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Y c alak811 k vrupa 
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a '"7. Fransa ile 1 . 
Balkanla d ngıltoe tara. 

r • Alma . z J•pd.,... "Y•ya bır 

Maji110 hathııda maskelenmiş bir top ve topçular 

Garp cephesinde AI· 
manlar bir ba~kın yapdı 

Müthiş bir topçu düellosu başladı 

Paris: 14 (Havas) - Uzun müd
detdenberi gaıp ı:ephcsinde devam 
eden sükünet rlün bozulmuştur. Dün 
Moıelin şarkında Almanlar çok ani 
bir baskın yapmışlarsada bu baskın 
akım kalmıştır. 

Öğleden sonra müıtefık hava filo· 
ları geniş ıstikşııf uçuşlarında hulun· 
muştur. Gice Fransız lopçusu Mozel 
şarkında kı Hambcr gı ateşaltına 
almışıır. 

Bu atese Alman topçusuda mu
kabelede bulunmuştur. Bu mıntıka
lar ahalısi içer il ere çekilmiştir. 

Müthiş bır topçu düellosu de
vam etmektedir. 

> ................................................ < 
i Halkevi müesseseleri ! 
! 518 i buluyor ! 
• • i i 
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i i ........................................................ 

ıParistekiSovyetsefareti · 
polis nazareti altında .. 
Bu, Fransızların Moskova sefaretine 

mukabeledir yaptıkları harekete 

Alman vapurları 
abluka altından 

kurtulma emelinde 

Dün bir Alman vapuru 
intihar etti 

l ondra : 14 (Royter) - Alman 
vapurları müttefiklerin ablukasından 

kurtulmak için hala ümidlcr besle· 
mektedir. . . 

Dün altı Alman vapuru Vızı ve 
diğer üç Al'tıan vapuru da Br~zilya 

limanlarından hareket etmişlerdir. 
Bunlar logiliz ablukasından kur

tularak Aİman limanlarına girmek 
ümidindedirlcr. 

Dün, Bremen 'imanıAa kayıdh 

olan 6toO tonluk bir A!man v~~uru· 
Bercıilya sularında kendı kendını ba
tırmıştır. 

1 Eimandan ha~eket. ed~n d!fer 
vapurların akibetlerı de hıç şuphesız bu 
olacaktır. 

fktisaöi bir Balkan 
konferansı toplanıyor 

Londra : 14 ( Royter )- Balkan 
meı'kezlerinden birisinde yakında ik
tisndt Balkan konferansı toplanacak· 
tır . 

Eden Filistinde 
Londra : 14 ( Roytt>r ) -- Eden 

Jun Mı ır kralı Faruk tarafından 

~nhul cdilmistir. Dun akşam İngiliz 
sefaretinde l~deu şerefine bir ziya• 
fet vorilmiştir. BugUn de Mısır Baş 

vchili bir öğle yemeği vermi~tir • 
Eden yarın ( bugtln ) tayyare ile 

Kahir<den Filistine hareket edecek 
tir. 

t•ilistine gelen l<ıtat 
Kudüs: ) 4 (Royter) - ikinci A

vustralya ordusunu teşkil eden 

kıtat Filistine gelmeğe başlamıştır. 

Bir Pamuk meselesi 



Sahife 2 

Hava Kurumu 
15 inci yılı 

* 
Yarm Adana TUrkku•u 

bl11asında Kurumun yıl

dönUmU mUnasebetly le 
bir toplantı yapılacak. 

* 
Y nrın Hi Şubat 940 Turk Havn 

Kurumunun on beşinci yıldönumudur. 

Ankııradn 1925 de ilk tcşekkulunden 
beri memlekette ~imdiye kndar yaşn· 

yruı cemiyetlerimiz arac;ında yaptıgı 1 
işler ve tnkibettiği buyuk gaye iti ba
riyle en önde gelenlerden birisi olan 

Hnvn Kurun:ıunun Adanamız<lı\ iyi ve 

sevindirici bir Ç:llışma ham iP.si var· 

dır. 

1 Invn Kurumu Adana şubemiz şu 

bir kaç sene içinde kendisinden bı.>k· 

lcnen işi tnm mnnasiyle başnrmış ve 

hnlkımızıp ve bilhnssa çiftçimiz ver· 

diği buyuk yardımlarla geliri çok 

knbarmış ve ayrıca Adanamızda dört 

senedenberi herkesin ve umumi mer· 

kezin takdirini knzanan bir Turkkuşu 
teşkilatı meydana getirmi\'tir. Bu su· 

retle Turk Hava Kurumu Adana şu· 

besi bir yandan varidntını artırırken 

diğer taraftan da yarınki kııhramnn 

Turk havacılığının buyuk unsurlnrı 

olacak Turk havncılsrını yetiştirmek 

gibi mukemmel bir davanın tahakku· 

kl.lna el koymuş ve muvaffak olmuş 
vaziyettedir. 

Adana şubemiz ayni zamanda şeb· 
rimizin en işlek ve en şerefli bir cad· 

desi olan nsfolt cndde lızerindc 40.000 

liralık modern bir Turkkuşu binası 

ynptırnııştır. 

Hava Kurumumuzun bu muvaffo. 

kiydlcrinde buyuk fedakarlıklarım 

csirgemiyen çiftçilerimizin paha biçil· 
rncz yardım ve alalıalnrını tekrnrla · 
mak borcumuzdur. 

*** 
Gayesi çok J uk ek Turk Hnvn 

Kurumunun 13 inci yıldönUmU dola· 

~·ıc;iyle ynrın saat lG,30 dn nsfnlt 
cndde Uzcrindeki Turkkuşu binnsında 
buyuklcrimizin ve şchrimi21,in butun 
cemiyetleri, çiftçilerimiz, tuccar ve 
fnbrikacılarımızın huzuriyle bir top· 
lııntı ynpılncnktır. 

Bu toplantıda Turk Hnva Kuru· 
munun teşekkulunden bugune kadnr 

tnkihettiği gnye, meydnna getirdiği 

eserler konferans şeklinde anlntıln· 
cnktır. 

Türksözü 

~ 
Ta riliı~:Sa~T;;:::mış:zra:r.".Jır,f~k':K·ö--o_p_e~r ·~a--tiBll!Liı---Em;mti-n =-ı'*F k~i ı~~ıı 
nin temin edeceği fayda kuruşa çı 

--- d' 
Birlik teşkilatına memur B. Şakir Bü- Adana bele .. ' 
kerman'ın Türsözüne verdiği beyanat kasapların ırı~ 

Adana ve havalisinde iktisadi 
yeni bir devir başlamaktadır. Bunu 
bize tebşir eden (Tarım Satış Koo 
peratifi) dir. 

Layık olduğu alaka ve ehemmi· 
yetle karşılanacağı şüphesiz olan bu 
Kooperatif hakkında okuyucularımı 
za etraflı ma!Umat verebilmek ve 
bu Kooperatifin çiftçiye kazandıra· 
cağı refah ve iktisadi krediler üze
rinde esaslı noktaları bildirmek için 
Ticaret Vekaleti satış ve kredi koo
peratifleri şubesinde çalışan ve Ve
kalet tarafından Adanada Tarım 

Satış Kooperatif inin teşkilatına me· 
mur edilen Bay Şkkir Bükerman'la 
Adana Kulübünde bir konuşma 

yaptık. L ay Şakir Bük"man Berlin 
Yüksek lktisad Mektebinden mezun 
kıymetli bır gençtir. Geçen sene iz· 
mirdeki Üzüm ve incir satış koope 
ratiflerinin mürakabesini yapmış ve 
teşkilatta görülen noksanların ik 
mal\ni temin t:derek bu giinkü mu· 
vaffakiyetlerinde amil olmuştur. 

Adanada kurulacak olan (Tarım 
Satış Kooperatifi) nin gayesi ve bu 
Kooperatife kimlerin girebiitceği 

hakkındaki sualime : 
- Satış Kooperatifleri, ortak· 

la rının mahsullerini hakiki değeriyle 
satmak ve müstahsili piyasanın za. 
rarlı tesirlerinden kcrumak gayesiyle 
kurulmaktadır, dedi, ve ilave etti : 

- 2834 Sayılı kanun hükumle· 
ri dairesinde Adanada kurulacak o· 
lan bu kooperatife yalınız çiftçi olan· 

( Gerisi dördüncü sahifede ) 

adana ilk okul muallimleri 
ıçın müsabakalar 

Şehrimizdeki ilk okul öğretmen· 
leri için iki sandık Gaz Maskesi 
gelmiştir. 

-------l tını kabU 
~ Hars komitesinin dil 

Üzerinde çahşmalail 

Harcı komitesi, bu sene, şehir 
ve köylerde 10 halk dershanesi aç 
açaııştır. Bu dershanelere beşyüze 

yakın vatandaşımız devam etmekte 
dit. Havalar düzelince hars komite· 

si İrşad gezilerine başlıyacaktır. 

Komite Mırzaçelebi mahallesindeki 
Torosokuluna bir dershane daha 
yaptırılacaktır. 

İlk okullar koruma 

birliği çalışma başladı 

C. H. Partisinin himayesi altın 
da kurulan Adana ilk okullar ko 

ıuma Birligi Parti binasında ken· 
dilerine tahsis edilen udada mesai· 
sine başlamıştır• 

Her okulda bir şübesi bulunan 
koruma birliğinin vazifesi ilk okul
larda kimsesiz ve fakir talebeye 
yardım etmek, okula devam edemiyen 
yetim yavruların hayırlı birer vatan 

daş olarak yetişmesine çalışmak ve 
ilk okulların bütçe ile karşılanamı· 

yan ihtiyaçlarını imkan nisbetinde 
karşılamiikdır Kurumun reisi dişçi 

Bay Rifattır. 
Koruma birliğine tuttuğu temiz 

yolunda muvaff akiyetler dileriz. 

C amar arıkoğlu okulu 

Hemşerimiz mebus Bay Damar 
Arıkoğlu tarafından Yunus oğlu 

köyünde bir okul açılması için te· 
berru edilen binada bir köy okulu 
açıldığını memnuniyetle haber aldık 

Bu köy okuluna ( Arıkoğlu O· 
kulu ) adı verilecektir. 

1 Dünkü sayımızd~ de 
nın et fiyatları üzerıll di 
pılması hakkında Bele ,ı 

d 1sr caat ve arzuların a ·J 
pı• 

yazmıştık. Belediye İ-
ni bu talebi is'af ed~ 
nin kilosunu bu defa ~ 
nin kilosunu 2o ve 51 

sunu 26 kuruşa yüksel·~ 
Bu hususta aeıed• 

fikirlerine müracaat t~~ 
daşımız aşağıdaki satı 
miştir: J. 

- " Bu mes'ele ~ 
. Esaslı hesaplar çı'<~~~~ 

rın geçen sene birbır /ıç 
· k d-kk" ic• te gır~re u an ~ 

mış olmaları, arpa ve 
yun yemlerinin grçell 
betle pahalı olması "~/. 
van piyasasının yük5~ 
de tutularak talepler• 
müş ve koyun etiııifl Jı 

olarak yeni fiat koııııı 
bu narh verilmiyecek 
ların büvük zararlara ., 
hakkaktır. Esasen lı111' 
şehirlerde de et fiatı 
kasaplar bu a!'lard11 

kilosunu 45 kuruşta"!': 
senesindenberi alış01ıŞ~ 

lesi üzerinde, anca" d 
larda esaslı surt:.tte ~ 
iş mahzurları izale e,Iı' 
kilde halkın ve esti 
halledilecektir. Diğe' ı el 
Zdran halka yine ocıJ 
ruz . ., 

ı1'" 
,-~~~~-R~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~, H~ke~m~dek~-' 

o m e n b a r a J- 1 de bir toplantı >'11~-~~ 
ve köy kalkınrnas• d111 

Dünkü "Türksöz,, ünde okuyuc·u 
larımıza Fransız gazetelerinden nak
len Romanya hududlarındaki "Karo) 
hattı,. na daır 'malumat vermiştik. 

19-9 Harbi başlıyalıdanberi her
kes, garp cephesinde Majino ve Zigf 
rit hatlarından bahsetti. Muharebe 

"ofmıyan, fakat taarruz tehlikesini gö· 
ren bazı devletlerin gösterdikleri fa. 
faJiyettt-n kimse bahsetmedi. Halbu· 
ki küçü~ devletler istedikleri taktirde 

ı- GÜNÜN MEVZUU 

lOIJraklarını herhangı bir taarruza kar 
şı muvaffakiyetle müdafaa etmelerine 
yardım edecek tesisat vucuda getire· 
bilir. Romanya bu hususda güzel bir 
misal olmuştur. 

Romenlerin dört senedenberi en 
kıymetli mühendislerinin idaresinde 

çalıştırdıkları yüzbinlerce kolile vucuda 
getirdikleri "ikinci karo!,, müstahkem 
hattı, Romen hududlarının emniyetini 
bir kat daha temin etmiştir. Vasi ova 
lar mıntıkasını hududlıyan ve asırlar

danberi Romen olan Transilvanya yay 
laları eteğinde Romanyanın garp hu
dudu boyunca inşa edilmiş olan bu 
muazzam baraj, son günlerde bütün 
dünya matbuatını alakadar etmekte-
dir. *** 

. 1ıatı 
lerine verilen ıza .,,t• 

Spor teş1'1 
_,f 

• ,.J. )(O 
idarecılığ1 

. "'"' · es• t.J Beden terbı)' pı' 
fından dün G. f-1, e id' ~ 
( Spor teşkilat~ """~ 

- . d bır qr~ zuu uzerın e bİ' 
tir. Konfransta . id' 
ve Spor kulüpler• 
zır bulunmuşlardır· 
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se •rı yıldönüth- bor onıitcsj li lk 

·~ •uU ayr ı a 
e1edı •t Pazar Ü •• aını olan 25 

t lct lk g nu için bü ~k 
t ~-- oşusu tertib . . Yu bir 
atı L1usabak etınıştır, 

ek aya herkes i · 
J ve kazana l ştırak ede 

le teP'ı ar rnükar ti ıı ardan heşin . 
J, a ar ve .1 cıyc 

rıloı Diğ rı cccktir 
~ er la raf t· · 

jrle,ıl.çalışrnalarına ~n Ha~kevindeki tc 
jc• 1- a Yenı bir h . 

s' ar arlaşlaşt 1 ız veril. 
e na . ırı rnıştır E · _ 

n lenıs saha· - • vırı Onünd 
"c b h -ı tarrıir e 
I ıl assa b ettirile· 

Türksözü 

Ruzvelt'in mümessili ve ı 
Çemberlayn'ın beyanatı 

'1 . ,_ 
amerıY.a 

muzaheret 
Müsteşarına, f ngiltere biiyük bir 
göstern1eğe amade bulunmaktadır" 

Lorıdra : 14 (Royter) - Avam 
kamarasının son içtimaında Amerika 
Birleşik devletleri Reiskıı~huru B:ıy 
Ruıvelt'ı temsilen ltalya, Almanya, 
lngıltere ve Fransaya malumat top· 
lamcık üzere gelecek olan Amerika 
Harıc ye vekiiieti Müsteşaı ı Bay Ve
ls'in Se} aha ti mevzııubahsedılmiş· 
tir. 

lngiliı Başvekili Bay Çemherlayn 
bu hususta beyanatta bulunarak de· 
miştir kı: 

- '' Bll ayın 9 unda Vaşington 
da bir beyanat neşredildi. Bundan 
anlaşıldığına ğ'Öre Amerika Hariciye 
Müsteşarı Vels, Ruzveltı temsilen in· 
giltere. Fransa, ltalyayı zıyaret P.de-
cek ve ınalilrnat toplıyacaktır. ı 

Avrupa "aziyeti hakkında Vels'e 
her hükümetin verdiğı malumat gizli 1 

~H VE COGRAFYA 

Macaristan -

tutulacaktır. Yeis bu malumatı an· 
cak Ruzvelte nakledecektir, 

İngiltere, Amerika müsteşarına 

büyük bir tezahü•at gösterrneğe ama· 

bulunmaktadır. 

Stalin İsveç ve Norveçten 

bazı üsler isteyecek 

Londra : 14 ( R ,dyo ) Stalin 

fin zaft"rİnin mayıs ayında kazanıla· 

cağını ümid etmektedir. Söyienildi 

ğine göre, o zaman Stalin fşveç 
ve norveçten üsler iı;tiyt>cektir 

Yunanistan 

Sahife 3 

Kanunların tatb·ki için 

Ruzvelt'in derpiş 
ettiği tahsisat 

Vaşington : 14 (Radyo) - Ame
rika Birleşik devle tlt:ri Cumhurreisi 
Bay Rıızvelt Milli Müdafaa hizmetle-

ri kanuniyle Amerikanın bıtaraflığı ka-
nununun tatbikinde sarfedılmck 

üzere 257,410.000 dolarlık bir 
tahsisat, derpiş edecek tir. Bu tahsi
sat kanunu tatbik edecek olan dev. 
Jet makanizmaları emrine uerilccek
tir. 

Kozan mahkeme reisliği 

Amasya Müddeiumumisi Bay 

Asım Soysal 70 lira asli maaşla 
Kozan mahkeme reisliğine tayin e· 
dilmiştir. 

Bir aya mahkum oldu 

a alakaland ayarılarırnııı b 

•caktır. ırrnak i~n tedb· U --t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1rler -. ... 

Polis lbrahimi tahkirden suçlu 
Su gediği mahallesinden Gumali 
oğlu Reşid ~evenlerin meşhud suç
lar kanununa göre ikinci Asliye 
cna mahkemesinde yapılan durus· 
ma ı sonunda 1 ay hapsine ve 30 
lıra aR-ır p:ua cezası mahkumiyeti
ne karar verilerek suçlu tevkif e · 
dilmiştir. 

Biçakla tehdit 
Ôlüm 

Si..,as V·ı~ 
ı ayet . 

ılı ı Kaymak ıandarrna k 
'it b arn A. onıu. 

ırlıkte ı,+. 1 sırrı Vardar V 
d.. c.C c S h ı a • 

s orıcrlerken b' a asını tetk"k 
b ın · 1 • rı rno ild~ ikind· rnış oldukı 

ş~ ':dan, vazif c ıba "aktı kalp d::: 
... ı çılerinıiıd Şında ~I .. 

dıJır J . en t.k o rnuştGr. 
Jı:el". enıştcsi 'em A.v • 

e" h" olan rn nı Zairn 
JıP u ıtıne erhtırn k 

rı ~' .... k Çok scvd' endisi· 
ty uıU t d" ırrn· ' 

r el V e ır bir sub ış, sempatik 
ııı ardar ve r:-k aydı. Kard . 

b' 1 l:. re eşı 
ış erdir o"l.. nı Avnı s· 

~ · t.ye r ıvasa 
ıtl er ailesine baş ahrrıet diler za· 

Pli ız. Sağlığında b'ulu ' ,, 
oP 

l(E"1L~~ttoe: 

Mırsız b· 
ır anıele 

tıB ·~ Mılrj M 
tı d• atclif t ensücat fab "k 

arıhıcr d rı asından 
tı fllalze c 150 lira kıyrne 

•JI ~Ur fabıir::d çalnıaktarı suçlu 
ttff rid h kk a rnakınıst rnuavı. 

O a ırıda 
8 1 rna y pı an gıyab" • sonunda su 1 ı 

Rorülcrck 7 ç unun suçu 
Polıs gö ay hapsine Ve 7 

ı nezaret" 1 rulına ına b' . . ı a tında bu-
ırıııcı lh cıncsıncc k su ceıa 

arar vcrılrrıiftir. 

BugUnlerd.: Balkan ve Tunn devletlerinden sık 'lık bnhseılilınektedir. Bu 
nıunns~betle Macaristan \'C Yunanistan hakkında öz bir ınnlCımnt vermek 
fnideli olacaktır. 

,l\lacaristan : Mc.,nhası ll7,14fJ kilometre mur:ıbbaı nUfusu 10,i~:?,3~>9 
Macnristnnd~ ynşıynn ekalliyetler 6nU,383 Alman, :370,G27 Slovak, 3j2 

103 Rutenvalıdır. 

Memlekette -:;iynsi rejim monnrsidir de1.•let reisi Naip Hortydır. Bnşve· 
kiilet vazifecini kont telcki, 'hariciye vekilliğİııİ kont Çnki ifn etmektedir
ler, 

Askeri kuvvetleri : Triyanon muahedesi mucibince ı\lncnristan ordusunun 
3

0,00Q kişivi tecnvUz etmemesi lazıındır fakat Macaristan dn Bulgari.,tan gi 
b~ bir ırdır bugUn Mac•ır ordusunun yUz elli bini tecnvUz etmiş olduğu tnh 
mın olunabilir. 

Yunanistnn : ı\1esnhn.,ı 12!l,,"i9 kilometre murnbb:u n:.ıfusu reeli milyon 
Ylız yedi hin · 

Memleketteki siyasi rejim monarşidir. Devlet reisi ikinci jorj dur. Ge· 
nernl Mctaksn., başvekil ve hariciye vekili vazifelerini ifa etmektedir tabii 
zenginlikleri tutun ve Zc.) tin ynğıdır. 

Askeri kuvvetleri : Yetmiş bin kişilik bir daimi ordu bir zırhlı iki kru 
vazör on iki torpido muhribi dokuz kuçuk torpido d<>rt mayn gemisi ve nl· 
h dcnhaltıdan mUrekkeptir. ' 

Si.) asi vnzi.> eti : Yunnni<ıtan lngiltere tarafından garanti edilmiştir. 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden 

1 - Nakliyat tayyareciliği pilotu yetiştirmek üzere idaremiz namına 
Avrupaya talebe gönderilecektır. 

2 - Talipler aşağıdaki şarıları haiz olacaklardır. 
A- Memur olabilmek vasıflarını 
~- (Askerliğini yedek subayı olarak bitirenler tercihcdilir) 
C- Pılotluk diplomasını alınış bulunmak (askeri f:İ'ot tercihedilir) 
D- Yaşları otuzdan fazla olmamak 
E- Yabancı dil bilm~k 

k 3- İaliplerin engeç 20 2 1 ~40 tarı hine kadar haiz oldukları vesi. 
alarını bir istida ya rabt ederek Ankaradal<i Um J n Mü lürlüğ:imüze mü 

racaatıarı. 

11417 10-13-16 

Ali Girro oğlu Ku:.Jdisi ismi~ 
biri Bekir oğlu Mehmede biç.,k çek. 

tiğinden suç üstü yakalanmış ve 

adliyeye verilmiştir. 

Seyhan Vilayeti daimi 
Encümeninden 

Adana memleket hastanesi ih· 
tiyacı 672 lira 72 kuruş muhanı· 
men bedelli ilaç ihtiyacı açık ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme şu. 
batın 23 ncü perşembe günü sı:ıat 

onda Vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

Taliplerin şarmameyi görmek 
üzere hergün hastane idaresine ve 
eksiltme günü de Seyhan Vi.ayeti 
Daimi encümenine müracaatları ilan 

olunur. 11420 10-13-16-20 

- -----------
Seyhan Kızılay Mer

kezi Riyasetinden : 

Tütün fabrikası bitişiğinde, Tar. 
sus şosası üzerinde Cemiyetimize 
ait )'"tnıiş dönüm tarla iki sene 
müddetle İcara verilecektir. 

Tutmak istiyenlerin 20 Şubat 
Salı günü saat 15 de Kızılay Mer 

kezinde hazır bulunmaları ilan olu· 
nur. 11429 

14- 16 
___J, 
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MAARiF iŞLERI 

İngilteredeki 

okuma vaziyeti 

M aarif Meclisi Reisi Lord 
De La varr geçen ay 
Leeds şehrinde yaptığı 

bir konuşmada şöyle demiştir, Har· 
bin icap ettiti şartlara göre gece 

gündüz mektep hayatını yeniden 
kurmağa çalışmaktayız. Harp olsun 

olmasın çocuklarımız yarının mille
tidir' Bundan dolayıdirki bunların 

talim ve terbiyesini ihmal edersek 
yalnız onlar değil bütün millet mü
tazerır olur. Üç dört günde bir mil 
yona yakın çocnğu tehlikesiü mın

tıkalara nakletmenin güçlüklerini 
taktir edersiniz. Harbin bidayetin-

den beri şu cört ay zarfında büyük 
müşküllere göğüs gerdik. Lakin şim. 

di iftiharla söyliyebilirim ki her ço· 
cuğu batta tehlikeli mıntıkalarda o. 

turanları bile tahsilsiz bırakmamak 
için tedbirler alınmıştır. 

lngilterede bütün halk mektepleri· 
nin başmuallimleri, sansür dairesin· 

den askeri ehemmiyeti haiz maluma 
tın düşmanın eline geçmesine ma-

ni olmak için yardim etmelerini ta. 
lep eden, bir mektup almışlardır. 

Bu mektupta mektep muallimlerinin 

cephede bulunan veya vatanları uğ 
runda ölen talebelerin lis'"esini neş· 

rederken çok dikkatli olmaları lü· 

zumuna işaret edilmiş ve bu gibi 

birkaç listenin retkikinden kuvvet· 
lerin cenk tertibini düşmanın öğren· 

mek fırsatını elde edeceği bildiril· 
miştir. 

F elaketzedelerimiz için 

gönderilen yiyecekler 

Şehrimizde iskan edilen felaket. 

zedelerimize sarfedilmek üzere ln
giltereden J skenderuna 17_7 çuval 

un, on çuval fasulya, 14 çuval be· 

zclye, 83 sandık peynir, 23 çuval 

şeker, 55 sandık tatlı, 5 çuval pirinç 

ve 2 çuval tuz gelmiştir. 

* 
Şehrimizde muvakkatan iskan 

edilen zelzele felaketzedeleri arasın

da mektep çağında kaç çocuk bu. 

lunduğu ve bunların yaşlariyle sınıf· 

ları, hısım akrabalarından kimle

rin sağ olduğu, emlak ve akarları 

olup olmadığı Çocuk Esirgeme Ku· 

rumu Genel Mtrkezinden sorulmuş· 
tur. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gökyüzü kapa· 
la hava hafif rüzgarlı ve yağmurlu 
geçmiştir En çok sıcak 14 derece 

idi. 

Almanya Hels,inki ve 
Sefiri erini ne • 

ıçın 
• 

Alman yadan 
erkanıharp 

Moskovaya 18 
zabiti gitti 

Journal gazetesinin Stokholm'dan Almanyanın Rus - Fin ihtilafının 
aldığı haberlere göre Almanyanın biran evvel neticelenmesini çok iste· 
Helsinki ve Moskova scfirlerini Bcr· dikleri bir hakikattir. Fakat Alman· 
line çağıı ması, Finlandiya harbine ya b'1 ihtilafın tam bir Rus zaferiyle 
nihayet vermek gayesine doğru bir halledilmesini istiyor. Rusların Finlan· 
teşebbüsıür. Bu iki sefir Sovyet Rus- diya c~pbesinde ilkbahardan evvel 
yanın Fınlandiyada muvaffakıyet ihti· muvaffak olmaları Almanya için çok 
mali kalmadığını anlamışlar ve Rus ehemmiyetlidir. Çünkü harbin deva· 

lerinin dünyada bir L J yet Rusya iktısa· 
muvaffakiyetsiılik· ı·-----Yazan mı Alman - Sov 

Alman muvaffaki e 0Urllftl di kabiliyetlerini 
yetsizliği gibi telak .__G_a_ze_t_c_!'li_n_in_z_u_ri_h_m_a_h_ab_i_r_i _ __.ıüçlcştirecektir.llat 

ki edilmesinden doğan fena tesirleri 
ortadan kaldırmak için böyle bir ta· 
vassuta taraftar olmuşlardır. Halbuki 
Alman hariciye nazırını böyle bir ta
vassuta ikna etmek çok müşkül ola· 
caktır. Almanyadan Finlandiyada harp 
edecek gönüllülere müsaade etmeme· 
si de Alman hükümetinin Finlandiya 
aleyhindeki maksadının bir delilidir. 

Aynı gazetenin Zurih muhabiri 
.A im anlatın Fin hükümetine bütün 
tavsiyelerinin Finlandiyaııın esaretiyle 
neticelt necek tam bir teslimiyetten 
ibaret olduğunu bildiriyor. Ruslar 
Finlandiyanın ilhakı hakkındaki ta· 
savvurlarından vazgeçmedikçe Alman 
ya tavassut etmiyecektir. Çünkü Fın· 
landiyanın Rusya tarafından ilhakı 

23 Ağustos tarihli Rus - Alman an
laşması esaslarındandır. 

Almanya Rusyanın zaferine yar. 
dım etmek üzere Lennigrada üçü 
general rütbesinde 18 erkanıharp za· 
biti gondermiştir. Almanya silah ve 
cephane bakımından da Rusyayn yar· 
dım etmektedir. 

tabu ihtilafın uzaması Japonya-Sov
yet Rusya münasebetleri arasında 

dahi mühim tesirler yapabilir. Sonra 
Almanya ve Sovyet Rusyanın lüzmu 
takdirinde Balkanlarda serbestçe ha· 
reket edebilmesi için bu harbin bit· 
miş olması lazımdır. 

Almanyanın Moskova sefiri Su· 
lenburg'un Berlinde bulunuşu Sovyet 
Rusya - Almanya münasebetiyle 
alakadardır. Moikova Berline, Sovyet 
Rusya ile Almanya ara!>ındaki müna· 
sebetleri hakiki bir ittifak haline ko
yacak bir proje teklif etmişti. 

Fakat iki hükumet arasındaki bu 
müzakereler çok ağır yürüyordu. Bi
naenaleyh Moskova sefirinin ça~ırıl. 
ması bu meseleye dair izahat almak 
içindir. 

Berlin mahafilinden sızan haber· 
!ere göre bı: müzakerelerin ağır iler
lemesinden mesut tutulan sefirin de· 
ğiştiril mesi ve yerine harbin başlan· 
gıcına kadar Moskovada olan Fon 
Moltke'ni veya 8elgrat sefiri Von 
Hern'in veyahut doktor Ritter'in gön
derilmesi muhtemeld ir. 

Tüccarlarımız Fransadan döndü 

Makine siparişlerimiz 3 
aya kadar gönderilecek 

lstanbul: 14 (Hususi) - Fran· 
sızlarla yeni ticaret anlaşması 

yapılması üzerine Parise gi· 
df' n tacitlelİmizden bir kısmı bugün 
kü konvansiyonel trenile şehrimize 

dur:müşlerdir. 

Bunların verdikleri malumata 
gör;a, Fronsız müesseseleri Türkiye 

ye ı t.: ticari eşya mübadelesine gi · 
ıişme hususundaki teşebbüsleri bü 
yük b r memnuniyetle karşılamış· 
lardı ı . 

Krom ve Manyezit madeni ih
racına mukabil Fransad~n makine 
ve diğer demir malzeme getirmek 

maksadiyle cneyan eden görüşmeler 
neticelenmiş ve mukaveleler akdo
lunmuştur, Nihayet üç aya kad r 
Fransız fabrikaları siparişleri tesli
me başlıyacaklarırıt bildirmişlerdir. 

Memleketimizden maden kömü· 

rü satın almak için hükumetimiz· 
den müsaade istihsal eden Yunan 
sanayi mümessillerinden M. Argi· 
ropulo da bugünkü konvansiyone· 
lin yolcuları arasındadır. 

lık parti olarak Yunanistana 
5000 tou kömür gönderilecektir. 
Bunların bedelleri serbest dövizle 
ödenecektir. Zonguldak maden O· 

caklarındaki istihsalat artırıldıktan 
sonra Yunanistana kömür ihracatı 
çoğaltılacaktır. Ocald:mn amele 
miktarı bu ihtiyacı karşılayacak ha· 
le gt-tirilmek üzeredir. 

Ocaklar için lüzumlu olan 2000 
metre mikabı direk de Romanya· 
dan temin olunmuştur. 

Anadolunun muhtelif yerlt>rin· 
deki elektrik işleri için çağrılan iki 
macar mühendisi bugün gelmiştir. 
Bunların biri Mersine, diğeri Boluya 
gideceklerini söylemişlerdir. 

Mosko" 
çağırdı? 
Tarım satış ko0~ ıJ 

~ı p: 
temin edeceg 

- ikinci sahifedeıt 
lar girebilecektir. l(oO . ,, 
ğul elduğu mahsullerı ',,I. 
komisyonculuğunu Y'., fi 
şekküle giremiyccektı 
evvel Adanada Ticaret. 
kiimlerine göre hu.OS'e 
kurulmuş olan ve usfiY 
tış kooperatifiyle bu 
hiç bir alakası yoktur· 

- Müstahsile te~ 
istihsal kredisi ne sured~ 
tır? 

()> ti6 Satış "ooper• ı.-
nın kredi ihtiyaçları bl 
te bulunan Kredi K ~ O 
sıtasiyle temin olun•~ 
rine i itihsal edecekler•~ 
zarı itibara a ınarak 1.

1 
ta istihsal keredisi ver• J 

Bu suretle şimdiye~ 
ten ağır . şartlarla kredi il 
müstahsiller bu teşek ttf 
kolay ve ucuz bir sure~· 

5 
la bileceklerdir. Bu hu511 ~ 
verebilmek üzere f{redi

1 
feri tarafından beşy~ı fi 
yapılacak ikrazat içııı 

raf olarak senevi yüı~~ 
ta olduğunu söyleyebı 
de altının içinde koOpe 

masrafları da dahil~~'J 
dan fazla ikrazat m~.t d' 
dir. Bu foımül dahıh11 

büyük çiftçinin istihsal 
kredi ihtiyaçları ternİll d 
lunacaktır. t 

- Buna mukabil 
1 
r~I 

!arını nasıl ödeyecek "', :A 
ni hangi şartlarla sıat• 

·- Ortaklar rnıtb ~ 
·(ıır 

men Satış Kooperat!rıi" 
ceklerdir. Mahsuller• 

1
,.,., 

di k.ooperatifindeP ·~ 
borçların tenzilindell 
kisi nakten kendilerilleol;, 

Evvelce, borçlu ·;;·' lf . .,cır 
dolayı mahsullerifl1 e 
alacaklılarına tesli111 b" J 

.. st• r 
riyetinde kalan rntJ (..rel ~ 
böyle ihtiyaçların• e'f. 
tiflerinden tt!min e:x ~ .. 
nı Satış Kooper9 ttır"."...ı 
değeri üzerinden ~· deP 
büyük faiz yüklerıfl ıı~' • dl 
lar ve emeklerİP111 dıf• J 

ki•' , men almış olaca ·fit' 
,tı Jıl 

- Bu Koope' tJll" 
bileceği vergiler \l~~ıı'~ 

- Vardır. yur ~c4 
lı unsurunu teşki~ .

11 
~.J 

mizin korunması ıÇI b1J 'jJ 
nunla tesis olun9~ ,'iN'"~ ı 

rin kapital ve yede r.1•~ 
. hafy •• 

den, resım ve i ltri1, 
ma ve verme ş pal• 
bütün işlerinde yı 
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Seyhan Kızılay merke
zinden : 

RKIYt RA.oyo OIFOZlYON 

T ALARJ TORl(JyE RADYOSU 
ANKARA 

kızları tercih 
genç 

ederler Cemiyetimizin Vıliyet Umumi 
Meclisi, Şubatın on yedinci Cumar. 

tesi güna saat 15,30 da Cumhuri · 

yet Halk Partisi salonunda topla

nacaktır. Cemiyetimiz~ kayıtlı ve se· 

nelik aidatını ödemiş btdunan sayın 

azalarımızın sözü geçen ~ün ve saat· 

te Parti binasında hazır bulunmaJa· 

I'\ RADYOSU 

"'E-ı~ ---•s-2-940 
Prorraın 
Ayarı ' ve Memleket Saat 

Bunun için kızlar , neler 
yapmalı ve neler yapmamaltdır ? 

AJANS v 1 
b 1 e lllet~oroloji ha. er tri 
Türk t.tüzit· 
('" l 

"'•nlar . C 
Kc11aı ~ t''dct Çatla, 
Kopuz. 1 · ~Yhun, Fahri 
o~ . 'ltttın Okt uyan . M e. 14

·00 karıtık. li ;;1•fa Çıtlar 
Prorraın a ı Millik er .) 
.a ve rnc 1 
"'Y•rı rn tket saat 
M iltilt : R.d 
kestraıı Ye. Caı Or. 
l<onuı1111 
Serbest Sa•t 
Memleket S 
JANs ve M •at Ayarı, A. 
berlcrj eteoroıji lia. 
Türk rnu-.. ·ıı.· 

''ısı · F I<onutına ( : asıl Heye 
lORK ~Oz~~lioırafya) 
Çalanlar . l< I 1 

hun, Cevdrt "çrnaı N. ~y. 
Kopu ı 8~1ar F h . ı, zzetı • a rı 
Müzik . Sak ın Okte. 
N. · sofon s 

1 
, 

ıhad Esen . 0 o lar1 M gın. 
Üzik . 1<-

(Şeı : N~cıp u:ü~- Orkestra 
~lck "'•~ın) 

. et ••at 
Aıan, 1-tab 1 . •Yan A· 

I:'.' h er trı· ">· 

Genç kızların büyük bir kusur· 
ları vardır. Bu kusur: Büyümsü ol· 
mak!, yani kendi yaşana uygun ol. 
mıyan tarz.da giyinmek, kendilerini 
gerek makyajları, gerek giydikleri 
etek Vf'ya biçimlerle yaşlı göstermek 
merakıdır· 

Yalnız Türkiyede de§-il dünya
nın ~ir çok yerinde de genç kızlar 
aynı hatayı işliyor, kendilerini olgun 
kadın gibi hösteriyor. 

Halbuki genç kızlar pek iyi bil
medirler ki kendilerinden yaşlı 
kaduıl2rın içlerini çeke çeke tekrar· 
ladıkları şu söz: "hayat çabuk geçeri 
Sözü pek doğ-rudur. 

Genç kızlık devri çok kısa süren 
bir devredir ve bir kadın hayatının 
en güzel devresidir. Bunu anlayıp 
takdir etmeyen genç kızlar hayatJa
rının en büyük zevkini yaşamamış 
olacaklardır. 

Genç kız, genç kız gibi giyinme 
li, genç kız gibi boyanmalı, genç kiz 
~bi düşünmeli ve gen kı:r: gibi yaşa· 
lllalıdır. 

l:.S aın 1' h . . <.ıraat 
il \'Jlat 1( ı -

Nukut Borsa • . arnbı}'o- ---·------------~liıık . sı (Fıyaı) 
23.so 'Y • Cazband (Pi ) 

Genç kızlar, eker kendi hakiki 
kıymetlerini bilip tebarüz ettiseler; 
ınuvaffakiyetierine haset eıtirkleriri 
Renç k&dınların yanında bile kendi· 
lerine hayranlık toplayabilirler, hiç 
korkmadan onlaı a rekabet edebilir· 

ar:ınki p · 
Panış , roR'raın, ve "' 

~a. 

Jer. 

Bir genç kız evvela hiç boyan
mamalı, yok eğer bundan vaz geçe· 
miyorsa gayetle hafif boyanmalıdır, 
Mora ve sarıya kaçan yanak boyası 
bir genç kıza yakışmaz, O, ancak 
natörel bir penbelik sürebilir. Pudra 
sı da ne raşel, nede okr oıabilir. An· 
cak tabii renkte ve gayet hafif bir 
pudra· sürmekle iktifa etmelidir. Du. 
d ak ruju da ne Siklamen, ne de O. 
ranj olmalıdır. O ancak tabifye ya
kın ve çok parlak olmıyan bir renk
teki dudak boyası kullanabilir. 

Kaşları almak, kipriklere rimel 
ve göz kapaklarına boyaşürmek ge•ç 
kız için memnudur. 

Genç kız çok yüksek ökçe giye· 
mez ve ekzantrık bir iskarpin de 
genç kız ayağına hiç yakışmaa. 

Siyah renk genç kız rengi degil· 
dir. Komplike modeller, ekzantrik 
tuvaletler ve büyük dekolteler paha 
lı kumaşlar genç kızlara yakışmaz. 
Genç kızlar düz sade modeller giy-
meli~ bellere kadar açık tuvaletlerle· 
balolara gitmemelidir. Genç kız genç 
!iğini ve genç kıulığını ne kadar te
barüz ettirırse o kadar hoşa gider. 
Evlenmek isteyen her erkek hakkın 
da ne kadar sunr,, diye düşündüğü 
kızı değili '' ne kadar tabii,, diye 
rlüşündügü kızı kendine eş seçer. 

Genç kızlar bunu bilmeli ve ken 
dilerini antip;ıtjk gôsterecek şeyler 
den çekinmelidir: 

rı alin olunur. 
11 .. 37 

Vatandaş ! 
Hava Kurumuna •z• ol 

1 
H•v• kuvvetlerlmlzln ÇO· 

l•lm•••n• yardım ediniz~ 

yunları oynamamalı 

4 _ Açık mevzular konuşmama· 
Jı. 

5 _ Orijnal olmak için küfret
memeli ve külhan bey lisanı kullan. 
mamalıdır. 

Bir genç kız neler yapabilir diye 
sorarsanız siıc şunları söylebilirim. 

1 _ ~por yapan, yani tenis, golf 
voleybol oynar, yüzer, kürek çeker, 
ata biner, danseder. 

2 - Kitap okur, 
3 _ Ukalalı~a kaçmadan her 

mevzudan konuşabilir. 

4 _ Ne kadar terbiye ve nazik 
bir lisanla konuşursa o kadar hoşa 
gider· 

işte genç kızların hoşa gitm~k 
istedikicri zaman bu nasihatlere dık 
kat etmeleri şarttır, ~ukavelcnııne ------

•ırelcrc Ve kitıtı----1 
"'ttc •·ı •r a r 

a ı esnıindc '" trj dilek es. 
ıcckları g rı .llıuaftır. I< Çeler 
. ay,, rnc k tza, sa 

ltrnirde uzum ve incir, Karadeniz 
rnıntakasmda Fındık, ığdırda pamuk 
fstanbulda yaş meyve ve sebze Ta· 

rım Satış kooparatif ve birlikleri 
vardır. Bu kooper1'tıflerin muhitleri 
ne temin ettikleri faydalar gün geç 

f Hoşa gitmek isteyen genç kızı 
1 - Sigara içmemeli 

Aksini yapan genç kız belki na
zara dikkati celbe.decek herkesi ken 
disile meşgul edecek fakat pek g?ç 
sevilecek ve daha büyük müşkOlat
la kendisine bir hayat eşi bulabile
cektir. 

de danı2a rı Ullcr f 
''•mind erat 

1 ve ortaklarında,.. en, birbir le· 
ve kom· . alacakı 

nd ısyorıı arı 
en lasd'k lb m 

~ A ' 
1 cır Uaıneıe akıt Ve d ırccekı . b 
'ft ı '"'ı er na ı er t, .. 

h o nıak Uzer, Ucreti adil 
arç ve tcsimı noterlerce a· 

tur erden 
' muaf tu-

dan başka bu k 
ım alacak ları Ooparatifle· 
e tem 1 llıabsulleri iı· 

ti ız "lnek 
aıtırı)llı Ve bunların 

lcıattarj ı a~ını }'apmalc ve di· 
llıahcııı ~ın Yapılacak depo. 
ki llıuetı lrşviki sanayi ka· 

J,,dir, afıyctlcrdcn istifade 

l' ar11lı 
troı Satış koopıı atifınin 

ve rn" k b J#'~-lır? ura a cıini kiın 

ar101 S t k 
kont al ' ' ooparatiflcri bu" ro ve ·· k 
1 nıura abeaj al 
~nnıakta lırlar. Sabı k 

rı nıcrnıeıceti-. . b. 00· 
k ... ızan ır ole 

e urulnıuı ol b" ç 
up ılhıaaa 

tikçe dahc:. ziyade göze çarpmak
tadır. Ancak bu müessesleler saye 

sindedir, ki piyasanın en buhranlı 
:zamanlarında müstahsilin korunma· 
sı temin edilmiş ve büyük zararlar. 

dan vikayeleri mümkün olmuştur. 
Eğer g~çen sene Adanada da böy-

le bir satış kooperatifi mevcud ol
saydı müstahsilin büyük bir kısmı 
ellerindeki malları pi} asetnın açıldı · 
d•ğı sıralardaki dü~ük firtlar üze · 

rinden satmak zaruret° ncie kalmı. 
Yacak ve mahsullerinin h iki değe. 
J'İne almış bu unacakfardır. 

Bay Şakir Bükcrmana ~<if'kkür 
ederek ayrılıı ke . son sözler;,,· ku· 
laklarımda zaptedıyoıum. 

- Bu kooperatifın kl ='' ması 
Çukurova çiJçilerini kısa bir zaman 
da refaha eriştirecek ve onların 
varlıklarında büyük bir rol oynıya
ca ktır. 

. Uyanık ve zeki Adana çiftçisi· 
nın, kendisini vikaye için kurulan 
bu tc~ckküle bütün varlığiyle başla 
nıcax.1n . . . d 

& a crnnıyetımız var ır. 

Yusuf Ayhan l 

2 - Kokteyi ve diker içkileri 
bol, bol kullanmamalı. 

3 - Poker, briç gibi kumar o-

Damga resmi kanununun bazıhüküm 
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı hükümler eklenmesine dair kanun 

Knunu No: 3764 
Kabul tarihi: 31 1/ 940 
Neşri tarihi: 10/ I/ 940 

Madde 2 - Ayni kanunun 11 incı maddesine aşağına yazılı 93,94 
ve 95 inci numaralar eklenmiştir. 

93 - Fenni gözlükçülük tuhsatnameleri. 

94 - Veteriner tababette kullanılan tıbbi ve iskençiyari müstahzar· 
lar için verilen ruhsatnameler, 

95 - Sinemalarda gösterilen teklam filimleriyle perde üzerinde ak. 
•ettirilmek surctile teşhir olunan ilinlar. . 

Bu resim bir reklam fılminin veya ilanın bir sinemada en çok yedı 
gün gösterilmesi mukabilinde alınır ayni reklam filminin veya ilanın bu 
müddetten fazla gösterilmesi halinde her yedi gün küsuru için ayrıca el· 
lişer kuruş resim alınır. Reklam filminin veya ilanın müteadbid kopyele
ri çıkarılarak başka başka sinemalarda gösterildiği takdirde her biri de 
Yukarıki esaslar dairesinde ayrıcü resme tabidir. 

Madde 3 - Ayni kanunun 11 inci maddesinin 3478 sayılı kanunla 
~eğiştirilen 59 uncu numarasının parantez içindeki bendine (ve alelumum 
tıcarethaneler) kelıınelerinden sonra (bütün cemiyet ve kulübler) kelime leri eklenmiştir. 

Sonu var 
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Pamuk ve koza 
KiLO F.ATI 

CiNSi En az E.n çok 
K. S. K. S 

Koza 10,'25 00 
Ma. pa-rlağt - 00 -- --5-0--ı 
-Ma:-ıemiı( oo ı 48 

----ı 
-Koza parlağı 44,50 ı 
-Kapı malı- -50 ______ _ 

Klevland -57-
Klevlant çi. -4,00 ---ı---

- --Yapağ~ 

~ey az Sivah ______ _ 

çlCtr -ı 
-Yerli yem~ı 3,37 --1---

.. tohum 
HUBUBAT 

--~-_, 
Buğday Kıh. , 1- .!.! yerli - _,4-!.6.,...,8 __ _ 

Arpa 1 4.50 
Fasulya ,-----

-Yulaf ___ I ----

Türksözü 

dir edilmiştir. 
Artumarıın yapılacağı yer, gün, 

saat : Adana birinci İcra daire~i bi 
rinci artırma 20· 3-940 Çarşamba 

günü saat 9 dan 12 ye ve ikinci 
artırma 4 4 940 Perşembe günü 
saat 9 dan 12 ye kadar 

1-- f şbu gayri menkulün artır 
ma şartnamesi 12 2·940 tarihindt-n 
itıbaren 940. 132 numara ile adana 
icra dairesinin muayyen numara
sında herkt-sin görebilmesi için açık 

tır. llan.:la yazılı olanlardan fazla ma 
lumat almak istiyenler, işbu şartna 

meye ve 940/ 132dosya numarasiyle 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu 
karda yazılı kıymetin yüzde : 7,5 
nisbctinde pey akçasiyle veya milli 
bir bankanın teminat mektuhu tevd 
edilecektir. ( 124 ) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki Delice ~ 1 O 

_ K_uş_yemi=l·-----ıı----

, Şark susamı 1 11 

Livt-rpol Telgraflorı 
14 I 2 I 1940 

haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün içinde ev. 
rakı müsbiteleriyle birlikte memuri. · 

1 yetimize bildirmaleri irabeder. Aksi • 
halde hakları tapu siciliyle sabit ol
dukça satış bedelini ı paylaşmasın· 
dan hariç kalırlar. 

~ttm 

Hazır 8 15 
V d 1. 1 -7 -98-a e ı . 

_V_a_d_e-!i_l_ll _____ -7-97'" 

Hind hazır -7- 26 
-N-e-vy-o-rk------ıoo-!ooı 4 - Gösterilen günde artırma 

Kambiyo ve Para ı 
iş Bankasından alınmıştır. 

ya iştirak edenler artırma şarnameşi 

ni okumuş ve lüzumlu malumat· al· 

mış ve bunları temamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. L.ıreı ı ,. 

~-.,...------
Rayişmark 5 - Tayin edilen zamanda gay

ri menkul üç defa bağrıldıktan son Frank (Fransız ) - 2- 95 
Sterlin (İngiliz_} ___ --5- 21 

- Dolar ( Amerika ) - 130 1 19 
-FranC( isviçre) oo oo 

Gayri 
açık 

Menkul Malların 
artırma ilanı 

Madde: 126 

D. N, 9-iO - 132 

Açık artırma ile paraya çevrile 
cek gayri menkulün ne olduğu: Ta 
punun eylul 927 tarih ve 138 No. 
sunda ve kadastronun Karasoku ma 
hallesinde Abidinpaşa caddesinde 
191 ada 21 parselde kayıtlı şark 

22 191 ev şimal yol garp 201191 
dükkan cenup 16/J 91 arsa 171 ı91 
ev ile mahdut ahşap matba'a ve 
idarehane ile 325 metre arsası. 

Gayri menkulün bulunduğu mev 
ki, mahallesi, sokağı, Numarası: Ka 
rasoku mahallesinde Abidinpaşa 
caddesinde icaren tesbit edilen hu 
dudu hazırası Şarkan Remzi işka
lindek; ev garben Derviş oğlu Meh 
met ve lsmail kızı Fatma ve 20 par 
sel No. lu Bosnalı Salih Kızı Emine 
evi şimalen ~ol cenuben Ümmehan 
Paramyok arsası ve Behiyye Pckko 
çan evlerile mahdut (325) metre mu 

f rabbaı arsa ve üzerinde dabanı be. 
ton ahşap ve çinkodan yapılmış 
matba'a ve idarehanesi. 

ra en çok artırana ihale edilir, 
Ancak artırma bedeli muham · 

men kıymetin yiizde 75 şini bulmaz 

veya satış istiyenio alacağına rüchan 

olan diğer alacaklılar bulunupta be 

' del bunların o gayri menkul ile le· 

min edilmiş alacaklarının mecmuun. 

dan fazlaya çıkmazsaen çok artı · 

ranın taahhiidü baki kalmak üzere 

artırma on beş gün daha temdit ve 

on beşinci gürıü ayni saatte yapıla· 

cak artırmada bedeli satış istiyenin 
alacağma rüchani olan diğer alacak· 

lıların o gayri menkul ile temin edil 

mi.ş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartiyle, en çok artırana 

ihale edilir. Böyle bir bedel elde 

dilmezse ihale yapılmaz . Ve satış 

talebi düşer. 
6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içınde parayı vermezse 
ihale kararı fesholunarak kendisin· 

den evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle al-

mağa razı olursa ona, razı olmaz 1 

veya bulunmazsa ht-men 15 gün 
müddetle artırmaya cıkaırılıp ençok 

artırana ihale edilir. iki ihale arasın· 
daki fark ve geçen günler için yüz
de beşten hesap olunacak faiz vr: 

1 

Şahane 

-1 
ı 

k 

u 
y 

a 
n 

AKŞAM 

masıl1 

lü3fl - H)40 sinema mevsimi içi., yarattığı 

ı ilk Uyanış 
ş 

Gençlik 
verilecektir ..... Pek az kalın 
O!unur. 

Bu Akşam 

ÇAL iNAN 
TAÇ 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

S n·ıal e ~ ı' 

Muvaffo.kivetle l)e~• 
~ ' Ba• Rolde : ( 13.A 

' 
Muhterem müşterileriı111 

·~ 
lskenderunda Şark yaRları Şirketi Fab'' 

R dl 
,,.e 

f • • • Jıv a ıne e 1 mış ~ ettJS:~j 
pamuk yağları ve sabunları ge f; 

Uygun fiat iyi ve tem..Y{' 
Müıacaat yeri : Sabri Gül, Borsa ci!ları r,Jo· 

fi• 

Dt"posu : Abi<linpaşa carldesi, Noter sırll ı' 

- ___ A 11381 ~] 

Sıhhi Dink e~" 
M . 'd d "t'b . h - 1 ..J ' ki . bel~di~ 1.. art ıptı asın an ı ı aren g3yrı sı hı o an uın erı eri• , 
tırılacaktır. Mubrem olan bu ihtiyacı düşünerek ( Metf11 8" 
ki makarna atelyesi dahilinde) sıhhi bir dink kurduıtld· .. ~ıı f 

k d "'/ tJJ 
kada bir küle bulgurun kepeğini mükt"mmelen ° ' 
eler, savuıur setiyi un çıkarmac!an ayırır. ft~ 

Küleki 20 k 0 'ıı 
11441 

rakdir olunan kıymet : Ah,ap 
ve çinkodan mamul kısmıa ankazı 
toptan (500) lira ve arsanın beher 
metro mürabbaı (14) lira kıymet tak 

diğer zararlar ayrıcahükme hacet 
kalmaksısın mcmuriyetimizce alıcı · 

dan tahsil olunur. 

•----------------------------- e ·ro " rJI 

Gayri menkul yukarıda göste· 

r 

rilen 20- 3 - 940 1 inci 4 4 940 sın da işbu ı a. eJİ" 
. dsır 

şartnamesı ikinci 
1 ci 

t a r i h 1 e r d e Adana 
İcra Memurluğu oda olunur. 
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A R 8,3Q da • 
1 

Bu 
Margaret 

Sütlavan 

SiNEMA 
Akşam 

James 

Staver 

Suvare 

8,30 da 

, . 
ın 

~ •• ŞAHESER 

B~ük ~!JNAHKAR 
LAVEl •r aşkın Nefis Romanı ••.•. Kalpleri Heyecanla Saracak Muazzam Bir film 

E~•· Facia filmlerinin Büyük Artisti ( PETER LORRE) 

MELEK 

- •vnster Motonun Son Kozu ~ 
Dil<f<At~-------

Pek Yakında ... • • • Pek Yakında ... 
.. GAR.DEN BAR 

Bu "k 
:u Muvaff akiyetler Kazanan (25) kişilik Macar Revüsü p Al·flBININ S 

ARlsn:N ŞEfiRf Esi VE KOLIMBIA PLAKLARI BAŞ OKUYUCUSU ( BA y AN KÜÇÜK ~EMIHA ) 
(PANGALfMIZE 'YENi GELEN MANYETIZOR (ESRASENGIZ ADAM) NAMILE MAARUF PROFÔSÔR 

MAKSiM BAR AMBESEDOR da 

-- -

) ŞBy ANI HAYRET 1ECRÜBELERiNI ZENGiN VE MÜTENEVVi NUMAROLAR 

Telefon 

Adarıa • 
ı 

..... 
Cinsi 1 a n 

M A~keri 
satın alma Komisyonu Reisliğinden Sabun •ktar1 

l<ito M. fiyatı M. teminatı Pazarlık yapılacağı Toz şeker Joo0 Lira Krş. Lira Krş. Tarih gün saat Mcrciınek soo0 1110 00 83 25 16-2-940 Cuma 9 l<ırrnızı b'b sooo 1500 112 50 16-2-940 9 
C ı er 

650 " 
azyağı 2s0 48 75 16-2-940 9 Kuru fasu) n 1475 100 7 50 16-2-940 9 

Kuru " .. Ya 
309 75 .. uzunı sooo 32 32 16-2-940 9 ıooo • .:ıooo 75 00 16-2- 940 9 560 " 42 00 

1<,, Dörtyol 2'arnizonu için ıtıı zı nıc . ._ 
l<uru fasuı/cını,.k SOoo 

5 

16-2-940 9 • 

y soo 60 
u~arıda . 0 105 42 00 

78 75 

250 

Adarı cı na ve "k 
a g rn mı tarlariyle h 

l>azarı k •Zonu ve iki k 1 rnu .ımmrn bedelleri ve teminatlara hizaları d .. t .
1 

d" 
ta 

1 

a emde IJ" ld k" b" l'kl . 'h . n a gos erı en on ye ı nıura suretiyle 1 ortvo a ı ır ı erın ı tıyaci için ka 
1 

d _ •
1 

.. 
Caau a ınacağınd . rşı arın a gosterı en gun. 

17-2 - 940 cumartesi 10 
17-2_940 .. 10 

,, arı. an talıplerin teminatlariyle birlikde Adana ask ~ k . 
~ erı satın alma om ıs · 

Satılık arsa 
Apartıman ve Sinema olmağa 
elverişli (inan yazıhan,.si) yanında. 
ki 787 M. arsa Satılıktır. istiklal 
okulu karşısında 82 No ( inan ya-
zıhanesine) müracaat. ı 1439 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civarında 

Halk eczahanesidir 

-Satlık bağ 
Yılanlı Mezraasında kargir bir 
babhane ile 14 dönüm mezru bağ 
satılıktır. istiklal okulu Karşısında 
82 No (inan Yazıhanesine) mu· 
racaatları. 11440 

ire ----- 11436 .ı K -~~-----------~~~~Lı. A e~an de~rf 1 ~~~~::::::::::::::::::::::~~--~~ 
rı er Y•s larafıodao •laf İnşaat yaptıranların nazarı dikkatine 1 'a: Ziraat b ıranga keman derslerine başlan. 1 
,t" ankası N . · yi pişmiş sağlam tuğla stok halinde mevcuttur. ıh· er A O • 3 2 ı H t 1 t 

Yasın (Naza ) . . er a ep e yarım milyon tuila teslim edilebilir. atış Yeti . n ısırnJi Şarkılı Piye . Hariçt 1 . 
· Sadık Ald 

81 çıkmıştır. en yapı an sıpariş kabul edilir ve istenilen yerlere kadar sevki 'r------- 11393 2 atma~ temin edilir. 
, 1 -4 6 

- -
8
- 10-13-15-17 1 
~------- - Müracaat yeri: Karşıyakada Kiremithanedir, 

7-8-9-11-13-15-17-19 11407 
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4 o~ 
MA 

iMiNiN 
UVAFS:AKivt:TI 

K. a,c;1:,fdfaJ~, 

_ Rekabet Kafi uf otmez ti•t: 

- Garet kola~ istasyon 8ulma Wtibab ' 
_ Antlparazit ~ tlahm hasaaJ ant.. \ 

, .' - YOzelllden fazla (atasyen lstlftlerl yazalJ •1 
- tü" kadran. l 

nfr•z ltatlul etmez OsUln18IO hakkımla kanaat hallılJI \ 
ı etmek için MQesseCemizl letrUle llir kere gltrmeaJllW' 

&l t.avsıre e4erlz.. 

atelyemizde,1 -F<i; ~f i f n iH il ~' ı-~11 
Tediy atta ~'· Kolaylık 

Abidin Paşa cadde.;inde : 

M. Tahsin Bosna Biraderler 
1elgr. Adr. META 

P. K. 74 T clefon : 'l7 4 

Her çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar J\mpullar 

Herboyda OL iVETTi 
Yazı Makineleri 

1 
R.C.A. 

Marka 
1 Radyoları 

Döııyanın en sağlam dayanıklı Gntolin k:tynılc ç•J '')'J'cları 

te'minotlı Radyo tamiratını 
Abidin Paşa r caddesinde 

Muharrem Hiım; Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

ı~---·-

TÜRK.SÖZ~ 

1 

GAZETECİLİK-MATBAACI 
• • • 

Getirilen yeni makinelerle Türksözü 
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 boyria defterler, 

Renkli afişler 

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

• 

• 

TürksÖı 
Cilthaf1 

En modern "'" 

mücehhez bııl 
~I 

Kitaplarınızı Şa~k tıi' 
Avrupa karı nefı5 

görmek istiyors~ııı~ 
Ciidhanesine ~oııd 

Zarif 

Bir cild, bilgede '~ 
sözünün sanatkar 
elinden çıkabilir. 11 

•millliıııılııiılııliiıim-•' .. .-· •' •'~
1

iiıiııilıılıi ... iıııilı.__.._lllli_.-. ... ~ 

----------------------------------------~ 1 inan Yazıhanesi 

Adana ve civar şehirlerdeki nufus tapu biAa kazanç 
Ankarada D.:vlet · Şjrası M ıhkemei Temyizile resmi de~ 
sür'atle takip ve int.ıcını başaran yazıh ınemiz bu işlere: <. ~ 
satım ) inşut p!anlarını · huita gro'<ı ifraz ve taksin gibi 

lik hu;uıtald diplo:nılı ın-h!n3is ve fen m~murları alku' tı 
kabartma müzeyik yağlı boya işlerini d:ğerli ustalar mırife 1~t 
ilave etmiştir. Yo'<sul yurtdışların yazı v~ işleri parasız)'~~~~ 
efüir, Rığbet görerı dört delikli tu~larJan mu ia 6 -9 •:

1 dı isten:len yere ka !ar g.3 derm ~~e tavassut edılir. 15tik1B 
sında 82 numaralı inan yazıhanesine müracaat. ~/ 

Eski Belediye Tahakkuk Meınu'" ~/ 
., ,. Tahsil ,~ 

-------------------------------

Posta kutusu :60 _______ ;.;;,;:..:,;;.:..--------------------------------------- ilan 
ıı' 

Mürettip 9 

ı'tl g' 

or. Muzaffer Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayen~hanesinde hastalarını kabule 

başl aınışhr · 

Adana askeri satınalma 

komisyonu reisliğinden 

Adana garnizonu ic;in pazarlık· 

la 5000 kilo sade yağ alınacaktır. 
Muhammen bedeli 5750 liradır. 

1 

431 lira 25 kuruş muvakkat temi
natı olup 19 - 2-940 salı günü saat 

1 onda askeri satın alma komisyonun 
da alınacaktır. isteklilerin muraca · 
eti arı 11435 

Matbaarnız•11 
• " b•' ç;ılışmak üzere ~ 

·td''e 
yaç vardır · c 

racaatlan. 


