bunlardan yeni zırhlı trenlerin ve tankların 
duvar ve taretleri yapılmıştır. 

Rusların zırhlı tren ve tanklarına karşı çıkarılan bu Fın trenleri ve tank· 
Jan çelıkten yapılanlar kadar mukavemet etmiştir. Şimdi hamurdan binlerce 
tank ve zırhlı vagon yapılıyor. 

20 milyon leylik bir yardım teklif 
etmiş, bıı yardımın nakden mi yoksa 
kereste ile mi tediye edilebileceğini 
sormuştur. Biz kHesteyi tercin et· 
tik. Çün:Cü harap olan yurd parça
larında şimdiki iztirapları dindirdik· 
trn sonra yeni mamureler kurmak 
kararındayız. Romanya bu suretle 
bize istikbal için en büyük iyilikler· 
den birini yapmıştır. 

Komşumuz bulgarların felaket 
karfısında bize karşı gösterdikleri 
şefkati, daima, hürmetle anacağız. 

Bu günkü ~konomik şartlar, göz ö · 
nüne alınacak olursa, Bulgaristanın 

yıptıtı bu yardımın kendi hacimle· 
rinde çok büyü~ olduğunu görürüz. 

Dost Yunanistan uğradıiımız 

felaketi büyüle bir alaka ile karşı· 
lanmış, ve acımızı paylaşarale. ela 
ketzedelerin ıstıraplarını mühim mik· 
darda tıbbi rcza ile dindirmeğe koş· 
muştur. 

Yeni öğrendiğimize göre, Yunan• 
lılar ayrıca. kendi meml,ketlerinde 
halk arasında, açık bir iane açmış· 
lardır. 

Bu iki memleket arasındc:ki do•1 

luğun sade resmi ve siyasi safhalar· 
da bulunmadığı belli Yunan hdkınıl1 
Türk vatandaşlarına karşı derin bir 
sevg: ve yüksek bir alaka duyduğu 

nu hir daha is bata bir delildir. 
Dostumuz ve müttefikimiz fogi 

lizler, Türkiyede felakete uğnyarıla 
ra karşı derhal harekete geçerek, 
25 bin lngiliz lirası ve Fransızlar da 
5 milyon ıFrank yardıma karar ver 
mişlerdi iki hükumetin aldığı karar 
lan ayrıca iki memleket kızılhaçla· 
rının yardımı takip etmiştir. 

Fransız meclisinde, Fransız dost 
larımızın. Türkiyeye ve Türklere da 
ir çok yakın alakalc.rım gösteren sö• 
leri İngiliz ve Fransız gazeteler inin 
ve radyolarının bu hususta yaptık· 
ları mütamadi neşriyatı sade kendi 
bakımımızdan değil bütün insaniyet 
cephesinden şükranla kaydederiz. 

Bu neşriyat sayesinde başta fn 
giltere ve Fransadan olmak üzere 
birçok hususi yardımların Türkiye· 
ye akın ettiğini g·örüyoruz. 

Dün öğrendığimize gÖte, lııgi · 
lizler bu 25 bin logiliz liralık "e 
Fransızlarda .5 milyon franklık yar· 
dımlarrnı bir kaç misline iblağ ede· 
ceklerini bildirmişlerd r. Fransız "e 
lngiliz dostlarımızın bu dostlukl•· 

( Gerisi altıncı sahifede ) 
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İptidai Madde~e.r Osmaniqenin kurtuluşu 
muamele vergısı 

ICinunUiiiii 9 

Pamuk ve 
Tütünlerimiz tenzilat nisbeti Büyük bayram ~apıldı 

Ankara : 8 (Hususi) - M 1· 
1c:·ı ti ı ıye 

v~ a e ' muırnele vtriJıi kanununa 
gore sınai müe 1 . 

ssese erın vergi mik
tarını tayin et k _ 
del .• nıc uzere iptidai mael 
h er tenzılat nisbctine ait listeyi 
az_ırlamış ve liste icra vekilleri he

yetınce kabul edilmiştir. 

l T utlin piyasamız<falcı hararet~ 
li satışlar, ancak Samıun 

mınta\ asına inhisar etmektedir, 
Samsun Bafra y a k ı n lc:ö1leriD 
tütünleri Amerikan kumpao1aları 
tarafından satın alınmaktad1r. 

T "I" . . enzı at listesi 1939 mali yılından 
dıbaren meri olacak ve yeni tMIZilat 
~~~ılan maddelerden 1 1-1940 dan 

Samsunda ecnebi alıcılardan bq· 
ka bir gurup mevcud değildir. A· 
~ıturya tütün ıirlceti müb•yaasını 
bitirmiŞtır. 

~ 1
• aren satılanların bu tenzdlttın 

ıstıfadel,. ri 1 şubat 940 tarihinden 
başlıyacaktır. 

Halen tatbik edilmekte olan ten 
2ilat ni<ıbetleri ise 1 şubat tarihine 
ka<i., tatbik Olunacektır. Y ebİ liıteJi 
YallJoruz: 

Klişe yüzde 20, masa terazisi 25 
ba*iı 32, leurşundan mamoı tüp 2 
~ala, kaplımıala tüp 14, yalnız a.' 
lay._.. maraUI t6p 34, ekmek •çı 
73, demir el arabası 65, fermuvar 
27 'k d"I · • • re 1 mıyen sair madeni eşya 
45• tivit 19, boya 38, maden cilası 
3.?· ..... .... lakaiQAA llLIDıiil 
~ul_y~n.' hoyı.tı ~amgarra ytln iplfti 2, 
~plığını kendı yapan fabrikalarda bu 
ıplıklcrden dokunan kumaşlar 2, sa· 
:tın alınan hükümsüz ipe'- · r·x.: d _ .. " ıp ı5,n en 
hukulen ve satılan bükülmu .. ı : k . r . 7 .pe 
ıp ığı 7, suni ipek 8 b .. k_ t . 
•atı olan • u um esı-
rk 1 veya olmıyan dokuma fab . 
~- a •nnın hariçten aldıklan büküm· 

:SUz Ve b .. lc_ )'• . 
•tt"kl . u um u •pek iplitinden imal 
"' ı erı t b'" · 
fT' . 1 a 11 ıpek kuo.aşları 59, sırf 
ı use ıp İ~inde Al . ' lar 68 .. . n mamu ıerse kumaş 

1 ' sunı •pekten mamul sair ku· 
rnaş ar 39 · k 
ırnamül E ' '1P~ çorap 3 l. bitomdan 

rnu ••Yon 32 
~htut ınena•-- · 

cattn imalinde le '"'-tltta bu mensu· 
ıfazla sarfedillbifeın,iye~ itib.riyte en 

o aa ıpfd .. 
deye itibar olunacaktı V aı ınad-
tamamı için bu iptid:i e ınablutun 

·ı maddeden mamu eşyanın tenzilat . b 
bile olunacaktır. nıs eti tat. 

Ancak çözgüsü ve atkısı ba . 
lca ba~ka ipliklerden dokunmuş o~an 
ılcumaşfarda m dd . . .d . 
latı b . . a eı ıptı aıye tenzi· 
. u ıpfıklerdtn mamul kumaşı 

aıt tenzilat . b . . ara 
d h nıs ctının vasatisi üzerin. 

en csap edilecektir. 

. Çözgü ve atkı ipliklerinde k· 
:serıyet n · "b e azarı ıtı are ahnacakt S • 
ve tab·· · k ır. unı 

tın ipti~:i ·~:::: ka~ışık mamuli· 
caaa tatb"k tenzılatında da bu 
~-- 1 olunacaktır. 

Litin1crin Her .. , . 
sedikleri lrakı · gu adı ıle benim· 
kek kuvvet v~1 Y~.hult . ~ergül, Er· 

.. k . ıuze lıtınin ht şem orne lerinden b. . . mu e-
d c çok zengin bir fa •:•Ydı. Mitoloji-

k s 1 doldura b' ço maceralardan sonra y n ır 
laşırken Etolya menılek t~ndanı do· 

1 k e ın c bu 
mem e et kralının kızı ol '_ o· . . .. - an guze) 

ıyanırı gormuş ve a•ık ol 
H .. y muştu. 

erkul krala giderek kız ·ı 
1 k · ı ı e ev· 
er.me ıstediğini söyledi K b 
nıo k b · a ranıa· 

men ı clerini bir çok d f 1 
.ıevk ·ı d" e a ar 

ı e ınlemiı olan Etolya krala, 

Gü~el Osmaniyeden bir görünü§ 
Oıtaıaniye: 8 (Hususi muhabirimizden) - Osmaniyeliler 7 Kanunisani 

K11rt'iılUf Bayramlarını dun buyuk tezaburat içinde kutlaauşlardır. Binlerce 
halk ve Mektepliler Kurtuluş bayr.amma heycaala iftiriik etmiştir. HUkl· 
mei meydanında yapı}an buyuk merasimde Ataturkun buyuk hatırasına ta· 
zim sukütu yapılmış, mUteakiben Milli kıyafetli Kahramanların Askerimizin, 
Talebelerimizin, Partililerin ve Halkevlilerin iş~rAkile bir Resmi geçid ya• 
pılmıştır. Törende hatipler, Milli Mucadeleoye aid nutuklar söylenmi,, Tale· 
beler şiirler okumuştur. Kaybettiğimiz Milli mUcade1e kakremanlarının me• 
zarlarına Çelenkler konulmuştür. 

Milli Şefimiz İsmet İnönUne ve diger buyulderimize tazim telgrafları 
çeki.ln:ıiftir. 

lci tarihlere göre 

Almanlar1n dövizle tütün alacı· 

trndan bahsedenlere tesadüf edil· 
mektedir. Fakat bu haberleri teyit 
etmek mümkün detildir' 

Tütünden baıka kuru me1vaları 
üzerinde durmak lazım. Maalesef 
son günlerde lturu meyvl' ihracab 
çok ard1r. Bunun yegine sebebi ıu 
suretle izah edilebilır. 

Her sene oldutu gibi paıkalye 

ve yılbaşı yortuları ve etfencele· 
rinden sonra kuru meyva ihracab 
durgun bir devre geçirir. Bu durgun• 
luk her sene görülen mutat bir bi· 

- Gerisi altıncı sahifede -

.yok olan e·rzıncanımız 
Evliya çelebi - Marko Polo Erzincan 

için neler söylemişti? 
Erzincan, tarihte Eriza, Erez , 

Erzanga adları ile anılmıstır. 
Mu'cemülbuldan Erzincan şu 

satırlarla kaydeder: Şöhret bulmuş 
~zel bir şehirdir. Meyvaları çok 
hoş yerdir. Erzuruma yakındır. 

lbni Bebi de şöyle anlatır . 

Erzincan şehri, ki güzel buk'ala· 
rı ve mesirl~ri vardır ve Fırat nehri 
anda caridir. Dad sabahın güzerga. 
hıdır, havası latiftir. Bencfşe çiçek· 
lcr ile müzeyyendir, ctradı bağlı. 
dır. Bütün huzuzat orada mevcut· 
tur • 

Evliya Çelebi ıse şöyle tarif 
eder . 

" Burası bir bağı lrem misali 
behişt olup nice bin melik buna 
malik olmak için sarfı iktidar etmiş· 
ler., Süleyman Han tahriri üzere Er 
zurum hakinde paşa hasından müf 
rez olup, hakimi Subaşıdır. Yüz elli 
akçelik . şerif kazasıdır, Nevahi ve 
ve kurası vardır. 

T ARiHi 

" .... Kalesi bir düz sahrayı 
ferahfezamn ortasında murabba • 
üşşekil sengin bina bir küçük kalei 
ranadır. Amma dört duvarı ıayet 
alçaktır. Dört çevresinde kuleleri 
metaoet üzere değil, ICalei kadimdir. 
Hendeği dairen matar alçaktır. 

Markopola Erzincanı şöyle tarif 
ediyor : 

" Hu beldede dünyanın en gü
zel yıinlü kumaşları dokunur . En 
güzel hamamlar ve kaplıcalar bu· 
lunur. Etrafı ~ağlık, ortası bağlıktır. 

Garp cebhesinde mühim 

bir hav ad is yok 

Paris: 8 (Havas) - Garp cebhe· 
sinde gice sakin geçen Mozelin şar. 

kır.da Alman baskmcılanndan bir 
kaç kişi esir alınmıştır. Cebhe kalın 

bir kar tabakasile örtülüdür. 

" HiKAYE 

Ü fil t . Ü ka m 
dev yapıh delikanlıyı bir müddet 

hayran hayran seyrettikten sonra 

"klZlru ona büyük bir hoşnutlukla 
verebileceğini, fakat güzel Diyaniro· 
sa mütecayiz bir ifritin musallat ol· 

..----------Yazan----------~ 

Hikayeci 
dutunu, kendilerini evveli, Abelooa 

Bir İngiliz gemisi dün 
mayna çarptı 

Londra: 8 (Royter) - 2888 ton
luk Norsiya adlı bir lngiliz ıemiıi 
bir mayna çarparak batmıştu. 

Horbelişa Mecliste izahat 
verecek 

Londra: 8 (Royter) - Horbe
lişa gelecek hafta meclist~ İstif a11 
hakkında izahat verecektir. Horbe· 
lişa bu gün harbiye nezaretine de
vam etmiştir. 

Fransa ve lngilterenin 
yardımı 

Londra : S (Royter) Fransc ve in 
gif tere zelzele f elaketzedclerimize 
ilk gönderdiği yardımı genişletmeğe 
karar vermislerdir. 

denilen bu ifrit adamdan kurtarma· 
sını,, söyledi. 

Fakat Iraklısın Diyanir ile evlen
meai kendisine mesut bir hayat te 
min edeınedi. Etolyada kızın baba
sının saraylarında otururlarken, bir 
gün fraklis akrabalarından güzel, 
bir delikanlıya, galiba karısına faz. 
la dikkatle baktığından ötürü kızdı 
ve onu tokatladı, bu çocuğu ölrfürü· 
verdi. Bunun üzerine Etolyada du· 
ramadılar. lraklis karısrnı alıp yola 
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Felaket karşısında insan
lık aleminin büyük alakası 

( Dördüncü sahifeden artan ) 
nnı, fiil sahasında ve geniş mikyas. 
ta gösttfmeğe karar vermeleri bizi 
çok mutahassıs bırakmıştır. 

Mısır, lran, Suriye Irak Filistin 
gibi ko~u memleketlerden yapılan 
yardımlar, Türkiye'nin etr1tfım bir 
dostluk hilesi kuşattığmı isbat e · 
der. Şurasmı sevinçle kaydede liaı 
ki, bu hale, genişlemekte ve arzın 

en uzak köşelerine kadar nzaamak· 
tldır. 

Birlaşik Amerika yardıma koşu
yor, Konada koşuyor, Avusturalya 
koşuyor, Bir çok kızılhaçlar, kızıl· 
naçlar, kızılıyla el ele vermişlerdir. 

Bütün bu yardımlar ve alakalar 
göstermiştir ki, insaniyet bir bütün· 
dür, ve bir uzvu kanabığı zaman, 
derhal bütün kırmızı küreyveler. 
kızılhaçlar ve kızılaylar, oradaki 
büceyreyi vee nesci tamire koşuyor. 

Bunu, burada şükranla kayde· 
delim, ve kendi hesa~ımıza ayrıca, 
" yurtta sulh ve cihanda sulh" pren
sibimizin •yurtta dostluk ve birlik 
cihanda dostluk ve yaıdımlaşma• 

şeklinde yeni bir merhaleye vasıl 

oldugunu göstererek sevindim. 
M. F. Fenik 

Pamuk ve tütünlerimiz 

(Beşinci sahifeden artan) 
disedir. Bu sene de böyle olmuştur. 
Fakat bu sene kuru meyva müşteri· 

)erimizin adedi azaldığı için, durgun
luk dl\ha bariz bir surette hissedil
mektedir. Mamafih bu durgun dev· 
reden sonra gene kuru meyva piya-
sasının hararetli bir devreye girece· 
ğine kani olanlar çoktur. 

Pamuklarımıza gelince, Roman
ya, ve ltalyadan talep çoktur. Neti
ce itibrile diyebiliriz ki, harbin husu · 
le getirdiği kayıtların tesiri altında 
ihracatumız gene hararetli bir dev· 
re geçirmektedir. Mallarımıza karşı 
her taraftan talep vardır. 

Bundan başka, maden cevheri, 
bakır ve buğday ihracatı başlayacak 
olursa, ihracat gelirimizin artacağı· 

na şüphe yoktur. 

Aziz Pamukçu fabri
kasından: 

ilan 
Muhterem müşterilerimi
mizin nazarı dikkatine 

F abrikımızda çigitlitleri bulunan 
sayın müşterilerimizin çiğitlerini bir 
hafta zarfında kald1rmalarını aksi 
taktirde husule gelecek her türlü 
zarar ve ziyandan fabrikamızın me. 
su)iyet kabul etmiyeceğini ilan ede · 
riz. 11327 

9-10-11 

ilan 
Adana Demirspor ku -

lübünden: 

Devlet Demiryolları 6. cı işlet· 
me teşkilatı içinde Merkezi iıletme 
binasında dairei mahsusa olmak üze 
re yeni teşekkül eden" Adana De· 
mirspor kulübü " umumi .kongresi 
1/ ti 940 Cuma günü saat 17 de 
yeni istesyon Gar binasinda topla· 
nacaktır. 

Kulübümüze kayıtlı bulunan bü 
tün azaların konğraya iştiraklerini 
dilerim, 

Ruzname: 

1 - Esas nizamnemenin kabulü 
2 - Nizamncme veçhile umumi 

seçim. 

t 1328 

Adana Milli Yar
dım Komitesi Ri
yasetinden : 

Hamiyetli yurtdaşlarımızın fela
ketzede kardeşlerimize nakit ve ay. 
niyat tebcrrü sureti ile gösterdikle
ri yüksek alaka ve yardımı şükran
la anarız. 

Bulgar heyeti döndü 
Sof va 8 (Radyo) - Bulgar Ma

liye nazırı riyasetinde ki heyet Mos· 
kovadan avdet etmiştir. 

Y almz yapılacak eşya ve nakit 
teberrü mukabilinde muhakkak su· 
rette Kızılay makbuz talep edilme
si bunun haricinde yapılacak mua
. meleden derhal Kızılay merkezinin 
haberdar edilmesi ehemmiyetle ilan 
ve rica olunur. 

3-9-10-11-12-13 
11321 

1 

1 
Çiftçi Birliğinden : 

Çiftçilerimizden ellerindeki Klevlad, Y enrli pa
muk ve kozaların Birliğimize bildirmelerinin 
menfaatleri iktiza~ından olduğu ve bu kayıt mua
melesine önümüzdeki çarşamba günü akşamı saat 
beşte nihayet verileceğinden şimdiye kadar bu ka
yıt muamelesini yaptırmıyanların Birliğimize gelip 
bu işi yaptımarları ehemmmiyetle rica olunur. 

11317 7-9-10 

/ A~~~~!'Y 
1 

Bu Ak,am 

Oehekar Arfüt 
PİERRE BLANŞAR 

Tarafından şayanı Jikkat bir tarzda 
Yaratılan hissi ve heyecanlı filmlerin 

En Guzeli 

Mücrim 
Fransızca Sözlu Şahuerler, şaheserini 
takdim ediyor. Bir babanın gUnahını 
bir evladın hazin hayatını canlandıran 

buyuk ve emsalsiz film 

Ayrıca: BELA LUGOZİ'nin temsili 

Şandunun Cinayeti 

TAN Sineması 

Sürgünler 
PRESTON FOSTER 

tarafından yaratılan hissi bir film 
2 

Heyecanlı Koboy Filmi 

Katilin izi 
,..... ..................... . 

DİKKAT DiKKAT 
Pek Yakında Pek Yakında 

( ABDULVAIIAP' dan ) Sonra Kardeş Mısırın Ses Kraliçesi 

-1 Ümmü Gülsüm ' Ü 
Acıklı Filmlerin En Acıklısı, Heyecanlı Filmlerin En 

Heyecanlısı, Aşk, 1,tirap ve Hicran Romanı Olao. 

üMiT ŞARKiSi 
Türkçe Sözlü - Arapça Şarkılı 

Emsalsız Filmde Dinlemeğe Hazırlanınız 

Bu Film Butun Halkımızın Ağzında Dolaşacaktır. 

11311 

Seyhan orman 
dürlüğünden : 

Çevirge Mü-

Tutara 
Cinsi Hacmi Muhammen vahit fiyatı lira K. 

M3 03 Lira Kuruş 

281 000 2 s0 702 50 
Dikili kayın ağacı 
1 - Dörtyol kazasının Banrazolugu ormanındaki 28 l metre mikap 

kayın kerestelik ağacı 1·1 ·940 tarihinden itibaren 17 gün müddetle açı~ 
artırmaya konmuş ve ihale 18· 1 ·940 Perşembe günü saat 15 de Seyhaıı 
Orman Çevirğe Müdürlüğünde toplanacak komisyon marifetiyle icra edi· 
lecektir. 

2 - Satışa iştirak edecek taliplerip 2490 sayılı Kanunun hükümle· 
rine göre 52 lira 69 kuruşluk teminat mektup ve mahbuzlarile ticaret 
odası vesikalarını satıştan bir saat evveline kadar bu komisyona ibraı 

etmeleri . 
3 - Bu satışa ait projeler Orman Umum Müdürlüğünden, Seyh•" 

Orman Çevirge Müdürlüğü ve Dörtyol Orman Bölge Şefliğinde bulundu· 
ğundan görmek istiyenlerin bu dairelere müracaatları. ) 

30-3-6-9 11294 

Döner Kebap 
Yoğurtlu Halep kebabı ve Adana kebabm•n nefisinden yemek ist 

yenler Eski Orozdibak meyan!n da 

Kebabcı usta Kerim Çavuşun 
1 eli~ stanbuldan sureti mahsusada gelirdiği kebapçı ustasının Sanatkar 
yapılmaktadır, Aileler için ye,imiz ayrıdır. 

Temizlik fevkelade dir bir defa tecrübe ediniz. 

Adana Elektrik Türk 
Anonim Şirketi Müdürlü
ğünden: 

11329 1~ 
.~t1 

tenvir ve kuvvei muharrike teJ~ ~~ 
ile mevcudunun tevsii gibi işler• 

11
,, 

sait şeraitte fen icaplarına ıJti 
tarzda yaptırmaktadır. d•" 

Sayın müşterilerin doğf\J c· 
ilk şart, iyi malzeme emniyetli ve doğruya müdürlüğümüze mür'~ 
temiz işçiliktir. Şirketimiz her türlü ları rica olunur. 7-9-11 1 

Elektrik tesis~tında aranılacak 



Suvare 

ASRi 8,30 da Suvare 

8,30 da .SiN EMA 
6. il. Kinun Cumartesi Akşamın<Jan İtibaren . 

r Senenin en büyük sinema hadisesi.. Mevsimin büyük sinema zaferi... ' 

DAHi BESTEKAR 
J O H A N S T R A U S'un 

Hayat Ve Aşkları.. Kendisine: Dünyanın En Güzel iki 

Valsini ilham eden hazin macerası 

BÜYÜK 
Şaheserler 

y aratıcıJarı : . R~uii:er 

VALS 
Şaheseri 

Fernant Milisa 

Gravey Korju 

BÜYÜK VALS BÜYÜK VALS 
Bu ideta bir film değil !. Sanki Bu en güzel filmlerden de nefis 
tasavvur edilecek bütün bedii bir güzellikte aşk, gençlik, şiir ve 

güzellik~er, şaha kalkmış ta dünya görülmemiş derecede harikulide 
. zevkıselirnini fethe yürüyor bir musiki şaheseri 

8 O V O K V A iL ~ FiLMiNDE: 
·t H~r i~isi. de ateşli iki gencin hadiselerin sevkile sürüklendikleri 

ır 11dnzkıv1 ad~ tabiatin muhteşem dekorları içinde gaşyolarak 
a 1 arı ılhanııa beraberce besteledikleri şahane eser 

VIY ANA ORMANLARI' V ALSI 
B tJ Y Ü K V A L S Filminde 

Çıiğınca seviştikten sonra terkolunan gencin mahzun kalbinde hasıl 
~ 0

;an Yara ile birlikte sar ki cihan da ağlıyormuşçasına bütün 
etra •ndaki hareketlerin çıkardıkları seslerden ilhamla bestelenen 

. MAVi TUNA VALSi 
TDIKKA T: Localar satılmaktadır. Liitfen telefonla ayırtınız 

ELEFON 250 



9 Kinunusani 9-iO 
Et 

Adana Borsası Muameleleri 
·-

r . 
-

PAMUK ve KOZA 

~ 
Ktl..O Ft\TJ 

Eh az f.n çok Satılan Mikdar 
,, K. s. ~ s. Kİio ' 

Ko• \ 
" 

00 9.~ i "'""' 
Ma. partath • 00 '14 
Ma. temid • 00 40 

_Koza p_:rlıf ı J4,50 r• 

Kapı eıltı ~ J/I 
1111....::..1 __ ... 
...... -.. ·--·- 00 ss.so·-
Klevlınd kütlüsü -J9 ,, ... 

,, ~~ ı 1 1 ~1' AP A ~ 1 
Beyaz 

1 

, 
Siyah ' 

C· I C 1 T f 

' Verti •'Yemlik. 
• •Tohumluk. 3,50 . 

- -

" 
HUQUBAT 

Butdaj ~bnl ~ ~ 1 r 

• Ye-rti 4'.J,7~ 

1 
• Mentane -

Arpa 4.50 
Fuulyı 
Y\llaf 
Delice -

Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek ' c 

Suaam 15 1 15.70 
-

UN 
Dört yıldız Salih .. üç • • 

- J:l Dört yıldız Doğruluk .D c.ı 
.:ııc ı:: üç ..:? c:: • • o .::ı Simit :: ıa ,. 
~ > Dört }?ldız Cumhuriyet ::ı ' N C> 

üç " .. .. 
Simit .. 

Liverpol T eJgrafları Kambiyo ve Para 
8 I 1 I 1940 iş Baukasından alınmışbr. 

Pen~ So11tlln 

Hazır 9 29 Liret 

Vadeti 1. 9 Ot Ra~mark 

2 ffi Frank (Fransız) • 
Vadeli nı 8 98 ~terlin ( İngiliz ) 5 24 

8 54 Hind hazır Dolar ( Amerika ) !: 1 ~o Ncvyork < 11 10 Frank (İsviçre) 

-

Bütün Elektrik Te'sisat 
I Malzemesini HERBOY 
OLiVETTi Yazı Makine· 
lerini 15 Vatlıkdan 500 
vatllğa kadar her türlü 
Ampullara R. C. A. riıarka 
RADYOLARI 
Dünyanın en sağİan dayanıklı Kaynak çubukları 
olan Gastolin çubuklarını Abidin faşa caddesi 

MUHARREM HİLMİ Ticarethanesinden arayınız. 

Telefon 110 Posta kutusu 60 Telgraf Rcmo Adana 

Türle sözü 

ı. 

111 

Doktor Kemal 
F eliketzedef ere yardım için gitaiti Malıtyedın avdet edere1C: Kıztl' 

ay civarında ki muıyene hanesinde hastalarım kab'ul etmektedir. 

11326 9-10-11-12-13-14 

TÜH.KSÖZi} 

GAZETECİLiK- MATBAACILll< 

• • • 
Getirilen reni makinelerle Türksözü inatbaa

cllık:ta son teknikle çahşıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar, gazeteler, 
ccdveller, çekler, biletler, kart· 
vizitler, haritalar, planlar, mak
buzlar , her boyda defterler, 

Renkli afişler 

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

• Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarl• 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa kan nefis bir cild içind' 
görmek istiyorsUYJ TirksöSÜ 
Cildhaneeine srönderiniz • 

Zarif sailam 

Bir cild. bölgede ancak Türk· 
sözünün sanatkar mücellidinİI' 
elinden çıkabilir, 

Seyhan Defterdarlığından : 
tahmin edileO 

Köyü Mevkii Cinsi hektar dekar ar H. No: seneler icarı 
Lira Kuruş 

Yalınızca farla 3 00 70 5 25 90 

Yılanlı Ali çocuk .. 10 00 00 446 200 ()() 

.. Müftüyurdu ,. 00 9 00 19 ,32 40 

Çotlu ,. .. 16 00 45 48 164 50 

,, .. " 
13 00 69 124 82 10 

Karaenbiya .. .. 00 30 00 63 45 10 

Yılanlı .. •• 2 00 00 391 GO 00 
,, Turşucudi}ap .• 00 12 00 6 14 40 

,, Müf tüyurdu ,. 00 20 00 18 73 80 

• 

ilan 
Yukarıda cinsi ve mevkii ve miktarlarile senelik muhammen icar ~· 

delleri yazılı tarlaları iki senelik icarı 3- 1- 940 tarihinden itibaren ol 
beş gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Taliplerin 19 -1-94~~ 
tarihine müsadif cuma günü saat 14 de 0

/ • yedi buçuk teminat akçal•'
1 

birlikte defterdarlık komisyonununa müaacaatlan ilan olunur. 
11315 4-·9- 13- 17 

__________________ , ________________ ~/ 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türk sözü matbı-'1 


