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\JGON HALKEVLERİ BAYRAMIMIZDIR 
kitYr~'!1a öğleden sonra Başve-1 
~ın nuf kuyla başlayacağız 
rnın bayra. M 

Proırarrı ernlekette 
be,ıncı ••yt •rıı Halkcvlerirni
buıacakeırııı:ada ıın '25 Şubat 
~-- .. ,ı:: 1 932 de kurul-
'.a•unıdur ~ rnuş oldu 
rıc o'du esısın } ıldc;n~ • ğu 

Qr'rıle 1 ğu gıbı bucrfın d urnu her 
re le d 6 c b ~ • k •ı sı o unöCakt U}u. a lccvıe . ır. 

ırı n ı ının ·oe . T. 
a.. lıya ;, nı Urk 
"'• btı,, ı.nış, toplıınış cernıye. 

,,1ı,._ ve ger 
1' ı. le::.ır ve tol" •Şrnesinde-

lir" u aşık~ 
es1 v h ınkıla.bının b <trdır. 1 a\k • ır ku•tür ~ evıe, h unı versııeı . rnues. 

er gıın b erı olan bu 
Ve Yur ıraz daha 

ın ere dun dort k ço~alrnak. 
•d c halkı Çöl O.Şesınde yh 

ır. ısı allıııda uz 
• loplaınak. Bu1run b" h\ ıs Ut \in 

Cınlel<ctıckı • memleket 
•lk cıd11lar butün Hallı; gcrıçli~i. 
tl.:tedır ı blı hayranı ~vlcrı ve 

a • il ıştirak et BugUn etrafında teplanacaOımız Adana Halkevl 

Çemberlaynin 
dünkü nutku 
Londra : 24 (Royter) - Çember 

layn bu~ün .~ırım~n~hamda radyo ile 
bir nutuk soylemıştır. 

Çemberlayn bu ~u~kunda Türkiye 
hakkıncia şöyle demıştır : 

- lngiltere ile Fransa Türkiye 
ile sıkı münasebetler tesis etm;ş bu-
lunuyor uz,. . . . 

Bundan sonra başvekil Nazı ıstıb 
dadı ve Rusya vaziyeti hakkınd.a ~o 
nuşmuş ve nutkunu, müıt::fıklerın ıs-

tikbalini temın etmek için çalışıl.dı~ı. 
ve muzaffer olacağı yolundakı soz 
!erle bitirmiştir, 

İtalyanın kömür ithal 
müsaadesi ve lngiltere 

Roma: (Stefani) -ltalyanın Lond · 
ra sefiri Bay Bastiyanini Roıııaya gel-
miştir. . .., . 

Sefır ftalyan - lng.lız mesa lı httk· 
kıııda hükumeti ile göı üşmelerde bu. [) u rrıh 

' 

okıor R f ~nascbeııe B 

8 '~irıde bire ı Saydarn An ~şvekılirniı 
rn h nutuk v kara lialk 

er t crccekı • 1 kt arafta b Crdir. B 
' ır. ıı nutukla b ay 
f !\da aslıya • 

.,o •ıı a na Halk · 
,-, 6Cflış b· evı de b 

u b~ ır p u ba u}'Ük rograrn h Yra111 
bayrarrıa s· hırlarnışıır 

K~mada büyük bir Sov-
1 Yet kuvveti mahvoldu 

lunacak ve bir kaç güne kadar yenı 
talimatı hamilen Londraya avdet ede-
cektir. 

Londra elçisi hükumetle temasın
da İtalyaya Almanyadan kö!'1ür !hra
cı m~selesinı de görüşecektır. Soylen· 
dığıne göre, lng.Jtere, kömür ihracı 
müsaadesini tc:mdide imkan olmadğın 
idı.r etmiştir. 

ız de k . 
atılınız ı - -

• • 
1 tııyor 

taştı 
Adarıa 

Slcrcrı lı lchdid 
' Oldut eyhan tıchc~er ~bir vaziyet 
ttııştır undan şıın tı dun hayli İn· 
le !\ad· lQŞçı, D dılik tehlike kal-e 1 ırbe Ctıızk 

~ a l'llcs y Çıftli ı .uYusu köyle-
Çek 1 lutdur. f.f Q- cıvarı hala su. 
Yık,; ırı%r b adıtlı köyüuden su 

hı ve ~ş ised: ~ö:de .biıiki küçük 
lır. Yvarıca hi rrı~ıyeısizdir. in 

ç bır zayiat olma. 
Durı ak 

lürrıat şamdan s 
ııcı a &'cıre Ce onra aldığımız 

tt trıe~c başı Yhan nctırı tekrar 
sarııırnc k arnış beş metre On· 

lır B adar t ,e · Ckitli Ya 8~ 1ndnn kabar 
şlı ~ttıen Sel a~te Mahrnudıye koyleri 

. ahan za •nda kalmıştır. insan 
ıJI cic şa Y•atı hcnüı tnal<ım dı-. 
o "..!IJ cd l Yanı kayd b. h 
Jıv;j ı "1crnektcdır. ır asar olduğu 

cıi" -,J 
, il . 

•"e R•het c K l 
i ra ı husllsi 
ı t meclisi krali topladı' 
~ondrıı · 9'1 t 

, b · M (Roytcr) _ 1 . 
L ugun ııarayda h ngıltcrc 
~raı1 ,,,Ld usu i bir _ 

"'"I\ ctnıi r ~·cc-
l'lu ı Ç cnıb l~ ır. Bu loplııntıya 
dn •tlırnk crt ıı~n. Ye dahiliye na-
lh c ınışhr hu . t• 

Ccn11Y1:tl • • ıç •ınada La 
. C'rırun ı; ıo\ d' gılınc111ııc Ilı l\n ıyn.) n co 

UlınuftUr nı olına ı ~cselc~i 

FinHler dün miih•m miktarda top, 
Tank ve diğer levazım iğtinam 

tüfek, 
etmişler 

> ....................... ~ ................... '1 

Londra: 24 (Roylet) - Neşredi· 
len Sovyet tebliğıne gllre, ~3 şubat· 
da ehemıoiyeıli hiç b:r hadise olma
mıştır. 

Karelide askeri harekat kar ve 
sis yü1.ünden güclük görmüştür. Sov 

yet kuvvetleri Fınlileıden 17 istil•· 
kam dcıhı znbıetmişler dir. 

Tayyare faaliyet;; keşif uçuşları· 
na münhasır kalmıştır. Diğer taraf· 
dan nl!şredılen Fın tebliğine göre, 
Karelide Rusların müteaddıl nokta· 
la~da.? laaıruzları şıddetle püskürtül· 
muştur. 

Sovyetler Mogala gölü civarında 
ağır zayıat \ermişlerdir. Burada ta-

arruz eden hc:.r tabur mahvolmuştur. 
Gene bu bölgede Ruslar nehirden 
geçerken 800 ölü vermişler dir. Di 
ter kuvvetlP.r top, tüfek ve mıtrnl· 
yoz bırakarak rical etmiştir. 

Ladoga şima1inde de Ruslar 12 
top, 50 mitrnly9ı bırakmıilardır. Ko 

rnada Rus müfrezeleri çevrilmış \'e 
tamamen imha edilmiştır. nuradaki 

l .kuvvet oldukca büyükdü Fin lıava 
fıloıarı iki Sovyet layyaresi de düşür
müşler. Dün Sıhimmiye taarruz eder· 
ken ~ovyetler 900 kadar ölü vermış· 
lerdır. 

Y u gosla vya\ia siyasi 
partiler canlanıyormu? 

Bdgrnd : 24 (Stefoni) - Y ugos 
lnvyada e\•velce kapatılan siyn.,i par· 

ı tiler tekrar kurulabilecektir. Ayni za 
mandn toplantı huriyeti de iade edil
miştir. 

i lngiliz tayyareleri dün ! 
. d" • ! Viyana üstunde gez ı i . ' 
• • 
• Londra : 24 (..oytar)- i i lnglllz Tayyarelerj Vlyana ~ 
i Uzerlnlle uçmuş va oay an · ! 
i nameler atmı,dlr. ~ .-.............. ._. ................................... . 

ita/ya roma!J.gadan 
petrol almak istiyor 

BiR ITALYAN HEYETi DÜN BÜKREŞE OITTi 

Burada ikincı taarruzda da iki 
Ru.s taburu mahvolmuştur. Lesp11ma· 1 

~ahd·a Sovyetlerin elli kadar tankı 
P~s~~ C:.dil~ii ve bütün laarruı!ar 
la d urtulmuştür. Taypalada taarruz. 

Londra : 24 
(Royter) - ltalya 
hükumeti Roman 
ya pe!rolıarından 
istifade etmek ar 
7.usundadır. Bu 
günlerde Bükreş 
hükumeti ile Ro 
ma hükumeti aıoı 

sında petrol satı 
şına dair müzake
relere başlanacak
tır. Bu konuşma· 
ları yapacak olan 
salahiyettar ltaı 

r a tardolunmuştur. 
( Gerisi '1ÇUııcU sahifede ) 

Romanyadnki petrol kuyuları 
y;ın heven bugün Romadan Bükrcşe hareket elmiş bulunmaktadır. Müzakc· 
relerin ne gibi bir netice alac;ı~ı henüz tayin edilememektedir. 
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POLiTiK BAHiSLER 

Londra - Roma 
vaziyeti nasıldır? 

Do ngiltere ~bl?ka işleri n.azırı ltal. 
yan gemılerıne karşı ~ımdiye ka 
dar muayene ve kontrol ve zabt 

hususunda gösterilen istisnai mua
melelerin artık devam etmeyeceğini 
beyan ve ilan etmiştir. Mesela bun 
d~n sonra Roterdamdan ltalyaya 
kömür hamu'rsi ile gidect k İtalyan 
gemileri hgilizler tarafından esaslı 
suretle ataştırılacaktır. lngilterenin 
ltalyan gemilerine karşı gösterdiği 

müsaadeler geçenlerde Amerika hü 
kümetin'n de şikayetini celbetmişti. 
Amerikan gemilerine ftalyarılar hak 
kında gösterilen müsaadekarlığın dı 
riğ edilmesi yüzünden Amerika Ha. 
ricİ)'l! Nazırı şiddetli sözler söyle
mişti logilterenin İtalyanlar~ başka 
türlü muamelede bulunmasından f. 
talyanın ticareti b~hriye filosu ve 
alelüınum harici ticart ti büyük men. 

Vilayet masraf büdçesi 

hangi işlere 

iHifzıssıhha ~ ~ 
\ si içtilll,ı ~ _____,,,, 

Bu yıl 
nekadar para harcanacak? 

Sıhhi vaziyet iıı' 
inceye gözden ge d 

Seyhan Vilayeti masraf büdçesi- 1 

nı? 858,819 lira olarak viıayt"t umu· 
mı m~clisinde kabul edilmiş olduğu· 
nu yazmıştık. Bu miktardan 686 077 

Menba suları 
Vilayet Umum Hıfıı9/. hu 

1
• • ,y• u 
ısı toplanarak geçerı ~ 
nanın sıhhi durumu ve 1~ 
işler hakkındaki raP0

' 

miştir. Yaz mev3irni11İl1 
hasebiyle sıtma mihr•kıol 

f aatler temin etmişti. 

ltalyılnın gayri muhariplik siya· 
setine yani istediği anda harbe gir· 
mek serbestisini muhafaza etm~sine 
lngilterenin gayri mahdud bir zaman 
müsaade edemiyect-ği İngiliz devlet 
adamları ve matbuatı tarafından de· 
faatle ihsas edilmişti. Şimdi ise in· 
gilizler fıilıyata geçmiş o~uyorlar. 

* * * 

Stajiyer muallimler 
. . '. 
ıçın talımatname 

Maarif Vekilliği yüksek öğiet· 
men okulundan mezun olan talebe 
nın stajıy~r öğretmen olarak çalışa 
bilmeleri için yeı•i bir talimaıname 

hazırlamıştır. 
Bu talimatname hükümlerine 

göre; talebeler mezun olduktan son 
ra stailarını lstanbu:uıı resmi lise ve 
orta okullarında yapacaklardır. Staj 

ikı hafta sürecektir. 
Ôgretmenlikten başka bir ınes· 

leğ'e hazırlıyan şubelerin talebeleri 
(Kimya mühendisliği, mimar gibi) 
~tDj !an muaftır. Stajda n U\ dfak 
t ı l<1mıyan talebeler 4 İjncü scmestr 
i ııtihanına kabul edilmıyectkleroir. 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

lira a.1~ büdçe kısmını t~şkil et~ek· 1 Belediye suyun bardağını 
tedir. A-ii bü3çeden, gt'çen sene· j' tekrar kırk para yaptı 
~en 8,423 liıa noksaniyle 115,457 1 

lırası Umumi Meclis, daimi encümen 
ve hususi muhasebeye, geçen sene 
den 6,6~ 9 lira fazlasiyl~ 29,520 lira 
Nafia i:slerin<", geçen seneden 20 464 
lira fazlasiyle 338,766 lira Ma~rif 
işlerine, geçen seneden 1,267 lira 
fazlasiyle 16,796 lira Ziraat ve Ve· 
teriner işlerine, geçen serıedt'n 6,031 
lira fazlasiyle 95,747 lira Sihhat ve 
Hayır işlerine, geçen Sl'n .. den 37, 178 
lira noksaniyle 89, 791 lira Muhtelif 
ve müşterek masraflara ayıılmış 

tır. 

1940 Yılı fevkalade büdçe kıs· 
mı is~ 172,742 liradır. Bu Ycküo· 
dan, geçen seneden 11,356 lira faz· 
!~.siyi~ ~37,742 liranın Yol ve köp 
ruler ıçın ve 35,000 liranın da mek. 
teb inşaatına tahsis edilmiş olduğu 
öğrenilmiştir. Bu suretle 1940 yılı 
Seyhan Vı ayeti masraf bütçesin;n 
gt'Ç n seneden 13,136 lira fazla 
olduğu görülmektedir. 

Bir rakı kaçakçısı dün 
tev kıf edildi 

Karayusuffu köyünden Hamit 
~ğlu Yusuf Çoğlayanın kacak rakı 
ımal ettİRİ ihbar edilmi~ ve alfıka· 
da.r inhisar memurla;ı tarafından 
e;ıl aranarak 500 kilo üzüm cibre· 
Si) e y d"k-1 . ere 0 u müş posalar ve tak 
tır aletleri elde ed 1 • t' lk' . ı ınış ır. 

ıncı ceza mahkemesinde sor 

gk~fsud~lapıl~n Yusuf Çağlayan tev· 
ı e ı ereK du 

Bir müddetteobcri mcnba sula· 
rı su satan bayilerde satılmakta idi 
buna da sebeb belediyenın bir bar· 
dak suyun 1 kuruşa pahalı olduğunu 
görerek 20 paradan narh koyması 

olmuştu. Konulan narhın pek tesir· 
siz kalarak aksülamel yaptığının far 
kına varan belediye daimi encümeni 
narhı kaldırarak bayilerin suyun ka 
ddıini tekrar 1 kuruşa satmalarına 
cevaz vermiş bulundağundan halkı 
mız menba sularıni bundan böyle 
her tarafta bulabilecektir. 

Tayinler, tahviller 

Gazipaşa okulu öğretmmlerir
den Muazzez Oral ile Balıkesir Mit 
hatpaşa okulu öğretmenlerinden Na 
dire Tüo&lkarı'ın aile vaziyetlerinden 
dol~>• beC.i} iş yapmı.larına müsaade 

edilmiştir. 

* 
1 Tekirddğ merkez veteriner mü· 

dürü Şrfık Tezel 70 lira asli maaş 

l la Adana veteriner müJürlüğüne nak 

1 

len tayin edilmişi~. 

Pamuk üretme müdür mua ... ini 
Akif Üretmen 70 lira asli maaşla 
Adana pamuk üretm'! çiftliğinde is 
tihdam edileceği Nazilliye göodl'ril· 
miyt ct-ği ögrenilmiştir. 

ŞEHİRDE HAVA 

b k 1 
ruşmasına mevkufen 

a ı mak üze . . . re cezaevıne sevk edil-\ 
mıştır. 

Şehı imizde dün Gök yüzü açık 
ha\'a hafıf rüzgarlı geçmiştir. Ençok 
sıcak gölgede 17 derece idi. 

r------=----------------Fra n sız Hin_d_i_ç-in-isi 
Jnpon tnyynrclc:ri uzak Şarktn 

.. ık sık. Fransız ilindi Cinisi dem' . ıryo• 

!unu bombudıman etmektedir. • 

Bunn dn ebcp, bu hatla Çine 
muhimmnt yardımı yapıldığı zannıd ır. 
f rnnsı.G Hindi Çinisi Asynnın cenubu 

şarkisindc Hindi Çini ynrımnda,.ının 
Fransızlnra ait olnn kısmıdır. 

OUNUN MEVZUU 

tur. Burada ticaret Çinlilerin elinde· 
dir. 

. Y.arımadanın Si.ram krııllıp,ı nıUs· 
takıldır· Garp tarafı İngilizlerde şark 
kı'lım Frıınsızlardadır. ' 

r:rıınsız ilindi Çinisini Şi mnlde 
Tonkın körfezinden cenupta Si\'nm 
k" f . ~ or ezıne kadar yarım:ı.danın butun 

iki mu temlekc ile Tonkin ve Ko· 

şinişin Prott:ktorayn Annam İmparator· 
luğu \'{enir. Knmbuç ve Lnvas kral-

yi heş kısma ayırır. 1 Icr vadiyi bir 

nehir sular. Hindi Çini, Hind ile Çin 

urnsındn bulunmak itibarile her iki

sinin de tesiri altında kalmıştır. Aha· 

linin en uh' k m ım ısmını Annamlılar 
s· ' ı_yamlılnr, Ka.mbuçlular ve Ilirmtın· 

şark kısmını kaplar. 700 bin kilomet· 
re murnbba1 mesahnda. 19,!) milyon 
nUfus vardır. 

su birikintilerini ıopl•f'' 
kurların doldurulması ~e 
bu yıl daha fazla hıı ~e )' 
verilmesi alınan kararl•'fı da 
dır. Bundan başka ıoedl2 ~ nesi civarının müteıtı• tı 

"'e ~ 
suretiyle bu sıhhi rtı11 ,l_~c 
dan ~kaye~ husus~~~ 
relerinin aranması "e 
ha bazı sıhhi ihtiY~çl•d e 

getirilmesi de göz Ôl1jj~ 
tur. Kadroya bir de 
h ·ı~ k bil assısı ı ave edilerc 
kapatılmış ve 940 yılı 
t:. •• d · k .ıtre 'j 1 

ıı çesı evvel i stil" "' 

ha yüksek bir yekii11 

bit edilmiştir. 

Memleket 
çalışma 

Geçen ay zarfı11d• 
tanesinde 364 h11

5
: 

1352 hasta da aY'~ ı 
tedavi edilmiştir. A b 
sesenin Bakteriyol 1 ı# 
rındil 561 muayeoe 
pı 1mt)hr. 

ıı~,, 
Doğum ve Ço' ., ı ,, ... 

141 kadın yatırıl'' ,t1' 
ayakta, 20 çocuk '/ ye 
Polıkinikte mua)'t'11eıt1"j,i 
mişlerdir. Yine b" ~ 
tabii doğum, t9 eliY' 

ve 12 diğer misai•fll 

miştir. ,,~ 

r aça~ •• -~ 
fabt1,. 

~I 
yabı ~l 

Süleymarı ~eb t". 
ran Ahmet oğlLI ;ı>b1 

ki imal ettiğİf1d~: ~,i 4' 
rı tarafından ı.JSll ,1,ıfl'~ 
de ppılan 8

'
11

' t; lw 
kısmında ı 6 g•:0,,.ı1 
te tahammüre ~ 
- .. 'b si ve uzum cı re 
muştur. ıJ~ıJ 

.. " 5 Evvelki gtJ .11Je 1 1 
k mesı ~ 

ceza mah e J·ıer' 
k·f eo• . l 

lıkforı nyrılır. Buradnki dağlar vadi-

~------------------------------------------------------------------------·-·_·J 
lar teşkil eder. Buradıı Çinli de çok-

mİŞ VC teV I ı·ııe'l'fl 
d 
... De' 

enl.nıştır. bİ' 
hakem! başk• 
tır • 
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Hohtif Şirketi ı . 

liayan E açç.~ı 

rı ~·lb.,1., ::~n ... Öliimii !Şimal devletleri hariciye 
' şırlceti pa~yo 1 cıvarında Hoh. 

kctın •tçııı 8 n •tından birinde . 1 d u·· n t 1 d 
:~ .. ak bolond?~:~:~·~Ondinin~ü nazır arı op an ı 
tah~·•zınıştık. Bu ha/nku nuıhamız 

ıka hrnıza d.. ıse etrafındaki 
Ctsed Üzerinde un de devam ederek 

;esini ötr~ndik ~pılan otopsi neti 

Eondn : 2-4 (Ro)'•er) fsveç, Nor 
veç, Danimarka hariciye nazırları 
bugün Kopenhagdi-t toplanmiştır. Na 
zırlar muhtelif meseleler hakkında 1 

l 
1 

ilfan Eınnı 1' cı neticeye gören 1 
rondi ( N h' 

en Veya fcvk"I d . e ı Asabi ) konuşmal3rda bulunmuştur. 
l b. h ı e e bır k k ır cyecandın .. oı u ya. 

İsveç topraklarında 
yabancı tayyare 

uçamıycı~ak 

Budapeşte: 24 (Royter) - Is 
veç hükumeti bir beyanname neş· 
rederek, bundan l öy!e lsvc:ç hudut
larını aşarak lsveç toprakları üze 
rinde uçacak her hangi bir tayya· 
rtnin ateş altına alınııcağını bildir· 
miş ve bu kararın İnfazı emrini ha· 
va dafı bataryalarını teblit etmiştir. 

! 'ntasından ölnı- _?ıutcvvcllit kalp 

Fak k Uftur. ı Romen maliye nazırı . 
Plak :tı.:dkının. belinden aşaıı.ıs Sofyadan Bükreşe döndü 

• 
1 d1tıtlc: . 5 1 1 rıne Öne tL...a._ ve dıılerinin ı 

ü~ · ~u Ytıtnuıu v · ııyle bir t add •ııyette 
:Ilı~ da nıuhalc:ak ıye lbaıuz lc:ıl 
ll\ıy,Ce,.. z· oldutunu k d 

tneı,, tl.. ıra, nıi:Croskob'k ay 1 

Londra : 24 (Royter) - ""'omen ' 
mal y~ nazm Sofy-.dın Bükre$~ av 
det etmiştir. 

ın et ... ku clhettin tesbiti .• ıd rn u 
kk ··•e tcdir y •Çin e· 

aktır, ki k. d alınız şurası mu. 
'rtıi•r a ının · 

• v ır. Barak evınc birisi •ki anın arlc ı_ 
metre Yirıni ~ ıc:ısnıında 

.~nan Pcnc~rt!den.l::t•ın irtifada 
•uretıylt 4htcl~l kaya dahil ol 

rncçhu' ıalıı b a~, açıL 
nıııtar, 1 

u •urctıe 1( '1111• 
apıdan 

Müdd · 
rcf G ~ı~•uınunıi bışnı .. 

Oıc:nıen b uav.nı B 
k f İtiz b · u Rltsıle .. . ay 

1( ır IJJcsaj .1 uzerınde 
r ~ •Yınetli IJJÜdd •. e Uğraşrnakta. ''•k .. '-. eıunıt.ı niz 
lillc . uç ıc:ışiyi el suç· 
k;: ''· kanaatı k e reçirıniıtir 
" "İiıh Uvvctıid ' • 

t ~e· •n zda daha f ır. Salı 
tcetiın· . ~ •2la rnaı~. 

ızı unııt ed' u 
• 1Yoruz it . 

Yankas· • 
~ ıcı y d. 

rtıahk" e ı aya 
Unı oldu· 

Su itle. 
•t'ırı '•rıdc aıneı .. 
Çal Y•nkcıicililc e Şukrü Yıl 
d maktan ıu 1 IUretiyle parası. 

Son konuşmaların Romen • Bul 
gar münasebetlertni kuvvetlendirdi· 
ği söylenmektedir. 

1 lngilter.enin t' in - Sovyet 
1 harbine müdahalesi 

Londra : 24 (Royter) - Eski 
harbiye nazırı Hor Beli~• liir 'huluk 
söyliyerek Fın işine müdahale etmek 
le müşkül mevkiye gireceğini ve fa 
kıtt müdahale etme"ede gene müşkül 
vaziyt:tc düşeceğini uzun uzun an· 
'•tmtştır. 

fsveç kadınları geri hiz .. 
metlerde çalrşt.rılacak 

Lorıdra: 24 (Royter) - fsveç 
kralı bir kararname neşrederek bun 
dan böyle f sveç kadınlarının geri 
hizmetlerde gönüllü olarak çalışa 
bilece~ini bildirmiştir. 

Macarlar hariçde amele 

Komada büyük bir Sov· 
yet kuvveti mahvoldu 

( Bırinci sahifeden artan ) 
Buradd da 12 top 100 mitralyöz 

10 seyyar mutbak, tank ve otomo· 
bil i~tinam olunmuştur. Fin tayyare· 
leıi keşif ve boınbard.lfuan uçuşlarına 
devam etmişlerdir. 

SovY.etler bu sab~ sİl:il halkı 
bombardımanrnda ancak 12 kadın 
ve çocuk öldürebilmişlerdir. r araşüt· 
Jetle hatlar gerisine atılan Rus asker· 
lcri yakalanmış ve esir edilmiştir:. 

Zelzeleler devam ediyor 

Ankara : 24 (Hususi) - Edirne 
Trabzun ve Bodrumda, Oıduda zel 

'zeleler olmuştur. Keza Kümüşhane Ae 
Giresonda da üç hafif zelzele ol 
müşsacia hasar yoktur., 

Adliye ve «ili mil 
Kutahyada la~ilclu Şıho t:k~İrecikli ~eh. 

1

1'Mlnuna 2 .. lllda meşhud Ankara : 24 (Hususi muhabiri 
rnahkcrneaind Ore Sulh ikinci Budapeştc : 24 (Royter) - Ma mizden) - Adliye vekilımiz Balike 

1() e car hüku r b' k 

çalışhrmıyacak 

lıtı· ~Unda 7 1 Yapılan duruş · . . rne 
1 ır araroame neşret sirde tetkiklerde bulunmu~tur v~kil ,,:!'"· A.y.,,,_/. hıpsine karar :•ılır. Buna göre, bu •ene hiç bir şer.lıne ziyafetler verilmiştir. Adli· 

••de buiuod 
/ 

•y d• polis . •car. •mel•si memleket dışında ye vekili l<üıabyaya hareket 'etmiş· Utulacalctır. zıraat ışlerintie çalışarnıyacaktır. t' 

Qa Vaı· SPOR MEBELELE"' ;:::::--:::-::-------=--=-~~~~~ı:r·:._~~~~~~~~~~~-
ir kad:~ette tutulan -

~:---:::kek Tecziye usulünde değişiklik 
liurriyct Lık maçları bidayetinden itiba h k J 

LI frıah il lan futbolculara ka 1 t b.k . ren a em er tarafından oyundan çıkarı-"•lkı ile A 
1 

.eainden llf uı• > •rinde bôr kara . ; ş da ı ~ '. . edıl~n ceza usulü nün genel dô <ek ıö.lüğü n çok 
_n lcar111 ' l"\.?dı 0

tlu köyünden Evvelce her 0 rıy c tte5otıştırılmış olduku memnuniyetle haber alınmıştır. 
.. uurda e sure e ursa olsun h k f Unııeb .. tt ne gayri meı· bu futbolcu bı' ... 

1 
8 em tara ından oyundan çıkanlan '- " en b r ay ... an aşıııkı o mamtik .. . . . -8

1t 3 1 rneı uden \;aka · zarfında kulub- ~ - b ı. 
1 

uzere teczıye edılır ve bu muddet y lS .. ı unun musa a111.a arına işi' k d . 
8 ·~ l'7 h ıun Dürd,.nenin eden hakemleri ok - k 1 . ıra e emezdı. u usul maçları idare ••lı'" itin rnıhkOrniyetı,,1.n.... mı.I bir •ek ilde çd ., muştu .vad~•y:ııe . sokuyor yalnız o günkü maçın nor· 

ıe h ,., v eYam e mesı UŞUncesıfe - "lf .. b' . r.w.· b -ittı' illa kerneıı'nce 1
__ terml'mesi için b' 1 db· 

1 
k ve şumu u ır sert ı6 ın aş gos. r qrar b' . . ır e ır o ara Sahad k d 

· ır ıkı ay tecziye ~dıleceti d" - . an çı ar •kı bu oyunr:unun ayrıca 

-
leredtiüde düş" - d B . ~Şuncesı ceıri kararlar itıihazında hakemleri 
l~tllnbuJ böt~eubruyokr ul ~ u ışlın . mahzurlu neticeler doturdutunu gören 

6 aş an 16 1 gene dırcktö l"k d' b- . 
ve tecziye usulü h kk d .1 _ _ ~r u nez ınde teşeb uslere gırişmiş 

ece nöbet i 
Y, · ç eczane 

'"PC>•tane civannd 

mi§tir . 
8 

ın a 
1 erı surdutu noktalar esas iti~arile kabul edil- Oyuncuların tecziyesi için kabul 

1 
• ~ _ 

kemler aahadan k d ki 0 unan yenı f rmulc gore badema hH-
•d a 

eczahanesidir 
d d çı ar ı an oyuncu lan yal .. k .. 

e evaınını temi . . k ld nız o gun u maçın normal Şekil-Ycsılc alınmış b' nt ıdçbı~ çı !darı ığını ve bunun sertlıkin önüne geçmek gd-
a ır e ır o utunu raporJ k d 1 yrıca tecziyesine 'd ·l . k . arına ayde er erse bu oyuncuların Fa gı ı mıyece tır. 

kat müsabıkalarda scrgü ı ki · 
'* ran. hakeme karşı 1 ş 1 erı göıülen, rakibine tekme, tokat vu-

hndan tccz.iye ed'l gekeln do~uncular &-ene eskisi gibi genel direktörlük tc:ıra. ı ece er ır. 

Sıhife 3 

İngiltere deki 
6000 Alman 

Bunla!' tevkif olunacak 
Londrn : 24 (Royter) - İngiltere 

dahilive ncznreti lngilterede ikamet 
eden GOOO Almnmn vnziyetlerinin tet· 
kiki için mahkemeye se\·kini kararlaş 
tırmıştır. Bunların te\•kif edilmeleri 
pek muhtcmeldiı·. 

Makara ihtikari 

Avrupadaki bazı firmalar 
malumat istediler 

lstanbul : 24 (Hurnsi) - Maka. 
ra ihtikarı etrafında yapılan takibat, 
Avrupaya da aksetmiştir. Avrupa· 
daki bazı firmalardan Mıntaka Tica
ret müdürlüğüne gelen mektuplarda 
meselenin mahiyetinin anlatılması 
rica edilmrktedir. 

Malum oldutu üzere, Ş"hrimiz 
de faaliyette hulunan makaracıla· 
rın büyük bir kısmı birer ithalat 
taciri olmayıp Ticaret odasında ko· 
misvoncu diye kaydedilmişlerdir. 

Komisyoncu malc.aracılar, Av
ıuparfaki fabrıkalardan rnal getire 
rek muayyen bir komisyon mukabi 
linde ış gördüklerinden zarar, ziyan 
ve kar tabrikalara aittir. Bazı ma· 
kına ticarethanelerinin kapatılması 
Avrupadaki mercileri şiddetle ala · 
kadar kılmıştır. Ticarrt müdürlüğü 
icaheden cevabı hıızırlıyarak firm::ı· 
lara gönderecı:.ktir. 

Stajiyer muallimler için 
talimatname 

- ikinci sahifeden artan -

Stajını muvaffakiyetle ya~anlar 
4 üncü tahsil senesinin sonunda me 
zun olamadıkları takdirde stajı tek. 
rarlamaya mecbur değildirler 

Sıhhi bir mazeret, Fakülte ve
ya okul tarafından tertip edilecek 
ilmi bir seyahat takdirinde Direktör 
bu vaziyette bulunan talebenin ıta· 
jını ders senesinin içinde başka bir 
zamana alabilir. Tedris şelcitteri gör· 
mek üzere staj yapan talebe okul· 
da bulunan diter öğretmenlerin de 
derslerine girerek istifade edebile· 
cektir. 

Stajiyer talebenin hazır buluna· 
catı ders adedi mecmuu liaftada 
en az on, en çok !S dir. 

Tashih edeceği vazife sayısı haf'· 
tada 40 ı aşmıyacak ve lisede ida · 
ri iş yapamıyacaktır. 

St~jiyer öğretmen bir program 
tahtmda çalışacak ve ders planı 
vücuda getirilecek tir. 

Stajı müteakip öğretmenin ça· 
lışma durumu Hr raporla tesbit e· 
dilecektir. 



Sahife 4 

1KTISADI BAHISLEREA 

rf ürk - lspanyol 
ticaret vaziyeti -ispanyada, yeni kuıulan şark ti

caret odası piyasamızda billfa sa 
yunıuıtacılar arasında büybk bir a · 
laka uyandırmıştır. 

Şark ticaret odasının kıııuluşun 
daki maksad, Türkiye de dahil ol· 
duğu halde Şark memleketlerile 
ti aıi münasebetleri artırmaktan İ· 
bar ettir. 

Mevcud şartlar içinde ispanya 
ile pek mahdud bir sahada ticaret 
yapmaktayız. Beyrıelmilel vaziyet 
dolayısiyle ticaretin daraldığı bir 
sırada ispanya ile ticaretimizi artır 
makta büyük bir menfaatımız var· 
dır. 

Biıkaç sene evvd ispanya yu· 
mu~t~l~rı.mızın birinci dertcede müş 
terısı ıdı, fakat 1 spanyadaki dahili 
muhaı ebeler gittikçe inkişaf ederek 
bn yumurta ticaretine nihayet ver· 
mis tir. 

Bugün nekrar bu ticareti can· 
!andırmak zamanı gelmiştir. 

Türkiye - ispanya ticaretinden 
bahsederken, piyasamızın İ•panya 
mallarına olan ihtiyacından dı bah· 
~~tmek lazımdır. Katalonyanın yün· 
lu, pamuklu dokumalar, Türkiye pi 
yansında ~üvük bir alaka uyandır· 
mıştı. Hatta lspanyol fabrikalara na 
mına bir grup lstanbulda daimi bü
ro açerak bu işle meşgul olma~ tay· 
dı, yilnlü _ve pamu ~u İspanyol mal· 
ları bu buro vaaıtasıylc piyasamızda 
iyi hir sürüm temin etmişti. 

ispanyada Ş1rk ticaret odası 
kuıu\a.~ak Tür~iye ile gtniş bir tica 
r~t. munaaebctıne girişeceğini ve es· 
kısın den_ daha f •ıla bir ticaret mü 
nascbetı başlayacağım ümid ediyo 
ruz 

ispanyada bu rnaks,tla bir oda 
kurulurken. burada da ls · ı . . . . panya ı e 
tıcaretımııı arttırmak İrin t tb· l 
• • • • 'W e ırcr 
ıttıhaz etmelıvıı. lstanbu\ l . f 
caret odalım lspanyadak·ı'şzmkır dı· . ar o ı· 
sı ıle temasa gırerlcrsc dı t" . . . . . . ş ıcaretı· 
mız ıçın yem bır kapı dah . a açmış 
olurlar. Bılhassa yumurta h . . kk··ı d . ı racatı 
ıçın tcşe u e en şırkct b . d 
h b- .. k h . • u ışe a 

a lyu e e.~mıyct vermelidir. E · 
~ef spanya. ı e aramızdaki ticaret 
anlaşması, tıcarct münaıebeH . . . 

kAr· d erımızı 
artırmağa a ı erı:cede hı· 

· b" ' vasıta olmuyorsa yem ır anlaşma k 
h 1 ki 

. . yapma 
içın a~ır. ı ara gınşmek Pek fay· 

cfah olabılır. 

ş~kalar 
• Fransız fıkrası 

Maruyüs askerl~kte bir bar th 
nenin önünde nöbet bekliyorduu 6.a 

d '-I ğ - - · ır a am ya-. aştı mı goruncc acslend'· 
- Durl 1

' 

Adam durdu ve sonra ya 1 
yolu geldiğini anlıyarak geri da:-'' 

Yürünıe~e başladı . Mariyüs 0 up 
O ı .ene 

HaDkevDerümi~ 

Nasıl çalıştı ? neler yaptı 'l 
Sayıları ne kadardı? Nek~dar otdll 

B
izim HalkeTleri kurulu,unun 
buıllıı 8 inci yıl döıtUmUdUI'. 
ller yıl ye.:ıi bir geli,me ve 
Terimle sayıları lladar hizmt:t· 

leri de artmakta olan Halk.evleri' nin 
bu yıl dönllrnU tiolayHiyle bir )usa 
raubascbcsini yapmak, anksat Te f o.· 
aliyctlerinc bir daha temas etmek 
fır~atını buluyoruz· 

''Cumhuriyet Halk Partisi::ıin yap· 

tığı buyuk inkilıibın milli bealige sin· • 
dirilmesi lazımdı. 1nkilap en derin 
maoo.siyle butun var-hğımııı :-·eni bir 
havata ve yeni bir istikamete götıtrU• 
vo.rılu. Bu yeni görUşU halka telkin 
~derek _yeni zamanın anla~ ışına göre 
milleti tek tek fertler halinden çıka· 
rarak onları görUş, anlayış ve yaı>ışta 
bir birlilt haline sokmak ve Ol\Un iç 
varlı~ıııı inkişaf ettirmek ve benliğinin 
del'inliklerinde kaynayan emsalslı: 
kıymetleri meydana çıknrmak vazife 

idi. 
"Pıırtioin görU;.Unc göre milleti. 

• 
Halkevleri bütün vatandaş· 

!arın müştcrak malıcı•. Halk ev 
)erimizin temiz feyizli ve ılerler 
bir halde olması bütün devlet 
memurlarının vatandaki hütün 
entelektüel sınıfın, bütün ilerle· 

mck istiyen unsurlann müşterek 
malı, müşterek v asıti\St oluşun· 

dadır. H~lkevlerinin he-rhangi 
bir muvatfakiyelsizli~inden do· 
ğacak her hangi bir mesuliyet 
hepsinin boynundadır. 

• •• •• 
ınonu 

Şubat 935 

·----
.vrni anbyışlar ile Ye cemiyetimizin 

mizin hususi vasıElarıııa uyacak yol· 
l:ırdan yuruyer"ek her derecedeki re.s· 
mi tahsil dışında onu bir halk terbi· 

·ı ·Ukseltmek elzemdi. Bunun i,.·,n 
yesı c J · ... 

. t hıwatınıo ve kultur hayatının 

kendi uı:ısuduından Lurulacak yeni 
milli teş<.kkulun çalışmaııiyle beslen· 
mesi duştınuld11. Bu fil\ir Po.rtinin 3 
Uncu buyuk kongresinde yapılan nizam 
nameye Ilalkevleri 'nin sokulnıası ne• 
ticesi11i verdi. U zıın tetkiklC"rden soıı· 
ra Halkevleri için etraflı bir talimat· 

cemıye v 

o0N0 DEDiKODU!!;! 

Rusların taarruzları 
Rus ordusunun h~rp sahasındaki kudretsiz liğinin Almanya·h yaratmış 

olduğu sukutu hayal ılk defa olmak iiıere naıi partisinin naşiri efk..Arı olan 
Volki~er Beobahter gaı.etesındc bir akis bulmaktadır, 

haykırdı : - Ut 

Yôlcu durdu veMarüyj.ise hitıptdcr k· 
- Dur deyince d11rdum, ded~ · 

Şimdi de geri dönüyorum. Nede~ 
dar diyorsun? 

Mariyüs omuz silkti: 

Bu gazete finlc1ndiya o~dusu~u .spor antrenmanları dolayiı.iylc fevkalade 
iyi çalışmış 0•duğunu tebaruz ettırdıkten sonra Finlt>rin gösterdiı.. leri uke. 

ri kudreti takdir etmekte ve Rııslınm askeri kuvvetlerinin ş üphelı olduıtunu 
şu cümlelerle anlatmaktadır· 

Şimdıye kadar fın~andi~anın kurtulmn~ olmasıdan en biiyiik ıolü kış 

- Ben onu bunu bilmen. Bana 
" üç defa dur dedikten sonra ateş 
e ~eı sin,, diye emrettiler. Haklısın 
aıua emir emirdir. 

d t ıtıbarıle feı.kalide y~k . oynamıştır fakat a e . . u sek olan Rusların muz.aff erıyetı 
d h · ık _ 1 de beklenmekte ıdı. 

a a ı gun er 
Bu vaziyetten sonra Ruks ordusunun taarruz kabiliyeti hakkında çok cid 

d" _ h dana çıkma tadır. 
ı şup eler mey 



EDEBi MESELELER ÜSTÜNI!!.. 

Edebiyatta 
• şiir 

-5-
'' Şiir hı :yolu i'e muıııbinin 'yalu biri· 
birıni kateder.'' Y ıırıi buluşlukları 
yerler olur, faka ı ikı l o! bir değıl· 
diı:. 

Şıirin musık·si kulaklla de~il, zi· 
hinlı idrak edilen bir musıkidir. Bu-
nun için bazan pek o kada ahenkli 
musiki i olm1yan mısrnğlar da aradı· 
ğımız musikiyi bulmak kabildir. Yi · 
ne bunun içindir ki bugün bazı şair. 
!er mesela Frans.!lda Pdul Elu;ud, biz· 
de Orhan Veli, .şiirde savti ahenı.., 
musiki arıyanlara hücum ediyorlar \'e 
şiirin kulakla değıl, kafanın içinde 
dinlenen bır saant olduğunu hatırlatı· 
yorlar. 

Bu mana meselesi üzerinde biraz 
daha duracnğım. Lnfııların manası 
vardır dedim. Evet, muela Kalem 
kundura tebejir dıyoruz; bu lafızların 
birer manası, yani delalet ettikleri 
birer mana vardır. Fakat o nesnele 
rin manası nedir? Kalem, kalemdir; 
kundnra, kunduradır; tebeşirde tebe· 
şir. Bu üç nesnenin manasını değil, 
ancak neye yaradıklarını söylüyebilir. 
Kalemle tebeşir yazı yazmata, kun· 
dura da ayağımıza giymeğe, yani a· 
yag-ımızı, taşın toprağın incitmesinden 
korumağa yarar. Fnkat dikkat edelim 
bunların ne işe yaradıklarını söyle· 
bild~miz nesneler hep inHn otlunun 
icadıdır. Kalem. kundnu, tebeıir bir 
işe yaramasalardı, mevcut olmazlar
dı. insan onlan bir işe, [muayyen 
bir işe yarasınlar diyo icad edilmiş 
halk etmiş. Fakat başka şeyler ala
lım. Meseli su, ataç, taş... Bunlar 
bir işe yaram11z demiyorum; insan oğ-. 
lu on'ardan da ist ladenin çaresini 
bulmuştur. Fakat onl111 bir i§e yara
dıkları için dea-;ı• kendilerinden me:· 
cudrlur. İşe yaramasalar da yine mev 
cuttu Kelebek niçin mevcuddur? Yıl
dız niçin mevcutlıır? Tahta :kurusu 
niçin mcvcudd ur?,,. Bunlar sizin ışi
nize yarasa da, yaramasa da, hatta 
size zararı da dokunsa mevcutıur' 

J>aul Vjılery: "Bir vakıa, manaya ibti · 
yacı olmıyan şeydır" diyor. 

Sanat da böyle. Adeta ' kendili· 
ğinden mevcut, kerıdılerine b ir llıl•· 
ılll"tı viicut araınağd ihtiyacı nesneler 
vücude getirmckıir Odanızın duvarı 
na bir tablo asıyorsunuz; Bunun ma 
nası için mi asıyorsunuz? Mana::ı için 
olsa manayı öğrenirsini •• bilirsiniz, 
artık o manayı o tabloda aramağa 
luzüm yoktur. Hayır, o tabloya ma
nası iç n bakmıyorsunuz; onda başka 
bir şey, ancak kendisinde bulunan 
bir ğüzellik bulduğumuz için her gün 
bakabili>orsunuz. Ona, ağaca, taşa. 
kelelıeğe yahut tahta kursuna ~hakli· 
ğınız gibi bakarsanız: manası ol
sun olmasın, kendiliğinden mevcut 
bir şeye bakar ıibi bakarsınız. Mıs 
rağler. şiirler, güzel şiirlerde böyle
ce kendilerinde mevcut olan şeyler· 
dir, mana ıibi bir hıkmeti vücude 
ihtiyaçları yoktur. 

•:t:• 
Şiir lafızlarla ıhcnkdar şekiller 

vücode getirmektedir. Mana şiirin c· 
sas manasının değildir; şiir ondan 
ayrılabılir. Fakat ayrılması dotru 

mudur? 

Son 

Seyhan Orman Çevir
ge Müdürlüğünden : 

Muhtc'if tarih(crde müsadere 

edilen ve 22·2 940 tarihinde sabş1111 
talip zuhur etmeyen karlflk odun, 
kömür ve araba pmrmatı Atı..,.., 
2490 numırah kanunun 43 üncü mad 

desi hükmüne göre 1 O gün müddet 
le temdidine ve artırmanın 4· 3 940 
Pazartesi günü saat 14 de icra edi· 

leceği ilan olunur. 
11488 

Evimizin bayram programı 
1- Parti ve Halkevine ait müesseseler gündüz bayraklarla süslenecek 

ve gece ışıklandınlacaktır . 

2-25 Şubat 940 Pazar günü saat 15 de Halkevi önünde Kurumlar,Okullar 
V. S. yerlerini almış olacaklardır. 

3 - Saat ( l 5 } de Sayın Başvekilimizin Ankara Radyosunda vereceği 
nutuktan sonra Evimiz b d l ·kı·ı · · 

an osunun stı a marşı çalma~ıle merasıme başlana caktır . 

_ 
4 

- istiklal marşından sonra Halkevli bir arkadaş tarafından bir hitabe 
s~ylenecek ve yine Halkevli bir arkadaş tarafından ( Halkevi Çocun-u ) adlı şıır okunacaktır. 6 

. . s. - Bu~dan sonra Halkevi Bandosu önde olarak Kız ve Erkek Liseleri ızcılerınden bırer talebe tarafından taşınan H lk · r.aı · k 
b- -k · a evı ~ eııgı ar ada memleket uy~. len, memurl~r, subaylar. kıı lisesi, izciler, sporcular, okullar kurumlar · Partalı ve Halkevlıler ve halk olduğu halde saat k ı · B 

1 
d. - ' - d ' 

çilerck Asfalt caddeden A~türk parkına o-;d·l kut:sı e e ıye onun en ge-
6 . _ 6" ı ece ır. - Kafılc Ataturk parkın~ van k k" -

dıktan sonra bandonun istiklal marşı ~al~~si~~e b~~:~ k~amt _amen b yclrler aklın-
7 1 fklal d a ı orene aş anaca tır. söylen~k~; . marşın an sonra Halkevli bir arkadaş tarafından bir hitabe 

8 - Hitabeden sonra Bando Curnhuriyetin 
10 

ld- _ _ 
çalarak törene son verilecektir . uncu yı onumu marşını 

9 - Huva müsait olduğu takdirde Ö""'I d · · · · · fından cirit d d .. t 6 e en sonra Halkevı cırıtçılerı tara. mey anın a cın oyunlan yapılacakt ıo G H . ır . 
yemek :rile~;~tir ~lkevınde hususi davetiyeler ile çağrılan Halkevlilere bir 

1 
l - 24/21940 da mükAf atlı bir bisiklet k 

kolu tarafından saat 20 30 da Asri s· ~şusu ~e 26~21940 da gösterit 
12 Halk · ö : d A •nemada bır temsıl verılecektir. k - evı nun e ve tatürk Pa k d k" . 

evinden Bay Nihat Oral ile Emn· r ın a ı proğr~mın tatbıkine Hal 
lerdir • ıyetten komser Bay Tevfık memur edilmiş-
caktNot : Hava yakJ'llı olduğu taktirde prox.rarn 

ır. 6 Halkevi salonunda yapıla-

Halkevlerimiz 
( Dördüncü sahifeden artan ) 

Milli Şef l. Jnönu, lfolkevleri ,.e 
llnlkod:ıları me~elesini milletin içti· 
mni ve KultUrel kalkınmasının belli 
bnşlı bir amili olarak ele almışlar ve 
her \'esile ile bu kurunılnrn en yn· 
kın ve ı;ıçnk nlaknlarını gfütcrrniş· 
lcrd ır. 

l lalkcvleri'nin vn?.ıte \•e hizmet 
lerini umum! bir tasnife tabi tutup 

bunlara a.> rı nyrı tem:ıs etmcd~n 
ve alınan neticeleri rakamlarla belırt• 
meden önce halkevlcri'nin memleket 
bayntındaki manzarasının tesbitini .ri· 
ne şef cumlclcrinc emanet edelim. 

(Halkcvleri yeni Turkiye hayn· 
tınının baslı bnşına bir unsuru, başla 
başına Li/ remzidir. Yeni nesil, açık 
hnvnda spor meydanında ve dam al· 
tında fI,ıJkevindc toplanıyor. Ancak 
böyle bir nesildir ki beden ~uvveti, 
fikir kuvveti ve iman kuvvetıyle ~·e · 
ni Türkiyenin istikbalini koruyor, se· 
ni zaman butlın sert dileklerine t·e· 
vap vermeye haz~rlanıyor. ·-

llalkevleri 1urk Vatanında. 1urk 
Cumhuriyetinde, ahlAk, ilim ve anla. 
yış mefhumlarının tatbik. edilecegi, 
izah olunduğu, ıeoişlctildigi n kök
le1tirilip yerleştirildili yerlerdir. 

Dune kadar 373 Halil.evi mUes· 
scseırıiz vardı. BagUn ise b• sayı 6 

llalkeviniu •e 140 hal" odasıoıa a· 
çılmasiyla 5ıg bulilıluftar. 

Bu rakam bize bu.vük Unıit, 
sevinç ve gurur veriyor. FakAt asıl 

ı•yeaiz [birçok yerde J delil r lıer 
yerdeJ Halkni •les•eseleri•İ• te· 
•el atma~rlır. Buauda yapacajız. 

Pamuk ve lcoza 
KiLO F.AT! 

CiNSi · ~ az 1 E.ıı çok 
K. S. K. S. 
~ =-=' 

Koza 00,00 1 00 
-M8. parlağı -00 -1.--:00~--

-Ma:- temiz( 00 1 oo 
Koza parlağı .----
-Kapı malı ·•--=-oo~-
Klevland ·--- -oo·--
Klevlant çı. 00 --ı----

- - - Yapağı 

ÇIClr 
Yerli yemlik,_o_o ____ \-- __ 
•. tohum 

HUBUBAT 
......---

Buğday Kı_~ '--::-;;-:;;:---- ----
" yerli 4,68 ___ ;-----ı 

-Arpa , 4.62 
-Fasulya ı -----
Yulaf---,-4.50 

--:;:----

Delice __ . -ı O 
Kuş yemı _ 

,-----ı 

j...;;,su~s~a~m;:.:.. ............ 1_4~-----:-'."-------
Livf'rpol T elgraflan 

24 I 2 I 1940 

Hazır 

~00 Vadeli 1. 81 
Vadeli iti 86 
Hind hazır 7115 
N~vyork 11 1 03 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından ahnmııbr. 

~ --.--, ---;---~. Rayişmark 
ı-;:;F-ra-n7k-,( ;:;F-ra_n_s-ız-:):-----ı 2 95 
-S.-:-te-r';':'li_n _(;''in-g-:i;-:-liz-.'-) ---ı 5 21 
-Dolar (Amerika) ~, 19 
-Frank ( İsviçre) 00 00 
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S 1 f'J E 1'11 A l A R 1 N O A 

! Adana Ticaret ve sanayi OdaS1 

Bilumum füccarlarımıza 
OJamıza kayıtlı tüccarların l 940 yılına ait k aydiyelerioi ~· 

BL AK~\..\\ 

Tur k Si c 1 a .lı 0 ırıın, l .r ı. Arlİ:.11 ı ın ı n Bir ~nht'~C ri olan Guzide E d ibimiz: 

IR?~~~~ N ll1lır d @iQdın~~&tDlril 0 nn 
Sıhi rlı K :ıll'nıi ıden çıkın ,. ... G ·n.; Rt.>jı,öru ııuı: ( F AR U K KENÇ j • in ) 

t 

'· 

\\_,r l\rdl !' inernn\ n A l<lı~ı 

TAŞ PARÇASI .... 

Bu, U c furl. Fılııı ı Kah ı:ı.I ğın önllrıe gcçcbılmek ve l lalkımızın hu 
Guz 1 hl ııi R::ılı:ı.tça !; "re ılrııco;İ içın Birden Gösteı·ileccktiı: 1 Bn 
Rollı rde : ls•n ıbÜI ~chır Ti\ ::ıtro~un l:ın 

r ' 

S U A V i 

SENiYE 

T E O 0 
MEHMET 

____ I, 
SITKI 1 • 

NEVZAT 
Ve Yüzlere Mevlevi· ve Rakkaseler 

....... _. .. am .......................... ..; 
Filmin f>\ usıl,i 1\ ı 1 ı Be.,t knr Art::ıki 'c Knpuçcllı tarafından id:ıre '!dilmişt İr 

ILA\'ETF:'\ : ·ıop K:ıpu S:ıra.)ı ;\\Uzlo;İ Filmi \'c FoX Ju r nnl 
D ll\K T- Bu AKşnnı ıı;ın Al,;ır:ı.,dn loc:ı kalmnmı,.tır. T:ınd :ı s::ıb l malıtndır 

P .. ls arayda ı Tanda 
BugUn 2.30 d a Bugün 2.30 da 

TAŞ PARÇ ~I - V. S. TAŞ PARÇASI - V. S. 

----------~~~~--------------------------------~------ --------. 
lskenderun gümrük Başmüdür -
lüğünden : 

ilan 
1 - lskendt:run Gümrük Müfe ttişl i ği için on dört parça yazıhane ve 

Yazıhane ~il ,. · ı k ligli gıh mef rıışjil yaptın aca tır . 
2 - Buoa ait şa • tna me ve planlar Baş Mudüıiyet satın alma komis · 

yonundadır. 

3 - Muhaı d · - d k ı · d nıneo be e lı beş )UZ o uz ıra ır, 

. 4 - Açık eksiltme günü 11 .Mar t· 1940 Pazartesi günü saat on dört· 
tedır. 

5 - l steklı ı er b 1 · o d' h k · ) t d • f ı çı rıı becle1 ın 0 ye ı uçu temınatı o an o uz O· 

kuz lı ra )'I skendeıun ·· .. ki · B ··d ~ ı ··k · t maları ,. guıııru e rı aşmu ur u veznesıne ya ır • 
6 - Plan l arı g · k · · ı 1 k d •• • .. 0 1n1t·k ve tetk ik etmr- ıstıyen er her gün s en erun 

gumru kl erı Başmu Ütfük l ev~ zım servisıne müracaat edebılirler, 
11459 20- 2s- 1-6 

yetine kadar ödemeleri lazım gelmektedir. 
Bu tarihe kadar ödenmemiş olan kaydiyelc:r cezalı ve ÜÇ 

111 

icra vasıtasiylt- tahsil olunur. 
Odamıza kayıtlı bütün tacirlerin buna göre harektt tyl~1. 

lariyle birlikte ka7.anç vergisine munzam 0/0 2 Oda hissele11
"

1 

1940 Cumartesi gününe kadar Ticaret ve Sa nayı Odası ,tıPt 
mehal yatırmalarını ehemmiyetle ri<:a ederiz. 

17- 21 - 25 

Gayri Menkul Malların 
açık arhrma ilanı 

Bahçe icra memurluğundan : 

Madde: 126 

D. N, 940 - 2 

Açık artırma ile paraya çevri· 
lecek gayri menkulün ne olduğu : 
92613 No. 18 dönüm tarla 

Gayrimenkulün bulunduğu mev 
ki, mahallesi, sokığı numarası : 
3· 4' ı 7 No. Bahçe Çam ici köyü 
kaba incır "Osmana ait. 

Takdir olunan kıymet : füher 
dönümü 7 yedi lira 

Artırmanın yapılacağı yer. gün, 
saat: 29·3 040 Cuma saat 14 de 

1-- işbu gayri menkulün artır-

ma şartnamesi ilan tarihinden 
itıbaren 2 numara ile B a h ç e 
icra dairesinin muayyen numara. 
sında herk~sin görebilmesi için açık 

tır. ilan .fa yazılı olanlardan fazla ma 
lômat almak istiy~nler, işbu şartna 
meye ve 940/2 dosya numarasiylc 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu-

karda yazılı kıymetin yüzde : 7,5 
nisbetinde pey akçasiyle veya milli 
bir bankanın teminat mektubu tevdi 
e iilecektir. ( 124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 

diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 

haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari· 

hinden itibaren yirmi gün içinde ev. 

rakı müsbiteleriyle birlikte memuri 
yetimize bildirmal~ri irabeder. Aksi 

halde hakları tapu siciliyle sabit ol 

dukça satış bedelini 1 paylaşmasın· 

dan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırma· 

ya iştirak edenler artırma şarrıameşi 
ni okumuş ve lüıumlu malumat al· 

mış ve bunları temamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay· 

ri menkul üç defa bağrıldıktan son 

ra en çok artırana ihale edilir, 

Ancak artırma bedeli mu ham · 

men kıymetin yüzde 75 şini bulmaz 

veya satış istiyenin alacağına rüchan 

olan diğer alacaklılar bulunupta be 
del bunların o gayri menkul ile te· 

min edilmiş alacaklarının mecmuun. 

dan fazlaya çıkmazsaen çok artı · 
ranın taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma on beş gün daha temdit ve 

ilan 
Adana asliY 

Hukuk hakif1111 

Adana ikinci orta 
öğretmeni T cvfik kııl 
vekili avukat Lemi er 

bulda Galatada loyüıt 
sa mecmuasından 8 

memuru Vasıf oğlu 
beci oğlu aleyhine İ~ 
boşanma davasının f' 
duruşmasında dava ol 

çıkarılan davetiye ~;. 
dan bahisle iade edı 
vekili mahalli ikameti 

duğundan ilanen tebl 

ve ilanen davetiye tr.~ 
ruşmanında 26 -l..,... 

talikine karar vtrilıll~ 
mnkiir günde gel~ J 
vekil göndermediği 

ktmesine ğiyaberı 

olunur. t7 
11487 

alacağına rüchaoi 

lıların o gayri rıı 

miş alacakları mecıl' 
çıkmak şartiyle, el~ 
ihale edilir. Böyle 

dilmezse ihale y•P' 
talebi düşer. 

6 -Gayri 

ihale olunan ki"1
91 

. 11d' rilen mühlet ıçr 
1 

ihale kararı fesb
0 

..k 
•• ks&"''" 

den evvel en yıJ ıdıJt 
kimsi! arzetrniş 0 ti'. 

ıı.ıt .... ~ 
mağa razı 0 ı.t"'.I 

ı•' veya bulunma •1' 
müddetle artıtrO lif fıt 

ed• 
artı~ana ihale eve~ ·"~ 
dakı fark 'le 1 ~J 
de beşten hesBI' ıı' 

ıY' 
diğerzararla~efll"~V 
kalmaksısın aıt·~ 

· ı olıJf'I 
dan tahsı f,jt 

Yukarıda 1 jc'' 
.h. d Bahçe .J' 

tarı ın e ·ti" . btJ 1 
dasında ıŞ esi 
tırma şart~a~ıJ'' 
cağı itan ° u 
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30

da ASRi SiNEMA 
Bugün ve bu gece 
. 19 4 o 

Mişeller Revüsü 

veda müsameresi 

·bugün vebu 
~<~ geceye mahsus 

büyük program 

8, 30 da 

Ve I< ~ Sahibinin Sesi 
EŞt-tlJFt~~bia Plaklarının Baş Okuyucusu Savan SEMiHA 

ı;;;.STEKAR NEDiMVE ARKADAŞLAR! TARAFINOAN 

ro~ Büyük Konser •st 

rof arn ve numarolar kam ilen değişmiştir 
esör Manyetizor Pangalinin 

- ~ En büyük ve en enteresan nünıarou· 

Sahnede : ( Canh bir atı ) 
gözler önünde bir saniye 
içinde kaybedecektir 

Dikkat: bu numara yalnız 
~ 8 u g Ü •• .. suva r e d e y a p ı la c a k tır ~ t' n gund ·k· 
'~ -=-M Si NA uz 1 1 otuz matinada 
:Z lVı VAR M A H E M T i Y O T R O 
·~v s· YETE HEM PROFESöR p ANGALi 
•· 11 ınanıada . < Loler hardi . . J ı J 

.. tt'J • ' . .. d"" harbe gıdı yor J ( Türkçe r,Jif ul\ 
u un uz ın t. d ' J 

B. . . a ı rı a a · Talebe ve h .:dk~ 1ı zil atlı ırıncı k. ( 
m ev ı . 25 ) İkin C. obifi"~~f?· 6?6~ ~tst 

----...... ............... T tlefon JO nı~ds T .M 
- 25QA. T3M . .,A ., ısr 



Sahife 8 Türksözü 

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

Herboyda OL iVET Ti 

1 

Yazı Makineleri 
R.C.A. 

M ar ·k a 
Radyoları 

Dünyanın en sağlam dayanıklı Gastolin kaynak çu')ukları 

te'minotlı Radyo tamiratını 
Abidin Paşa '° caddesinde 

Muharrem Hilm~ Remo 1 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

Posta kut~u~su:...:.:~6~0-------------------------------------

Sıhhi Dink 
Mart iptidasından itibaren g3yri sıhhi olan dinkleri belediye kararile kapat 
tırılacaktır. Mubrem olan bu ihtiyacı düşünerek ( Mermerli mahallesinde 
ki makarna atelyesi dahilinde) sıhhi bir dink kurdum. Bu dink 10 daki . 
kada bir külek bulgurun kepeğini ınük~mmelen dövdüğü gibi, üyüdür, 
eler, savurur setiyi un çıkarmadan ayırır. 

Küleki 20 kuruştur 
11441 9-30 1 -----------------

1 O J o RADYO MEVSiMiNiN 
. 4 MUVAFFAl<iYETI 

MAR E: L.Li J(cım*ı 

- Relrabet Kahul etmez tlat : 
- Gayet kolay istasyon Bulma tertibatı 
- antıparazıt süzgeçli, dahtır hususi anten 
• YOzclliden fazla istasyon isimleri yazılı bl
- YOk kadran 

itiraz it(l\buı etmez üslünlüfjü hakkında kan~at hasıl 
etmek için r.<ıııesseı:emizl teorlfle bir kere görmenı. 
.rl tavslve ederiz. 

at~\yemizde Radyo tamiratı yapılır 

T ediyatta Kolaylık 
Abidin Paşa C•ddeainde : 

M. Tahsin Bosna Biraderler 
lelgr. Adr. META 

Pekzarif, çok sağlam ve gay~t hassas olan bu 

örüp dinleyiniz . ~ 

gMülhakat ıçın Bataryalı Radyolar• 

anot Pillerimiz de gelmiştir. d, 
Evrendilek Kitabevi - A 

Adana Ha va Kuru
mundan: 

6C-100 Türkkuşu talebesinin 
otobüsle tayyare meydanına nakli işi 
eksiltmeye konmuştur. ihalesi 26 
Şubat Pazartesi günü saat 15 tedir. 
lsteklilerin Hava Kurumuna gelme-
leri ilan o'urıur . 

11474 22-25 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti-

yaç vardır . ldarehanemize n ü 

racaatlan 


