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Konseyin ınüzakere mevzuuna dair ruzname dün 
neştedildi - Şükrü Saracoğlu Belgrad yolunda Buna dair yeni bir 

r·izamname yapıldı 
Hiller bu nutkunrj 1 
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Balkan antantı konseyi içtimaı· 
nın iki şubatta Belgradda toplıınacatı 
malümdur. Bu münasebetle hariciye 
vekilimi'l Şukrü SaraçoR-lu da Bel· 

grada hareket etmiş bulunmaktadır. 
Konsey içtimaına dair dün mütem-

mim olarak şu malümat verilmiştir. 
Belgrad: 31 (Havas) - Balkan 

Antantı kongresının ruzname!! İ şudur 

1 - Balkan memleketlerinin mu 
haripler karşısında vaziyeti, 

Ankara : 31 ( Hususi muhabiri· 
miıden ) - Haberverildiğ-ine göre, 
Türk bu~dayının yabancı memleket
lere ıhracının murakabeye tabi tutul
ması hakkındaki nizamna:ne icra Ve. 
kıJlerı H iyetince kabul olunmuıtur. 
15 Temınuz 1940 tarihinden itibaren 
meriycle girecek olan nizamnameye 
göı e yurdumuzdan ihraç olunacak 
buğ'daylar ticarette tağşişin meni ka
nununa göze murakabeye tabi tutu 
ı.,caktır. 

inla • rıcıye Vekilimiz Şukru Saracoğlu 

etli ıdıya cepesinde ş i d-
8 -~ 11'1Uharebeleri 

2 - Balkan antantı memleketle
rinin Macaristan ve Bu/garistanla 

müna~ebetleri ve bu memleketlerle 
teşriki mesai imkanlarının mü Lake
resi, 

Y1:1lnız gayri s11fi beş kiloya ka
dar gönderilecek nüınııueler, 

Türkiye'nın Şark ve cenubunda 
hemhudut memleketlere ve Adalar 
denızindeki btitün adalara. Girit ve 
Kıbrıs dahil olmak üzere sair Türk 
sahillerine mücavır adalara otuz to
na kakar ıhraç edilecek buğydaylar. are~a.t Çok 

Finliler Yeniden 20 ciddileşti 

3 - 939 da yapılan hususi kon· 
ferans mevzuu olan ikt!sadi mesele· 
!erin tetkiki. Yüz kıloya kadar götürülecek 

bu~daylıır mürakabenin dışında b•ra
kırakılacak tır. 

Londra : 31 (R tayyare düşürdüler 
en So~et t bı·~oy~~ - Ne~e· ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~--~~~~ rıide Finln / 
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Nizamname esasları dairesinde 
( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Gazet~lerin yazdıA-ına göre, Bul
gar hükümeli. Balkan antantı konfe
ransına müşahid göndermiyecektir. 

o· ır nıuhıın hn~isc olrnn aş- ngiliz elçisi arasında •ter 'araftan • ınıştır. 
a tehı·~· .. neşredılcn Fin]a • 

•eınc gorc, Karelid n 
lece çok ~idd tı· e dun 't'e 

edilaai,tir l) e t topçu ateti ta. 
h.rdı-.an. d~flQl~nın arka kolları 
l b e ı nııttir p· l •ta"Y•larıda h . ın •Ddiya . 

•. btıQ F· 1 arekette hahıa. 
e 2oo ta 1n •ndiya toprakJarı 

J'İr_,i •·- Y~are uçaıuptıı,. huaı 
ı -.ae,, p· lij ar 

rq •Uttt,. fi'• an er tarafında• 
eride ){,.0~ft ~.landiya haya kav-
crdir· a 1 bo11ıbardıaıaa et 

IJeJsink· . 

Tokyo; 31 (Radyo) - Japon ha-

riciye nazırı bugüa lngiliz Büyük el· 
çisini kabul etmittir. 

Nazırla buyük elçi arasındaki ko
nuıına iki buçuk saat sürmüttür. Bu 
mükalemede, taharri edilen Asmario 
vapuru meselesinin mevzuu baha O· 

lundutu ıöyleailiyor. 
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- Tafsildı i~eride -
Amerika LU .nhurrcisi Kuzvelt ve ailesi 

Vaşinton : 31 (Raytcr) - Huzvcltin liugtİn doğumunun 58 İnci yıldö 
numu idi . .Butun dunyadan Ruzvdte tcbrilı ler gc:lmiştir. Ru7.velt 
sebetle bir mesaj neşrederek samiıui hissiyata teşekkur etmit • 
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Sovyet ve Alman 
manevraları 

I' 
ıl Ü h r O r , ____ ._ .......................... _., ............................. .,. 

Yaun : GENERAL OUVAL 

••J.ö Jurnal,, gazeresirıderı 

F 
inla.ndiynnın Sovyetlcre kar· 
şı mukaYemct hususunda. gös· 
terdikleri cesarete hayran 

olmakta devam ediyoruz. Fakat 1unu 
da s ö y l !_ e m c k lazımdır ki, Sov 
yetler de başladıkları işten vazgeç• 
miyorla.r. Filhakika Kızılordu. harbin 
başlangıcındanberi muhim miktarda 
insan ve malzeme zayiatına u~raadı . 
Fakat onun için ne ehemmiyeti ·..ar? 
Ne kadar yua~ olsn da Finlandiya 
gün geçtikçe ,)'ı pranıyor. Rusların 

yaptığı hesap a~ikardır. 

Fin mudafauını dağıtmak için 
Ruslar, her tarafta nz çok taarrıııı:la· 
rına devam ediyorlar. Bir kaç gUn 
evvel berzah müdafaasına karşı yeni 
bir taarruzları oldu. Bunu müteakip 
Laponyadn fuliyete geçtiler. Zaten 
Salla etrafında .. ubarebe hiç eksik 
olmamaktadır. 

Dunku Helsiki ·tebliği ise, Lado· 
ganın hemen şimal indeki "mıntakalar · 
da vukuagelen çarpışmaları haber 
veriyordu· Hatta So•yetler, muba· 
sımlarını Alman müdahalesi ile de 
tehdit etmektedirler. 

Bundan bir ay evvel CeneUrede 
ilSn edilen iyi niyet ye kararların 

ciddi neticeler verip vermemiş oldu· 
ğu <ıorulahilir. Şimdi bir de alınacak 
tedbirleri tanzim Ye idare etmek için 
Lizbonda yapılacak bir de konferans 
tan balısolunmaktadır. Bu kadar mU· 
zakerclere lU.zum Vl\rmı dır ? Fğer 

yardım edeceklerin cömertlikleri an• 
cak nakliyat için karşılaşılacak gUç· 
lukleri halledecek bir derecede bulu· 
nuyorsa, Finlandiyayı acil hal çare· 
leri göstermeie davet etmek katidir. 
Bu kadar Uzerinde d•.rulan koordi· 
nasyon işini o bizzat halledebilirdi. 
Eğer kimin kendisine ne göndereceti· 
ni bilsey di .. Finliler neye ihtiyaçları 
olduklarını herkesten daha iyi bilir · 
ler . C e n e v r e bu defada mı 
bir fare doıuracok ? 

Yeniden, Avrupanın cenubu şar• 
kisine ait bir Rus -Alman meselesinden 
bahsedildiği işitilml·ğe başladı . Bir 

hafta ev Yel Almanlar Lemberge girdiler. 
Rumca - !\\acar hududuna yaklaşı• 
yorlar, Finlandiy ada bu şekilde meş· 

gul olan Sovyetlcr Avrupanın diğer 
bir ucunda başka rvc buyuk emeller, 

( Gerisi dördüncü sahifede ) 

Yangın bombaları 
tecrübesi dün yapıldı 

Tecrübeler muvaffakiyetle neticelen
di. gaz tecrübeleride bugün yapılacak 

Dün, Dcmirköptü civarında ci· 
rid meydanında yanğın • bombaları 
atılarak korunma tecrübeleri yapıl· 
mıştır. sahanın etrafını çevreleyen 
binlerce seyirci kütlesi tecrübeleri 
he)·ecan takip etmişler. ekipler en 
küçük bir kazaya dahi sebebiyet 
verme-den talimleıi muvaffakiyetle 
başarmışlardır .. 

Birer kilo sıkletinde 3 yangın 
bombası fitillenmek suretile patla· 
tılmış yangın bombası 

düşen ; saha kuru kum ve 
toprakla süratle temizlenerek bü · 
yük bir mahalle bloku yangından 
kurtarılmıştır! Tal:mlere her mahal· 
leyi ttmsilen üçer beşer kişilik e-
kipler ve ayrıca şimendüferciler ve 
fabrikacılar iştirak etmişlerdir. 

3000 derece hararet yapan, ya· 
ni bir demir parçasını eriderek su 

gibi bir hale getiren yangın bomba· 
larmm yanması bir dakika devam 
etmektedir. Bu 1 dakika zarfında 
tedbirler almak, bombalanan yeri 
telaşa düşmeden süratle kuru kum 
veya toprakla örtmek lazımdır 

Yangını t'Öndürmek için su serp 
mek gayet tehlikelir. 

Su, bilakis yangının grnişlctmektedir. 
Bugün, saat 9,30 da S(ene ayni 

arazi üıerinde gaz temizleme ekip · 
leri talimler yapacak, atılacak sis 
bombasının husule getireceği sis 
da iği arı arasında gazlı yerler tes . 
bit edilerek kireç kaymağı ile te
mizlenec( ktir , 

Kesif sis bulutları içerisinde fa 
aliyetc geçecek olan ekipler gaz 

( Gerisi dördüncü sahifede ) 
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Büyük Nüfus 
sayımı ~azırlığı 

istatistik Umum müdürlüğü, ye 
ni nüfus sayımı hazırlıklarına devem 
etmektedir. Yurdun her tarafında 
iki aydanberi devam etmekte bulu 
nan numerotaj işinin nizamı dairesin 
de büyük bir faaliyetle yapılmakta 
olduğu umum müdürlüğe gelen mH 
lumattan anlaşılmıştır. 

Umum müdürlük bu yıl Mayıs 
ayından evvel lskenderun ve Bakır· 
köy kazalarinda tecrübe sayımı ya· 
pacaktır. Yeni sayım tertibat ve 
toplanacak malumat itibariyle geçen 
sayımın aynı olacaktır. Yalnız mes· 
lc~e ait suallerin daha mufassal so· 
rul ması imkanları umum müdürlükçe 
tetk. k olunmaktadır. Bu tetkiklerden 
alınacak neticeye göre suallere yeni 
bir şekil verilecektir. 

Hazine avukatlığı 

Şehrimiz avukatlarından Bay Ab 
dullab Türkucu, haber aldığımıza 
göre hazine avukatlığından istifa 
etmiştir. 

Bir seneye mahkum oldu 

Akkapı mahallesinden Şimiye 
ditc r adı Kevkeb'i kaçırmaktan suç· 
lu ayni mahalleden Süleyman oğlu 

Ali, dün, Ağırceza mahkemesinde 
yapılan duruşması sonunda 1 sene 
hapse mahkum edilmiştir. 

Kır 
• • 
ıçın 

Koşuları 

hazırlıklat 

Geçen sene Kayscride Y'~ b• 
bölgeler arası kır koşula.rının ~ 
ne nerede yapılacağı hen~ı Drf 
değildir. Bölgemiz Beden 1 er ·,,d' c 
idaresinin 7,500 metre üıer~ 
tesbit ettiği büyük kır koşu,>' 
antremanlarına devam edilrJI 

dir. İ 
Koşu yakında yapılacak -1e .JJ 1 

teakiben Seyhan ve İçel böl~ 
arasında temsili iki futbol maç• 
tip edilecektir. 1 

Temsili maçlar ancak fiğ ~ 
larının hitamından sonra yapıl• 
cektir. 

Üç yavrunun fetake~ !o 
de kardeşlerine yard• 

Eski Nahiye müdürlerin:; 
Ômer Adli oAulları Fahri, ~_J :· 

Cemal Adli felaketzede kard'r. 
rine yardım olmak üzere doflr ~ 
lek, caket ve diğer iç çamaf / 
mak üzere Kızılaya 68 parç' 
teslim etmişlerdir. 

sa 

Zelzele mıntakası j: ıı. 
bir istihbarat büro 

12. 

" Zelzele mırıtakasında ~ 12 
ailesi halkı ve diğer hususlar 
lümat almak istiyenlere ce"'İ 
mek üzere Dahiliye Vekalet f 
raca bir istihbarat bürosu 
edilmiştir. \ 

Noter tebligatı da f'İ 
idaresince yapıla 

. .i 18, 

Noterler tarafından '/!'f'~ 
tebligatın adli tebligat gt~ 18. 

telgraf vasıtasiyle yapılıp Y ~ 
cağı hususunda tereddüde t'- 18. 
ğü görülmektedir. Adliye '/ 11.~ 
bu tt!reddüdleri izale etıP~ 19.t 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ alikadarlar gönderdiği b~ ~ 

Ed e b -1 H ege 
0 

noter tebligatının da p05t• f 

Edebiyat münakaşası, hala de
vam ediyor. Geçenlerde bir muharrir, 
n e s 1 i n i n kurumasını, bu mes· 

lekte hala hiçbir genç yetişmemiş 

olmasını, bir keliıne felaketi olarak 
görüyordu. 

Genç neslin kelime ve terim bil· 
memesinden dolayı muharrir yetiş· 

aeditini izah gibi hayli fantaıi bir 
izah. 

Esasen, işte bu fant~zi üzerinde· 
dir ki son zamanlarda müthiş harp· 
ler yapılmaktadır. Hemen bütün mu
harrirlerimiz, yeni edebiyatçılaıımız 
~enç nesli edebiyat Kültürleri olmadı · 
ğı için ümitsiz görmekte ve maari· 
fin bir çöküntü içinde oldutuna hük· 

m n va ve telefon idaresi tarafınd~,. 19, 

ması lizımgeldiğini bildirı01 
). 

,--;uNON MEVZUU 

metmekted r. Filhakika böyle bir ne· 
sil ve kült r zelzelesi olmuştur. 

Bı;gune kı>dar memlekt"tte ede· 
biyatçı nesillerdir ki hegemonyayı 
muhafaza ctmişle. d ir. Tr.ııı.inıattan· 
beri olan kiltür tarihimizde memle· 
ketin bütün tarihe geçmiş simaları 
edebiyatçıdırlar Farkında olmadan 
ayni ananevi cereyan içinde yetişmiş 
olan bugünkü muhunir meslel\uaşla· 
rımıı, edebiyatın birdenbire hegc· 
monyasını kaybettiğfoi görünce, mü· 

nevver bir nesli yetiştirmediğini zan· se!i~.ı 
netmek hatasına düşmektedirler. Hava kurumunun . •Jr 

Evet, bir kültür hegemonyası zel· bölgesine gönderdi~ 2'. 
zelesi olmuştur. _____..,., ·l 

Fakat bu edebiyat hegemonyası· '' el, 
nın çökmesinden başka birşey detil· Yakında şehrimizde Jıtl';; 21 1 
dir. kupası maçlan ,, yapılac• 1 ~. · 

Yeni nesil, edebiyatçı yetişme· için Hava r Kurumu Ge11'\,ı ~ 
yorsa ve yetişmeyecekse acaba bu tarafından Seyhan bölge"1~ 
milli bir felaket midir? pa hediye edilmiştir. Y•~ ~ 

Biz öyle kaniiz ki yeni nesil ede· nuva sonu galip takını 
biyat hegemonyasile dekil, teknikçi kazanacaktır, 
m~nevver hegemonyasile. yani daha · y} 
musb~t bir ~egemonyasile, ~ani da- ŞEHiRDE t{J',.~tı,40 
ha musbet bır hegemonya ıle dota Ş h · · d d"' gök f' 
caktır. 1 e rımız e un .. airl• 

men bulutlu, hav:. ruı. ; 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ti~ En çok ~cak 1~ d-



Türk sözü Sahife : 3 ----•'I'U,!la ö ~ 1LJ 

, ......... _______________ , ____________________ __ 

1 DlY ny ©l hc§llb>~ırD~ırü ) •DilJ;; CAl[ l l - ADA .& ... .., -

abone şartları '-.................................... 1 ...................... ~·· 
12 Aylık 
6 Aylı" 
3 Aylı\c 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
300 
100 

H. Vekilimizin Türk 
matbuatına beyanatı 

İngilterede hayat paha
lılığını önlemek meselesi 

Londra: 31 (Royter) - lngiliz 
hükümet1 haya~ pahalılıtınm önüne 
geçilmek için satış kontroliinün yi· 
yecek maddelerden temsili için bir 
proje hazırlamaktadır. 

,~~ ı -Dış rnc ı 
r f bedeli dc11.· ın cketlcr için Abo bil ı;ışıncı yal ne 
~ zammedilir. nız Posta masrafı 

bıf 2 - hanlar için · 
• .JJ taat Cdilrnclid" ıdarcye rnüra-
ıll"" it. 

sıltr 
1 ·-------------------·---.. --
1 
ıi 

[RADVô 
-

Bugünku·· p 
rogranı 

t; TÜRKİYE RAoy 

lstınbul : 31 : [Hususi ] -Şük. 
rü Saraçoklu bugün lstanbulda ga -
zetecilere beyanatta bulunarak Bal 

kan Antantının mutad içtimaı müna · 

sebctiyle Belgrada gitttii'ini, dost 

rnemleketler hariciye nazırlariyle 
görüşmelerde bulunacağını,. iyi ne

ticeler alınacağından emin olduğu, 
memleketimizin bitaraf olmakla be 

raber harp harici olduğunu, memle 

ketimizin sağlam politikasında de· 

vam edeceğini, Türk milletinin me

tin, uyanık ve bir tek kalp halinde 

bulunduğunu tebarüz ettirmiştir. 

d·- PoSTALARJ TOR o DIFOztvoN 
ANKARA KiYE RA.DYosu Garp cephesinde vaıiyet 

~ H RADYO su 
~ er gUn yalnız 
llj • . 046~ lr.<:1, lcısa da!ıa sı 7 
dl,tf te olan Y b Postanuzla ne•r d"l , 

a ancı d"U r e ' tııelt. 
J saatleri ~a~d . ' erde liaberl 
'1 lr a göstcrilrni .. t· er 
J anca Saat 13 r tr. 

tfl A ,00 ve 18 4 rapça 18 ı 5 de 
F " ,15 Ve 19 45 
ransızra 

18 
, de 

" ,45 "e 20 15 p ı de 
.~ er~eınbe 1 
İV - - 1 2 I 940 
"-' 1'2,30 p ~ rosrranı, ve M 

Ayarı crntekct Saat 

12.60 

Menılekct sa l 
ve Mctcoloji \ abyarı, Ajans 
Tiirk M· . a erleri 

UZıği 

Seçilmiş Şarkılar 
Çaıanlar · V . 

· •·cıh K N. Seyhun f e, crna) 
Ok\l . ' ızettin Okt 

Paris: 31 (Havas) ·- Garp cep· 
besinde vaziyet, umumiyet itibarile 
sükunla geçmiştir. 

Sarda keşif ve topçu faaliyeti 
berdevamdır. 

Alman tayyarelerinin 
Hollanda üstünde uçuşu 

l..ondra: 31 (Royter) - Hollan , 
da hükümeti, Alman tayyarelerinin 
Hollanda topraklan üstünde uçma
sından dolayı bu günlerde Bertin 
hükGmeti nezdinde teşebbüslerde 
bulunacaktır. 

A. Yan : Aıi~ T· c. 
Yrıca : Halk e - ozern. Mısır Kraliçesinin yardımı ~dnnatı A . Tur\cüleri 

ver A. ııı ve Sad· y 
13.30 ~ taınan. ı a. 

Konu~rna ("'" 
13.45 - ı.A 00 h· ""adın s .) 

.... IYIUZik • aat 1 

18 00 Müzik (Pi.) . Karışık Hafif 
' Program 

.6 l/e ıncrn1 k 

.~ 18.05 A:erı t et saat 
r:~ Muzik . R d 

k . a Yo Caz Or. 
estrası 

l<onuşrna 

Kahire: 31 ( Radyo ) - Mısır 
Kraliçesi Feride ile Annesi Türki· 

I Ye zelzele felaketzedeleri için yüz 
ngiliz lira ı teberruda bulunmuşlardır. 

Finlandiya cephesinde 
şiddetli hava mnharebesi 

- Birinci sahifeden artan-
Serbest Saat 
Memleket . 
JANs ve MSaat Ayarı, A- k 

Çe İııınedi.,, 
berleri elcorolji lia- p 

. .aıif m•dafaa ~c:fi Bay Argosioo 
Tirk rnii2'if . şıındıyc kadar Soy.retlerin siYil halka 
ti 

1 
• Fasıl Heye vaptıkl b ı · ~ arı Ucum ara aıt gazetecilere 

Konuşma ( B bir liste nrmiftir. 

Saati) ibliyoirafya . Londra : 81 (Royter) - Fiolan-

lORK MÜZl""I . l~ılyad yui bir harp başlamıştır. Fin 
Çtlanlar . V \.ı. 1 

u 20,000 so•yetle çarpı,maktadır. 
Fcraan R .. ecıhe, Fahire --------------
Müzik '. cfık Fersan. 
M · Oda M- ·~· o:ı:art . . uz ıg 1 

~o. 3 ( · Dıvertirınento 
Faoot . ~ Klarinct ve bir ç 6 IÇınJ 

22.15 
(Şet : Necip Aşkın) 
Memleket saat ayan A· 
Ajan'I Haberleri: Ziraat, -

alanlar : Hayrullah D 
tgu (Klarinctlst) Rauf ôt 22.3S 
cm (Klarinetist) M t 

Esham Tahvilat, Kambıyo
Nukut Borsası (Fıyat) 
Müzük : Bocchcrını _ Vi
yolonst:I Donsertosu (Pl·) Seaar (Fagotist). us afa 

M021K : Kürük 
~ Orkestra 

22
·55 Müzik : Cazband (Pi.) 

23.25123.30 yarın ki Prorram, ve Ka. 
panış, 

Belçika Maliye Nazırının 
radyoda verdiği nutuk 

. Brüksel: 31 (Radyo) - Belçika 
Maliye nazırı radyoda bir nutuk 
söyliyerek, Hükumetin harp facia-

1 

l
sı~a ~a~ışmamak azmini tebarüz et
tırmıştır. 

Nazır dahili bir istikraz akdı 
lizumundandıt bahsetmiştir. 

Bir Yugoslav ekonomik heyeti 
yarin ltalyaya h~reket edecektir. 

Alman tayyarelerinin 
dün yapdığı hücümlar 

Londra: 31 (Royter) - Üç ~}. 
1

' man tayyaresi Şenlandada bir ln
giliz gemisine hücum etti. Atılan 12 
bombadan hiç birisi isabet etme
miştir. 

Londra: 31 (Roytcr) - Bir Nor· 
veç vapuru battı. Mürettebattan 
ancak iki kişi kurtarılabildi. Bu va· 
puru Alman tayyareleri batırmıştır. 

Mançuko - Mogol hudud 
ihtilafı komisyonu 
Tokyo : 31 (Radyo) - Mançu 

ko • Mogolistan hudud ihtilafını hal 
letmek üzere toplanan komisyon da 
ğılmıştır. 

Macar- Yunan hava 
münakalatı anlaşması 

Budapeşte : 31 (Radyo) - Ma 
car • Yunan hava münakalatı mü. 
zakereleri son buldu teferruat üze· 
rinde konuşmalar devam eaiyor. 

Ankara hal kevi 
heykel ve resim sergisi 

Ankara : 31 (Hususi) - halk e 
vi resim ve heykel s ~rgisi 25 şubat 
ta açılacaktır. 

Buğdaylarımızın ihracı mu 
rakabeye tabi tutuluyor 

( Birinci sahifeden artan ) 
yapılacak kontrol işlerini Ticaret Ve. 
kale ti yapacaktır. Kontrol merkez· 
leri Rı:ımsun, fstanbul, Bandırma, Te
kirda~-, lzmir, Antalya, Mersin, ve 
fskenderunda olacaktır. Ticaret Ve
kaleti lüzum gördüQ-ü takdirde yeni· 
dö:>n merkezler ihdas edebilecektir. 
Talep vukuunda Vekalet masrafı ö-

l demek üzere konturol memeru· gön· 
derebilccektir. 

Buğdayın hususi ve umumi depo 
!arda temizleme yerlerinde ve mi· 
küm oldukça demiryolu ve gemi 
ambarlarında rutabettcn müteessir 
olacak. şartlar altında ve koku n~şre
dici veya ambalajları kirletici mad · ~ 
delerle bir arıtda bulundurulmamaın 

ve fena koku sinmiş ve kirli vagon 
ve mavnalara konulmaması lazım ge-
lecektir· . 

lhrRcata mahsus .buc;dayların te
mizlenditi ve muhafaza edildiği fab· 
rika, depo, anbar ve siloların haiz 
olması lazım gelen sıhhi ve teknik 
şartlar. iktisat Ziraat, sıhhat ve işti· 
mat muavenet ve ticaret Vekiletle
rinde müştereken yapılacak bir tali
matname ile tayin olunacaktır. 

Yurdumuzdan ihraç olunacak buğ
daylar, küf:mz ve yabancı kokudan 
ari olacak ve yüzde yarımdan fazla 
filizli taneyi ihtiva etmiyecektir. Nı
zamnamede bundan sonra buğdayla
rın nevileri, yabancı maddaler, ihraç 
şekilleı i kontrolun icrası ve şartları 

hakkında hukümler mevcuttur, 
Nizamnameye aykırı hareket eden

ler hakkında zabıt varakası tanzim olu
nacaktır. İhracatçının itirazı halinde 
teşkil olunacak bir numuneleri tetkik 
ve nizamnameye muhalif hareket olup 
olmadığı heyet zabıt varakasına kay
dederek Ticaret Vekaletine gönde· 
reccktir. Bu vekalet bu~dayın ihracı 
nı menedeceği gibi ihracat taciri 
hakkında ayrıca cumhuriyet Müdde· 
iumumiliğine takibatta·bulunmak üzere 
malumat verecektir. Müddeiumimilik 
ticarete tağşisi meni hakkındaki ka · 
buna göre taciri mahkemeye vere
cek tir. 

Muhterem müşterilerimize 
lskenderunda Şark yağları Şirketi Fabrikasının 

Rafine edilmiş ~ emsaline üstün 

pamuk yağları ve sabunları geldi 

Uygun_fi_a_t _i....:.y_i _v_e_te_m_iz_m_a_l 
Müracaat yeri : Sabri Gül, Borsa 

Deposu : Abidinpaşa caddesi, 

11381 

civan No. 12 

Noter sırası. 
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POLILITIT BAHiSLER 

Şarki Galiçya 
ve Almanya 

S 
on günlerin beynelmilel Si· 

hada dikkati celbeden mu
him hldiselerden biri de 

Lehistanın taksimi esnasında lialkının 
büyük bir kısan Ukranyah olduğu 
iddiası ile işgal ve Sovyetler Birliti
lle ilhak edilen 4arkt Galiçyaya Al· 
man askeri kuvvetlerinin rirmiş olma· 
şıdır. 

Alman kuvvetleri bütün ~demir
yolları ve sevkulcen noktalan ve 
•emleketin merkezi Lvov•u işral et· 
mişler ve derniryollarıDrn işletilmesi
ni de kendi eUerine almışlardır. 

Ruslann elinde yalnız sivil idare 
kalmışhr. Esas itil:iariyle Ruslar bu
rada Sovyet ve komünist rejimini DÜ· 
tan tiddeti ile tatbik etmemişlerdi. 
Devlet çiflikleri ihdas etmeyip yalnız 
Lehli zenginlerin ve zadepıun elinde· 
ki büyük malikineleri çifçılere tevzi 
etptitlerai. Rusyıda da Sovyet inki
llbi böyle baılamıştı. 

Şarki Galiçyaya Almanların fir· 
mıleri üıeriae ıiri idarenin devamı. 
na ratmen ruı:ta ideta Macariıtanaa 
ve ıomanyADıD tirnal budutlınadıa. 

uıaklaıtmlmıı oluyor. 

Almanlar Şarki Galiçyayı askeri 
noktadan iıraı edeı ek Romanyanın 
Şimal hududunda Alman aslcerleriain 
rörünmeıi ile Almanya Romanya hu
doduna kadar uıanmıt oluyor. Bina· 
eaaJeyh Almanyanın Romanyadan al. 
makta oldutu petrol, demir ve rıdal 
ve yath nebatat hemen hududda Al
manlara tealim edilmiş olacaktır. Ta
nının suları donmuş oldutundan ve 
Tranıilvanya ile Almanya arasında 
Macaristan bulunduğundan Almanya· 
•111 Romanya ile dotrudan dotruya 
•uvasalasr keııilmişti. Şimdi Alman. 
yanın bu yoliara ihtiyacı kalmamış
tır, 

Almanların Şarki Galiçyaya aske• 
ri noktadan h!kim olmalarının siya· 
~I cihetten de büyük ehemmiyeti 
vardır. Sovyetlerin Romanyanın ve 
Macaristanın şimal hududlarına ka· 
dar sarması ve Orta Avrupayı ve fİ· 
•ali Balkanları işgal etmek ile tela
didde bulunmaları ltalyada memnuni
yetsizlik uyandırmıştı. Rusların hiç 
olmazsa askeri noktadan Orta Avru· 
padan el çekmeleri ftalyayı memnun 
edecektir: 

Almımya Roman ya ile doğrudan 
dotruya muvasala temin edince muh· 
taç olduğu eHanın daha geniş mik
yasta tt.darikine de ehemmiyet ver• 
miştir. 

Romanya da petrol' demir ve sair 1 
hım maddelerin istihsali lnğiliz ve 
Fransız sermayedarları ve şirketleri 
Elindedir. Romanya hükumeti devle. 
tin hem iktisadi hem de siyasi ihti· 
yaç ve icaplarına göre bu maddeleri 
satmak ve ihraç edebılmek i~in cüm 
lesini devlet kontrol ve idartsi llbna 
.almıştır. 

Mevlüt 

Dünkü sa}ımızda Bay basan ba 
bası ruhuna Memişpaşa carniinde 
okunacağmı yazdığımız mevlut Yağ' 

"rniinde olacaktır. 

Şehirlerimizde bundan böyle 
edilecek ? evler nasıl • 

ınşa 

• Bu hususta etraflı bir nızamname hazırlandı 
Pasif korun•a mecburiyetine ti· 

bi ~atalan telair n kuaönlarda, bu 
bakımdan riayet olunacak yapı şart· 
lara ile hava taarruzlarıua karşı YU· 
cade getirilecek sığuıaldarın planla· 
rmı, tekillerini 've inşa tarrJarlnı 
16stcreD bir nizamname ... acude geti
rİ.l•İJtir· 

Nizamnameye göre çablar fU 
tarzda in1a e<lilece~tir : 

Çatı zeminleri. 300 kilogram çi· 
meııto dozajı ve en az •n santim ka
luılı~da bet•narıuedeo. olacakbr. 

Çatı kisımları. tutu~maz veya 
tutuııımaz hale getirilmiş malzemeden 
İ•fa olunacaktır. Eğer kirifler ve di
reJder ahşap ise, kolayca tutuşmila· 
naa mani olmak için biç ol•azsa 2 
aantim blıalıg.nda alçı Y•ya banan 
yerini tutacak kireç, çimento ıibi 

malzeme ile sıvanacak Yeya Uzerlc:rine 
ldmyeyf maddeler sUrUlecektir. 

Birbirine bitişik biuaların ara 
duyarları çabnın her yerinde kire· 
aitten itibaren en az 50 santim yu
karıya kadar çikarılacaktir. Binalarda 
butun cepheleri kapalı avla yapbnl· 

mıyacakbr' Bunlar ancak. malıallt pa· 
ııif korunma komisyonlarınca kabul 
ve tasdilı: edilecek zaruret halinde ve 
aYhı içindeki lıaYa cereyanı temin e• 
dilaek şartiyle yapılabilir. 

Merdivenler, betonarme döşeme 
üzerine kirgir olarak inşa edilecek
tir. 

Yakanda yaıdıfımıı yapı şartlar 
pasif korunma mecburiketine tibi te 
bir ve kasabalardaki resmi ve huıuıf 
bütün daire ve müesseselerle halkın 

Dünkü Kanlı Hadise 
Kız kardeşini sevdiği gence 
vermek isteiniyen eli bıçaklı 

Polise şöyle dedi : Senin de kı.nını içerim 1 

Dön, El i lıtaayoa cıvarmda 
kanlı bir vak'a olmuştur. 

Ergirlerin fabrikasında çalışan 

Alasonyalr Ali ile 338 doğumlu He· 
diye altı aydanberi sevişmektedirler. 
Dün, öğleden evvel Alinin evine 
gelen Hediye, Ali'ye: 

- Seviştiğimizi bütün mahalle 
halkı biliyor Ali. Artak evlenelim .. 

Herkesin dilinden kurtulalım, diyor. 
Hediyenin bu israrı üzerine Hediye 

ve Ali Nikah memurluğuna giderek 
evlenmek istediklerini söylüyorlar. 

Nikah m~muru Hediyenin soy adı 
almamış bulunduğundan evvela soy 
adı almasını tenbih ediyor. 

Bu teşebbüsü haber alan kızın . 
anası Meryem, kızın kardeşi Kadir, 

hemşiresi Zehra. eniştesi Ômer, 
Zebranın hemşire~i Ayşe iki saat 

sonra Eski istasyon polis karakolu

na 6elerek Hediytnin yaş111m küçük 

olduğundan Ali ile evlenmesine nıa· 
ni olunmasını istiyorlar. Karakol, 

Hediye ve Ali ile diğer kadınları 
20 numaralı polis namzedi Şemsi 

s~nel'in refakatinde arabayfa adli· 
yeye gönderiyor. Araba Malatya 

bez fabrikasının önüne geldiğ.i za 
man hırsızlık ve çalmaktan sabıka 
la kızın kardeşi Ômer, bizzat !-tediye. 

yi öldürmek için o gün temin etti
ği sustalı bıçağını çekerek arabay 111 

hücum ediyor. Soğukkanlılığını ve 

cesaretini muhafaza eden polis Şem. 
si Şenel Ômeri arabadan aşağı ata 

rak Ht-diyeyi muhakkak bir ölüm 
tehlikesinden kurtauyor ve kendiıi 
de 1rabadan inerek eli bıçakla Ô
merle ugraşıyor. Bu çetin mücadele 
ııruında diğir taraftan Kadir auı 
talısım çekerek arabada feryad 
eden kadroları saldırıyor. 

iki biçaklı kuvvet arasında kalan 

polis memuru Şemsi Şenel Telaş ve 
tereddüde düşmeden Ômer ve Kadi. 

rin biçakları önünde adeta bir kalkan 

olarak kendi hayatımda tehlikeye 

sokarak kdınlarm ve Alinin biçak· 

)anmasma maui oluyor ise de Ôme

rin biçatıyıe Ayşe kalçasından bir 
yara alıyor. Artık tabancasını çek. 

mekten ba5ka bir çare bulamıyan 

polis Şem!i mütecasirleri kamına 
itaata davet t:diyor, fakat, söz din. 

lemeyen serkeşleri korkutmak mak
sadiyle iiç el ateş etmcğe mecbur 

kalıyor. Kanunu ve polisi ağrr kü
fürlerle tahkir ederek: 

- "Bana Kürd Ömer deri,., .. 

Ateş et ulan! Senin de kanını i erirn,, 

diye haykıran gözü kanlı Ömer ve 
Kadir biçaklarım parlatarak polis 

Şemsinin üzerine atılıyorlar. Polis 
Şemsi yaktığı dördüncü mermi ile 

Ômeri iki diz kapağından yaralıyor 
ve her ikisini de bütün şirretliklerine 
rağmen kaçırmadan yakalıyor. 

Yaraiılar hastaneye yatnrlmış· 
lardır. Polis tahkikatında devam et- ı 
mektedir. 

·ıecer toplu bir surette bulunabı ~ 
nema, tiyatro, kulüp, ~t~I, 01~ 
lokanta ve benzerleri gıbı ~ı.ı 
aynen tatbik olunacaktır. t''I 
şehir ve kasabalarda husus• d• 
tarafıadan yaptmlack binalar d 1 
bu maddelerin tatbikı keyfi!e~ 
halli pasif korunma konıısY ııd 
kanuni hükümler ve mahılli ~ 
ve icaplar aazara alınarak olll ~ 
rette tayin olunacaktır. Hırıtlft~ 
ve ahfap infaata müsaad• bll 
yerlerde bu kabil inıaatta 

kQmler tatbik edllmiyecektlr·,~ 
Nizamname bn umuml 'I ' 

!arından sonra sıtınakların d• ' 
reJte yapılacatını amumf "'' ·ı 
ııtıaaklar vficude getirilirketlJi' 
esaslara riayet olanacatıni t 
teıbit etmektedir. 

Sovyet ve Allilf' 
manevraları 

-· lteinci sahifeden artall ~ 
maceralar dııtUnmesini akı~ 
BntUn ~lar prbpap6da
bir eytdelfldir. Yalnız ba 8 
rolun S 1lıca roiu oyn•dıji ~-' 
kate aluıacak olarsa, Almaff!'/. 
manyaya, Ruslarıa ltafkuy• 'tiJ1 
den, l Muipota111yaya karf1 2 
kette boluamaları çok muh ~ 
F .-kat bunlar öyle buyuk yal 
ki, ne hitler, garp cepheııi-.f' 
meden, ne de Staliıı Fiolaııcl:, 
binden n•reçmedenJba pro!ıl 
haltkukuoa teşebbus edebiJU'l~ 

lkiıinio de bu a,ler içio 
,ı. 

mağa hatladıkları duşunuleJll 

Yangın bombaları teİ. 
besi dün .yapıtd• 

-- ikinci sahifeden art•" I 
gördükleri noktalara bur•~J 
vardır! İbarelerini taşıyan .,e / 
rın cinslerini bildiren flamal~ 
cekler, sıhhıye kolları gaı ~ 
tedavi ederlerken techizatl '.-' 
mış gaz arayıcılar emeliyele~~ 
şerait altında devam edecek /.ı 

Tecrübeleri itfaiye k~ıel-taı 
S.:lahattin Akçado~an ve. ~;J ı 
lak müdürü lsmail Hakkı ıle ~t tar 
yeden Sait Bölgen yapbrııı•,, cı 

Tec tübeleri talim saha51111 ra 
dan herkes seyardebilir, f'lıe t 
bu c nlı ve hakiki tecrübele~/ lliı 
kadar olmalarını tavsiye e llt * 

oılre ' 
Mersin - Seyhan 1'~urı 

muytelit futbol rJJ8 2 -
at' ı.. } 

Dün haber aldığımız~ ~"~;; ti 
Şubatta Mersin bölgesı litı /ha ~ 
ile Seyhan böJgesi muhte • fJı1 Jec ~ 
sında bir maç yapılacaktır ,O" .-e 

c ~ -
Adana stadında olacak " al 
c.Ja Mersinde olacaktır. e ı~ 

böll Bu hususta komşu 
!aşma yapılmıştır. 
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3 İnci icra Daireaı 

Gayrimenk~l . D. No : 9 9- 186 

nıaUarın açık arlırm ili'bı 
3 üncü icra memurlutundan 

Sahife 5 

ilan No 
167 
88 

168 

Tarihi 
:r. evvel 

" 

Mevkii 
Zencirli 

" 

Cinsi Dönümi 
Bağ 56 Şarlcan tarilcam ve lc11men mezara 

Ali ve Abdülbaki ef garben Süley 
man taşçı azara otlu lsayı ve süpür 
keci yorgi oimaleo tarik ve kısmen 
Ali ve Abdülbaki cenuben Halil O, 
Süleyman 

Adana garnizonu ihtiyacı için 
150 ton un 6 2-940 salı günü 
saat onda pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen be<le i l 9125 lira olup 
ille: teminatı llıl34 lira 38 kuruştur. 

isteklilerin belli gün ve saatte 
teminat malcbuzlarile lconıisyonu
muza müracaatları ilin olunur, 

iti 

l~0-11 t T 
ernrnuı 

10 
Şarkın ve şimalen tarik garben ve 
cenuben sahibi erat Midhat bey lla84 

13t döıeme 

•21 .. 
111 " 

ilci bap arşın 

lcirtir .coo 
mat11a 

Yemini sahibi senedin lc:ireç mata· 
zası yesau elycvm pabuççu otlu 
Nikolanın fabrika.Si yolu arkası Rauf 
paşa mabdumlan Edhem ~ım ve 
Yusuf Nihad beyler ve kerimeleri 
Bcllc11 ve lh11n cepbeai tarilcam 

Adana askeri satın al

ma komisyo~undan: 

Aalceri ibtiyıç İçin 177 çift at. 

38 
•tııtoı 

81 zincirli 

hir bap 
kireç 

1Dafaza11 

bat 

1716 
Yemini Rauf paşa mahsullırı ve ke
rimesi Yeaarı tarikam arlcaoı aabibi 
ıenet mafizaları bepbesi ıosa tariki 

İı arab• koıam takımı yaptanlıcak· 
tır. Muhammen ·bedeli 9558 lira· 
dır, Munıklcat telİlinatı 716 lira 
15 kuruştur· 

340 
103 

teınrnuz 8] 
IUltaı 3«> 

37,2 
ar11n 

IMbçe 

Şarkan Yakup rarben masaraci mar 
dos vereseli şimalen ve cenuben ta 
rikam 

Bu kt'4umlar 51 21 ~O pazar
teai rünü saat 15 de imana ... 
alma lcomiayoaunda pazarlıkla alına 
cakbr. 

;ı. 

193 
76 

12.73 

·12 8S 

~67 
89 

·ır. lani 
339 

T. "Yel 

S.bal 
927 

ki. •ani 
928 

aOlcatı 1942 

Yttltırıdaa 
tarla 

Aalaod .. 

ZetJcirli tırJalllb 

200 l&i11e 
de 185 bi 

•eti 

tarlanın 

2 de bir 
bisıeıi 

Dö 
78 

225 

~rican Güllü bahçesi garben tarik 
has şimalen tarikam cenabf'n Rıd
van otulları ve havlu ile mabdud 

Şarlcan Bızdıkyan ermanak garben 
tarilcam şimhlen Bızdılcyan mıfjrdıç 
Yezayil itamı crnuben 0:-man ata 

Şarkan köylü yolu garben tarikam 

ıimalen aarıhamoalı yolu cenubea 
Yaauf Lutfi ef. 

,arkın batctnın otlu abrabam iken 
71 ~lyevm veresesi tarlası ıimalen bız. 

dık otlu ldlcör vereıeıi cenubcn 
Hrı abdullah iken eJyevm 1arıkcı 
oglu şaban 

Dö. 
161 

,, I 294 

,~ 68 

4 biısc 
itibarile 
bir hisıcai 

ıarkan mustafa ilcen elyevm 
veresesi ve İbrahim sadık zevcesi 
emiş garben İsmail iken elyevm 
veresesi fİmalen İbrahim iken el· 
yevm İbrahim veresesi ve Mısırlı 
ve abmed cenuben tarikam. 

narlıc. tarlanın 
llııfı 71 şarkan kalaycı karabet iken ~ 

r~ 
J .. J Artırnuının 
"-• Yapılacatı 

elyevrn veresesi garben ~ızdık oğlu 
veresesi ve kısmen mezarcı meh
med veresesi şımalen tarikam ce· 

nubcn muk addcma mihail iken el· 
yevm sarıkcı şaban ve kısmen aı Zartesj oij ·· }'er, iÜn s 

r.,. ~ o nu saat 10 ' aat: Ad 
3 

. . . 
lı" 1 - lıb . - 12 dev . . •na ıncı ıcra memurlu ğunda birinci artııması 4- 3-9-!C ~ u rayrı rne k l" e ıkınci t .~ tartnarncaj .1.. n U un artır- I . ar ırması l'-3-940 sah günü saat I0-12 de yapılacaktır, c 39 ı an t 'h. sahıpleri . . le -

d' n / 186 nu . arı ındcn h nın gayrı men ul uzerindeki 1 ra en çok artırana ihale edilir 
ra dairesinin nıara de adana a~larım hususiyle faiz ve masrafa . , l

e herk. . rnuayye0 nu daır olan iddı'al . b .1.. . Ancak artırma bedelı muham. . ~ .. aın c." b' rnara . arım ış u ı an tarı. k . .. ,ır lirıda oOre ılrneai i . · hınden itibaren yi m· - .. d men ıymetın yıızde 75 şini bulmaz .. Yaıılı 1 cın açık le r ı gun ıçın e ev. t . . 

lir t •imale · 
0 

anlardan f 1 ra ı rnüsbiteleriyle birl'kt . veya sa ış ıstıyenın alacağına rüchani ıatiy 1 aza rna . . ı e memurı. ola d'11r l ki 1 O e Ve 39ııa crı er, iobu Yehrnıze bildirmileri irabede Ak . n ı5er a aca ı ar bulunupta be· 
. 6 d Şartna. h ld h k r. sı del bunla . k 1 . Urıyctinıiıc ,?•Ya nurnarasi 1 a e a ları tapu siciliyle sabit ol. . . ~ın o gayrı men u ıJe te-

2 - A hluraca .. t t y e dukça satıc bedeJı'nı· 1 mın edıfmrş alacaklarının mecmuun rtı .. c rnef d· v il pay aşmasm· d f 
'ti •Ya 1 •nıaya iıtirak . . ı ır. dan hariç kalırlar. •n - azlaya çıkmazsa en çok artı · ıJ~ tindzı ı kıymetin "Üzdıçın yu . 4 - Gösterilen a.ind t ranın taahhüdü baki kalmak ÜZ .!re 

e p ı e · 7 5 . . o'" e ar ırma · artırma on b ·· d h tı A.ank ey akçasiyl . ' ya ıştırak edenler artırma carnam . eş gun a a temdit ve aıı ,... anın t · e veya milli ni ok v eşı on beşi · - .. · ıl"Jlcekr •nıınaı mekı b . umuş ve lüzumlu malüınat al· nçı guııu aym saatte yapıla 
,Y S. - f'" ( 124 ) u u te•dı ırııı ve bunları temam en kab 1 ı . cak artırmada bedeli satış istiyenin l aıa:.•lelc ••hibi alacakfılarl ad ve itibar olunurlar, u e mış alacağına rüc~ani olan diker alacak 
jl darların ve irtifak hakka . S - Tayin edilen zamanda lıl_•rın o gayrı menkul ile temin edil 1 

ı rı nıenkul Üç defa baj!rıldıktan ;;:,:· mış alacakla~, mecmuundan fazlaya 

çıkmak şartıyle, en çok artırana 

tin ve şerıkleri . 

ıtelthler valı:tmdan ıevvel prt
nam eıini rörmeleri belli rün ve ... 
atte teminat makbuzlari}4o komia · 
yona muracaatları ilin elunur. 

11306 

Vatandaş ! 
Hava Kurumuna aza ol 

Hava ICuwvefterlmlzln ç• • 
l•lmeaıne yardım ediniz 1 

-------------------------· 

Bu gece n6betçi eczane 
Yeni poatane civannJa 

Fuad eczahanesidir 

1 

ihale edilir. Böyle bir bedel elde 

edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış 
talebi düşer. 1 

1 
1 

6 -Gayri menkul kendisine 

I ihale olunan kimse derhal veya ve· 
1 

1 
rilen mühlet içınde parayı vermezse 

ihale kararı fesholunaşak kendisin

den evvel en yük .... !~ tekfift~ bulunan 
kimse arzetmiş olJuğu )ed ile al

mağa razı olursa om:, r ... zı olmaz 

veya bulunmazsa hemen 15 gün 

müddetle artırmaya çıkarılıp ençok 

artırana ih21c edı lir. lki iba ıe arasın· 
daki fark ve geçen günler • 1ı.İi'1 yüz
de beşten hesap olunacak faiz \:e 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet 

kalrnaksısın rnemuriyetimizce alıcı
dan tahsil olunur. 

Gayri menkul yukarıda göste• 
rilen tarihlerde Adana 3 üncü 

1 c r a Memurluğu o d a

sında işbu irin ve gösterilen artırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur, 11387 



Sahife:6 Türksözü 

Regülatör, sağ sahil kat'i istimlakine ail 
J m 2 nm 

istimlak edilen m2 kıymeti tutarı 

P. N. Parsel sahibinin ismi g, menkul cinsi Semti Miktarı Kur. San, Lira Kur. MOLAHAZAf 

l Nakip zede veresesi Tarla D. sekisi 1 6772.S 4 co 670 90 
2 Kimyager Mustafa Rifat " " 

9233.) 5 00 461 67 

" " " 
Konglem ~ a " 

10041.5 3 oo 301 2S 

" 
., 

" 
Bağ " 

2965.0 11 00 326 15 

"Regülatör,, sol sahil kat'i istimlakine ail 
istimlak edilen 

P. N. Parsel sahibinin ismi g. menkul cinsi Semb 
1 Saylav Nazmi Toker Tarla Köp. K. ci. 
la 

" " ' ' " " 
tb " " " " " 
le " ,. " " " 2 lbrabim otlu Bekir ,, ,, 
2a 

" 
,, 

" " " 
3 Saylav Nazmi Toker ,, " Ja 

" " " " " 
3b 

" " " " " 
3c " 

,, 
" " ,. 

4 , Ahmet Remzi Yüretir " 
,, 

4a " " 
,, Bahçe 

" 
4b " 

,. " 
Tarla 

" 

4c " " " 
Bahçe ,, 

4d 
" 

,, ,, " " 
4e " 

,, " " " 
4f " 

,. ,. ,. ,. 
~, .. " " 

tarla ,, 
4h " 

,, ,, " " 
4k " " " 

Konglemera ,, 
• Sahh Tarla 5 " 

Sa " 
,, ,, Bahçe " 

5b " 
,. ,, Tarla ,, 

5c ,, ,, 
" 

Konglemera ,, 

Adana ilkokulları koruma birliği 
• • 

nızamnamesı: 

DÜNDEN ART AN 

B) Şübelerin ödevlerini kolaylaştırmak, şübeler arasında işbirliği yap· 
mak: 

C) Şübelerin yalnız başına yapmayacağı işler için!gereken yardımları 
yepmak. 

5 - Birlik ve şübeleri siyas~tle uğraşamaz, 

6 - Cemiyetin müessisleri aşağıya yazılmış olup tabiiyet, iş, ikamet 
gia adresleri adlerı hizalarınd!I gösterilmiştir. 
Adı ve Soyadı Tabiiyeti Mahallesi işi 
Fahri Uğurlu Türk Reşatbey C. H. Partisi Başkanı 
Hasip Yıld1r1m Türk Tepebağ No. 15 Emrazızühreviye doktoru 
R. Salih Saray Tiirk Babı tarsu No .11 Tüccar 
izzet Genç Türk Abidinpaşa No, 28 " 
Hilmi Çamurdan Türk .. ,, No. 3 Eocümen azası 
Cevdet Bıker Türk Mermerli No. 95 Kadastro Hakimi 

. Ziya Kurttepeli Türk Kuruköprü No, 32 Tüccar 
Ekrem Gürsel Türk Bahçe Mb No. 45 Maarif müdürü 
1. Hokkı Gürel ·Türk Reşatbey No. 32 Seferberlik müdürü 
Sırn Gökmen Türk Reşatbey M: No. 8 H. muhasbe mahalli işler 

SaJib Buğay Türk Sebzehili No. 59 
Hilmi Ôzaümer Türk Türkocatı No. 11 
Ziya Abdi Rorıa Tilrk Türkocağı No. 9 

Tüccar 
icra memumu 
Eczacı 

Ômer Adli Tiark Şabaniye No. 35 Tüccar 
7 - Birliğe Üye olmak: 

Müfettişi. 

Medeni haklara sahip ve (18 yaşını bitirmiş olan bir yılda en az bir 
en çok (120) Lira verir. Her Türk vatandaş birlite üyeyazılır. Ydhiını 
vermeyen üyeler birlikten ayrılmış şayılır. 

SONU VAR 

1 m 2 nın 
m2 kıymeti tutarı 

Mile tan Kur. San. Lira. Kur. MOLAHAZ~T 
62603.0 3 50 2191 10 
11600.0 2 00 232 00 
25880.0 I 00 258 80 
9100.0 1 50 t36 50 

52100.Q 3 00 1063 00 
2737.Q 3 00 82 11 

12117.0 1 00 121 17 
21422.5 2 50 535 56 

6954.0 2 50 173 85 
4964.0 1 50 74 46 

'1 saz but maktuan .,5' 51150.0 3 50 1790 'J.7 
13583,0 5 00 670 15 

~ 7816.5 3 50 273 58 1 Masaz tulumba 
400lira 

6509.0 6 ()() 390 54 
28018.0 5 00 1400 90 

8962.5 14 ()() 1254 75 
5634,5 8 00 450 76 

33887.0 3 00 1016 61 
22142,0 3 Oo 145 26 
2189.0 1 00 21 89 

989.Q 3 00 29 67 

7937.5 5 00 396 87 
5119.5 1 So 76 70 
5448.9 l 00 54 48 -

, 
-~· Dünyanın En Büyük Aktörü CHARLES BOYER ve Harkıll I 

ANNABELLA KLOD FARRER' in ÖLMEZ~ 

LCI H A R P 8i". t 
( S A Y A Ş ) TÜRKÇE SÖZLÜ ve Sennin En Buy111' ff 

Olan Şaheserler Şaheserini Y aratmı,lardır. Bu Fnk.ıJide ~ 

PEK YAKINDA Alsaray Sinemasında eö~ 
ALSARA YDA TAN D :, 

Bu Ak,am Bu A~•d,~ 
Hurmalar altında Cemile Hurmalar a1tırı1'11 f 
Büyük Artist Marie BclJc'in temıili ve Heyecanlı Mera 1' 

Meşum Kadın Çingene 



BU AKŞAM 
it Senenin en büyük filmi - Sinemanın en büyük artisti 

HARRy PIERRE 

BAUR RENOIR 

T AÇ L 1 ·c A N AVA R 
İLAveıEN: 

- RiNTi Ti CASUSLAR PEŞiNDE 
...._ ~-----·----------------~- --

' 

GE:LE:CE:k PROGRA ·~ : 
Bu seneni 
mu ff n en Çek ve en büyük va akiy 

et kazanan şaheseri 

Cıknıa Sokak 

t, ~~uı~ lb>üır lk.n~orıı 
jf 

f~I' 

i ~ltlıtnahu 
t' 1 elefon: 

250 



l!!!!•!!!!!!~S~a~hi~fe~8!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~T;ü~rk~ı;özu;-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~l Şubal,,,},j 

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

PAMUK .ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FlATJ 

En az E.n çok Sablan Mikdar 
K. s. K. S. Kilo 

Koza - ~ ()() ·~oo 

Ma. parlatı -00 -
50 • 

Ma. temizi • 00 4 8 
Koza parlağı 44,50 
-~apı mıılı 47~50_ 
- Klevland ' - 00 57 ---

Klevland çijtidi -----4,25 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ç G T 

tF Yerli "Yemlik,, 
.. "Tohumluk,, o 

H UBUBAT -
Buğday Kıbrıs 1 

• Yerli 4 

1 
• Men tane 

Arpa 4.50 
Fasulya 
Yulaf o 
Delice . 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 00 1 00 

UN - -
Dört yıldız Salih .. üç .. • li .ı::: Dört yıldız Doğruluk cıs 

~ t;: üç .E! ı:: " • 
~~ Simit . ,, 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet :::s . 
N (,)' 

üç " " " 
Simit " 
Llv~rpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

31 I 1 / 1940 iş Baukasından alınmıştır. 
Peru .'iantlnı 

Hazır 8 20 Liret - - --
VadeJi 1. 7 12- Rayişmark 

Frank (Fransız ) - 2- 94 
7 
--

Vadeli 111 ·ıo Sterlin ( İngiliz ) - 5- 21 
Hind hazır 7 48 

10 \63 Dolar ( Amerika ) . 130 

1 

19 
Nevyork Frank ( İsviçre) 00 00 .. 

Hususi muhasebe müdürlüğünden 

1 Asağıda sahiplerile cins, mev ki ve muhammen bedelleri yazılı 

rayri menkuller, vergi borçlarının temnini tahsili için açık artırma ile 
satılacaklardır. 

2- Açık artırma 1940 senesi şubatmın 9 uncu cüma günü saat (10) 
dayapılacakbr. 

3- ihale vaktinden evvel maliye veznesine yatırılmış bulunmasl 
lizımge)en pey parası mikdarı aşağida gösterilmiştir. 

latelclilcrin muayyen vakıtta vilayet idare hey'etinde hazır bulun-
•alaiı ilin olunur. 

ciasi kas:ı N. Maballeıi Sahibi 
Satış Pey 
parası paraş 

lira K L.K 

Kapah çartİ-Huu otlu Ramazan 800 00 60 00 Dilclcin 17 
Mataza, dik
len 2 - Haaedan Meamet veresesi• de11 

) 

arazı 

tlikkia 12 

18- 25-27- 1 

Ali ve Hüseyin 
Ocak Derviş oğlu Hüsnü 
Döıeme M. Alay 
be sokağı Vanlı Mustafa otlu 

Mehmet Emin 

1620 00 121, 50 
101 1 ss 

560 42 

llltl 

Ziraat Bankası karşısında yeni açı~~ 
M. l,AHSlN BOSNA BIRADERV 

Ticarethanesinde 

GÜZEL UCUZ SAGl) 

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

4 - UNDERWOOD Amerikan~ n 

makinel 

5 - FILADELFİY A Daktilo masl ~-
6 - ERROR Kolay 

7 - SAHiBiNiN 

A 

yazı yazma aletle~ ~ 

SESi 
t 

gramafonları, en yeni plaklar 

8-RADYOLAR 
MARKONi 
iN GELEN 

SPARTO.~ 
MARELU 

Gibi Avrupa ve Amerikanın dört meşhll'ı ıu 
markasını görünüz ve dinleyiniz _!/ !: 

Askeri satın alma komisyonundan 

Cinsi Miktarı 

Kilo 

M. Bedeli 

Lira 

"ru 

·"" 1rıU 1 t~ ille 

Li
, Bu 

V, Ye 
----------------------03 daJ 
Pırasa 90,Q()() 4050 3 mal 

lahana 67,500 3375 25!/"• 
Adana garnizonu için yukarıda cins ve mikdarlarile muhadl :: 

delleri ve ilk teminatları gösterilen iki kalan sebze ayrı ayrı mulc•~ den 

bağlamak üzre açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 2-2-9~ra~· 
günü saat onda Adana Askeri satın alma komisyonunda yapıl~.Jfe ı. 
isteklilerin teminat makbuzlarile birlikte mezkur saatta koa'' · ıll 
bnlunmaları lazımdır. 11149 18- 25- 27- 1 -.e 

aııı 

• 

ug 
1:.Y}c 

Adana inhisarlar tütün f abrikasııı ~: 
/•nda 

1 - idare ihtiyacı için 235 metre mikabı sandıklık kereste •1' •tte 

tır. " 
2 - Alınacak kerestenin muhammen bedeli 9846 lira 50 kıl , 

muvakkat teminat ise 738 lira 49 kuruştur. 9' "' 
3 - Kapah zarf usulile yapılacak olan işbu eksiltme 2-2 ....... i..kt 

rihinden 21-2- 940 tarihine kadar yirmi gündür. 1, !4ı 
4 - Evsaf ve miktarını gösterir liste ile şartname her gilP "ı 1 

münakit komiıyondan alınabilir. b' '(!"~· 
S - Kapalı zarflar 21-2-940 tarihine müsaaif çarı•11 "' J rnt 

saat 1.4 de açıl.aca~ından talip olanla~ aaat on üçe kadar fi~~t de fıtlerı 
vesaikı muhtevı kapalı zarftarını komısyona makbw: mukabılıP 1 er ' @ 

etmeleri lizımdır. 1138.1 ı~:. : 
- llı 

U•umi nqriyat müd~ 

Macid Güçlü 
Adana Türkıözü •••baa.11 

ıa 

ku 
bı r 


