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8Prnıyoruz? ulgar kabinesi dün istifa etti; 

--:::.d GÜVEN yeni kabineyi Rudalf ilof kuruyor 
· veya kötü 
Yadları de \ 
tirtrıck Ço\ı; Oernıanıız bir bileğe 
u 8 dıYlnan e • r. unun rnıı n mutıkA. 
hüy\ık bir \ 1 • en modern bir ıı. 
et ih bile en kötü 

sarf et •ll•lıtır. 

' boı bir ---- 1 

Köse İvanofun Ziraat Vekili ile olan ihtilafı istifayi 
muc·p oldu deniliyorsa da hakiki sebep bu sanılmıyor 

H tncrii h~--
tle, itiyad h r . arcarnak lazım-

~ dctiştirrnck ha •nı alan tenbellikse 
ır B emen· k 
. . unun içindir . ıın in haricin 
1 nesle kı, hen d -
k" • gençlere h· e bugun 
• u lcrıbcllikin ıtap ediyorum. 

ingilterede 
birer top 

rıuz d • Onların h Loodra : ı:; (Rov-
. . "~i,tirilern·ıy ayatında t ) A k w 

ını alab·ı ecck b· er -- vanı ı mnras1. 1 
ecctine · ır İtiyat nın son celsesinde taar. 

Dün elime bi•.nanarnıyorum. 
çr B • rç k ruz ve mUdafan planla-

ı . u resimler· be o fototraflar rı ile denizlerd~ki teca-osı.rda bir k • ş, on gencim· . 
k1-rı kar ış feıintisini ve ızan 1 
•rın sporlınnı orada 
. a erken ak d~ g6ateriyordu 
lıyen d· Uftn\iş · · 

ınç, rncv ınsanı., 
çlarının ön~ zun RÖ\'deJ" a 

Unde b ı çıırı 
a gelcbeklcr gi~i ernbcyaz bir sa. 
ız bu . UÇuşan 

tesınıferc bak rençtcr .. 
tanJdık Ve h nıak bile . 

ırekct . . ınsa. 
8u lotan..,._ ıştıhası Veri 

di-'iQd ...... ._ "-'la Yor. 

vUz mesdeleri 

bahis olmuştur. 
Jngiltere 

me~·zuu· 

Bahriye 

Nazarı Bay \'inston Çör· 
çil bu mevzu etraf anda 
şu beyantta bulunmuş· 
tur: " Hukumet, gerek 
nıudaf aa ve gerekse taar 
ruz pliolarını tetkikten 

hali Jralmamaktlldır. Di· "" 6-. Niçg. b· •ınc11 u~urı 
1 

zen bi ıı .. ok • ' ler taraftan deniz)erde-ktan r Y-.a • ~ erken 
IOQl'a h ~Ji; Olu:ı11 .. _ 

ruın, itıı er liirlü he ........ 
• bitim Vt süncPe tek.etten 

tecavUz işiJ le de yakın· 

dan alAkadar oluomak· 
tadır. Şunu söylemeliyim bir . . hayıtınıılda kaııyoruz? 

1tnlıy ten r ki, pek kısa bir zaman-
tdijebılecc:z,. ancak dcl~kıte tnah. da lngilterenin hutun ti-

i td'r bır havail'k anJıJıkıa caret gemileri mUessir 
ı.. _ 

1 

'Yor da 
1 

Olarak toplarla tecbiz edil mic '141Yatırn Of\dan le- r 

, ... 
• 

vapurlara 
konacak 

1 Yoıtı llaliba ı.- ı k IŞınıa gc)· . Uyorurn . ·· "-Cn. o aca tır • . 
•ncıyc k . Yirın. 

nı\ifrit bı •dar b· 1 iki 
lnglllere Bahriye Nazırı B. Çörçll 

r ttk·lde ır Çok 
•nlıkl•rına ka 

1 

Y•ı>rrıı . 'Por- Bir Macai heyeti Mosko-
• bisiklet hdar top Peş~· akşarn 
ız def•! rnu..btlr.L ınden koş

ar •tttn ~na . 
Akdcniı· diitrn\İt fltıniş, 

laşrnay ın köJ>üa... • Scyhanın 
ı en ııuu 

• raket t büYiik •ulariylc 
ıı b' uta tuıa ıevk say. 

ır ada avcı 
( G rn. Buriin nasır bat· 

erisi ıa tvdcn nıatb 

vaya gidiyor 

-----
Londra : 15 (Roytcr) - lktiaadr 

çu•cu a-
-------- sahifede ) vaya gideceti istihbar edilmiştir. 

görüşmelerde bulunmak üzere bir 

Mac1tr heyetinin bugünlerde Mosko· 

Ve 't 
ç _ e harp hazır lığı . ._ .. 

.... • ~2.000,000 . 
•1tıPl.E1t1 816 llk Bllt TAHSiSAT KONDU , BÜTÜN 

iNAK IN,A&INA MECBUR EDiLDi ------
Londra: 15 (Royter) . - Al_ınan 

rnalumata göre, Beynelmılel vazıyeti 
göz önüne alan lııvcç hü.,.umeti mü
him bir harp hazırlatma başlamıştır. 
Bir taraftan sivil hılk arasında teşki
lat Yapılmaktadır. 

OıQ-er taraftan hükumet teşebbüs 
lerde bulunmaktadır. Jsveç hükumeti 
harp . levazımı için yeniden _2s,ooo .. ~oo 
Ve bır tayyare karargahı ınşası ıçın-
de 24,ooo ooo ki çcman 52 milyon. 
hık bir t~hsisat kabul ctmi§tir. Ve 
sonra. hiikümt-t bir kararname neş. 
redcrek bütün lsveçte bina sahiple-
rtni b· · b t ırcr sığınak ınşasına me<- ur 
Utrnu~tur. 

..................... 
! KAZAZE · 
! DELER 

~-·-·· 

K•pten-keç 

zam•nd•n· 

beri bura. 

dasınız? 

K•zazede 

•rkek-v•I· 

IAhl bllmı. 

yoruz kap

lan seneıe. 

rt hesapl•

mak ve bll-

mek içine· 

llml~de hiç 
bir vasıta 
Yok ki. 

• 
·•Fransız kari. 
katürü,. 

1 

Londra: 15 (Royter) - Bulgar 
Başvekili Bay Köse lvanof Bulgar 
kabinesinin istilasını bugün Kral Ka· 

1 rola takdim etmiştir. 
1 Kral, bu istifayı kabu 1 etmiş 

ve yf'ni kabınenin teşkiline Budal
fılof'u memur etmiştir. 

Yeni Başvekil, kabinenin teş
kiline çalışmaktadır. BJ istifa hak
kında henüz rnevsuk malumat alına
mamıştır. 

Paris: 15 (Havas) - 8dzı kay
naklardan alınan malumata göre, 
Bı:lgar başvekılinin istifasına başlıca 
~ebep o larak, Mebus s:ç mi münase· 
betiyle Zıraat Nazırı ile arasında çı
kan ihtilat gösterilmektedir. Fakat 
hakiki sebebin bu olmadığ-ı sanılmak
tadır. 

Zile ve Amasyada 
zelzeleler oldu 

Ankara : 15 Hasasi [muhabiri· 
mizden J - Haber aldığıma göre dun 
Zilede şiddetlice iki celzele olmuş- J 
tur. 

Fakat basar yoktur. Diğer taraf-; 
tan Amasya civarında da oldukça 
şiddetli zelzeleler vuku hulmuştur. 
Buradada hasar olmndıgı .Yapılan tet• 
kikattan anlaşılmıştıa. 



Sahife 2 

AVRUPA MATBUATINDAN 
... _._..,.._,~- - ... ,.,_,-~ 

Alman halkı 
ve muharebe 

N uvel dö Bal gazetesinde çı· 
kan bir yazıda uzun müddet 
Almanyada bulunmuş ve o 

ranın ahvalini iyice bilen bir bita · 
raf müşahidin anlattıkları şeyler ya
zılmış. Bu zatın müşaliedelerine gÖ· 
re Almanya halkın nasyenal sosya· 
list reıimine karşı olan itimatsızlığı 
günden güne artmaktadır. 
Halk arasında şu sözler 

dolaşmaktadır. "Bu harp nazilerin 
harbidir., bizi rahat bıraksınlar. Har· 
be başlarken bizim rızamızı almışlar 
nııydı ?" 

Alman halkı Nazilerle kendi a· 
rasında müşterek hiç bir iddia bu· 
lunmadığını bu şekilde göstcrmeğc 
gayret etmektedir. 

lsviçreli müşahide nazaran Al· 
manya 1914 ün tamamile aksine o· 
far ak nasıl bir mak•atla harp edil· 
diğini bilmemektedir. 

Sokakta, umumi yerlerde halk 
birbirine söz söylemekten çekiniyor; 
herkes biri birinden korkuyor: kim· 
~e düşündüğünü yüksek sesle söyle· 
rneğe cesaret edeciyor. 

Hitler propagandasına kanmış 
bazı muhitlerde garp cephesindeki 
bugünk~ sükiit demokratların zaafı 
olarak telakki edi!mrktedir. Çünkü 
Almanlar müttefiklerin hiç birinden 
haberdar değildir. 

lsviçreli müşahit ayrıca Alman· 
yada müttefikler aleyhine hiç. bir 
düşmana tezahür görmedi~ini yal· 
nız bir gün yeraltı trt'ninde biri beş 
diğeri altı yaşında iki küçük kız 
çocuğunun, " lngiltereye yürüyece· 
ğiz!" diye ve l ütün mekteplerde öğ 
renilmesi mecburi olan şarkıyı ba· 
ğıra bağıra söyledıkıerini duymuş· 

tur. 
Bunun için Göbbelsin müttefik· 

ler aleyhine yaptırdığı propagan· 
danın tutma maş ol iuğunu ileri sür
mektedir. 

Diğer taraftan gazetelerin Bal· 
konfransı neticelerinden memnun 
görünmeğe gayret ettiklerini söyle· 

mekte .. 
Alman propagandasının başlıca 

gayesi, Fransız efkarıumumiyesini, 
asabi karaı sızlık içinde bırakacak 
haberler neşretmeğe matuftur. Gu 
ya bitaraf muhabirler Almanyanın 

( Gerisi uçuncU sahifede ) 

Bir 
Fınlandiya üzcrıne yapılan son 

Sov}et taarruzİarı ağır zayiat verdi· 
rilerek püskürtiılmüştür. 

Sovyctlerin muvaffakiyetsizlikle 
':leticelenen taarruzları sırasında, mü· 
dafaa işiyıe meşgul olan Fin kıtalnrı 

gayet mahirane bir şekilde gizlenmiş 
air mitralyöz yuvasının ateşi altına 

ı düşmüşlerdi. 1 Tabi derhal h• yuvanm ıahr;b; 

Türk sözü 

Türk Hava Kurumunun 1 

Onbeşinci yıldönümü 

Nurullah.~ 
Şehriınıı 
~-

Deierli Edip ve .. -
Nurullah Ataç bugr.ıık'~ 
postasiyle şehrimize ~ 

Üstada hoş geldiOI' Asfalttaki Türk KuşuAbinasında 
Bugün bir toplantı yapılıyor Bölge muhtelit 

ve hususi 111 
Bugün Tiirk Hava Kurumunun 

on beşinci yıl dönümü kutlulana· 
caktır. 

On beş s~nedcnberi başardığı 

büyük .işler bakımından memlek,.tin 
ve milletin kalbinde yer tutan Türk 
Hava Kurumunun hu gün yapılacak 
;yıl dönümu toplantısında bu güne 
kadar meydana getirilen eserler 
davetlilere bir konferans şeklinde 
anlatılacaktır. Kutlulaııt1, asfalt cad · 
de üzerinde Türk Kuşunun modern 
binasında saat 16,30 da icra edile· 
cektir 

Yeni et narhı tat
bike başlandı 

Koyun eti 45 den keçi eti 
28 den satılıyor. 

Kasapların Belediyeye tekrar 
müracaat ederek son yapılan zam· 
dan sonra bir miktar daha zam 
istediklt'fini ve Belediyenin kasap 
esnafının bu talebi brşısında daimi 
encümen karariyle koyun etinin ki
losunu 45, keçi e:tinin kilosunu 28 
ve sığır etinin kilosunuda 26 kuru 
şa yükse ittiğini yazınıştık. 

Kasap· ar dünden itibaren • bu 
yeni narh üzerinden et satmağa 

başlamıştır. 

.Arkadaşını bıçakladı 
Fazla derecede sarhoş olan 

Bedrettin oğlu Yunus isminde biri 
Ramazan oğlu Yusuf adındaki ar· 
kac!aşını dört yerinden bıçakla ya· 
ralamış ve yakalaıımıştır. 

Hadiseye sebep oturduğu kah 
vede etrafındakileri tahkire başlı. 
yan Yunu:ıu Yusufun teskine uğ· 
raşmas• ve biı vukuatı önl( mek ı· 
çin mudahcıle etmesidir. 

Carih Aüli eye verilmiştir. 

Valimiz iyileşti 
Birkaç günden beri rahatsız bu· 

lunan Valimiz dün iyileşerek ma· 
kamlarına gelmişlerdir. 

Valimize geçmiş olsun deriz. 

Okullar futbol lig 
maçlarının ikincisi 

Hava mÜ5aİt olduğu takdirde 
Cumartesi günü şehir stadyomunda 
mektepliler arası lig müsabakasının 
ikincisine Erkek Muallim mektebi 
ile Ziraat Lisesi futbol takımları ara 
sınrfa devam edilecek ve Pazar gü· 
nü de Kızlay turnuvasının finali ya· 
pılacaktır. Adana Şampiyonluğunu 

kazanan Seyhanspor takımiyle ha· 
len tn kuvvetli futbol ~kibine malik 
Erkek lisesi arasında cereyan ede
cek olan bu final müsabakası cid· 
den meraklı ve heyecanlı olacaktır. 

Çınarlı ilk okulunun 
elektrik tesisatı 

Çınarlı ilk okulunun asasının is. 
timlagi için daha evvelce 30') lira 
nakdi yardımda bulunan zenginleri· 
mizden Bay Nuri Has lu defa da 
ayni okulun elektrik tesisatının ile· 
malini üzerine almış•ardır. Çınarlı o
kulu tedris heyeti Nuri Hasa pek 
müteşekkirdir. 

Mersin Fümigatuarında 
bir infilak oldu 

Dün aldrtımız aı•~ 
( talebe lig maçları • 
muhtelit maçları neti 
hiç bir kulüp ne şehir 
ne de şehir haricinde 
yapamıyacaktır. 

ı Uhdesinde beledi~ 
ği olan vali, kaYdl 

__..__/, 

Dahiliye Vekaleti, 
bat reisliti ile yaprtı1f 'f 
bere neticesinde icra 
yeti tarafından br:ledi':I.! 
desine verilmiş olan lıt.,f fJJ 
lstanbul'da belediye~ 
de bulunan kıymak• 
kara'nın Çmkaya k• 
belediye reislik tahs~ 
ret verilip verilmiyec;,J 
tırmı~tır. Buna göre. lif 
kamlara belediye reı•~ı; 
tevdiinden dolayı ald~ 
ya ücretten başka P 
için hususi kanunlard• 
rt.t bulunmak lazım g 
uhdelerine belediye r 
vali ve kaymakamlar' 
vcıilemiyccektir. ~ 

Bu karar yeni b''df 
meriyet mevkiirıe g~~.-. 
haren tatbik oluoac,.. 

1 

YENi NEŞRIY AT 

Göriiş~,. 
Mersin Fümıgatuarında vukua Halkevimiz tar' ıe' 1,fl 

gelen bir patlama hadisesi Gzerine makta olan " Goriİf ~ ,• 
vaziyeti tetkik etmek için Adana sının 24 üncü sayısı jl 
Ziraat mücadele istasyonu Müdürü çok güzel yazılar!~~ 
Bay Haydar iıtel ıle Asistan mecmuayı tavsıye l~ 
Bay Murad Aybek memur edilmiş· U " P' J 
!erdir. mumı ev ~" 

, tokatlıya"~ 

Fin -1 kadın 
Genel evlerde iJi.. 

çec~k derecede ,,,r"'~ • t0 

GÜNÜN MEVZUU 

işine baş vurulmu.., ve toµçu ateşi 
bu mıntıkayı doğmeğe başlamıştır. 

Zaman geçdikce mitıalyoz ateşi ha· 
fiflemiş ancak ayni noktada zaman 
1.aman oteş eden bir tek mıtralyöz 
nazarıdikkati celb etmıştir. 

Bu makineli tüfengi kullananın 

yaralı olduğundan şüphe edilemezdi. 
Finlandıyalılar derhal o mıntıkaya 

hücüm etmişler ve tas'viri imkansız 

bir facia sahnesiyle karşılanmışlardır. 
Üst üste yığılmış, gömülmemiş ölü· 
ler arasında sa~ kalmış olan ağır 

yaralı bir mülazımın km vet bulduk· 
ca ateş etmeğe çalıştığını gördüler. 
lşin en acı tarafı bu mülazımı!l bir 
kad:n olmasıdır. 

patrona Cemileyı " 
lu olarok _adliy~Y~el'I 
çelebi mahallesırı f) "~ 
oğlu Sami Sulh cedıJ,.r 
ce tevkif edilere1' . 

. ·ştit· & 
bata talik edılın1 ~r. 

ŞEHIRD~"I., 
Şehrimizde dıJ bJI 

men bulutlu, ha~a 
miştir. k g~ 

En çok sıc• 

----·--------------- ceyi bulmuştu. 



;:():: .. ft:-:-:1(.~S~ö~,..~!!·· . b'tL «.J ~,.. ___ ______ 

e artları 
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l2 A) lık 

6 
" 3 ,, 
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Kuru ş 

1200 
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AU 1 - D r ış ıne 1 

d iK>ne bede(' dırı eketler için 

ı e ta ın asrar.' e~işıncz ynlnız 1 1 ·> l zarn nıed· l" .. - ı .ı: I ı ır. 
arı ar · . 

'•coııt td'J ıçın idnre.vc 1 rrc lid· ır. 

Kızıllar 
.dışında 

Mannerhaym hattı 
1 

Kızıl ordunun 
ve yüzden 
Londra : 15 (Royter) - Alınan 

haberl~r, Sovyet - Fin harbinin gün
den gune genişlediğini, şiddetlendiğini 
anlaş~lıyor: Neşredilen Sovyet tebligi
ne gore, Sovyetler istik~af hareketi 
ve topçu faaliyetiyle meşgul olmakta
dır. Karelide Sovyetlerin harekatı 
muvaffakiyetle inkişaf etmektedir. 
!Darbelere mukavemet edemiyen Fin 
kuvyetleri geri çekilmektedir: 

Soyyeth:r 16 istihkam almışlardır. 
Fin askeri hedefleride bombardıman 
edilmiştir. 

Diğer taraf tan neşredilen Fin teb
liğinde şöyle deniyor : 

Düşman, Karelide ve Somma şar
kında taarruzlarına devam etmektedir. 
Birkaç ileri mevzi zaptetmeğe muvai
fak olmuştur. Fakat bu mevziler Ma
nerhaym dışındaki mevzilerdir. Kareli 
berzahından başka her yerde Sovyet 
akınlan büyük zaziat verdirilere tarde
dolunmuştur. Sovyetlerin yüzden fazla 
tankı tahrip olunmuştur. Keza Koma
da da on kadar tank ve bir Sovyet 
tayyaresi mahvedilmiştir. 

Kovisetada ki bataryalar diişman 
müfrezelerini püskürtmüş, birçok tank 
tahrip olunmuştur. Sovyet hava filo
ları da buradaki çarpışmalara iştirak 
etmiştir. Burada 18 ve Karelide 3 
Sovyet tayyaresi düşürüldü. 

Sovyetler sivil halkı bombardı
man etmekten vaz geçmişlerdir. 

Şuras;nı tekrar kaydetmeli ki , 
kaybedilen mevzilerin Manerhaym 
hattı ile hiç bir alakası yoktur. 

Dün Sovyetlerin ileri sürdükleri 
70 tonluk tankların da pek çürük şey
ler olduğu anlaşılmıştır. Bu tanklar 
Fin toplarının ateşi ile kolayca delin
mektedir. 

Londra : 15 {Royter) - Avam 
Kamarasında bir mebus'un 1870 ka. 
nununa nazaran lngilterenin :Finlandi: 
yaya gönüllü gitmesine müsaade edip 
etmiyeceği sualine verilen cevapta 
bu kanunun bu mesele ile alakadar 
olmadığı bu vaziyetin Milletler Cemi
yetinde etraflıce konuşulduğu bildiril
nııştir. 

Bu sırada diplomatlar locasında 
Sovyetlerin Londra büyük elçisi Mais
ki de hazır bulunyordu. 

- - ---
1ine sokmuşlanmıza söylemiyorum. 
Fakat genç nesil Ebedi Şefinin bu i
şaretini de anlamalıdır. Ve bilmelidir 
ki, spor gençliğe mahsus bir f antazi 
değildir. Hayatında, sonuna kadar ona 
en lüzumlu bir ihtiyaç halinde yer ver
mcke mecburdur. 

Spor şahsi hayatımız için ne ka
dar lüzumlu ise milli bakımdan da 
0 

kadar büyük, bir vazifedir. Spor 
Yapmıyan milletlerin orduları da zayıf
tır. 

_ Dermansız. bir bileğe dayanan en 
rnuteka ·ı · ı · h b.:\ kör . mı ' en modern sı a ııe en 

u sıt&htır. _ Cörüşlerden -

--bazı mevziler aldı 

dün 
fazla 

• • 
yırmı 

tankı 

kadar tayyare, 
tahrip edildi 

İngiltere neler yapdı 
neler yapıyor? 

Londra: 15 (Royter) - Dün ak 

şam logiliz mebuslarınd:in birisi ver· 

dıği konferansda, 1914-1918 har· 

bine nazaran lngilterenin vaziyeti 

gözden geçirilmiştir. 

Mebus lngihzlerin bu harp baş
langıcındnaberi Fransaya, 900,000 
kişilik bir kuvvet ııevkettiği, hava 

kuvvetleri içir.de 1,200,000 kişi tah

sis olunduğunu söylemiştir. 

Rumen - İngiliz petrol 
alım sa hm işi 

Londra: 15 ( Royter ) - Bay 

Batler, Romanyadan petrol satın 
alınması hakkında ne gibi teşeb

büsde bulunduğunu soran bir meb

usa, bu iş üzerinde hükumetin 

müzakere halinde olduğunu ~öyle· 
miştir. 

Avrupa matbuatından 

Alman halkı 
ve muharebe 
- İkinci sahifeden artan -

mütemadiyen cephenin şu veya bu 
kısmında şu veya hu tarihte büyük 

bir taarruza hazırlanmakta oldukla

rım, Almanların şöyle muazzam kuv 

vetler ve henüz.,.. misli görül~emiş ı 
tahripkar sılahlarla hucuma 

geçeceklerini bildirmektedir. 

Bu suretle Nazi propagandası 

namına çalışan bu ajanların maksa· 

dı müttefiklerin sinirlerini boı:mak
tan ibaret de~ildir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni eczahanesidir 

Mersin Valisi muallimlere 
bir çay verdi 

- --
Mersin : 15 [ Husuşi muhabiri. 

mizden ] - Valimiz Bay Burhan 

Teker Mersin Öğretmenlerine dün 

Vali kooaR-ında bır çay ziyafeti ver
mişlerdir. Çay pele samimi olmuş ve 

mesleki konuşmalar yapılmıştır. 

Adliye Vekilinin' 
Denizli tetkikleri 

Ankara : 15 [ Hususi muhabiri .. J 
mizden J - Aldıgım malO.mata göre 
Adliye V e-kilimiz Fethi Okyar ~ 
Denizlide Part\.vi1 belediyeyi, kuman
danlığı :ziyarette bulunmu~, adliye 
dairesini teftiş etmiştir. Muhakemele
ri takibeden Fethi Okyar ceza evini 
de ziyaret etmif ve denizlide bir ce
zaevi inşasının temin edileceğini vad 
etmitfü•. Vekil bundan sonra Pamuk 
kaleye gitmiş, fal"ihi harabeleri gez· 
miştir. Akşam Denizliye dönen Ve· 
kil şerefine Parti tarafından bir zı • 
J'afet verilmiştir. 

Yeni ilk tedrisat 
Umum Müdürü 

Ankara : 15 [ Hususi ] - Maa· 
rif Vekaleti ilk tedrisat umum mü· 

dür lüğünc, talim ve terbiye azasın
dan B. Hakkı Tonguç naklen tayin 
edilmiştir. 

Köyceğiz çiftliği Devlet 
işletmesine geçti 

Ankara : 15 { Huııusi muhabi

rimizden ] - Aldığım malumata. 

göre, Muğladaki büyük köyceğiz 

çiftliğini Devlet işletmeleri kurumu 

aatın almıştır. 

Burada pamuk, buğday, pirir.ç 

ekilecek ve narenciye bahçeleri ye

tiştirilecektir. 

Diyarbakır Halkevinin 
F otograf Sergisi 

Diyarbakır ( Hususi ) - Şehri
miz Halkevi 15 Şubatta bir amatör 

F otograf Sergisi açacaktır. Sergide 

iyi derece alan resim sahiblerine pa· 

ra mükafatları verilecek ve bu fo
toğraflar Ankarada açılacak Halk

evi umumi totoğraf Strgisine gön
derilecektir. 

Mürettip alacağız 

Matbaamızın gazete kısmında 

çılışmak üzere bir mürettibe ihti-

yaç vardır • ~ldarehanemize 
racaatları. 

mü-



Sahife 4 

Maarifin 
güzel bir 

• 
yenı 

planı 

Türksözü 
e ....-, 

i- ·- ·- ·- ·-·-·-·-·- ·- ·- ·- -- ·- ·-i 
! POLITI '< HADiSELERiN TEFS•R i ! 
• • i i .................................... ~ ......................... . 

Daha· 6 0,000 Muallim 
yetistirilecek tir 

• 
Türkiyenin kuvvetli siyaseti 

Ankara : 15 (Hususi) - Maarif 
Vekaletı mtınltketin köy muallimi 
ihtiyacmı karşılamak ve binnttice 
ilk tahsil mecburiyetini en uzak köy· 
lcre varmcıya kadar lJütün memle· 
kete teşmil eyl~mek maksadile ye· 
nı bir köy muallimi yetiştirme planı 

ve Belgrad ~onuşmaları so~ 
111ilP 

larının " istiklal "e ""' 

hazırlamıştır. On beş senede tahakkuk 
ettirilmesi düşünülrn bu programa 
göre her sene memleketin muhtelif 
yerlerinde yeni yatılı kö t öğretmen 
okulları açıl.1cak ve okullara <ıene 
de iki bin parasız: yatılı talebe alın1 
caktır. Bugün memleketimizde mev· 
cut dört ~ öy Öğrt-tmen okulunda 
bin köylü talebe okumaktadır. 

Bu yekun, n;sanda yeniden açı 
lacağıaı bildirmiş olduğum yedi köy 
ötrctmen okuluna ilci bin talehe da 
ha alınmak suıetıle lu ders senesi 
İçinde üç bine ~karılmış olacakter. 
Hükumet, son defa meclisten almış 
olduğu fevkalade tahsisatın iki yüz 
bin lirasını bu mühim ve hayırlı işe 
tahsis eylemiştir. Onümüzdekı sene· 
lerde bu tahsisatın arttırılması da 

( Gerisi yedinci sahifede ) 

8 al kan Antanta konferansı 
neticesinde neşredilen teb· 

liğ bazılarının tahmin ettiklerinden 
daha genİf ve daha 'arih olmuştur. 
Bir ıun evvel B. Gafeııko ile B. 
M..:kovıç tarafından söylenen nutuk· 
larıp ruhuna uygun olarek tasarlanmış 
olan bu tebliğ henUz tam manasiyle 
askeri yardıma kadar gitmiyen sami· 
mJ bir mutekabil anlayış ve yardım
laşma zibnisetleriyle tatbik edilen 
bir Balkan tesantJdU siya<etinin inki · 
Jafı için muayyen prensipler tesbit 
etmektedir. Umumiyet itibariyle, bir 
takım enternasyonal mahfillerde bak· 
kanda muhteriz davranılan Belgrad 

konferansı Avrapa planında dikkate 
değer neticelere varmıştır; şu itibarla 
ki bundan Balkan sulbunun sıkı su• 
rette Tona sulhi.vle alı\kalı bulundu
ğu, ve lıı.akik.i bir ittifak mevcut ol-

masa da, Avrupanın cenubu şarki!in· 
de YWtuagelec~k bir takım ihtimaller 
hususu.ıda önceden kat'i teabhutl~re 

girişilmi~ Lulunmasa da, muayyen ba
zı hallerde kat:'i birer amil olabile-
cek lıir tesanut zihniyetinin ve ~bir 
menfaat iştiraki idrakinin mevcut ol· 

doğu tereşşoh etmektedir. 

K onferansın niboyetinde ya
pılan teblil Belgrad'da 

Balkan AntantınlL men'lup dört dev· 
letin hariciye na21rları arasıoda ta
baldı.uk ettirilen anlaşmllyı yedi nok· 
tada hulasa etmektedir. 

A vropanın cenubu şark isinde ni
zam ve emniyet dairesinde suUaun 
muhafaza edildiğini görmekte dört 
devletin mUşhrek menfaatinden neşet 

Le Temps 
GAZETESiNiN BAŞMAKALESi 

etmektedir: A vrupaoıo bu k111mını har
bin , f elaketleriııdeıı :mason tutmak 
makııadiyle dört dn-letia Avrupa har· 
bine karş ı husu~i vaziyetlerini muha· 

faza edecek kat'i surette mUsalemet· 
per verane bir siyaset takibetmek ka· 
rnrı; ancak kendi gayelerine lııizmet 

eden bir birligin içinde muttebit kal
mak ve devletlerdcu her birinin hak-

YURDDAN MANZARALAR 
•• J 

Su sporlarının vakında gölgemizde de ba şlıyac ı ~ ·r ı ~;: n ~ 'ı l \.lı;< n iz gtnçleri ıçın kayıklar ısmarlandıtını 
bildirmiştik yak inda ~qhı u i.sıirc·t" c·e lc~le gtıcl köşeler görecetiı 

• 

. . u tere 
masunıyebne m Ş d• 
olmak kararı; konıf11 

1 
mUtekabil alnayış ~.e ·,d' 
uzlaşıcı zihuiyeti ıçt · 
m\Jnaseh•tler idame "e 
mek kararı. f 
Birinci karar ingili:ı• 1 

eo• 
laşınalarının, yedi ' ~ 
mdit edilmiş olaıı 8 ..,I_ 
mutlak tevafukunu f'OI ,il. 
menfaatlerini alakad•' .

1 
~ 

do• yani Balkanlar, Ak ' ~,t 
rk'ra Turkiye'nin bal'e ti 

1 -:!' temin eder. Yugo' :ı ';J 
yaptığı siyui ve iktı l~ 
ve Macari-:tan·la yak.•11 

leri hususunda da ar0
' 

tisi bunun neticesidir•/ 
karar Baıkn antant• 

kalmak kararı daha •' 
dir, Bu antantın ıaoc•" b' 

l k . ~· "' gaye er ta ip eti ı0ı 'f 
göre bu karar birleş~~ 
her birinin esaslı huk. ~ 
topr~klarının horuoın•fl 

rııJ 
nı.::zaret etmek arzus11 

10 
Şimdi ye kadar Balk•".,~ 
s<ıa dört devletin birb•et' 
niyetleri bakımından~~ 
bilhassa muşterek ist•Ş ·f. 
palanda hepsi için eııı"~ 
idamcsine mUşterekeP ell_ 
luzumunu idrak etmckt ~~ 
teyakkuz siyasetinin şe~ 
teri ta<;rıh edimekten çe. 

o• na ragmen. burade ye 
rdır . 

N eşredilen resmi 
devletlerinden be' 

tiklal" indeu \'e" rtıİ: 
mdnn hnhsetmektedir, 
raflık" kelim e"i ve ttl 

kiye tabiri burada rıı' 
Bu istiklal hususuntl• 
rnnmnk sio;temntik "''1 f 
mutlak bir bitaraflık b 
!anmadan hır gayri ~ıJ 
ti tatbik etmek içind1

'' ti 
Jo* 

şu memleketlerle ( 
betler idame ve inici?" 11 . ti 
rarı bilhassa ,\'\acar•' ,ı 
. l 1 ~ 111•• rı.st:ı.n a bir yakın o., ft"' 

hava yaratıuıya 111ııt1> 'fıJ'~ 
cu devlet husu5undıı ubiıı' 
sayesinde şimdidC'n fil 1JJ' 
tahakkuk ettirilmiş 01'' ~ 
tcremcz. Bundan bil? ıeıı 
nun Ankaraya dötıfll~),.ııf 
niden Sofyad:ı tc~. ·C \ 

kası, Turkiye Haric•.> ,,ıı 
grarl'da verilen 1'11' ' cib 
olarak, antantı bU e ı" 
nisbetinde genişl~ıııeletı'' J 
te olduğun1ı tc_yıt tı J'j 
halde B:ılkao aotıı" ısı",t 
nin toplantısında en ı. JI 

1tı'"' ., 
icrayı tesir eden •JıJ'~~ ~ 
tar. Budupcştede, tel;ıı• / 
nan bir Macar:;ıgaıe b 

t .b. 1 · ld ıeie" a ır e şıma en ,.;ıı 

b. ııı•.. ~ 
yıtmıya karşı '' edil.-e·ııt" 
dil oldu&u kabul ·ııe~r,J ' 

te.f1 ~ ayni Macar gaze .,;lı 

!ID giJj~İoİ ba, tal\ 
· ol"'" ;I len dikte ctm1f •'" "r 

V L·ı• • nJICl"JI ye e .. ı ının •· . 

( Gerisi yedtoO 
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Hatay Vilayet 
Meclisi içtimaı 

Proanm, ve Memleket Saat 
Ayarı 

Osmaniye' de elbirliği 
bir çalışma görülüyor 

kasaba gittikçe güzelleşiyor; 
içtimai faaliyet artıyor 

lskcnderun: 15 (Hususi muha. 
birimizden) - Hatay Vilayet U · 
mumi meclisi bugün toplanmaktadır. 
Toplantıya Antakyadan sekiz, Kı
rıkhandan 3, lskcndeıundan 4, Has· 
sadan 1, Yayladağından 2 ve Dört· 
yoldan iki olmak Ü ıere 21 aza iş . 
tiıak etmektedir. 

AJANS ve meteoroloji ha. 
berltri 

l.5o TOR 
:s.30.14_00 1< K Müzici (Pı·> 
8,0Q •rışık Hafif Müzik (f ) 

ProlP 
oram ve memleket saat 

Ayarı 
Osmaniye-; 15 [ Hususi muhabi 

timizdcn J - Bölgemizin şirin kasa· 
bası Osmaniye, son aylar içinde pek 
başka bir hal almıştır. 

tisine hediye etmiştir, Osmaniye Halk 
evinde bir de kütüphane kurulmuş
turt 

Türk Müzj~· 
(" &I 

alanlar . F h" 
n . · a ıre Fersan 
l'\efık F ' 
Puı. ersan, Fahri Ko-

- K~sabada elbirlıki ile bir çalış· 
ma goze çarpıyor. --

Bu kütüphane, Osmaniyenin mü· 
nevverlerini pek memnu~- bı~ak~ış. 
tır. 

Bu devrenin bir ay kadar sü 
rcceği tahmin olunmaktadır. 

U 'llumi m• clis Hataya ait bü 
tün meselelerle ehemmiyetle meş · 
gul olacaktır. Mt clis Valimiz Şük · 
tÜ Sökmen~üerin reisliğin.de toplan· 
maktadır. 

l - Ok 
Satı-ak uyan : Mefharet 

TGrk t.tnziti • 

imar hareketiyle güzelleşen ka· 
saba da bir ta• aftan da içtimai faali· 
yet artmaktadır. Osmaniyenin ~ faal 
k~ymak_a~ı İhsan Olgun. genç bele· 
dıye reısı Abdürrezzak ,._ p ı· B . uuvenç, ar ı 

Diğ'er taraftan kasabada beledi 
ye işleri de bir metod datıilinde yü
rümeğe başlamış, çarşı yolları, istas
yon yolu inşaatı ilk planda ele alın· 
mıştır .• Çarşı - istasyon arası yolunun 
keşifleri ıle yaptırılmış bulunuyor. Bu 
yolun inşaat ihalesi bugünlerde ya· 
pılacaktır, Belediye, ' yaya kaldırım
larının inşasını da karar altına aldı. 
Osmaniyeliler "yeni belediyenin bariz 
faaliyetinden memnundurlar. 

"•ıraplı s . 
•erleri •ılardan Saz E-

aşkanı, Müddeiumumi Rüştü ve ltnun • V 
İçli; Ta~~ tcibe: Ud: Şerif 
te, ' : izzettin Ok-

Sefbeat s.. 

Jandarma tabur kumandanı Fahri el 
ele · vermış ve halk ncfine olan umu· 
mi işlerin başarıimasına kuvvetle sa
rılmış bulunmaktadırlar. 

Şakira•• Çayı üstünde
ki köprü İnşa edildi 

'-tcınleket ~ 
JAtis "e at Ayarı, A-
bcrleri Meteorolji H -
TO a 
Ça1~~1 MOzıcı . 

.. ar • F 
Refik F · •bire F 
Ok erııaa, F b . ersan, 

11Yın : Rac1ı,' 11 l<npuz 
Tiirtt MGıı e Erten: . 
lerj li ı 1-1.ııt liirk-
AdanaJı Ati u-
Ata man z, Sadi y

1 1( • •er 
1 onuınıa ( Mil!· 
ık Menkibe/ .,' Kahra lift 
TEt.tsıı.. erı 
lir .. ef~ 
~•ıaaa ı ~lbJcerınıet 
'"cı. "ect N 

l\onUflll al 111 

(Sıhhat ;. 
MÜ zile . •ti) 
( Ş . Radyo 

cf: Or ., Orlcest 
.. • 1:. p rası ""e"'I · r ... tlcet •etori.. ) A' ~il uS 

r_.~1 tiıberle . •Yan A
N '"' lab"ill rı: ıiraıt, -

35 Ukut &o.... t, l(•ınb 
• M- . ·-.11 (F· ıyo-
·26/23 lıtık . C ıyat) .3o y · •ıb1 a'°'llili I> lld (Pi.) 

P•nı1 , 'orr
1 ın, \'• K .. a-

"1ii .. 
ruv"eı . 

~tici r b • \'ıtriıf • 
b 0 '•rd ın Ôll" a •khktan an birin Unde durdu. 

ak Ülv; •onra ko e hayran hay· 
lll\tj ltk' rfedi " _caıına döndü 
- •n "'tıl ne -u. kı,11 bir ,, füze!, 

U2!akılftı;nı bıı teb~~et~, diyerek 
\ittin •kı ınatı teıc'b elı ınıntıka

E'.rt . ı filcri b ı etti. F ık at 
tıı .. ep 0 b 

'Yni . tunii - 1 ro ta lal· 
'd vıırinin - ,?t •den •onra 

b ıı. onurıde b 
Qİ'dtQ ro u •ey-

le, kulıtı d'b· 
lr eıt~ırıldındı ıb~nde bir &es 
... ı, ,._ • ırıcyle . 
~ııı IYIUrüvvet ba r rıca 
to" •lcıınde k tını kıldır-'dG .... tı ve 

'lakla · "•tlarını ıenç bir 
ita. Çatarak be. 

J.iG .. 
tt""et le.._ 

ınc1 1Pıcının . 
· . deJj n.ıbı ft'hrditi 1nc1 Çole •· olınuttu Pı · 
''•ktı: H •lirınedi \re · . ltlctn 
ortı er halde le Yerını lce. 

• 11 kırıc , 11• 1
• OCaıının L.-

vıtrind ı ın . uoy. 
lctn e tôrd6tü vberıp lea. 

, .. )Oktu ('\__ ro u a1 ... 
8 Ooqu11..._ • "llUn ... • 

•'lllU tenç k Plrıca •ı· 
•dıo Pekala 

Evvela halk ve memurlar · kahve 
k_öşe~erinden kurtarılmış ve 

1

halkevi 
şımdı, sade fakat bütün vasıtaları ha. 
vi bulunmaktadır. 

Osmaniyede ziraat işleri ile de 
hararetle meşgul olunuyor. Portakal
cılık ve bakcılık fenni bir şekil almak 
tadır. Ziraat~'mücadele faaliyeti de 
ıhmal edilmemektedir· Osmaniye zi· 
racıt bankası memuru, mıJstahsilin 
ihtiyaçlarını gözonünde :bulunduruyt>r. 
Bilhassa osmani)enin-portakal müs 
tahsili bugün ziraat bankasının yar· 
dımına intizar eder bir haldedir· Ban 
ka yardımda bulunduğu takdirde por
takalcılık ve bağcılık seri bir inkişaf 
gösterecektir. Keıa Dörtyol l,,öylüsü 
de bankadan yardım ümidindedir. 

Kulp (Hu·usi) - Yağan şiddetli 
yaimurlardan Kulp ve Şakiran Çay. 
farı coşmuş, stkiz kişi ölerek bir 
çok hayvan da telef olduğu gi'ıi Şa. 
kiran çayı üzerindeki köprü de yı· 
kılmıştı. 

Halkevinde sık: sık toplantılar 
olmakta, gerek burada ve ; gerekse 
kahve ve mekteplerde Parti tarafın· 
dan tertibedilen konferanslar veril
mektedir, Halka bir taraftan da rad
Yo neşriyah yapılmaktadır. 

Yeni yapılacak ~olan Oşmarıiye 
Halkevi binası için kasabanın mer
kezinde bir arsa şimdidea temin 
tdilmiş bulunuyor. Bu arsayı Osma 
niye belediyesi, Osmaniye Halk Par· 

Bu çay üzerinde yeniden inşa 
e :!ilen anu kö,>rünün açılış töre 
ni geçen gün Kulb halkının v~ me
murlarının iştiı akile yapılmış ve köp· 
rüya altıok ismi takılmıştır. Açılma 
merasiminde kurbanlar kesilmiş, kay 
makam Zühtü Üner tarafından gü· 
zel bir nutuk söylenmiştir. 

Bay Stalin çok 
Proje Ozerinde 

mOhim 
duruyor 

iki 
muş 

Dahilde Revolte "' . 
manı olmak ve dış politika 

Stalin ile Politbüro Finlandiya 

harbi muvaffakiyetsizliğinin yapacağı 
akisler ile fevkalida alakadar ol· 

maktadırlar. Bu muvaffakiyetaizlitin 
dahili planlarında kargşalıklar ve 

hoşnutsuzluklar doğurmasından 

ve beynelmilel sahada mühim reak 

siyonlar yapmasından korkulmak
tadır. 

Bu hususta bilhassa Almanyanın 

H 1 K A 

Yeşno 
y E 

biliyordu. 

Şu halde? 
Mürüvvet namuslu bir kadındı ıı 

timdi ne yapacaktı? kocasına iti aç- UÇ yıldız 
•--------Yazan----------~ 

sa .. ? Fakat Ulvi öyle kıskançtı ki .• --------------1 
Aksilencek, hakikatin bu kadar ba· 
ait oluıuna inanmıyarak aklına kim 
bilir neler getirecekti.? 

En iyisi ona birıey söylememek
ti. Robu saklıyacak ve o genç kar
ıısına çikaru iade edecekti. 

Fakat aradan iki fiin geçtiti hal· 
de hediye gönderen delikanlıdan ses 
••da çıkmayınca Mürüvet bu işe 
büsbütün akıl erdirememete başladı, 
Nihayet Muadeleyi töyle halledebildi 
Bu genç her halde zenrin bir ... adam 
01ıcakh. Betenditi kadının arzusu-

nu ye· · 
rıne getırmekle zevk alan ho· 

vard b" · B 
a ırı.. öyle uzaktan, hayalen 

onu sevmekle iktifa edecekı i. 
. - .. . . 

1 Ul~ı uç tündür müthiş buhran-
ı~'. geçırmekteydi. Fakat karısına ha-

dını belli etmemete muvaffak oluyor u. 

Mürüvet, Beyotlunda dolaşma· 
ta çıktıkları gün ma~za "t . . d 
bir 1 b b 15 vı rının e 
. . o etenmekle onn evlenmeı,.. 
rının yil dönümü için bir hediye seçJ· 
mek ma ıc-ı-

f u unden kurtarmıştı. Fa-

gittikçe tazyikini arttırmasından çe· 

kınilmrktedir. Kralin idartcilerine 

göre Almanyanın iktisadi ve siyasi 

sabada yeni mecburiyetler tahmil 

(Gerisi altıncı sahifede ) 

kat robu alıp gönderdiği günün ak· 
şamı karısı ona bundan hiç bahset
meyince şaştı. Sonra kendi kendine 
'' herhalde mağzadan · göndermesti 
unutmuş olacaklar!,, dedi. 

Ertesi gün mağzıtya uğradı. Hay · 
rt t : rob bir gün evvel adreslerine 
teslim edilmişti. O halde? Ulvi uzun 
uzadiya düşündükten sonra hükmet. 
ti. Kapıcı paketi vermeği unutmuş 
olacak ti. 

Halbuki akşam üstü kapıı:ı ona: 
- Mademki biliyorsunuz, dedi, söy

liyeyim: Böyle bir ~paket getirdiler 
ama hanımefendi siıe biışey söyle · 
mememi sıkı sıkıya tenbih etti. 

Mürü\'elin bu hareketine ne ma · 
na vermeliydı? . "' . 

Mürüvvetle Ulvi şimdi ayrı yaşı· 
yorlar Mürüvvet ailesinin yanına dön· 
müştür. Ehemmiyetsiz, hatta söyle· 
nilmemiş bir yalan, karı koca ·arasın· 
daki itimadı sarsmış, aile saadetlerir.i 
yıkmış qulunuyor. 
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Bay Stalin mühim iki 
üzerinde duruyor 

(Beşinci sahifeden artan 

etmesi ve Rusya) ı 't hlihli lir va· 
ziyete sürüklı-mesi mümkündür. 

Bunlara karşı alınması icabeden 
tertib2lla meşgul olmak üzere Po-
litbüro iki komisyon teşkil 
etmi~tir. Bunların biri Sovyet 
Rusyrnın dahili işleıi ile, diğeri ise 
beynelmilel sahada'<i siyasi mesele 
ler ile uğr;~şacaktır. 

Birinci komisyon Stalin hususi 
katibi Melenkovun riyasetinde ol· 
mak üzere Voroşilof, t ncrev, Sver· 
nik, Jevlet rt isi K alinin ve Güepu 
şefi Baviadıın teşekkül edecektir. 

l1dnci ko'lliS)'On İs! Molotofun 
riyasetinde ve Voroşilof, Mokovan 
mua\ iri istipanof, L· zar Gagıınoviç 
ve K rütçe1rden ibar .. ttir. 

1 ci ~ omisyon da kati projderini 
15 şubat tarihin~ kadar Politbüro· 
ya l::ildirec• kindir. Mamafıh dahil 
del yaı ılac Jk o'an yenilikler hak
kında diı ek tif :er ver ilmiştir. Bu di. 
ı ekt fi ere göı e: 

1) Ziirr alar a ~ tni imtiyazlar ve· 
rilecek ve l u mryan la olmak üze· 
re Kolhı-oılar daha ge-niş bir muh
tariyet elde t tmi~ olacaklardır. 
Çift ;iler haftanın mü h ım bir kısmı· 
ııı kendi hususi çalışmalarına hasre
dec ·klerdir. Kolklıozlar istedikleri ka 
dar yetiştirecekler "e bunları ser· 

w 

best fiyaHarla satılacaklardır. 
2) Fabrikalardaki komünist yu

valarının rolü hiçe intcektir. lntih~p 
ların serbestçe yapılacağı fabrika 
komitelerine daha geniş salahiyetler 
verilecektir. 

Bu proğram ile köylünün süku· 
net bulacağı ümüt olunmaktadir. 
Sovyet ordusunun dörtte üçü köy 
lülerden müteşekil olduğu için bil 
hassa bu ta baka tatmin olunaı ak ' 
herhangi bir kargaşılağın önüne 
geçilmek istenmektedirler. 

Sovyet Rusyanın dış sıyasetini 
tetkik etmek işini üze1 ine almş olan 
komisyona da şu diı e ktifler veri imi 
ştiı: 

1 )Şimdiki halde yakın şarkta ve 
As1adaki her türlü <>skcri hart•kat 
tan vazgtçmek. 

2)Almanya ile askeri ittf ak yap-

mamak. 
3)Berlin ile iktisadi iş birliğini 

mümkün mertebe genişletmr-k ve 
Alınanyanın muhtelıf sebepler ile 
Sovyet Rusyaya göndereceği müte· 
hassı'! ve teknisyenlerin adedini as
gari hadde indirmek .. 

4)Sovyet Ruı;yanın. üçüncü Rayş 
hükümetinin her Çt'ktiği yere gitmek 
niyetinde olmadığı hakkında ecnebi 
matbuatında geniş mikyasta propa· 
ganda yapmak.. (Parısuvar) 

Muhterem müşterilerimize 
lskenderunda Şark yaRları Şirketi Fabrikasının 

Rafine edilmiş ~ emsaline üstün 

pamuk yağları ve sabunları geldi 

Uygun fiat iyi ve temiz mal 
Müı acaat yeri : Sabri Gül, Borsa civan No. 12 

De posu : Abidinpaşa caddesi, Noter sırası. 

11381 10-15 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden 

1 - Nakliyat tayyareciliği pilotu yt•tiştirmek üzere idaremiz namına 
Avrupaya talebe gcndnilecektir. 

2 - Talip,ler aşağıdaki şartları haiz olacaklardır. 
A- Memur olabi'mek vasıflarını 
B- (Askerliğini yedek subayı olarak bitirenler tercihedilir) 
C- Pilotluk diplomasını almış bulunmak (askeri ı:ilot tercihedilir) 
D- Yaşları otuzdan fazla olmamak 
E- Yabancı dil bilmtk 
3- Taliplerin engeç 20·2 ı 940 tarihine kadar haiz olduklara vesi

kalarını bir istidaya rabt ederek Ankaradaki Umum Mü-iürlüğümüze mü 

r:caatları. 
11417 10-13-16 

16 

Şahane Guzclliği n Emsnlsiz st:sile 
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1 
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!\1eraklılarını Cez.p ve Teshir Etmiş Olan 

DUR BİN ' . 10 

1939 • 1940 sinema mevsimi içirı yarattığı 

ilk Uyanış 
Frnn!'ızca Sözlu ve Orjinal Dilde Şarkılı Gençlt~ 

Musiki Şaheseri Şerefınr büyük Sınama Müsameresi veri 
Kalnbalığn Meydan: Vermemek ve yer bulabilmak içiOI 
Balkon ve Locn Biletlerinin Erken Aldırılması Ric:ı fi 

AYRICA: srL'ASH SenfonltA•NCül NV 
Sinemasında 

ilan / 
Seyhan Pa·rek üretme çift' 

ti . 

Müdürlüğünden . . jfl ' 
Geçen sene yerli pamuk tohumu alan~ ~, 

dikkat naıarına h: 
1939 Yılında Adana merkez kazasında müteselsil ~ ı/ J • 

tohumluğu alan çiftçilerden mukavele ahkamına göre j 'J, lı" ı lu 
hine kadar borçlarını aynen ödemiy,nltrin bu ay zarfıd 'f'. 
cine göre tohum borçları tutarı olan parayı mal sıtrı ~ 
yatırmaları icap etmektedir. Alakalı çiftcilerin rayice 1,t 
losu 3 kuruş 3/ ,5 santimdrn borçlarını mal sandı~ın' 1'1) 
icabeden muamelerıin yapılması zımmmda Seyhao 
çifti iği müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. ıl 

11434 14-16 ..... 

Sıhhi Dink ~-
Mart iptidasından itibaren g3yri sıhhi olan dinkleri bel· d:~e, 
tı~ılacaktır. Mu brem olan bu ihtiyacı düşünerek ( MerP1e fJll 
kı makarna atelyesi dahilinde ) sıhhi bir dink kurduP1· .. ,a 
kada bir kül~k bulgurun kepeğini müke-mmelen dövdll 
eler, savuıur setiyi un çıkarmac!an ayırır. ıai 

Küleki 20 kurııf 
11441 



15 Şubat ı 940 
Türksözü Sahife 7 

Su va re 

8,30 da ASR • 1 
Suvare SiNEMA 8,30 da 

B u Akşam 
James Margaret 

Süllavan Staver 
, . 
ın 

Ş A H E S E R 

GÜ A 

a··- NAHKAR MELEK 
• uyuk ilahi Bir 

•LAVETEN: 
aşkın Nefis Romanı ••..• Kalpleri Heyecanla Saracak Muazzam Bir film 

Facia filmlerinin Büyük Artisti ( PETER LORRE ) 

............... 
Mister Motonun Son Kozu --------------

Dil<KAT 
• • • ·Pek Yakında ... Pek Yakında ... 

GARDEN BAR MAKSiM BAR AMBESEDOR da 

Büyük Muvaffakiyetler Kazanan (25) kişilik Macar Revüsü -SA1ilB1NtN 
p ARtsı EN SEsl VE KOLlMBIA PLAKLARl BAŞ OKUYUCUSU ( BA y AN KÜÇÜK ~EMIHA ) 

(PA~EliR.lMlZE YENi GELEN MANYETIZOR (ESRASENGIZ ADAM) NAMILE MAARU F PROFôSôR 

GALi) ŞBy ANI HAYRET TECRÜBELERİNi ZENGiN VE MÜTENEVVi NUMAROLAR 

tirkıyenin 
ti kuvveu· . 

Ve B l ı sıya-
e grad k 1 

illa\ arın onuş-
ın son ı 

( Dördüne.. U 1 
U Sah'f 

ı cd,n 
ı ah d artan ) 1 

N 1

: ~~·~:•;:" b:,:.:t•rlının gnzcte- \ 
'Çın k l\n b'lh hak Onf ı n n 

•nı ol crıı.n 
U old nn İltih •n çnlışmn-

ll un at h . 
• a.n '( u \'c I3 zı nı;} elini 

Urkt lı 0 lav rı.' Gafengonun 
rı ' &\Q e · l n 11.Yni ıncn ı Yunan 

ı •de d znnınnda A 
el aha f.. d l Yrupn 

ı "'.) n \ · 
tııe k 1 ıır 'a ıtn 

llıUltchıt k nnı <>larnk ık 
ı r al ınnk ı u-
D 

ar tıııı 1 nr ulnrı Uze· 
ı er t o dugun k d 

ll.ı nftn , u ll.)I drııc-
c bır k n H. S ınçollu 
l nr •a l k ' •rın lıu şn ı Ocn ı olnn 

Un ıdrak 
t .) nkk nıuvn ene 

ru tl • Uza Örnek olduk) • 
c ı ıı ınışbr H M n 

" nJ, 1, • etnksa n 
n ı &alı :-, e L 

llııllctl n ~nnıdır k' 
crı a d ı, 

\'c t r !ltn nkı ık 
nn1 te ı ı -

n bu ' n Ut snyc •ndc A 
Ki d t Y• 

•na ının a ulh mutlak • 
bnı:n knlncakbr, l akat ,.su-

anlıların d' d bu 
la ' ın c de ıld" 

ocrabcr b lk ır. 
Cer a anlılar her h 

nıcn • r an. 
a t us nıllstcrck H 

~~cLbu Une kar 'ege· 
o s d k gcrçcden 

•a İıtikb ll u~~ı.ga muvaffak 
1 1\ crını · 
•caklardır. cnınıJ ct;c al. 

Telefon 250 

Maarifin yeni güzel 

bir planı 

( Dordüncü sahifeden artan ) 

maarif programımızın başlıca hedef 

lerinden birini teşkil etmektedir. 

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

Maarif Ve~ aletince yapılan yeni 

plana göre: bugün mevcud köy öğ. 
rctmt>n okullarının sayısı her sene 

en az iki bin köy öğretmeni yetiş 
tirmeğe kafi gelecek nisbette arttın 
lacaktır. 

Diğer taraftan, şimdiye kadar 

yapılan tecrübelerle irfan hayatımıza 

büyük hizmetler ifa ettikleri sabit 
olan köy eğitmen kurslarına ehem· 

miyet verilmekte devam edilecek 

ve bu suretle on beş sene sonra 

memleketin irfan ordusuna 50,60 

bin kişilik yeni ve muazzam bir kuv. 

vetin iltihakı temin edilecektir. 

Bu programın tatbikat sahasına 
çıkarılması, Cümhurİyt"t Maarifi he

ııbına kıııanılmıı yeni ve büyük 

bir zafer olacaktır. 

Knunu No: 3764 Kabul tarihi: 31 1/ 940 
Neşri tarihi: 10/ 11 940 

Madde4 - Aynı kanunun 19 ve 22 eni maddelerindeki (17 nci 
maddenin 2 nci ve 3 üncü) kelimelerinden sonra (ve 4 üncü) kelimeleri 
~klcnmiştir. 

Madde 5 - Aynı kanunun 32 nci maddesine aşağıda yazılı 78 ve 
79 uncu numaralar eklenmiştir. · 

78 - Umumi mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen daire ve mü 

esscseler menafii umumiyeye hadim cemiyetler, ticaret, sanayi ve ziraat 
odaları tarafından münhasıran memleket mahsulat ve mamulitmın rea·. 

l~mını ihtiva etmek ve her hangi bir ticari veya sınai müesseseye taal

lak e:lememek üzere tertip olunan her türlü levha ve afişlerle aynı te· 

ş~kkuller tarafından Türk ihracat müesseselerınin münhasıran isim vo 
:'.caret unvanlarile adreslerini ihtiva etmek ve başkaca müesseselerin iş-
~!~n mevzula~ına taalluk ~den mevad hakkında harhangi bir ilim havi 

mamak uzere neşredılccek kitap fisale ve mecmualar. 

1 7~ - Cumhuriyet halk partisi ile amme menfaatlarana hadim cem'ı· 
yet erın h f" 1- 1 er ur u muamele erinde tmaıin olunacak bütün evrak ve sened 
ler

1
le i11inlardıa damga resmi bu teşekküller tarafındın re en er. ödenmesi lizııa 

Sonu var 



Pamuk ve koza 
KiLO f'.ATI 

CiNSi ~~ f.n· Ç~k 1 
K. S. K. S. 

Kozıı -ıo,i5- oo 
~Ma:J>Mlağ1= -oo- _ s..,,,..0 __ 

1 

Ma. temizi 00 1 48 
"Koza parlağı 44,50 
-Kapı malı - -50 _____ _ 

Klevland -57-
Klcvlant çi. 4,oo---ı-

- --Yapağı 

~ey az 
Si vah 

ı~.....;..~~~~:-=-:"~......::~----

ÇIG[T 

YerTI Y~,_3,'--3_7 __ 1-
•. tohum 

HUBUBAT 
~---

~u.~d~Cr~_ıb.,_4,-68---ı---
Arpa ı 4.50 

-Fasulya ,---~-• 
-Yulaf ___ I ----
Delice 1 O 

_ Kuş.=yemi=l-----• ___ _ 
1 

Şark susam'l 1 11 

r Liv"1pol Telgrafları 
14 I 2 I 1940 

Pene Santim 

Haur 8 15 
Vadeli I. 1 98 

,_V..._a.-.d_e_li_tl_l -----r 97 
,_~H_in_d_h_az_ır _____ 1 7 1 26 

N~vyork 00 , 00 
' . . .. 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

lırd ı----
Rayişmark 

Frank (Fransız ) 1 95 
Sterlin ( ingili-z~) ===== --21 
Dolar (Amerika) ~ 01~ -Frank ( isviçre ) . 00 1 J 

Askerlik şubesinden: 
336 doğumluların ilk yoklama 

ilanı. 
1 - 336 Doğumlu esnan erbabı 

nın yoklamö.larının 15-2-930 per 
şembe gününden itibaren başlanıla 

caktır. 
2 - 336 Doğumlulardan olup 

şehir ve mahalle halkı muayeneleri 
ni şübede yaptıracak köy halkının 
yoklamalara köylere çıkacak olan 
memurlar tarafından yaptlacaktar. 

3 - ilk yoklamalarını yaptıracak 
olan 336 doğumlular hüviyet cuz 
danlarile birlikte yoklama memur· 
larına müracaat etmeleri ilan olunur 

Zayi tasdikname 
Osmani)e ikmal mektebinden 

929 senesinde almış olduğum 
5-12-929 tarih ve 20 no. lu Tas· 
tiknamemi zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü olma· 

dıtını ilan ederim. 
Osmaniy~ ikmal Mekte-
bi ikinci sınıf talebesin· 
den 7P. numarah lbrahim 

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

1 

Hava
1 

kuvvetlerimizin ço· 
ıaımasına yardım ediniz 1 

1 • • 

Tapu Numarası 
47 

48 

39/17'ı 

41 

46 

47 

102-129 

Adana Üçüncü 

Mahallesi Tarihı Cinsi 
Kocavezir Haziran 937 arsa: 

Koca vezir 

" il 

" " 

Döşeme 

u ., 

,, ,, 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

.. .. 

teşrinisani 
929 

kanun evvel 
332 

17-95 llyas ata teşrinisani 
929 

18 

19 

20 

23 

24 

25 

" .. 

il " 

u ,, 

.... 

.. . . 

! : 

. . .. ,, .. 

. . .. 

. . . . 

.. ,, .. . . 

99 Balilehay " " 1500 

27 llyasağa temmuz 929 

42/93 " it kanun evvel 
332 

43 tt " 
,, ,, " 

44 " it " " .. 

42 Kocavezir haziran 
937 

İcra dairesinden 

M:K 
L. K. 
60 

60 

60 

6G 

100 

100 

100 

75 

75 

75 

75 

. 75 

75 

75 

Dö 

D.No 

Metre M. 
88-97 

58-88 

80-36 

75-76 

114-00 

228-00 

109-00 

973-00 

973-00 

1009·00 

1009·00 

367-00 

247-00 

298-00 

00 

75 M 1386 00 

75 ~23 00 

75 243 00 

75 243 00 

40 104 00 

•.+"~ 

37 
475 

Hududu il! 
Doğusu mühdes Y~ 
Mustafa oğlu Must•~ 
ve kıblesi Akıl kızı 
Doğusu Mustafa o~lı.ı ~ 
poyrazı Akıl kızı E~ I 
lu şahut ve Mehmet ~ 
ve Süleyman oklu blı' 
Mehmet kızı • Şerife lo 
kızı Emine 
Akıl kızı Emine· bat•"

1
, 

kızı kamile P 0 ti 
mühdes yol kıblesi· 111

11
• 

mustafa ~ 
Doğusu İsa oğluı sabilt/I. 

met kızı sabihay• •~ 
batısı ve kıplesi akıl ~ 
Ş. tarikı has garbel1 ~
de İbrahim şimale11• giJ 
cenuben halice ile çe ~ 
Şarkan tariki has .'' 11" 
kerede ibrahim yetı~dl 
Şarkan zahide ve •1 ı', 
şimdi isa otlu yusLI~ 
iken şimdi hacı must ' 
riye şimalen tariki•ıll dJ 
selim ile çevrili ile~~ 
edecek fazlalık bıı1 

'/ 

Şimalen kara yakLIP / 
cenuben sahibi senet~ 
za garben yeni i11t• / 
Şimalen kara yakLI~ 
ccnuben sahibi senet 
ceddeden inşa edile11 

garben sahibi senet et 
Şimalen sahibi sel1 

Şimalen sahibi sef1~ 
müceddcden küşat e ~ 
şarkan sahibi senet 1 
Şimalen sahibi : sene~ 
yeni yol şarkan sahibi 

ben keza 
Garben sahibi senet 

hacı sultan şark•11 l 
den İnşa edilen yol 

hibi senet 
Cenuben sahibi 



M.K. 

: : : : 

40 177 00 
: : : : 

40 154 00 
: : .. .. 

40 230 ()() 

Tüıböıü 

Hududu 

Dotusu sahibi senet Fatma ar 
sı batası ali kızı f atma ve kıs· 
men sahibi ser,et poyrazı Yu
suf kıplesi yol 

Dotusu batısı poyrazı akil kı
zı Emine kıplesi mühdcs yal 
Oojuıu kıpleai mübdeı yol ba 
tısı kıplesi akil km emine 
Dotusu mübdes yol po)razı , 
emine batısı mustafa otlu meb 

Sahife : 9 

Seyhan Kızılay Mer
kezi Riyasetinden : 

Tütln fabr\ka11 ~ittşitinde, Tar. 
sus şosası üzerinde Cemiyetimize 
ait yetmiş dönüm tarla iki sene 
müddetle icara verilecektir. 

Tutmak istiyenlerin 20 Şubat 

Salı günü saat lS de Kızılay Mer· 

kezinde hazır bulunmalan ilin olu· 

nur. 11429 14-16 

: : : : 
md ve büseyin otlu yuıuf kıp --------------
lesi emine 

40 221 00 DojıUu abdullıh batısı hacı 
abdullab arsası lupleıi cemal 

.: : : : 

40 245 
arsası 

Dotusu hüıeyin ve ahdullab 
batısı ve poyrazı cemal arsası 
luplui yol 

40 165 ()() Şarkın yol garben aziz ve 
ali arsa11 ıima1en mehmet C. 
sahibi senet 

40 86 ()() Şark an abmet lem f atma şima 

35 3105 

40 150 

40 137 

40 110 

so 2080 

so l677 

40 1750 

40 224 

40 17S 

40 173 

tapu 

Mırt -
tarihi nunarası 
930 

hududu 
110 

ev ve b l<ıyrner . . 
~. eş dükkan sek· . 

1 urnumıyesı 
t) rı111 h 1 ız bınlıra 
tı •rt pı acatı yer .. 

c 2 ''rna 18 3 &un 
'llcı artır -940 pa 

J -'lat.ıo :n• 21 4 940 
~bu 12 de 

•rncsj ~i'~ ~enkulün artır-
3/ . 475 40 larihınden 
•irca· numara ile adana 

•nın rnuı 
rk~sin g" b' YYtn numara. 

ore tlrneıi · · 
• Y 1 •çan '"•le •ıı 1 olınla d ""' 
ak iıtiyenler r. an faz.la illa 

371 475 doı • ışbu ıırtna. 
ttirnız.e ınr:. ya nurnaraaiyle 

urıcııt e- 1· . Arterınay . ~uıe ıdır .... "' )_)_ . lı l"Yllletia_,_ '9ln YU. 
IAz~ :ı,s 

~i.•bctindc pey akçasiyle veya milli 
~~ bankanın teminat mektubu tevd 

e ılcccktir, ( 124) 

d' 3 - 1 potek sahibi alacıkJıla la 
•tb~r alakadarların ve irtifak hakkı 

sa ıplcr . . .. . d k' h •nın gayrı menkul uzerm e ı 
aktarını h . . f d · ususıyle faız ve masra a 
•ır ola 'd . ·ıA t . b' d n ı dıalarmı işbu ı an arı. 
ın en 'tib .. d 
k 

1 ıren yirmi gün ıçın e ev. 
ra ı rn·· . 
Yeti . Usbıteleriyle birlikte memuri. 
hatdrnızc bildirrnaleri irabeder. Aksi 
dulc c baklan tapu siciliyle sabit ol. 

dın ~ 1.•t11 hedelinil paylaşmasm· 
arıç lcalarlar. 

4 - ~ .. 
'-IO&terilen günde arbrma· 

len şeyh veli kızı ıerife gerben \ 
ccnuben yol 

Dört tarrfı yol 

Dotuse yol batısı kıplesi poy 
razı akıl lazı emine 
Dotusu poyrazı akil lazı emi. 
ne batısı mubdes yol kıplesi 
ali 

Poyrazı akil kızı emine kıplea 
bacı otlu mustafaya satılan ar 
sa dojusu muhdes yel batısı 
Ali 
Şimalen bocavuir mabaheai 

evleri cenuben şarkan, garben 
muhde" yol 
Dört tuafı mnhdes yol 

Şimalen, ccnuben yol kısmen 
Yunus, şarkan yol ve kısmen 
Yunus, garben yol 
Şarkan ali atlu abmet şimalen 
mubdeı yol, cenuben müslim 
oğlu Bekir 
Şarkın ali oğlu ahmet arsası, 
garbcn muhdes yol, şimalen 

mü slim o~lu şakir garben akil 
kızı emin~ 
Şarkan abdulkadir oğlu a1i ar 
sası garben cenuben yol, şıma 

ı~o aziz 

Şarkan 31-175 Arsa ·şimalen 
yol garp 29-175 arsa cenu>Jen 

31-175 arsa 

Y. i.,.tirak edenler arhrma şarrıameşi 
n• o':umuş ve lüzumlu malumat al· 

mı~ ve bunları lcmamen kabul etmiş 
ad ve İtibar olunurlar. 

~ - Tavin edilen zamanda gay-
fl mer 1• .. d f b 1 -..u uç c a ağrıldıktan son-
ra en çok artırana ihale edilir, 

Ancak artırma bedeli muham· 
men kıymetin yüzde 7 5 şini bulmaz 

veya satış istiyenin alacağına rüchan 

olan diğer alacdklılar bulunupt? 1::: 

del bunlarm o g~yri menkul il,. te· 

min edilmiş alacaklarmm mecmuun. 

dan fazlaya çakmauaen çok arb· 

Seyhan Vilayeti daimi 
Encümeninden 

Adana memleket hastanesi ih· 
tiyacı 672 lira 72 kuruı muham· 
men bedelli iliç ihtiyacı açık ek-
siltmeye konulmuıtur. Eksiltme ıu 
batın 23 ncü perıembe günü s•at 

onda Vilayet daimi encümeni-ıde 
yıpılacıkbr. 

Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere hergün hastane idaresine ve 
ekıiltme pnü de Seyhan Vilayeti 

Dai._;i encümenine müracaatları ilh 
olunur. 11420 10-13-16-20 

Hizmetçi aranıyor 
Ev işlerinde çahşmak üzere 

bir kadııı hizmetçi aramyor . lda-
rehanemize müracaat • C 

Halkevi Reisliğinden 
Hıllcevi Ten is Kortu AÇ1lıyor 

Halkevi spor kolu tenis faaliyeti 
yeniden başlamıştır. isteklilerin bi· 
rer fotoğrafla halkevi kalemine mü· 
racaatlan lazımdır. 

16 -- 18 19443 

ranın taahhiidü baki kalmak üzere 

arhrma on beş gün daha temdit ve 

on beşinci günü ayni saatte yapıla· 

cak artırmada bedeli satış istiyenin 
alacağına rüchani olan diğer alacak· 

faların o gayri menkul ile temin edil 

mi~ alacaklar1 mecmuundan fazla ya ., 
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 arzetmış o1dtığu bedelle al
mağa razı olursa ona, razıolmaz 

veya bulunmazsa hemen 15 gün 
müddetle artırmaya çıkarılıp ençok 

artırana ihale edılir. iki ihale arasın

daki fark ve geçen günler ıçin yüz· 
de beşten hesap olunacak faiz ve 

diğer zararlar ayrıcahükme h-acet 
kalmaksısrn memuriyetimizce alıcr 
dan tahsil olunur. 

İlandaki geyri menkullar yuka
rı .ia gösterilen 18-3-940 tarihin~ 
de Adana 3. icra memurJuğu odasın 
da işbu ilan ve göstetilen arhrma 
ıartnamesi dairesindeki satılacağı 
ilan olunur. 
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L. o RADYO MEVSiMiNeN 
:~ MUVAFl=AKiYC:TI 

MA L i 1(ac4Jda,l'ı 

~&li oe/zqwetfl Ses 
---.." ~üf<§jöste~iiJ 
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- Reltabet Kabul e!:r.ez tiat: 

- Gayet kolay istasyon Bulma tertibatı 
- Antlpar azıt slizg'eçli, dahllt hususT anten 
- Yüzclliden fazla istasyon ls.imlc1ri yazılı bQ. 
- yük kadran 

itiraz kabul etmez Gı;tünlüfiü hakkında ~annat hastl 

etmek için MOesseı:>tl"ınizl ter;riflP. tıır kor o aöi"mıml-
zl tavslve ~deriz. ' 

atelyemizde Radyo 'tamiratı yapılır 

T ediyatta Kolaylık 
Abidin Paşa cadde.;inde : 

M. Tahsin Bosna Biraderler 
Telgr. Adr. META 

P. K. 7 4 Telefon : 'l7 '4 

Her çeşit Elektm:-ik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar 

Herboyda OL iVET Ti 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

Radyoları 
Dünyanın en sa~lam dayarukh Gutolicı klynık ç·ı'l'J'c!arı 

~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ~ 

il T_U.;~sÖ~1 

GAZETECİLİK- MATBAAC 

• • • 
G ~~ 

etirilen yeni makinelerle TürksöıtJ 
cılıkta son teknikle çalışıyor > 

Türksözü B 
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 . 

1 

• 

Şsr~ Kitapların~zı fiS 
Avrupa karı ne 

- k . t·yors' gorme ıs ı geıı 

Cildhanesine 

Zarif 

................................. ~ 

------------------
I inan Yazıhanesi 

Adana ve civar 'şehirlerdeki nufus tap11 biAa kazanÇ d 
Ankarada Devlet - Şurası \f ıhlcemei Temyizile resıni ; : 
sür'atle takip ve intacını başaran yazıh ınerniz bu işlereb 
satım ) inşaat planlarını · hırita grolcı ifraz ve ta\Csi n gı • 
lik husustalci diplomalı mühendis ve fecı memurları al~ıJ' 
kabartma müzeyik yağlı boya işlerini de~erli ustalar rrı•~, 
ilave etmiştir. Yoksul yurtdaşların yazı v~ işleri parasıı dJı 
edilir, Rağbet gören dört delikli tu~fardacı maada 6 -~ 1,ı 
da istenilen yere ka 1ar g5;-derm !~e tavassut edilir. l.stık 
sında 82 numaralı inan yazıhanesine müracaat. ~ 1 

ıJ • 
Eski Belediye Tahakkuk MerıııJ' ~ 

te'minoth Radyo tamiratını : 
Abidin Paşa l caddesinde 

Muharrem Hilm~ Remo 

., ,, Tahsil ,, 
1
,1 .a 

. , ______________ ,,,,,./; 
1 

Ticarethanesinde bulursunuz· 

Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

Posta kutusu :60 

or. Muzaffer 
. 

Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başJam ıştır. 

__/ --/ 
~....Oiııiıııııııiiİlllllİll ________ _ 

Keman dersleri I 
Bestekar Enver Ayas tarafından alafsranga keı1111" 

Je 

mıştır . 

adres: Ziraat bankası No : 32 

Enver Ayasın (Nazan) isimli şarkılı piyesi çıkı111~tıf• 

1 
Sabş yeri: Sadık Aldatmaz 3,,1~ 

11393 2-4-6-s-10-1 


