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dliye Vekil. . 
N·~d ımız 

~ ıg eye geldi 
Askeri eksperlerin beyanatına •• gore 

1 Niğde: 9 ( H 
~) usust rn h 
,,, - Adliye Vekil' . u ahirimiz· 

_)f dün Kayseriden '~.': F'etbi Ok. 
• ı~deye gelrniş 

o ıt Vekilimiz ista 

Kızı lordu Finlandiya'da 
yavaş yavaş erimektedir 

. Ret . syonda V ı· 
sı, Kumand a ı, Bele· 

isi · an, Parrı 
erı, Partilılcr ve Halk· 

Asker tarahnda • Hhalkevlılcr' halk 
lŞhr, n ararctıc k n· ar,,. 
ır tnMdct v· 

~n Adliye Y"k'lıla.ycttc istirahat 
edi 1 lllız 

Yeyi, Parti i nıotcakiben 
'•ulanlıkını z' Y ' Halkevini 1~ 

• ...etliye d . . .'Yarct ctnı· unıcn 
g,V - aıresını left· ış ve ıonr 

ışe 2cça:ıı1ur. a 

Londra : 9 (Roytcr) - Son SoY· 
ye~ tebliği, cephenin muhtelif bölıe
lcrınde keşif faaliyeti oldulunu, piya· 
de ileri kıtaatı çarpışmaları .;onunda 
kızıl kuvvetlerin Potinen mUstahkem 
mıntıkasını işgal ettiklerini bildirmek · 
~e. ve diğer mıntıkalarda daha beş 
ıstihkamm zaptı ve askeri hedeflerin 
honıbardmnn edildiğini kaydetmekte
dir . 

Diğer tnraftan Fin resmi tebli
( Gerisi UçUncU sahifede ) 

D .. Unk·· u beled· _ ıye meCİ$1 
çtirna ın .. 
1 _ Eı , unakaşalı, harareti oldu 

ektPlk 
konu,uıu c•'"•Yan ı 
tar oı rken reıaı lyatının ... 

madlöına daı n, kendıatr" lhrııması hakkındaki tekllf 
- Fiyat arttırıt r •özbne ka~ :•Yat.n artllrılmasma taral-
haaı asrnak ıa rnazaa elrker • azadan Has!ln Ata•: 
:•but •ttl. Zlrndır, dedi• rnın kapı•ına bir •'HUvelbakl'' lev-

- ita ' ecua 
••.tlldt "•••• Pıaıı 9 kserlyetle arttırmayı 
3 - NI. "'" lhYaaı hak 

/al• "'•~:a•ıar11, ~""' kındakı vlllyet talebl red· 
AU- ataaı d• rnına daı 
r "'•cııa tar•r.n~lan Barem cetvell ve mUna· 

m •n kabul edlldl. 

~--......... ~::::: 1 Şehir Meclisi dün saat 10 da top 
1. -• anarak nızııamedeki işleri müzakere 

annerh -- ~!~iştır. Ruınamedeki maddelerin 

nıu·· d~fa ayrn. in ~rısini geçen celsede tarife encüme· 
~ ~.ıne havale edilen Elektrik cereyan . a Pla" nı 'J:'hnın arttırılması mcs·eıesi teşkil 

~ ıyordıı . Encümen mazbatası şirket 
~nıtiyaznamesindeki 9 uncu maddenin 
ıl~asına ait bulunuyordu. Ma1bataya 
gore bu madde ilga edildiği takdirde 
c_ereyan fiyatı şimdiki Ankara elekt-

krık. tarifesine tabi tutulmayarak şir · 
etın eski for -ı- - . . mu une gore tezyidı 

ısteniyordu. ( Bu 9 uncu maddeye 

~~f ~~~tdald~i:~~~~:=~ f~=~ıtr::rif~i~:~ 
u u Ugundan bu gün A k 

da 15 k n ara-
uruş olan fiyatın Ad d da 8 • 1 • ana a 

ynı o masını ıcab ett' k 
Encümen mazbat k ırme tedir. 
takdirde ş'ımd"l'k ası abu! cdildi~i 

ı ı asgari 20 k 
olarak tensib d"J . uruşdan 
tedir. e 1 mcsı lizııngclmek· 

( Gerisi befiııci -L·r d 
Sa.aı C e ) 

r"""'"............. -

I
> -·-·-·-·-·-·-·-·-Bir Yugoslav M "1 - acar 

ademi tecavüz paktı 
B Beıarad : 9 (Radyo) 

b
udadeftedan ahnan h 
•rler y •· 

aunı ' ugoaıavyanın bu 

vUz :;d:k::~ adamı tec:• . 
••hkh hlm IY•llerın kar. 
hUkQ ayeaı için Macar 

rneune bir 
'•ki itinde anıa,ma 
latmaktadbulunacathnı an. 

ır. 

TÜRK FRANSIZ MATBUAT 
ERKANININ SAMİMi TEMASI 

Parisıe l\ 011kurd me) dııtıı : Fıa11sız a :;/, n/erırıirı lıır W'rı t resmi 

(Yazısı beşincide); 

Avam kamarası içtimaı 

Çemberlayn Balkan antantı konseyi
nin muvaffak mesaisinden bahsetti 

Karataş Plajı 

Belediye Meclisinde 

NEVZAD 00VEN 

Jr-\\ unku Beledi,.e me cli~i top· 
lb:!I Jaah~ında, vilayet mnlrn•ıaıD 

İ•ar birliğinden knlo.n yirai 
beş bin liranın Karataş plajı için sarf 
cdilme~i hakkındaki tezkcre~i mUzake· 
re olunurken azadan biri~inin : 

- 81lrası mahdııt bir kaç ki~iai11 
etlencc yeridir. Belediy e buraya be~ 
P&rn snrfcdemez 1 dediğini i~ittik n 

difer bazı azanın dn aynı fi\ı.ird~ ol· 
dulunu <Sğrendik. 

Vilayet makamının olgun bir gö· 

1 

ruş Ye ileri hır zihni.retle ynphgı 
bu teklifi red için başka mucip ı;ebep 
(Österilseydi bu mabtcrem au Te ayni 1 

( Gerisi ikinci sahifede } 

Londra : 9 ( Royter ) - lngiliz 

Başvekili Bay Çemberlayn Avam Ka

marasının bugünkM. toplantısında be

yanatta bulunmuştur. Başvekil, yük

sek harp meclisinin Pazartesi günü 

Pari~te yaptığı toplantının bundan e

velki toplantılardan çok daha mühim 
görüşmeler mevzuu olduğunu söyledik 

ten sonra Balkan antantı konseyi me
saisine temas ederek Balkan antantı 

paktının temdidi hadisesinin cenubi 
şarki avrupasında sulhun korunması 

yolunda Balkan devletlerinin azmini 

gösterdiğini ve Balk:ın antantı konse

yinin Belgrad içtimaında muvaffaki
yetli neticeler alındığını kaydetmiştir. 

Müteakiben Çemberlayn, Almanlann 
baiırdığı bir Fener g emisini mevzuu 

bahsedenık, bunun harp değil bir ci

nayet olduğunu söylemiştir. s~şvekiJ 

söz1erini şöyle bitirmiştir : 

- "lstikbalı sü!~iinetle, azimle, 

matld derpiş ediyoruz.,. 



Sabite 2 

Banim gözUmle 

Karataş plajı 

Belediye Meclisinde 

Birinci sahifeden artan ) 
fikirde bulunan diler al'kadaşları b.er 

1 halde daha haklı çıkmış •olurlardı. 

Bu beledive azalarının plaj, park, 
sinemaı tiyat~o ihtiyacının bugunku 
insanların hıyatındaki yeri hususun
da nasıl Lir fikirleri olduğunu bilmi· 
yoruz. Eger "Karataş plajı luks 'den 
ib:ırettir.Bu parayı başka ihtiyaçları· 
mıza sarf edelim"Deselerdi.Ozaman biz· 
de birşey söylemezdik. Ne yapalam, 
derdik, el~ette herkesin görUş , anla
~·1ş, duyuş derecesi ayni seviyede 
olamaz • Fakat Karataşm iıaar Ye 

gUıelleştirilmesi ışıne itiraz için 
" Bur ası bir kaç kipiııin eğlence ye· 
ridir. ,, diye bir söz siıiylemek ıarip 

ve aklıselime uzak oluyor . Bize ka · 
lır a , bu söz , memleketimizde bir 
zUmreye mensup b>tzı insanların, her 
şeye duşman oldakları diger bazı İn· 
sanlara karşı olaa du~manlalı.lardan 
mutevellittir . 

Karataş plajı, bugün , muhterem 
azanın dedili gibi birkaç kişinin eA· 
]ence yeri değildir . Butun yaz bu· 
gunkU u.valh barakalar tıklım tıklım 
dolup boşalmaktadır . Fakat burada 
barınabilen insanların sayısı elbette 
binleri bulmu.)·or. Bunuıı sebebi İ!-!e 
binlerce insanı hbiatın en buyuk oi
metiuden faydalandıracak tesisat ve 
imkanların mevcut olmamasıdır. Yok· 
ea Adana halkı da ha ilatiyacı rluy· 
muştur . Ve yoksuzluiundan ıztırap 
duymaktadır. 

Dun rcd kararı veren Belediye 
.ualarından kaç tanesini biliyoruz ki, 
Karataş plajında yer bulamadıfa için 
kuplere binmiştir . 

Biz Karataş plajının imarı aley· 
hinde söz söyleyen azaların insanca 
yaşamak Ye çalışmak istcy..:n insanla· 
rın hayatında istirahatin , temiz eğ 
)cncenin , sporun ne kadar hayati 
bir yeri olduğuna ioaomadıklarıaı 

aklımıza getiremiyoruz. 
O lıalde kendileri de insaf edip, 

birkaç kişiye duşmanlıkları yuzunden 
memleketin imi\rı, halkın ihtiyaçları 

gibi muhim da\?alarda duygularmı 

biraı zaptedip aklıcıelimlerine biraz 
kulak ..-erseler .. 

Nevzat OUven 

Hayvan Üretim iş~eri 
1940 Yılı için Seyhan vilayeti 

namına Mercim~k Aygır deposun · 
dan 12 Aygırn çiftleştiıme için 
tefrik edildıği Ziraat vekaletin· 
den vi ayetimize yazılmıştır. 

Türksözü 

Balkan yarışları ve 
Seyhanlı bisikletçiler 

Federasyon bölgeye bir bisiklet 
mütehassısı tayin etti 

Balkanlar arası Bisiklet müsa · 
bakelarma iştirak edecek bisıklet 

çilerimizin hazırlık müsabaka !arının 
25 şubattan itibaren başlıcağını ve 
ilk müsabakanın 40 kilometre üıe· 

rinden Adana ve Mersin bisikletçi· 
leri arasında Mersinde icra edilece 
ğini okuyucularımıza daha f"VV~lce 
de bildirmiştik. Mersinde yapılacak 
bu 4Q kilometrelik müsabakaya Kon 
ya bölgesinden Ahmed de dahil edi
lecektir. Bu münasebetle Türküyt. 
Bisiklet Federasyonu fahri mutebas
sısı Cavid cav mersine gelecektir . 
Diğer bölgelerde 4 martta SO kilo
metre üzerinden lzmirde, 1 O Martta 
69 kilometre üurindcn her bölgede 
17 martta 7 5 kilometre üzerinden 
Btnsada, 24 Martta 100 kilometre 
üzerinden lstanbulda koşular tertip 
edilecektir. Bu koşular sen 
halinde yapılmıyacak puvanlar 
teselıül cttirilmiyerek her kuşu neti 
cesinde ayrı derece verilecektir. Ko 
şulaıı muntazaman yapacak bölge 
ler arasında federasyoca tayin edi· 
lecek koşucular 7 nisanda Ankara. 
da seçme müsabakalanna iştirak et 
tirilecek ve bu suretle Nisan niha 
yetin .:!e Bükreşte yc:ıpı'acak balkan· 
lar arası mıisabakalarına gönderile· 
cek koşucular tayin ve tesbit edile· 
cektir. 

19 Mayısta da lstanbul - Edir
ne arasında gidiş geliş büyük bir 
bisiklet müsabakası yapılacaktır. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü açık, 

hava hafif rüzgaı lı geçmiştir. 

En çok sıcak 20 derece idi. 

l o . c . 
smanıye ezaevı 

inşa edilecektir 

Cebeliberekctte istiab haddi 
100 kişilik bir cezaevi yaptanlması 

düşünülmektedir. Bu itibarla cephe
si 80 ve bütün sahası 500 metre 

eb'admda ve bükumet daıruine ya· 
kın bir cezaevi inşası için yakında 

Adliye Vekaletine bir kroki göude· 

rilecektir.ll!c iş oha·ak cezaevi yapmağa 
her cihetçe elverişli bir ars"\nın m,.cca 

nen temini için veya az bir para mu 
kabilinde böyle bir arsanın istimli 
kine gayret edilmektedir. 

Trenlerde ikiden fazla 
polis bulunmıyacak 

Devlet Demiryolları katarlarındı 
inzibatı temin maksadiyle seyahat 

ed~cek polis memurlarının ikiden 
fazla olmaması Dahiliye Vekaletin 
den tamim edilmiştir. 

Askerlik muameleri 
her !lÜfus kağıdında 

bulunacak 

1 1 11 Sayılı Askerlik Mükellefi 
yet Kanununun 18 inci maddesi mu

cibince askerlik çağında bulunan 
her erkeğin askerlik muameluini 
nüfus hüviyet cüzdanına işaret ettir 
mesi Başvekaletten birdirilmiştir. 

Ziraat ensti~ 
talebeleri geliı 

,,.;,,• 
Haber aldığımıza ı~ 

ziraat enstitüsü talebel~~ 
kişilik bir grup dün ,..,,.,.. ı ~ 
reket etmiştir. d 

Genç ziraatçileı iı9İS Of 
değerli hocalardan ~ç.O ;;/," 
Tayşi, Dç. Dr, Lütr ', I 
Dr. Satı Ekinci bulund ~ 
Mersin, Adana, Dörtyol ,J 
ziyaret ettikten sonr•~ 
ridecekler oradan da .,,. 
yon ve Eskişehir yoliyle 
avdet edeceklerdir. 

MAARIFDE 

--- -- ~ ' 
Birinci Orta O~ 

Askerlik dersi öf' 
t irinci Orta okul~ 1~ 

Hazırlık dersi öğretmeOI ~ 
Tunçer'in yerine Yıb:. ~ 
Korkmaz'ın tayin editdıt' 
kiletinden bildirilmiştir· 1 

Öğretmen o~ 
resim mualliİ 

Erkek Ôğrdmen ~ 
meni Tahsin Karayel 11 
lunda ilaveten Resilll 
menliğini de almıştır. 

Kız Enstitüsü f t' 
ders öğretrııe 

lsml't lnönü Kız S-'rJ 1 

Yem"k pişirme stajiye'İfl 0 

man Subaşi Akşam f(ıl .:J 1 
lu Fransızca öğretmeolil" 
tayin edilmiştir. 

ZABIT ADA 

Yumruk yumrof' 

Şt>ht.bettin oğlu lb::; ~ 
Bayram og.u Bekir ye a/t 
la h şından varalarJJ1~ ' 

lisce dt'rd"st edilıniştıf• 

r----------------------------------·------------------, 
ir hırsıı i'~ 

.. , .. .,,ef1.~d 
Kasım kızı JY•LI t J" 

Volkanların faaliyeti 
Memleketimizden sonra, dost E· 

len memleketinede zelzeleler epeyce 
tahribat yapdr Gelen telgraf haber
lerine göre, Şiradaki eski bir Vol
kanın yeniden indifa başladı~ını bil
diriyor. 

Volka n, toprak kaynağının d"· 
rinli~inden gelen sıcak ve ekseriya 
nimiş maddeleri dışarıya atarak bir 
baca, bir cihazdır. Bu madde hazan 
LAv halinde dir. 

Bu lavlerde kısmen akıcıdır. Ba· 
zaa b ıı livlar sulpde olabilir. Volka · 
ıun ağzından çıkan bu sulp veya ma· 

,- 00N0N MEVZUU 

yi, levhalar etrafında birikerek vol
kanın mahrutunu teşkil ederler. Vol· 
kanın ağzına kreter ismi verilmittir. 

Miladın 79 ıncı senesinde Pom· 
pei şehrini Vezüv v olkanının indifaı 
harap etmifti . 

Biıira şarki Anadoluda Sincan 
dağında da gayri faal bir yanardcıt 

vardır. Daha birçok volknlar varsa 
da .Sincan en meşhurudur. Bütün dün· 

yada ~00 kadar volkan faaliyette 
bulunmaktadır Bun'arıa üçde biri 
kıt'alar, diterleri halt adalar üstün. 
dedir. 

ltalyan10 rarp ı.ahilinde Taskanıa 
da bulunan bir volkanın eaerjisinden 
istifade edilerek elektrik isııhsali e 
dilmekde ve bu civar şehirlere da. 
ğıhlmaktadır. 

Amerikalılar da Havas adaların · 

daki volkanlardan aynı suretle istıfa . 

deyi düşünmektedirler. 

••• 

·-------------------------------------------------------------------------------------------

kon şularından Mrhrı>e 1' 
y~ Üdl lan,ın cibinlik• tıi 
mı ve ya~ak çarşafı::~ 
larını çaldığı iddia e ~il 
da gereken mu•'°e 
geçilmi~tir. t"t 

8ir esrarkeŞeb~d'' 
M- ı ·· ır.ıu ~ " u~ um 0 15 f 

i,miııde bir esrark~-te . ıı~ 
miktar esrarla bır -

· tı r. •• *"' •• sOJ--' 
Döğrn uş, ,.1'· 

1 zeke ' Osman oğ 11 p.tl 
mut ogıu Ahmet ,et f'. 
döğülduğü ve hak• ıO~ 
yet e.h(erek poli• 
muştur. 



_ 10 Şubat~ 40 

Yedek subay
ların talimleri 

Milli tnüd f 
b a aa vekaleti 

Türksözii 

M~~ı t.~ddfilit hazırladı E J 
mu a aa vck"I . . B k • ı • d •• 

Ve askeri rtıernurler k a etının subay e n a ş v e ı ı u n 
2.ırladıtı bazı tad'll anununda ha . 

!ti ba t f ı ere g - • • h 
•til~ ıu~.;'ok~~::! ın~zunı;,:·d~pye;~k nıu im bir nutuk söyledi 

D1 . Daha evvel b'lonf dcrılecckfcrdir. e rı rnezun olu 1 u akülte talcbele 
1 r O ına 

ôt' ~ı mesleklerin tat z. mensup olduk 
'ıel fondcrilrnekte .d. bıkat okullarına ; B ı ı. 

k•'" u şekil d ,.. . . 
ve bayt c~ ıştırılrnekted· T 

''Yerde sürünerek sulh halinde kalmakdansa, 
badireye atılıp şerefle ölmek daha iyidir,, 

ar tnekteb· ır. ıp 
. ti_ dan sonra doıı.r dı rnczunları bun 
ıs •uba k 6 u an d0 r. 

.,, Y 0 uluna - 5".ıva Yedek 
ı;. v~· da 16 ayı._ .gondeıilccck 
l·Qı ııc hır t ı · ve ora 

IOnra tatb'k a ını terb· 

Atina : 9 (Radyo) - Metaksas 
b~g~n ~elanik ten Atinaya avdet et· 
rnıştır. Başvekil burada buvuk teza· 
h.urat i_çinJe i .. tikbal edilmi;tir başve 
kıl Selanik beledi ve:; inin şerefine ver 

Cenevredeki Sovyet mü
messili şehı i dün terke 

,,dl lcrdir, ı at nıekteplcrine •Yeden 
I ~ B geçecek 

di ıJ j zi vnfet'-e ı 1-d. . . , .. l . fı .; • ue e ıreısının soz erıne . 
bir nutukla mukabelede bulunmuştur. 
Ba~vekil czcUmle şunları ~öylemiştir: 

davet edildi 
o ,J undan ba k 
'' askeri rnern 1 ş a Yede~ sub 
·~ .M ı ur ar ka ay ve 
IJll':i ı tadilat h 1 nununda d b 

I' T . azır anrnıct a a-lt alını Y ır, 
·k· ve terb' 
ı ı senede bir d ıye rnaksadi 1 
detfe · ı"h cfa v~ 1 S ye 
b 

81 
• altına ı ' ay rnüd· 

J ayların d . a ınarı yedek a.r d a vazıy r h su 
OP a icabında b' e ı aııra kar 

/ lcıJ ır buçuk Şısın 
~( ._ ınarnalcrına ,.. ~Ydan fazla 
5 1eınunun b uzum gorütd .... 

/) (12.aırıi b' u husustaki nı d~ğ~nden 
P yİ (aza • ır buçuk a ) a csınde 
,,i ~ rnüd:•) . kelimesi kat~ırılfırkasındalc.i 
. !ı he .ctın tayini "eiahi ~akta ve bu 
·~i ~ Yctıne bırak 1 Yctı vekili 
ıı ı maktadır, er 

,. ~J Beden T erb. . 
..t1 ı ıyesı rn 

J IİP'" arın1rı kef l ernur .. 
M~ a et Pa 

8 ulhak büt . ras1 

''Çok çetin gUnler geçirmek.tc_yiz 
fakat şu bilinmeliki başı önUode gez· 
~c~ ve . •erde ~UrUnmek surcti,rle sulh 
alındc knlınakdansa badireye atılıp 

ş~refle ölmek daha iyidir. Biz hiç 
kım scyi rahatsız etmek istemivorur. 
Kim-ıeye göz dikmiş de~iliz buiun Bal 
kan antantı devletleridc ayni gaye 
sah·u· ı· 1 ıı ır . Balkan antantı konseyi 
nıc:.aisi muvnffak olmustur. Bu muvaf 

f~iyyct şerefi bııtun Balkan devletle· 
~~ne butun h3lkan miJ!etlerine ait bu 
unnıaktadır. Tchlikderden mUmk'1'l 
olduğu kadar uzak kalmak için mUte· 
llladi çnlışmnktnyız . Fııkat bu kaçtı· 
r,rrıız tehlikelerde bize yetiştiği tak· 
~r~e, onu yenmek için tek bir kuvYet 
k alınde gayret göstereceğimi"? muhak 
aktır. 

" 

Cenevre : 9 (Havas) - Soyyet
lerin milletler cemiyetinden çekilmiş 

olmasına rağmen milletler cemiyeti 
neı.dindeki eski daimi Sovyet murah
hası hala cencvrede ikamet etmektc
tedir. Milletler Cemiyetinin teşebbüsü 

ile, bugün eski Sovyet murahhasına 

tebligat yapılarak Şubat sonuna ka
dar Cenevreyi terke Javet edilmiştir. 

Harp baş\adığındanberi 

batan gemilerin adedi 
274 dür 

Lorıdra : 9 (Royter) - Harp 
başladığındanberi batan gemilerin 

adedi 274 olduğu halde Alman rad 
yoları 400 olduğunu söylcmeİ<:tedir. 

-•-' eden T Çc ılc 'd U' .J rn . crbiyesi lJ ı arc edilen 
1~1 p:tlccz tc,kilitinda ınuın Müdürlüğü Başvekilin bu nutku derin akisler j 

Uyaıadırmıştır . 

Bu kat'iyen asılsızdır· Batan hu 
274 gemiden 143 tanesi İngilizlerin, 
117 tanesi bitarafların ve 1 4 tanesi 

' ta ve nı k ve bö• 1 
)'atı fi en ul kıyın ti . ·ge erde 

.J ı en alıp e erı Ve 
•' memur ve .. Veren ve clind aynj. 1( 1 d . 1 d 
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nıu 'b · "' rın k f e olhıa d ki cı •ncckcfaf t c alet Yavaş yavaş erimekte 
ı ar l• c e t"b· 

edil-· 1 •vııliye v k" a ı olup 
.... , ve c alcr ( s· · 

afJ scbesinin l~c~cl direkt- l~ncc tetkik ırınci ı;ahifcden artan ) 
·~ 1 ıvıalıyc V or uk nı h li ı-..:nde l ld 

er• o maması d 1 eka"I . u a· ."' n an aşı ı~ına göre, Sovvl'!tle· 
1 o ay · ctıne b rı K " ı~ er dairesind . ısıy)e umu .. ağlı n arclideki tnzyiki şiddetini kav· 

lif •ası lizırn :t~b~ri kefil~ı hülcünı. hetmektedir. v 

•ılır. 2 dıtı netic :t aran . S Buradn yapılan son muharebede 
G esıne ov,.etler 1000 k~d k · enci d' Varıl· . : .. ar as er zayı et· 

it bölgcferind •rektörlük rnıştır. Ladoga şimalinde de Finliler 
I' e p rne rk butıın tnn, ruzları tardetm· ·l d" 

ti, ı ,,llttlerfe ara ve ez ve ıi' er ır. 
J ~~ clind ve ayniyatı flrnenkul kıy · . Soumu almide bir Sovyet mUfre• 
~,ıı j ~ tuta ı en ili zesı pU'>kurtulmuş mUhim ·kt d ''I eınlcrin .. n ltlcınur ıp Veren malzeme iğtinam :lu.nmu .. tur m~· alr a 

elt :i erine .~ordiiklcri 'ıc: ve rnüstah· di t .. . ın an. 
•• " oor• k f :rC "c •• . ya ayyareleri Sovyetlerin m t 1 
r ·1 • " e 1 " ,,az kollarını · 0 or u . ""nacakt a et rtı ' k ıyet· '. yıyccek depolarım bombard-
tı" lr ır. 1 tarı t · ınan ctmıslerdir. 
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ll}A Por t "h· &ore, adoca . ı· d 
ft~ ~vzuf u k arı l liler l . şıma ~n e vaziyet Fin · 

e; ~J ıı~~~Cf) f erb' ~nf er an~ }tiJ al:~;;:r ,memnuoıyet Verici bir Şe· 
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1Yesı M .. d- .. ~'ti, de nsucat Fıb . u uru dün t d ~~vrct kıtaatı butu" cephcl d 
' ı.i ( Çtık rıkası Spor Klü- e rıcı b· er e 
ıı.r j vıtıu ~ Urovanın S ır surette erimektedir. 

ile' .:.ı tıiıtir, Ulctindc bir ko~~:r Tarihi ) Yeti K_npnni bölgesinde de Sovyet lı1.11y 
le''" ans ver· b lerı mevcut olduğu hakkındaki h ·•ekt er er asılsızdır B L b a· .ı~ e ı·ı de b . u na er. geçenler· ..... p l er ı· u mıntakapa . l s t"' b 1g ) V"' .. .) apı an ovvct ha u .. ınaç arı .. •narı-uz d J • 

",..et J nu - &Un başlıyor uıı aıı çıkarılan şayiedır. ,, .... ,,,J o gu Londra : 9 (Ro ter) M 
a•~liler n şehir stadyornund hnym hattının bnzı ~ ·1-· . anncr-

arıaında ı · a rnck- ' 'eti .. evzı erımn So • j ite L ıg rtlaçl J er •llrnfındn · 1 y 
e 8ıttır. lık arına baş- lcrinin J n ı~ğa cdıldiği haber-

1.6 nıaç, halen A ası sız old ~. ı 
J lJ' ~vvetli talıcırnı dananın B l . ut> .. an O§ıldı . 

•• ittJ' ı ile z· bulunan Erk k de . e çıkalı Ge.:ıcral Bndu bu 
'O~ A' ıraat lisesi tak e F~nlnndiyayn gidecel&.tir Slınlcr-
"'1"'",. Yapılacaktır . ımı arısın· clçiknlı General B . 
ı· ' haym hattını . ndu Manner. 
rJ' <l n ın~nsındn k•d ,il •nı göstermiş b· k ~s 1 en yar. 
e"" ır as erdır. 

t ıef' 
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de F ransızlarm :lır. 

İngiliz işçi partisinin 
neşrettiği beyanname 

Londra : 9 (Royter) - logiliz 
işçi partisi harp hedefleri ve sulh 
gayesi hakkında bir beyanname neş 
rcderek Almanya ile sulh müzake· 

relerine ancak Almanyanın Polonya 
dan çekilmesi Çekoslavakyamn ih· 
yasiyle polis kuvvetlerinin çekilme· 
sinden sonra başlanabilir. 

işçi partisi Sovyet • Alman hat 
tı hareketini takluh etmektedir. 
Bilhassil Sovyetlerin Fin1andiyaya 
saldırışı nefretle karşılanmaktadır. 

1 Veygar: d şerefine Kahi
l rede yapılan resmi geçit 

Kahire : 9 (Royter) - Fransız 

şark orduları Başkumandanı Gene· 
ral Veygand şerefine Kahircde yapılan 

büyük askeıi resmi geçit pek par· 
lak olmuştur. lngiliz . Mısır motor· 
lu kuvntleri kilometrelerce yer tu· 
tan bir zincir halinde idi, 

~ondra Büyük Elçimizin 
lngiliı şehitlerine çelengi 

Londra : 9 (Roytcr) - Rüştü 
Aras Çanakkalt-de ma~tul düşrn 
29 ıncı lngiliz fırkası kahramanları 
abidesine bir çelenk koy .r uş ve bir 
hitabede bulunmuştur. 

Sahife: 3 

İngiliz - F;ansız - lsveç 
ticaret müzakereleri 

-

Londra : 9 (Royter) - lngiliz
F ransız · lsveç ticaret müı.akerele -
rine bu;ün başlanmıştır. 

Türk - İngiliz ticaretinin 
inkişafı meselesi 

Londra : 9 (Roytcr) - Avam 
Kamarasında Türk · lngiliz ticare. 
tinin inkişaf mevzuu üstündn konuş· 
malarda bulunulmuştur. 

Kanadada hazırlanan 

dördüncü grup kuvvet 

Ottova : 9 (Royter) - Üçüncü 

gruptan sonra. Kanada seferi kuv· 

vetlerinirı ikinci fırkası fngiltereye 

harekete müheyya bir hale getiril
miştir. 

Kozan'da 

F aideli rnevzularda 

konferanslar veriliyor 

Kozan : 9 [ Hususi muhabiri . 
mizden ) - Kozan Cumhurıyet Halk 

Partisi, Şubatın ilk on beş günü 
içinde verilmek üzere bir konferans 
haftası açmıştır. Yarinden itibaren 
umumi yerlerde konferansların ve · 
rilmesine başlanacaktır. 

Belediye Mecllal ç•ll•m••• 

Kozan : 9 [ Hususi ] - Kozan 
belediye meclisi dün toplanmıştır. 

Yeni mahalle mutemcdleri seçilmiş 
ve bunların vazifeleri tefrik kdilmiş
tir, Mectis Perşcmba günü tekrar 
toplanacaktır, 

Vilayet hususi idare 

tahsildarları 

Arazi ve bina vergilerinin vila-~ 
vet hususi idarelerine devrinden son· 
ra tahsilat işlerinin layık olduğu e
hemmiyetle takibini temin için bu 
idareltrde çalışan tahsildarların ma· 
aşlarını ücrete çevirmek ve bu gi 
biler arasında hi7.metlerinden istifa· 
de edilemiyenleri tekaüde sevket · 
mek zarureti hasıl olmuştur. 

Dahiliye Vekaleti, bu maksadın 
temini için maaşları ücrete tahvil 
edilen vilayet hususi idare tahsil. 
dar lan hakkında da '. 2996 sayılı ka. 
nunun iiçüncü m ıddesi hükümlerinin 
tatbik olunması h:ıkkında bir kanJrı 
pwjesi hazirlamıştır. 
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1 - Dış memleketler için 
Abona bedeli değişmez yalnız 

1 
Posta masrafı zammedilir. 

2 - İlanlar için idareye 
mUracaat edilmelidir.' 

İhracatımız çok 
nisbette arttı 
lstanbul : 8 - Şehrimizden ve 

memleketimizden Mısıra yapılan 

meyva ihracata gün ıeçtikçe artmak 
tadır. 

Bunda harp vaziyeti mühim 
bir nisbctte· amil olmuştur. Çünkü 
cskidrn bizden mühim mile· 
tuda meyva ve sebze alan Mısır 
hükumeti. ambalajların kötülüğü 
iddiasile siparişleri krsmi, ve Kali
fomiya ile muameleye başlamıştır. 
Son harbin deniz sevkiyatmı zorlaş
brıması üzerine de Mısırlılar tek· 
rar bizden sebze ve meyve almata 
başlamışlardır. Bu 5evkiyat mode
rio ambalajlar içinde yapılmaktadır. 
Bu suretle yeniden Mısıra mühim 
miktarda elma ve saire gönde· 
rilmiştir. 

Diğer taraftan Filistine yapılan 

ihracatımız da mütemadiyen inkişaf 
etmektedir. 

Son günlerde şehrimizde bahlc 
satışları azalmış ve fiatıarı artmıştır. 

Buca sebep; &z balık tutulması 
ve hariçten balıklarımıza büyük rağ 
bet gösterilmesidir. ,Başta ltalyan· 
lar olmak üzere müteaddit balıkçı 

firmaları şehriıııizdeki balak ibra· 
catçılarına mütemadiyen müracaat 
ederek yeni taleplerde bu:uljmakta· 
dırlar. 

Diğer taraftan Amerikadanda 
tuzlu balıklarımıza karşı büyük bir 
ratbet gösterifmeğe başlanmıştır. 

Asıl ,ayam dikkat olan bir cihet de 
Amerikadan şehrimize mühim mile· 
tarda balık ciğeri siparişi yapılma

ııdır. 

Fin başkumandanı mazinin büyük 11. 
ünlü kumandanlariyle yan yana konabllf! 

F inlandiya ordusunun sayı ve 
malzeme itibariyle kendisınden 

kat kat üstün olan Sovyet kıtalarını ::------------- 41 /: 

tevkif ve hemen her tarafta Fın Flnlandlya müdafaa sisteminde herfeY tam bir ah•l1" I. ~· 
topraklarından tardetmek suretiyle ,,.,.. .. 
kazandı~ı muvaffakiyet bir orduda, va memleketin iklim, arazi, vaziyeti ve ordunun 

hepsinin bir arada bulunması nadir otan kuvvetine uygun olarak cereyan ediyor. 
olan şu husaların mecburiyetiyle 1 
kaimdiı: Vatan severlik, Askerin be- ----- Lötan'ın haftalık sayısından --
dent mukavemeti, ikinci derecede ,; 
olan askeri şeflerin tabiye kabiliyeti- veleyen dokuz yiiz . kilomf'treye ya- bir müdafaa ile Rus taarrlll" 
ni, ve yüksek kumandanın ilmi.. kın geniş mıntıkada ise kuyvet ve durmağ'a muvaffak old 11~;,ll 

Çok haklı ölarak, hakiki Fın vasıtaların yerleştirilmesi ve kullanııı bizzat taarruza ieçerelc 
müfrezelerinin, maharetleri, süraUc harp aanatinin bir şaheseri olmuş- vaffakiyetler kazandılar. 

F' t• hareket edebilmeleri ve memleketle· tur . ş ark hududunda ıo jO 

rini çok eyi tanımaları sayesinde B u mıntıkanın cenup kısmı, hudutdan ha mahirane oldU· ~ 
mühim Rus kıt'alarını esir veya imha 50 kilometre geride Finlandi- danlıl\<ı kımıküllfden ayrıl 

6' •• 
etmeleri hayranlıkla seyredildi. Fa- ya toprakları üzerinde iöller ve ieniş kıtalarının Fin toprakları~,. 
kat, Mareşa 1 Mannerhaym'ın müda· nehirlerle kaplıdır. işte burada müda- kadar girmesine göz yu d~/' 
faa planı ve memleketin geniş hu· faa hattı bu tabii engellerin Ü1'eriode manda ihtiyat kuvvetıerl0 rf''A 
dutlarına nazaran sayısı çok az olan te•is edilmiş ve bu mıntıkaya mah- mını süratle bu mıntıka~•~'!} 
kıtalariyle bu planı tatbikdeki büyük dut bir kuvvet tahsis olunmuştur. Bu kuvvetler u%un bır S"!I 
mahareti üzerinde henüz çok söz Daha şimalde, Donmuş Denize liode yoluna devam edeO -J 
söylenmiş dekildir· kadar olan kısımda, birbirinden çok )arının evvela ilerleyişioe 

1 
En selahiyıtdar asrketi münek- uzak mesafede ve nadir olan yolların için cenahlarından taarr"',-ı 

kidler umumiyetle şu prensibi kabul bulunduğ'u bu reniş mıntıkada ist' ve müteakiben ricat bati• 
etmişlerC'fir. Bir manevranın kıymeti, ancak yolların üzerinde lıudut mu· te muvaffak oldular. /. 
kumandanın, elinde bulunan kuvvet· hafı~ları bırakılmıştır. Paetsamo müdafaaıı0~ıi 
!eri israf ve tasarruf etmesiyle ölçü· 4_ Donmuş Deni% sahillerinde za- kuvvetleri takviye al~' 1' 
lür. yif bir kuvvet Petsamoyu tutuyordu. itibariyle çok kuvveth 

0 

Finlandiya müdafaa planı tetkik Bundan başka sayıları çok az olan kıtaları bu m ~dafileri !~aJI. 
edilecek olursa, görülür ki, vasıtala- Ladoga Finlandiya körfezi, ve Botni metre cenuba doğru su. ,r 
rın ve kuvvetlerin kullanışı en mü· ra ilerlemekten vazgeçtıl_rr~ ihraç mahalleri ıse sahil bataryaları. .,. 
kcmmel bir şekilde tanzim edilmiıtir. mühimmat ve erzak allll ~ 

nıo ateşi altına alınmıştı. ~~J 
Filhı;kika uhtelif vaıifelere taksim bir hale gelmiştı. BunU11 rJ' 
edilen Fin kuvvetlerinin mikdarını bil· Mareşal Manneı haym kıt'alarını samoya kadar bizzat ıce 
miyoruz. Fakat vukua srelen muha · bu şekilde ve bü)ük bir maharetle çekildiler. , 

1 
rebelerin cereyan tarzları bizi kafi de- tasarruf etmek ~uretıyle bir ihtiyat işte böylece. FinJaııd1Y ~ 
recede aydınlatmaktadır. kuvveti tesisini') muvaffak olmuıtur. sisteminde heışeyi ıarıJ _. 

Daha evvelcede birçok defalar Bu kuvvetin miktarını bilmiyoruz. İh· içinde ve memleketin iklıe' 
izah edildiği ~ibi dtişmanın taarruz· tiaaal ki, ~ok aühim değildir, Faktt ziyeti ve ordunun ins110 

ları vasıfları malüm dört mıntıkada Başkumandan oldukça kesif olan bir ne uyğ'un olarak cereY111ıO 
vukua gelebilirdi: demir yolu şebekesi ıayesinde hare- Mareşal Mannerhaylll 

Karelide çok kuvve ili bir müda · ket etti rebilccek bir kuvvete sa- mazinin büyük ve ünıa .. 
faa icabediyordu. Buradll mimküa hipti. )arının ki ile mukayese \a 
olduA-u kııdar az kuvvet kullanmak Fin kuvvetlerinin taksimi ne ka- ~ 
için Mare-şal Mannerhnym kendi adı dar büyük bir maharetle yapılmış ise 1 B. r. Seyhan ti"> 
verilen müdafaa hattını yapıırdı. ve Fin manevrası· da ayni derece mü- 1 'lttf.! 
bu hattın eo kuvvetli taarruzlara bi· kemmel olmuştur. futbol ajanı_,,"~ • 
le muvaffakiyel le karşı koyduA-unu Kareli ber7c-hında müstahkem Bölgemiz mubteht_... il 
srördük. mevr.ilerde bulunan kıtıtat bizzat bü- mı 24 Şu bat ta Ad":li· '-: 
2- Ladoga gölünün şimalinde u:r;a- tun taarruzları kırmıştır. ,ı• jJ 
yan ormanh mıntıka .. Burası da bir Ladoganıu şimalinde Finlandiya- martta Mersinde telSI "1'J 
çok sun'i manialar, tank tuz11kları ve lılar evveli muharebe yapa yapa pdcağından, aşa~ıd• 1 
her çejit torpillerle döşenmişti. ric'at ettiler. Ruslar tam ormanlık spoıcularımııın futbO r fi f. 
3-Finlandiyanın şark tarafını çerçe· kısmın içine girdikleri ı:aman şiddetli rivle birlikte her p•ı' ~ t 

günleri saat 14 te '4.;P jl 
munda Spor EğitıneP• ,;'. ı 

--··--------- ı BUHRAN KARŞISINOA 
alımda yapılacak •11''~ 
melerini ehemmiyeti~~ 

Şakalar 

Karı ko:a 
Kadın - Bir Piyango bileti al

dım. Eğer kazanırsam sana bir clbi · 
•e yaptıracağım. 

Erkek - Kazanmazsan ? 
Kadrn - Sen bana bir rop yap 

tıracaksın. • 

Tuzlu hesap 
Otelde, katip garsona sordu: 
- Yedi numaranın hesabını ıö· 

türdün mü? 
Garson cevap verdi: 
- Evet, götürdüm. 
Kitip hayretle başını salladı: 
- Allah allab! Hali şarkı soy· 

lüyor. 

Berlinin Stok faaliyeti 

Almanya harp için mühtaç lulunduğu ham maddeleri tedarikle, Sov· 
yetler Birliği de Finlandiya gailesile meşğul bulunduğundan Balkanlarda 
bir mesele çıkarmağa taraftar bulunmuyorlar. Almanyanm bugün en ziya 
de ehemmiyet verdiği iki senelik harp stokunu muhafaza ve imkin bu 1-
dukça tezyit etmektedir. Bunun iç\n Balkanlardan aldığı ham maddeden 
başka Rusyadan da ham madde ve bahusus petrol, demır, mangenez ve 
yağ istihsaline yarayan ay çiçeğı gibi nebatlar almağa büyük ehemmiyet 
vermektedir . 

Almanya, Rusya ile askeri ittifaktan ziyade birbirinin iktisadi ihtiyaç 
Jarmı tamamlıyacak surette iş birliti yapmağı tercih ediyor. Bu hususta 
bır aydanberi Moskovada bulunan Alman iktisadi heyeti ile cereyan et· 
mekte olan müzakerelerin kati neticeyeye vardığım bugün lngilizler de 
tastik etmektedirler. Bu vaziyete göre ilkbaharda yahut yazın büyük 
askeri harekat olursa münasıran sevkulceyş gayeieri ile yapılacağı anla. 
şılıyor. 
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Türlcsözü 

Maarif meseleleri 

Romanyada ilk okullar 
tedrisahnda reform 

IE5\ onı~nya k.ralı, Romanya ilkokullarile öğ'retmen okullarının teşkilAt 
.,,, faalıyetlerınc dair olan yeni kanunu im•alamıştır. Bu ~anun mual-

limlerin yetiştiıilmeıine ve intihabına taalUlk eden eaaalarda yeni. 
likler yaptıiı i'İbi 0fİmdiyc kadarki endivüdlaliıt mektep ruhuau da ferdi, 
~ıkı bir cemiyet içine batlamak fikriyle tamamlanmııtır. Bu suretle okulun 
ılkokuldan tl ünilversitcye kadar milletin bOtün kuvvetlerini mütesanit bir 
h~I~ getirmek ve buuu bütün camia için verimli bir İf haline koymak h-edcfioe 
crıoılecek tir. 

Çocakların içtimai terbiyesi için ka ük çocuk yurtları, çocuk bahçeleri 
analfabetle okulu vücüde fetirilccektir. Bunlardan batka maaı if vekileti 
yurt müdafaa ve içtima! hizmet tetkilatlarile beraber çılıtıbilcceği ribi rea 
rnt ve hususr diğer teokllitı, ke.ıa analfabctler içi• kurs ve dershaneler aç
ınak ve ilk mt:ktepleri hiç veya kısmen ıörmemiş olanlar için ikmal kursla 
n ~e ~erahaneleri açacaktır. Bu kurslara sadece çocuklar değ-il ıençler ve 
Yetışkınlerden 40 yaşına kadar olanlar da denm edilecektir. 14 - 28 yaf 
a.r~ııodaki ilkmtktep meıunları için bunlardan başka meslek pra· 
htı terbiyesi veren mekteplerle 18 - 30 yaıındaki ırençler için köy ziraat 
okulları açılacaktır. Mahalli teşkillt ile açılmış olan mekteplere muratları
n~ mahalline ait olacak ötretmenlerin maaşı ise devlet bütçeaininden gO
~.lecektir. Çocuk bahçelerine devam' beş yaıından küçük olan çocaklaı 
1

~10 •erbest beş ile yedi yaşındaki çocuklara mecburidir. Çocuk bahçeleri· 
nın ders yılı 36 - 40 haf tadır. 

ilkokul, yedi sınıflıdır. Bunun ilk dört sınıfı. alt kademeyi, ıon üç sınıfı da 
Ytık~rı devreyi teşkil eder. ilkokul tedrisatı mümkün oldutu karlar amelt 
fekılde Yapılacaktır. ilkokulun bu yukarı devresi için mahallt icaplara a"Ör• 6
ç tip üıere inkişaf ettirilecek tir. 

a - Zirat ev idaresi ve işleri 
b - Endüstriyel 
c - Ticari 

Bil üç oıektep tipinde talebe ileridt!ki mesleki tahsillerinin bir ne\•i esa
•ı.nı almış olacaklardır. Tlli ilkmektep tedrisatı senede en az altı ay (Teşri
nıev\1el ile Nisana kadar) devam eder. Tatiller ameli işlerle doldurulacak 
~~ rtıiiıterek mesai yapılacaktır. Şehirlerde endüsrriyel ve ticart karakterde-

' devre talebesi tatillerde işletmelerde tatbikat göreceklerdir. 

tir. Haftanın bir rünü terbiye maksadiyle yur~u kor~maya. t~hsiı .edilecek
t Her okulun bir mfü:esi ve mektep eczanesı ve hır gezıntı yen olacak· 
ır · Bütün bu tesisat' batında muallimin bulunduğu talebe kooperatifleri ta· 
~~f•:dan idare edılecektir. Okula ail olan tccHıbc tı ı1annın safi hasılatının 

O u talebeye ait olacaktır. 

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

Sabif«; 5 

TÜRKİYE RADYO OIFOZlYON 

POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

CUMARTESi - t0-2-940 

13.30 

13.35 

13.50 

14,30 

ıs.ıs 

18,00 

·18.05 

18.40 

18.55 

19.10 

19.30 

19.4S 

Program, ve Memleket Saat 
Ayarı 

AJANS ve meteoroloji ha
berl~ri 

Türk Müzili 

Çalanlar : Reıad Erer, Ru· 
şen Kam, Fahri Kopuz, 
lnettin Okte. 

1 - Okuyan : Necmi Ri
za Ahıskan 
Müzik : Riyaaeticfimbur 

Baadosu (Şef : İhsan Kün
çcr) 

Konuıma (Kadın Saati) 

Program ve memleket saat 
Ayarı 

Müzik : Radyo Caz Or-
kestraaı 

Konaşm ( Yurt 
Sevriıi) 

Serbest Saat. 

Bilfisi ve 

Memleket Saat Ayarı, A· 
JANS ve Meteorolji Ha
berleri 

Türki Müziki : Kemençe ve 
Kanun ile Saa Eserleri Ka: 
nun, Vecihe; Kemençe, Fa
hire Fersan. 

TÜRK MÜZiCi 
Çalanlar: Ruşen Kam, Re
şad Erer' Fahri Kopu, iz. 
zetıin Okte. 

1 - Okuyan : Radife Er
ten 

Dünkü Belediye Meclisi 
. 20,11 Konuıma (Günün Meı'ele • 

leri) 

içtima, münakaşalı , harareti oldu 
( Bırinci sahifeden artan ) 

Encümen mazbatası olrnndulc 
tan •onra azadan Zıya Akverdi söz 
alarak Ankara ve Adanada elelc· 

trık ceryan fıyatlan yükıclc oldu

tundan, Nafia V t.kiletinin bu ciheti 

göz önünde tutarak inıtiyazname· 
den ayrı bir formül teıbit ettitini 
ve bu formülün burün tatbik 

dilm~k~e oldutunu ve eıaseo 'l: 
çen ıçtinıada da izab ettiti veçbilo 
bu formülün mutedil bulundutunu 
•ncak bir tadil mevzuubahis ise 
bunun imtiyaznamedeki eski f 
mülc tabi tutulmayarak yeniden ~a 
ba esaah v~ daha mutedil ıelcilde 
yıpılnıaıu tcmcnniainin doğru ol 
tını ıöyled. aca 

Bundan sonra reis Kasını E
ner elektrik tirlceti müdürlü&- -
tal b. - . ı;Unan e ı u ıerıne nı ' ı · 1 ea e eyı ruzname 
y~ a dıtını, esas itibariyle Beled" 
nın el kt ·k fi ıye 

e rı yatlarına zam yap 1 mB aaına taraftar olmadıjım ıöyJ d~ 
una cev b " e L 

. a en azadan Vehbi N 
cıb, 9 uncu dd e· 
· ma enin ilgası tal•b" nın mcclısc . . ~ ' 

getırılmeıi elekt .k fi Y•ltnuJ tez id rı 
bi Y ı rnak .. d1r1dan b k 
rıey olınıyac.jım ileri aürd- a~ • 

ll, 

Azadan Hasan Ataş ise elek 

trik cer)an fiyatının IS lai'11fta bı 
rakılmasının gayri mümkün oldu 

ğunu, artırılmadıtı takdirde ıirket 
kapısına bir "Hüvelbaki., levhası 
y azdmeaının icab edecetini ifade 

etti. Bunu müteakib reye konan 

mazbata ekseriyetle kahul edildi. 

[Not: bu mazbata Nafia Vekaleti ta 

rafından kabul edilditi takdirde 

ceryan fi yatı artırılacaktır). 
Ruznamenin ditar bir maddesin 

de mülga imar birtitinden kalan 25 
bin liranın Karataş plajına sarf edil· 

mesine dair olan vilayet tezkeresi 

ve bütçe encümeninin verdi~i karar 

bulunuyordu. Bu karara göre vila

yet talebinin kabul edilm~diği ve 

paranın başka faıdlara nakli zikredil 

nıekte idi .azadan söz alan Zıya Ak 
verdi vilayet ta ebinir g .. yc. t muhik 

ve yerinde olduğuuu, l\dana ginı sı 
cak ve kalabalık bİr memlekt"t için 

plijm sıhhi bir ıhtiyaç bulundugunu 

ve bunun behemehal nazarı itıbara 
almnıaaını ileri sürdü: 

Bu plaj yalınız Adana şehri hai 
kının dej'il Yüretir ovası köylüit"ri. 

nin dahi yaz mevsiminde karataıa 

20,25 

21,15 

22.15 

22.'30 

22,30 

Türk müriti : Fasıl Heye 
ti 
MÜZiK : Küçük Orkestrası 
(Şef : Necip Aşkıo) 

Memleket saat ayan A· 
Ajanı Haberleri: Ziraat, -
Esham Tııhvillt, Kambı)O-
Nukut Borsı:s ı (Fiyat) 
Ko nu~ma ( Ecrıebı Dıllerd 

- Yalnız Kııct - Odll'a 
Postasıle). 

"1ü2ık : Cazband (Pi.) 
( Saat 23.00 - e kadar 
yalnız Uı.un - Dalga Poı· 
taaile 

23. 2fV23.30 Yarınki Proanm, ve Ka· 
panış, 

kamp lcurarak sıcaktan korunc:ıukla 
rı bir yerdir. Dedi azadan Kerım 

Uluscutürkün plajın lüks bir iş ol

du~uua dair mütaleasına karşı : 

"Pıij lüks tJir İş değildir mt-m· 

lekette kaplıcalar kadar buna da ih 

tiyaç vardır,, cevabında buluncıu. 

Bunu müteakip memurlaıdan ba 

zılarının maaşına zam yapılmasına 

ihtiva eden Barem cetv<.linin reısın 
beydi vekilenin tasdik tarıbine na· 

ıaran geçen sen"nin onuncu ayındao 

itibaren tatbiki hakkındaki teklıfi 

reye konarak kabul edildi. 

Şebır meclisi 12 ıubatta tekrar 
toplanac•ktır. 
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Sahıfe: 6 Türksözü 

Senenin En Büyük ve Şahane 

F i 1 m 

ALSARAY 
Senenin Müthiş Maceralar ve 
Heyecanlarla dolu En Büyük 

Sergüzeşt Filmi 

Sln•m•sımn 

Dün Akşamdan itibaren Gastermeğe 
BaşladıA"t Harıkalı Artist 

T A N 
Sinemasında 

( ERROL fL YNN ' nin ) 
Yarattıtı 

TUrkçe SUzlU 

Bugün Gündüz Ve Bu Gece 
Gösterilecek Olan 

ÇAL iNAN 
TAÇ 

Şahcseı idir 
Görmiyenlere hararetle tavsiye ederiz 

BugUn 2-30 da 

Maskeli 
Beşler 

ÇALINAN TAÇ 
36 Kısımlık Muazzam 

ve Emsalsiz ve Hiıısi Filmlerin En Acıklısı 
SON GANGSTER SERY AL ŞAHESERiDiR 

Pek Yakında Pek Yakında 
Sincmanııı En Şabaoe ve Billur Se,li Biricik Yıldızı 

• 

~ Deanna Durbin 
Mevsimde İlk Defa Olaraı:_j 

ilk Uyanış 
Gençlik, Musiki ve Şiir Filminde Sizi cezp ve Teshir edecektir. 

113S6 

1 O / o RADYO MEVSiMiNtN _ 
4 MUVAF'w:Al<iVET.i 

._.; 

( 

.. 
MA~ 1: L.Li tf<adfldarı \· . 

-;. 

I 

- Rekabet Kabul etmez tiat: 

- Gayet kolay istasyon Bulma tertibzıtı 
- Antlparazlt süzgeçli, dahllf hususi anten 
- Vüzelliden fazla istasyon lslmlerl yazılı bO· 
- yük kadran 

itiraz kabul etmez OstünlGCiO hakkında kanaat hasıf 

etmek için Müeasetremlzl teşrifie bir kare oörmenl· 

zl tavsiye ederiz. 

Atelyemizde Radyo tamiratı yapılır 

· Tediyatta Kolaylık 
Abidin Paşa caddesinde 

M. Tahsin Bosna Biraderler 
Telgr. Adr. META 

P. K 74 Telefon : 'l..7 4 

Buğday Koruma 
Kanununa 

Kanun Nu: 3762 

Nt§ri tarıhi; 15·1-1940 . 

• . ,, 
Karşılığı Vergı 
ek kanun 

-- .. __ .:1u:V 
~ 

i 
Sene içinde işini terkedenlcr, keyfiyeti yazı ile varidat d;rf 

dirdikleri takdirde, ihbaf tarihinden sene sonuna kadar olall 
kin olunur. . ; 

Maktuiyet usulüne tibi olmak istemeyen veya bu usule 'fi 
bundan vazgeçmek isteyen değirmenler, keyfiyeti takvim yıl~ .~ 
varidat dairesine yazı ile bildirirler. Bu takdirde talebin ıntJ~rf 
mali yılı takibeden mali yıldan itibaren taleblc!rİ dairesinde dl 
tutulurlar. Şu kadar H bir kere maktuiyet usulünü tercih e 
dan evvel bu usulden vazgeçemezler. ; 

Buğdayı koruma karşılığı vergisinde maktuiyet usulünü t 

1 
muamele vergisinde de ayni usulü tercih etmiş sayılırlar. I 

Madde 2 - Vergileri maktuan alınacak değirmenlerde" ,J. 
unların dahi kurşun mühürle mühürlenmesi ve nakliye tezke 
mecburidir. Bu değirmenlerden un çıkarmak istiyenler varİ~t 
müracaatla çıkaracakları unların miktarına göre bedava 11ak11~ 
alırlar. Bu tezkere~crin bir parçasını değirmenciye, bir parÇ~I, 
za memuruna tevdı ederek çuvallarına kurşun mühür koydu Jel 
kendilerine kalan üçüncü parça t~zkere ile unlarını nakleder/, 
me riayet etmeyen değirmencilerle un sahipleri ve bu unları 1 

eden, satan ve satın alanlar hakkın la 246 S s 1yılı karıuıuo ~ 
cu maddesinin " B ,, fıkrasında yazılı cezalar tatbik olunı.ıt· 

-Sonu var-

ilin , 
Seyhan orman çev·rge müdiitl~ 
den: 

Muhammen 
Kental 
588 

95 

Kilo 
40 
44 

Adet cinsi Lira ' ~ 
60 

Karışık odun 588 
Karışık kömür 238 
Kurulu çam 

~ 

~' düğeni 

683 84 60 1067 ~ 
5 · 2 · 940 tarih ve t sayılı kararla arttırmaya korıı.ı1 

ve muhtelif tarıhlerde müsadere edilen yukarıda cio5 .. ~ 
gösterilen 588 kental 40 kilo odun, 95 kental 44 kilo k0 ı' 

'ılfj 
ku~u!u dügeıı hizalarında gösterilen muhammen bedetıerı tf ıe 
tarahınden itibaren on beş gün sonra yani 21 · 2 · 940 ç'ıif' 
saat 14 de satışları icra edileceğinden istekli taliplerin 80 _,e ~ 
lük teminat makbuzu veya mektubu sabşlaa bir saat ev~~I o" 
miıyona ibraz etrneleri ve şeraiti de öğretmek jst~yenterıfl 1' 
liğine muracaat etmeleri ilan olunur. 11401 4 - ıO,,.,, A 

.. ~r 
Devlet Hava Yolları Umum Müdürtııl;; 

·d•re · .. 
1 - Nakliyat tayyareciliği pilotu yetiştirmek .. r• ı ... uze" 

Avrupaya talebe gönderilecektir. 
2 - Talipler aşağıdaki şartları haiz olacaklardır. 1 

A- Memur. o_Ia.bilmek vasıflarını . Ji~') ıt 
B- (Askerlığanı yedek subayı olarak bitirenler tercıb te'I 
C- Pilotluk diplomasını almış bulunmak (askeri pilot 
O- Yaşları otuzdan fazla olmamak ~ 
E- Yabancı dil bilmek . 01Jıl / 
3 - !a!ip!erin engeç 20·2· 1940 tarihine kadar h•~d~'ı6r' 

katarım bır ıshdaya rabt ederek Ankaradaki Umum MıJ ' 
racaatları. 10 ...... ı 

______ 11_41_1_ ~ I 
Seyhan Vilayeti daimi 

Encümeninden 

Adana memleket hastanesi ih

tiyacı 672 lira 72 kuruş muham · 

men. bedelli ilaç ihtiyacı açık ek

siltmeye konulmuştur. Eksiltme şu. 
batın 23 ncü perşembe günü SJaat 

d•i"'' onda Vilayet ..ı , 
l1. 

yapılacaktır. tf11ıı'.l . ş•' 1 
Taliplerın t•"e 

üzere hergün b•
5 se1tl.1 

.. de ~r· 
eksiltme günU • e rı' ., 
D ' A •'ıntn•r'I o/J 
aımı encu ı 

olunur. 
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8,30da As R 
Salıife: 1 

• 
1 SiNEMA Suvare 

8,30 da 

1 it 

,1:1 
us• 
~~ 

e erJr 
ed 

. telJ 

Bu 
SiLViA 

. Henri Fonda Fred Mac Muray 
Şımdiye K d 

Akşam 

Si D NEY 

en~ a ar Yarattıkları Filmlerin En Büyük ve En Kudretlisi 
ketv 
id•t 
klif 

ç•' 
urd 

.-----------~-=--:----.........__B __ a_..::ş:_ta_:n:_=B~_ş_a _R_e_n_k_li ____ . 

kA eri/ DAV ASI ati 
otO ı 

•" çtinıai Bir f . . 
. acıa ... Aşkın ... Kinin ... intikamın Tüyler ürperten timsah 

-----'~~:A~V~E~T:E:N~=--~.:E~n~V:e~ni~D~ü~ny~a~H_a __ b_er_ıe_r_i ______ _ 
Bugün Gündüz Matinede iki r'ilm biıden 

~ 

' 
1 - Altun 

Umumi Arzu ve istek Üzerine 

Mabut 
~ • 2 Çıkmaz Sokak 
~' ~ 1388 

#,------.:.::,---~·----~T~el~e~fo~n~~--~:25~0:_~~ 
ulıl'ııf l --------------------------
s ~,. e h an 1 ô;;' y an ornı inan yazıhanesi 
·~~ en : an Çevirge müdürlügv ün-
ç fı~~ 
et'ıtf'/lar Kilo 

,i11 ıJ 60 Adet Cirısi Muhammen bedeli 
/ 20 v Lira K 

; 
l'\arışık ko- .. uruş I< mur 1\9 00 ·~~ 80 112 A arışık odun 78 20 

.a ;ı 2/ 940 .112 araba parma~ı 3 
36 tt' . tarıh 

d• elif tarihi d ve 2say1 k 190 56 
7 kental ~~ e .nıüsadereı ~di~:arla artırmay~ konulmu~ bulurıan ve 
ı Parnıağı h. kılo karışık k .. .~ yukarıda cıns ve miktarları gösteri· 

.ı:~} den 't'b ızalarında - o':11ur, 78 ke. 20 kilo karıfı odun ve 112 
d•" ı ı aren IS gosterılen m h b d 

e ıtışla . gürı u ammen e ellerile 61 'J.ı 940 
ter rı •ere ed'I sorıra yani 2zı 21 940 

laıu v ı cccktir l t kl perşembe günü saat 14 
tylc~~~,?1cktubunu .sa:ı:ta~ l~lii;lerin 13 lir~ 80 kuruşluk teminat 

d/~at et ı ve Şaraiti de - ~aat evvelıne kadar komisyona 
o~Sl ttıclcri ilan olurıur ogrcnmek ısteyerılerin orman bölge şcflitine 

~,liJ ~ . 4 - l o - 14 - 18 ı 1402 

ı' --------0/ K::::---:ı-;-~---~---
l"stcka, E eınan dersleri 1 

• nvcr Aya tarafından al f 
1 ~s . z· a ıranga keman derslerine başlan. 

ııı'' . •raat ha k ıı' id' n ası No : 32 
11e her A 

11 ı.•~ Yasın (Nazan) . . 
1
. 

y"' /. l ısım ı ş rkıl 
~,1- a ış Yeti : Sad k /\l ' P•yt;si çıkmıştır. 

ııt ., 1 ""' dat 
O/~ ... 11393 rnaz 

~--------- 2-4 6 8 -- - -10-13-15-17 

-

Adana ve civar şehirlerdeki nufus tapu bina kazanç helediyeler ve 
Ankarada Devlet· Şurası Mahkcmei Tcmyizile resmi devairdeki işlerı 
sür'atle takip ve intacını başaran yaiıhanemiz bu işine ( Her nevi alım 
satım ) inşaat planlarını · harita groki ifraz ve taksim gibi fenne müteal 
lik husustaki diplomalı mühendis ve fen memurları atkur had na alçı 
kabartma müzeyik yağlı boya işlerini değerli ustalar marifeti le apmağı 

ilave etmiştir. Yoksul yurtdaşların yazı ve işleri parasız yazılır v~ t11kıp 
edilir, Rağbet gören dört delikli tuglardan maada 6 - 9 delıkli tuglorUrin 
da istf!nilen yere kadar göndermeğe tavassut edilir. istiklal oku u karşı 
sında 82 numaralı inan yazıhanesine müracaat. 

Eski Belediye Tahakkuk Memuru Remzi urhal 
. , " Tahsil Rasim Gö<brrk .. 

l 1415 

ı ı a n 
Köyü Cinsi miktarı 
Şamba - tarla Hek. M2. 
yadı (5) 5158 

hududu 
Gündoğdusu küıt ku>usu ve cebel gün · 
batası Reşit ve dtrı! ve mahmut tarlaııı 
poyrrzı yol ve kısm rn sazıık dt'fcsı 

kıblesi cebel ve Akpınar ve kuttınlar 
vereseleri tarlası ile) 

Yukarıda ve evsafı sairesi yazılı tarla mahmut oğlu lsmaılttı tn 
sarrufunda iken 3:~3 •enesinde öldüğünden hahsle verese i tar fın n 
senetsizdcn t~scili istenilmektedir. Kaydı bulunmıyan bu tarla hak kı ı· 
daki ahkama tevfikan tahkikat yapılmak üzere yerine 18 2 94l) pa· 
zar günü mamur gönderilecektir. Bu yerle alakası olao ların ell n eki 
vesaiklarile beraber ilan tarihinden itibaren bir h fta zarfrn ımıha· 
fızhğımıza veya tııhkikat günü yt:rinde tahkik memuıuna -
mel · · -



Sahife 8 Türkaözü 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
) 

KİLO FIATI 
CiNSi En az ful çok Sahlan Mlkdar 

K. s. K. S. Kilo 
KOZ• 10,'l5 00 
Ma. parlafl • 00 50 
Ma. temizi • 00 48 
Koza parlağı 44,50 
~apı malı 50 
Klevland 58 
Klevland çit idi 4,00 1 -

YAPACI 
Beyaz 

' 1 1 Siy.ah . ç G T 

~ ~ Yerli •Yemlik. 

• •Tohumluk • 

HUBUBAT ™ 
-

Butday Kıbrıs 1 
• Yerli 4,68 

• Mentane 
Arpa 4,50 
Fasulya 
Yulaf o 
Delice 
Kuı yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Şark Susıımı 11 

' 
00 

UN 
-

Dört yıldız Salih 

... üç • • ·- .c Dört yıldız Doğruluk .D 111 
.lı: ı:: üç . 
..E! c • • 
o - Simit = ia .. 
~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet . 
N Uo 

üç ,... .. ,, 
Simit .. 

Livcrpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
9 / 2 / 1940 iş Baukastndan alınmıştır. 

Pene ~ntlm 

Hazır 8 33 Liret 1-Efr Rayişmark 
Vadeli 1. 8 02 

Frank (Fransız ) -2- 94 
8 00 Vadeli ili Sterlin ( İngiliz ) -5- 24 

Hind hazır 7 55 Dolar ( Amerika ) 130 1 19 
10 j 97 Nevyork Frank (İsviçre) 00 00 

Her çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar 

Herboyda OL iVETT i 
l Yazı Makineleri 

1 
R.C.A. 

Marka 
Radyoları 

Dinyanm en sağlam day1nıklı Gutolin kaynak çubukları 

te•minotlı Radyo tamiratını 
- ' Abidin Paşa f caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

Posta kutuıu :60 

Muhterem ·müşterileriın~ı~ 
lskenderunda Şark yağlar1 Şir eti Fabrık 

Rafine edilmiş~ emsali~ 
pamuk yağları ve sabunlari getdı 

Uygun fiat iyi ve temiz~ 
Müracaat yeri : Sabri Gül. Borsa 

Deposu : Abidinpaşa caddesi, 

11381 

civarı No. 12 

Noter sıra••· 
7-t5 

Mende Radyola 
Radyo tekniğinin şaheseri olan satlam, zarif, kullanışlır ~ 

elverişli 940 modeli bu radyaları, Belediyelerin kabul ettiği . 

ilfta meşhur Aktaç markalı yangın söndürme makineferill' 

falt yolda iş dairesi ııltmda 

Işık magazasındıt 
Bulabilininiz. 

Yangın makinesi için 

Aktaç • 
Markayı tercih ediniz. Çunku herkes bu makineyi .Jı 
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ı---- -· - -~ TURKSOZ 
GAZETECİLİK- MATBAA 

. . • I 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü 

cıhkta son teknikle çahşıyot 

Türksözü • 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar, gazeteler. 
cedveller. 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 . 

Umumi neşriyat müdüri 

Macid Güçlü 
Adua Türklizü malbaa. 

' En moderıı 
b .. ı 

mücehheı .1. 

Kitaplarınızı Ş.;.: til 
Avrupa karı oe~.J 
görmek istiY0~,,cJ' 
CildhanesinC r 

•f ,, 
Zarı /.t 

. ede 
Bir cild. t>ölt tıc•' 

- - - sarı' sozunun bili'• 
elinden çık• 


