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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 
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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 



Tdcfon:aı:-ı _ADANA 

Tehlike karşısında ---Balkantııar 
konuşurken 

~!_ZAD GÜVEN 

Belg dd ' n nnh konseyi 

ı---Sahip veBaş muharriri ----. 

GlJN'DELlK SIYASı GAZETE 5 Kuruş 

Şelıir meclisinde 
Şehir içme suyunun tahlili-şehir otobüs 
servi~i ve daha bir kaç iş ele alındı 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onaltıncı Yıl - Sayı : 4643 

2 Şubat 940 Cuma 

Umumi meclis 
toplantısında 

* 

le ugun Bnlkan a t 

ra il senelik t l 
)'npraıı.k op nnhsını 

Uzerc topl b ~ ?8.~~ 
o 

Çifte tekerlekli araba
lar h~kkındaki yasak 
kaldırıldı nuyor, Bu b nnmış ulu-

k l ' Utun Avr 
u n1tnı U• . d upanın gözunu 
h •erın e t l ' 

e crrııniyetli bir h. ?P ıyacak kadar 
toplantida; dört Ba~~edir. Çuaku bu 
hattil Mncariıt a anlı nıeınleketin 
A an ve R 1 • , 

"'rupada Pallarn u garıstanın 
.kanlı ihmu k ış olan silahlı ", 

t artısında 1 c 
~ e foayyun dcr-iJ . a acagı va.ıi. 
tehcllur ehn· ı;I se bılc aşa~, Yuka 

ış o acak:'- rı Artık ur. 
.. arlı· , A"·rupada '-

ın eınper 1· Çlıunış olan 
·ı ya ıst ern il · ı e ate~len•it oldu e erın tnhriki 
nıaır.ı§hr. Mut _gunn şUphe kal. 
n· ) ecavıı d l H ı9 eıne "'e istila h ev e erin ge-
bulunınadığı d ırslarıaa h11dud 
öre, ku,.uk a anlaşılrnış oldulh. 
'- ~ ve orta · 11 ""na 
.. bitaraflık!.. nıı etlerin te'-

lla . b .. rının k d"l il ngı İr t en ı erini h 
lı.if' b' ecavUzden k er 
ka~t ır garanti olınad,:rudrnak İçin 

ır. 6 1 a ıtıuhak_~ 
Balkanlar b h 

lu oynıyııcak ip~d ~rpded başlıca ro. 
barıdır, Bu dadı rna delerin nn-

t rnıı elcrde nıu ccnvi.ı devleti . . n ınahruın 
b erın 1 tila 

n u istlkaınete arzuları-
f\lphc etıne l~dr~eç Yöneleceline 

tu ıne' ır B 
n llÇıklılh le ö . \1 Vazi:veti 

•na lıoyu nıilleUe~· r~n Balkan~ ve 
tı§terek tehlike ının ınuhtenıc) Ve 
cleri kad karşısınon b" 

1 •r ırınntık• b' ır e,. 
u korkun h . ı ırşe" olarn 

'Y a ç tc lıkcyi . ,· az. 
c! n'" Çare bu . ıza e l'decek 

d•ynnınnd nıılletlerin birb" . 
an, nyrı ırıne 

aları dc~il b" 1 ayrı bitaraf kal 
" ' ır CJın l . • nıuhtenıel d l e erı, tecavu 1 

aklarını ev etlere ka b ı e. 
Ve a 1 r§ı ir l •aruı kala ra arından . . o • 

• den .)'a 1 cagı tecavuıu h bırısinin 
pı ınıs bir t cp İne b" 

alt harekete ecavuı gibi ır. 
•- ·ı geçcccı.ı . . •.Ya· 
.. , de anlatmalar d crın, knt'i b' 

f'"lL I lr ır 
. 'ı nakika, Balk · 
lletlcrin doğrud nıılı \'e l'una h 

e htiklalleri . nn do~ru.) a h o~ lu 
la~ınaJn nı. alakadnr d ayat 

ınnnı olnc k c en bu 
urlnrı Vardır . n bnıı ihti • 

ıt:ının, di~ . Bır taraftan 11.• laf 
ec.r tnraft B ... ıaca. 

omanyadnn t an ulgnristn 
~ u oprak .. nın 

E.g n nrtık k d" tnlel'leri 
"] t ' en •sini B 1 ' Ve 

' snynn ve B n knnlı L" 
enf aatlnrı b 1 nlkanlarda b ır 

an 1 u unduğuna Uyuk 
lalyanın Balk şUphe olnıı. 

<l:ılı.i ihtitarı nn devletleri 
t arın hnıı· . nrn. 
c :ır.ıu t •nı snıni • 
B e ınerncııi ib· ını su. 

Unda" b k g ı . 
'f ll11a • nş a Türkiye R 
ette b:;~~rııln rnUttcfikl:re oı~:ıa 

,.._. .... anıta o ınası da rnu ır. 
lı.tcdir ınanj ve t hl"k şt~rek bir 

Çok . ŞuPhe .Vok ıc· ı elı göruı. 
n112ılc ıu, lıu 1 

n ola •c halli k mcse e· 
) lllıyacak i l olnycn mum. 
ar \'e l' şerdir l' k 

Una b · 'a at Bnı. 
tı lc.nrşıva L 1 oylu llJemleketler· 

~ u Und ın 
1 nı~dbiş tl'lılike uk.ları mUşterck 
erın hntt h karşı•nndn bu 'l 

.. t Ilı· k mı -
cgoiırn de~f e etlerine tehlikeli 

ıı. butun b de, aklıııelinı hakinı 
ı dnh·1· u davaların halli . 

ı ınc girer, ım. 
Bugunku 

1 • rnUteca viz 41 l a ınctodla d ev etlerin 
kurulalıda~~ ~ du~kUnden. dun. 
tı· t'rı carı ola d 
ır .,ev dcgildir: n an baş. 

( Gerisi u U 
ç QCU sahife de 

• 
İmar birliği 
lağv·oıundu 
Oun umumi meclis valimiz B. 

Faik OstUnUn riyasetinde toplandı. 
ruzn>tmede mevcut meseleler arasında 
bilhassa evvelce teşekkul etmiş olan 
imar birliğinin lUzumsıızluğu.haklunda 
daimi encUmeıı taraflı\dan veril.an ka 
rara dahili~·e vele.Aletinin cevabı Ye 

bir de çifte tekerlekli ara.baların me· 
ni hakkındaki ko.rarın refi için veri
len takrir vard1. 

~celisi içtima halinde 

imar birliğinin lağvi hakkında da 
imi encümen tarafından dahiliye ve· 
kaletine yazılan tezkerenin cevabında 
bu hususta toplantı halinde bulunan 
uwum1 meclisin bir karar vermesi lu 
zumundan bnh$edilmekte idi. Riyaset 
tarafından bu hn~usta uzun boylu iza 
hat verildi. ve vilayet butçesinin bu 
\'ıl vilavetin en muhim işleri b8fında 
~elt:n .}:ol ve mektep d:ıvasmın hnlli 

gayesiyle yapılaca~ı binaenaleyh imar 
birliğinin sapacağı işlerin ikinci dere 
cede geldiği ileri sUruldu. Meclis bu 

Belediye Meclisi azanın ekseri· 
lyetiyle dün öğleden sonra toplandı. 
Ruznarnenin birinri m11ddesine göre 
tehir ic;ıne suyu tablilatına dair konu. 
şuldu 1939 - · d h" · , yılı budçesın e şe ır ıç· 
~e suyu işletme masrafı olarıtk 1000 
ıra lahsisi\t bulunduğu. fakat bu pa· 
tanın h" b" - f d"I • ıç ır yere henuz sar e ı me-
ınış bulunduğundan şehir içme sula-
rının bakı · ı ··k · - -ıne . . erıyo OJı muayenesı ıçın 

saısı harici olarak emek har-
cayan memleket hastahanesi bakteri. 
Yolo~una bıı paradan ücret verilip 
veri 1ınemesi meclise arzedıldi. Söz 
klan azadan Dr. Ahmet Salih Erzin 
suların aceba tahlil mi yoksa muaye· 
ne mi edildiğini sordu ve tahlilin bir 
kimya işi olduğunu halbu ki bak· 
teriyolojik muayenin tahlil demek ol
ınadığını anlattı. Mühendis Ziya Ak· 
verdi : 

- '• Su tahlılleri bu güne kadar 
ancak Avrupada yapılmakta idı· Biz
d~ şirndilik sadece Ankarada yapıla· 
bılıoektedir. Şv halde pek tabii oia· 
tak bir ücret mukabilinde tahlillerin 

Ankarada yapılm11sını teklif edi}O· 
rum ,, dedi. ~iyaset makamı memle
ket hastahanesinde de ancak bakteri
yolojik muayene yapılabildiğ!ni bil· 
dirdi. Kimyager Ahmet Rifat Gül~k 
sözünün sonunu : 

( Gerisi dördüncü sahifede ) ( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Petrol ihtiyacımızı 
romanya karşıhyacak 
Romanya, Almanyaya tesbit ettiği 
miktardan fazla petrol • ver mı yor 

fstanbul : 1 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - ihtikarın önüne geçmek 

üu:rc hük ümetin yaptığı şiddetli ve 

müessir müdahaleden sonra kurulan 

müessest-lerden Petrol Limited şir keıi 
müdürü Vedat Kantoğlu piyasa:'Tlızın 
ga-ı: ve benzin ihtiyacı için bir müd· 
dettenberi Romanyada temaslarda 
bulunuyordu. 

Sovyetler T aypala nehri 
cıvarında da ric'at etmiş 

Sedat Kantotlu bu sabahki 
konvansiyonel trenile Bükreşten şclr 
rimize dönmüştür. 

Petrol Limited şirketinin müdü
rü, Romanyadaki temaslarının netice· 
)erinden memnun garünmektedır . se .. 
dat Kantoğlu, kısaca demiştir ki: 

" - Memleketimizin petrol ve 
benzin ihtiyacı Romanyadan temin 
edileceğinden bir buhran ?l~ası ih
timali kat'iyen mevcut değıldır. 

l.ondra : 1 (Royler) - Neşredi· 
len Sovyct teblitine iÖre, dün yalnız 
hava kuvvetleri faaliyetle geçmiştır. 

Fin tebli~inde ise, Karelide Sov
Y.et taarnııunun püııkiirtüldükü bildi· 
rılmektcdir 

' 
_ ı~aypaJa nehri üstünde Sovyetler 60 
olu bırakarak ric'at etmişlerdir. 

Dokuz Sovyet tan~ ı da tahrip 
edılmıştir. 

t Cephenin diğer noktalarında 
s°:vçu ve keşif faaliy~lleri olmuştur. 

yctıere karoı Fin tayyareleri de 
( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Belçika erkanı harbiye 
reisi istifa etti 

Brüksel : 1 (Radyo) - Belçi}fa. 

ordum erkanı harbiye reisi Genemi 

Feu eubarg jstifa etmiş ve krald:ıo 
ba~ka bir .ı'ıazife tnlep etmiş bu istifa 

si.Yas~ mohafilde buyuk bir :.Urpri~ 
elnrak karfılanmıştır. Erkanı harbiye 

reisliline -general Dikeye derhal tayin 
edil misti r. 

Romenler, bu husustaki teşeb-. 
bfüılerimizi iyi karşılamışlardır. 

Almanların, Romanyada çıkartılan 
bütün petrolleri .alacakları dotru de· 
ğildir· Romanya Almanyaya l'adece 
ticaret mukavelesile tesbit edilen mile 
tarda mal vermektedir, Bundan faz· 
!asını vermi) or. Zaten Romanyadan 
piyıtsamıza mal gönderiliyor. Roman· 
ya sakin bir haldedir. He;:rkes işi gü• 
ciyle meşguldur. Bu memlekett• 
:tenginlikle ve para bolluğuna phit 
oldum. Romanyada bir pJanun CD 

çok dikkatinı; ilışen a budur· 
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Sabite: 2 

IHRACAAT VAZiYETiMiZ 
----------------~~ 

Arpa, pıinç 
ve pamuklar 

latanbul : 30 k. aanl 

Aoadoludan şehrimize fazla mal 
gelmesi yüzünden pirinç fiyatları 
yeniden 3 • 1 kuruşa kadar düşmüf 
tür arpa fiyatları ayni vaziyette 6 
kuruştan 5 kuruı 10 paraya inmiş· 
tir bu vaziyette ecnebi şirketler ıe 
bep olmuşlardır. 

Aralannda eıki elektrik şirketi· 
nin de bulunduğu bu şirketler ser 

mayelerini berıber çıkarmak için şeh 
rimizdeo külliyetli miktarda arpa 
alarak Belçikayı göndermişler bu 
vaziyete röre Anadoludaki müıtah 
lil de lıtanbula çok mal savketmiş 
tir. 

Fakat ıirketlerin bu ihracaab 
devam etmeditinden Anadoludan ıe 
l~n mallar piyasada birikmiş ve fi· 
yatlar da alıcı olmaması yüzünden 
düımüştür. 

Anadoludan son günlerde mev· 
sim icabı fazla av derisi gelmekte
dir. Amerika ve diğer memleketler 
den de fazla talipler varılır. 

Sansar derisinin çifti 45 · 60 
lira tavşan derisinin tanesi 33 kuruş 
tilki derisinin çifti 4 · 6 liradır. 

Bazı tüccarlar yakında memle· 
lcetimizden külliyetli mal alacak olan 
İngiltere Kanada ve Amerika namı· 
na piyasadan fazla miktarda mal 
toplamaktadır muhtelif maddelerin 
fiyatlara yükselıniştir . 

Ziraat bankası da pamuk fiyatla. 
rında nazım rol oynamak üzere A· 
dana havalisinden külliyetli pamuk 
toplamaktadır. 

Bu gün muhtelif memleketlere 
200 bin liralık ihracat yapılmıştır. 

Bu arada İngiltereye fındık, ke 
çikılı, kendir kestane ceviz, Fransa
ya keten lif, paçavra göndeıilmiştir 
yağlı tohumlar üzerinde hariçten 
fazla talip vardır keten tohumları 
10 kuruşa kadar yükselm~ti~ ,. 

Türksözü 2 ~ ~,,/ , 
1 

D ç h o a bero e r 
' ~ 

Dün sis bombaları 
tecrübeleri de yapıldı 

1Parti Vilayet ld~ 
Heyeti toplafl t 

Dünkü Parti Vilayet I~•" ~ 
yeti toplantısına Müf ettişiıdİ' if 
fesör Hasan Reıit Tankut ~ lperitle doldurulmuş 

bu tecrübelerde çok 

Dün cirit meydanında yapılan 
sis bombarı, kaz atma ve gaz te· 
mizleme tecrübeleri büyük bir in. 
tizam ve muvaffakiyetle başarıldı. 

Sabayı dolduran kesif bir halk 
kütlesi, yizlerce talebe, iki bölük 
uker, fabrikacdır, şimendüferciler 
bir çok ötretmen ve mühendisler 
tam bir alika ve merakla, veı ilen 
izahatlın dinleyerek tecriibelni ta· 
kip otmiılerdirl 

izahatları, iperit gazına kar11 na 
sil korunulacatıcım can kulıtı ile 
dinleyen seyircilere bilahare iperit 
elbiselerinin nasıl çıkanlacağı, mas 
kelerin ne su~lle takılacağı göste· 
rildi ve müteakiben patlatılan ilci sis 
bombası saha üzerinde ümid edıl· 
medik kalın sis tabakaları husule 
getirdi, Bu sis içerisinde. gazların 

en tehlikelisi iperitle doldurulmuş 

bir bomba patlatılarak bütün arazi 
ölüm bulutlaıı altında bırakıldı, Tch· 
likeyi, tam techizath gaz arama 
ekiplerine haber veren mıntıka göz· 
cüsü vaktinde vazifesini yapabildi. 
Gaz arama eicipleri ellerindeki va· 
sıtalarla arazi üzerinde gazların cins 
ve nevilerini teşhis ederek o noktala· 
ra flamalar dikti ve gaz temizleme 
ekipleri yetişerek .kireç kaymağı sure. 
dönmek tile hakiki ve ameli bir tarzda 
alınacak bütün tedbirleri göz önü. 
ne serdiler. 

Halkımız için hakikaten istifade 
li olan bu tecrübe talimleri ekiple. 
rin henüz acemi olmalarına rağmen 
cidden muvaffakiyet ve intizamla 
sona erdirildi. 

bombalar patlatıldı 

eyi neticeler verdi 
etmiıtir. Bu toplantıda P•İ.J.j 
memleketi alakadar eden e 
yetli meseleler konuşulmuı "' 

Doktor Muzaffer Lokman feıör B. Hasan Reıit Tınkdl J 
heyetine kıymetli direktifler 
tir • ~ 

Zelzele felaketi münasebetiyle Müfettişimiz bupn Hıtl"; 
felaketzedeleri tedavı '.için Erzincan• bareket edecek ve bir ıydfl 
gitmiş olan Doktor Muzaffer Lok· bir müddet orada kalacaktı'• 
man Şehrimize dönmüştür. Muzaffer • .. _ • 1 

Lokman buıünden itibaren haatalarmı Nahıye mudurlerı ar• 
\ kabule bıılamııbr, yapılan becayişll 
Mansurlu köyünde tekrar .. ; 

h f .f 'l I l ld Pozantı Nabiye Müdür" ~ 
a ı .~e ze e o u y 1 k .1 N·JC.d . Göl'~ a çın aya ı e ı5 enın 

biye müdürü Hamdi Erol 
suretiyle değiştirilmişlr·rdir. 

F ekenin Mansurlu köyünde 3 
saniye devam eden orta şiddetli tek. 
rar bir zelzele olmuş ise de hiç bir 
hasarat vukua gelmemiştir. 

Şehrimize gelen felaket
zedeler başka mıntıkaya 

gönderilm· yecek 

Şehrimiz ilk okull•1J ~ 
teı tbikatlı dersle' 

Vilayetimize mürettep olarak 
gelen felaketzedelerin hiç bir suret 
le başka yerlere gönder il meme· 
lerine dair Baş Vekaletce Vilayeti· 
mize bu hususta yeni bir emir gel· 
miştir. 

Bir kanlı kavka 

fhrahim oğlu lsm~t Kethüda is· 
minde biri Nuri İzci adında bir şah
sı bıçakla burnundan yar.aladığmdan 
yakalanmıştır. 

Evlenme 
Kilişecimiz Bay Rifat ile Bayan 

Maidenin evlenme törenleri dün ya· 
pılmıştır. Tebrik ederiz. 

Adana okulları için kil11 

ve şaı ki Asya tütün ve tüt" 
mevzuları üzerinde yeni ders 
ları getirtilmiş ve Gazi o~ 
gösterilmtğe baş lanmıştır. /, 

Habtr aldığımıza göre 
programlariyle alakadar di~ 
va,,ıtalar1 da peyderpey getı 

~~~han Belediye R) 

ı 

1 

8 
1 

n 

Haber aldığımıza göre allı = 
dettenberi Kaymakamhkç' ~ p 

ten idare edilen Ceyhan ~ ~e 
Riyasetine makine müherıdi fi 1•1 

l. i Ceyhanlı Hikmet Ôzbilerı t• 
miştir. 

· Piyasadan 
ufc.ı k paralar 

Romen 
-------------, 

petrolleri Eski bronz beş ve iki~ 
Son günlerde beynelmilel hadi. 

seter arasında birinci plAndan yer 
almış olan Romen petrollerindir. 

Almanların en büyük ihtiyacı o· 
lan Romen petrolünün müşterileri 

tunJardır-

Aşatıda vereceğimiz liste iki se· 
ne r:arfında Romen petrolünün kimle 

re satdınıı oldu~unu ton itibarile ve 
mukayeıeJi olarak göstermektedir. 

Memleket 1939 da 1938 de 
Almanya ( Avus· 
turya ve Çekos· 
lovakya dahil ) 1200000 999974 

halya 650000 565535 

f ngiltere 500000 571910 
Fransa 250000 330285 

GÜNÜN MEVZUU 

Macaristan 180000 198076 
Belçika 170000 120089 
Yugoslavya 150000 143156 
Oiğ'er memle· 
ketler 1050000 1564365 

ruşluklar ile nikel bir kur-, ( 
ve vergi ve 4iaİr devlet bO' 
kabilinde malsandıkları ,,e •i ıı 
veznedarlığını ifa eden Cü ti". it" 

Merkez ve Ziraat bakal•~d~ 
bulü için tayin olunan a>U • ~ ~~I 
ikinci kanunda sona erıPİf~~ knlc 
vekaleti bu hususta vifiyel f ııak 
den bir timim yaparık bal ıı"! addı 
kadar mukôr baokafır ti~ rnu11 

toplanmış olao bronz be! ~ ~e·( 
çuk kuruşluldarla nikel bıf~ "'.) n' 

ların malsandıklarınca der teke 

k O h rıe tı n ' 
ra amga ve Darp. • iJİ' "eril 
müdürlüğüne gönderılllle~_J it il ı 
malsandıklannda ve re",:.. 

veznadarlığım yapan bs~ 
kabil paralar1n kalmad~JY --i 
merkeze bildirilmesini ı•t 
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1 Dltlınya lhlalb>~ırD~ırö 1 

Tehlike karşısında 

Balkanlılar 
l 

konuşurken 
,,,/ ( Başmakaleden artan ) 

J '----.l!llm---.._--...... 1 ................................ a~~ 
1 

Balkan antantı konseyi ı 
bugün içtima ediyor 1 

Bu Tnziyet k ı so•ra Tur!> ld
; •Evvela parçala 

Jı bete nnmzed l arşısında ayni alı.i-
110' tchlikt' ile L:a o nkn Milletlerin nncnk 

rşı nrşıyn ld' 
tnnn tek fek k ge ıkleri za· 
duşunıncleri krndu dveınete knlkınmayı 
J a ar akı) b anın~, bu .. un sızca irşev O• 

o sana ,. b v 

ca~nı bildikd ' "arın nnn ola-
1 en sonra a . t hl arşı kuvveti . b" ynı e ikeye 

erı ırle d" 
Tenıeti nrhrnı kd ş ırcrek ınuka. 
tur. Hu sur tla an başk.a Çnrc yolı:. 

e e sn~la b" 
şısındn , helt..i d c. ın ır Blok kar. 
rctt kırılarak e, ınUtecnvizlerin ces .. 
l. l . Çnrnnça .. • 
I! Crındcn r tl!ca.,;uz 
t vaz geçrn 1 . pro. 
cıneldir. B ~ e erı de Çok h 

b 1 ugun Balk nıu • 
oy '' nıcınl k 1 anlı Ye T li'll e et erde b" l una 

eye ınnruzdurlar oy e bir tch . 
anla~ıpda t k b" • Eaer arala d 
d·ı e ır 131 k L rın a 

ı erine k 0 nnlind k 
ÖnU d' .nrşı Olan kCStU . e en 
.• ~c ıkılrniyecek 1 nıyetlerin 
)ı bırn~ dııb . o urlar a tehl"k 

a tacıl 1 e-
lllevud a'-"b ve bir r b' 

h ıu ete .. •rcr 
tUp c yokt uırnyacakl 
o) ur. Mut:eca . arına 

nn devletlerin () Tız vnziyette 
ne1c.adnr İııaııılab·; z ve garno.tilcrin 
ınisallerlc .. 1\. ı ece~ini acı f e 

Og~nınj b Tc ~cl 
İtalyanın .ş uluııuyoruz 

SoYyet R vazıyetine gel' . 
Balk 1 usyanıa, ne d Al ınce: ne 

an ara · e illan 
ıır2 • •nnıesini h· b· Ynnın u etıı.ı... . ıç ır 
l b. . ·' eccıı ne şU h sure tlc 

j e ır •slilllya ın .P c yoktur Bcs 

'ıV YUk f"dnkıt 1 ki anı olınak . .' Y· 
, • r ı arı d .. •çın bu . 

.) ehndc oldu~ . a go zc alına•· . et B lk c:.unu ıla d' "' ıu . 
. ". anlıiarın ve Tu n e 'Yor. Fnkat 

rının tehl'k na boyu nı'IJ 1 eye k 1 etle 
Tctli bir toplu! lcarşı saglnnı Tc ku . 
lerini te' . . .u hnliade b" l v
larda l lrnın •Çın İtnlyıın d ır eşn:ıe. 

eıerno . ın n Halk 
8"Çcrek, herh n~ a scvdııs1 nd an. 
let @ibi 'll lkangı Balkanı b·nn vaz 

• on n 1 ır d 
nıcvcud b• n ınilletle . • ev. 

ır t k rı nr 

,I; arninıi ıı ıııı ihtilaf! asında 
surette . nrın haı· . 

B ıstcrnesi • •nı 
IJgUn to ı lazıındı 

j

eti decck K p nnıp Uç ~ r. 
L on~c.)• gun de,•n 
•nn "'c ·r rrıUznkcrel . d nı e. 

Unn b erın en f3 
rupn ihtiları oyu ınillctler· . nf. 
Yetlc:ıini n kknı·şısındak· L •nın Av. c c;ı en 6 

1 "'at'• 
n liyleıfi ı . g sterecek ı \'azi. 

neticenin çı~ rnız 'ekild Ve Yukar. 
nıiz b" ınası, Çok c olncak L· 

ır ey ol teme . ır 
tahakkuk .ı ınakJn be bnnı etti~i· 

eu-cc le ra e h 6 
Faknt bu gn • c. gibi i" r emen 
Zcı:ninin hnzwi C.)•ı tenıin OrUıııniyor. 
rın ulL nnına ı d h· edecek b" 

~ 11u ve n 1 l3 ır 
1 lııiııı bir ncf eınniycti iç· nlknnla. 

•ce olacaktı.. •n Çok ın U. 

' 
ıi ------NEvıAo GOvE,. 

Belgratta yüz elli ecnebi 
gazete muhabiri toplandı 
Londra : 1 (Royter) - Belgrad B l · k d • b · s 

da hummalı faaliyet göze çarpmak· ı e çı a a yenı ır .casu -
tadır 150 ecnebi gazeteci belgrada luk şebekesı 
gelmiştir. Bunlar hep Balkan antan 
tı konseyi müzakerelerini takip için Brüksel : 1 (Radyo) - Belçi 
gelmiştir konsey müı.akereleri ba· kada yeni bir casusluk şebekesi mey 
riciyc vekili Şükrü Saraçoğlu riya· dana çıkarılmıştır. 
setinde cereyan edecektir. Bu şebe~eye dahil dört kişi tev. 

Yugoslavya gazeteleıi baştan ba kif olunmuştur. 
~a antant konsıwi :çtimai mevzuiyle Amerika maliye encümeni 
doludur bu gazeteler Balkan devlet : müzakereler devamda 
!erinin siyasette askerlikte olduğu 
gibi ekonomik cephede de sağlam· 
lalcmak için tedbirler alındıtını ~kay 
dctmcktedir. 

Suriyede altın 
çok pahalı 

Suriyeye gidecek eşya 

Şam : 1 [ Hususi muhabirimiz· 
rfcrı ] - Burada altın fiyatları bir
denbire yiiksddi . Bir Osmanlı altını 
2045 kuruşa kadar fırlamıştır. Su
riye bankası umum müdürü bunun j 
gayri tabii olduğunu ve sarrafların 
oyunun'.lan başka bir şey olmadığını ı 
beyan etmiştir. 

Halbu ki Londra piyasasına gö
re bu altın 16 SO kuruştur. 

Neşredilen bir kararnameye gö. 

Vaşington : l (Radyo) - Ame· 
rika maliye encümeni müzakerelere 
devam etmektedir. Finlandiya ya ya· 
pılacak yardımlar hususunda görüş
meler olmuş ise de henüz bir karar 
veıilmiş değildir. 

Bay Hul ve Çemberlay · 
nın nutku 

Vaşington: (Radyo) ·- Amerıka 

hariciye nazırı Bay Hul Çemberlay. 
nın son nutku çok eyi karşılanmış
tır. 

İı, giliz makamatlnın japon 
hükumetini protestosu 

Şanghay : 1 {Radyo) - Burada· 
ki İngiliz deni:ı: makamatı, İngiliz ban 

dıralı bir vapurun japonlar tarafından 
mevkuf tutulmasını japon hukttmeti 
nezdinde bugUn protesto etmiştir· 

Romanyanın f ürkiye 
felaketzedelerine yardımı 

Türk-Alm:ın 
ticaret paktı 

Ankara : 1 [ Hususi muhabiri· 
mizderı ] - Alınan haberlere göre, . 
AlmcJnya ile hükumetimiz arasında 
7,5 milyon liralı'c hir ticaret anlaş
ması parafe ·edilmiştir, 

Anlaşmaya göre, Almanlar mem 
lıketimizden alacakları m ılları bu· 
rada tesellüm t!decekler ve gönde- ' 
recekleri m!llari da bize Türk güm· 
rüklerinde teslim eyliyeceklerdir. 

AJJaşma 7.5 milyonluk müba· 
dele tamam olunca kendiliğinden 
nihayete erecektir, 

İnğiliz L1beral partisi 
Reisinin bir nutku 

Lo1ıdra : 1 (Royter)- lngili~ 
Liberal partisi Reisi bitarafların müt 
tefikler tarafına geçmesi hakkında 
Çörçil'in tezine iştirak ettiğini bugün 
bir nutukla bildirmiştir. 

Almanyada mücevherat 
sahipleri beyanname 

verecekler 

L1>ndra : l (Royter) - AJm;\n· 
yada herkes sahip olduğu kıymetli 
taş ve altın gibi eşya hakkında hÜ· 

kümele beyanname vermek mtcbu
riyetine tabi tutulmuştur. 

İngilterede yiyecek 
maddelerinin kontrolü 

Londra : l (Royter) - lngiliz 
Maliye Nazırı yiyecek maddeler fi· 
yatla·ının kontrolü projesinin ha
zırlandığını beyan etmiştir. 

Batırılan Alman 
tahtelbahiri 

Londra : 1 (Royter) - B:r Al
man denizaltısının batırıldığına dair 
Çemberlalaynın verdiği haber bugün 
neşredilen resmi tebliğle teyid et· 

u ın u ıni -----
t l llleclis 
op antısınd 

1 re, bundan böyle Suriye Lübnana 
gidecek her türlü ecnebi eşyası 
ruhsatnameye tabidir. Ruhsatname 
si olmayan eşya kabul edilmiyecek
tir. Bükreş : 1 (Radyo) - Roman 

yada Türkiye zelzele felaketzedefe. 
ri için topla an 2,000,000 ley für· 
kiye kızılay emrine gönderilmiştir. 

· mektedir. 

(Bir· · a 
ıncı sahife 

nıutQlca den arıan ) 
•in .} 1 haktı b 

la!, 1 lı ulcı•ak i . . 
ltar"rın nkkındo. d . • ınnr bırlıgi. 

ı ta . nırnl · 
H ııvıp ett· encumenin 

llndnn l, 
lllcsele) sonı n r 
lckli erden hiris· Utnnnıcdeki mUhim 
k ld arabnlnr hı kolan çifte teker· 

n ırıJınnsı t ki' il kındaki ynsn~ın 
naka e •fi 
<ıdd· Sc edileli. 1 ·h ınuznkere ve mu. 

, ıt hntiplcı· -~c ve nleyhde ınUta 
rnunak 1 soz nldı ve 1 
d nşa ar Ynpıld B. Htrnretli 

/ .C•nnı eden b ı. ır snnt kndıır 
rısnsetin tekt·~· mUnnkQ~nlo.r ,otıundn 
telccrlc•ı· ı ı ı•c~c kondu Ve ç"ft 

"' ı Qrnb 1 h ı e ın ek . Q nr nkkındnki 
:ı;erı~ elle k I d I Ynsn-

~er;)d' Jj n ırı mn.,ınn k 
ı. "U.ı:nn d k nrnr • 

.kn lıır "'ey l nıeı c Onusulncnk Ln., 
Y o ınnuığı · · · 

ııu toıılnnnınk " . ıçın pcr~cınbe gU 
zcı e celse tnti} edil rli 

Kont dö Martel için 
dini ayin 

Şam : 1 ( Hususi muhabirimiz 
1 den ) - Vefat eden sabık Surive 

fevkalade Komiseri Kont dö Martel 
için Beyrutta büyük bir dini ayin ya. 
pılmıştır. 

Fransız kuvvetleri muvaf
fakiyetli keşif uçuş ·· 

ları yapdı 

. Paris: (Havas) Garp cephe 
sınde Fransız kuvvetleri dün mu· 
vaffakiyetli keşıf hareketlerinde bu· 
lunmuştur. 

Bu keşif faaliyeti esnasında Al 
man hatlarına girilmiş, malumat 

,.. oplanmıştır. 

Fransada kağıt vesika 
usulüne tabi tutuluyor 

Paris : 1 (Havas) - Fransada 
kağıt bugünlerde vesika u!ulüne ta 
bi tutulacaktır. • 

Eski Avusturya başvekili 
ı-·ransa ordusuna yazıldı 

Paris : 1 (Havas) - Eski Avus 
turya başvekili prens Ştarhhuberg 
Fransız ordusuna girmişt.r. 

Yunan - Fransız anlaşması 
Paıis : l (Havas) - Yunan • 

Fransız ticaret anlaşması dün Pd· 
riste imzalalandı. 

Sovyet-Fin harbi 

( Birinci sahifeden artan ) 

müteaddit keşif ve bombardman ha
reketlerinde bulunmuştur. Beş Sovyet 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Finlandiyanın Londra eiçiliği mü· 
messili gazetecilere beyanatında, Sov· 
yellerin bütün Einlandiya cebheltı in· 
de ~erı püskürtülmüş olduğunu, Man
nerhaym hattının çok daha şıddetli 

hücumlara mukavemet edecek vaziyet 
te olduğunu, Finlandiyaya tayyare 
ve mühimmat verildiği takdirde Sov
yet ordusunun kat'i bir muvaffakiyet
sizliğe mahkum olaccığını. Finlandiya 
zaferi için yaıdımlıırın acilen yapıl
ması şart olduğunu söylemistir. 

Landra : 1 (Radyo) - Ladogo 
ve Pctsıımo şaı kınrla yapılan Rus 
taarrurn püskürtülmüştür. Muhasa· 
mal b şladığındanberi Sovyetleı iu 287 
layyaresı düşürülmbşrür. 
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ASKERLiK BAHiSLERi 

İkiyüz elli kilo 
metreye gülle 

atan top 
Bu bir hayalını yoksa 

hakikatmı? 

Aekerı mUteheaeıslar bOyla bir 
"tepun Askeri kıymeti pek 
az olduOunu söyllyorlar 

/A imanlar umumi harpde 
Parisi bombardıman et· 
miş olan şişman Bertha 

topundan daha büyiik bir top yap· 
mışlardır. Bu 280 milimetrelik bir 
top olup 300 kilogram ağırlığında 
gülleyi 250 kilometre uzağa atmak 
tadar. Bu yeni Bertha topu, Belçi· 
ka Hollanda ve Fransa sahillerin· 
den Londra şehri üzerine ateş ede. 
bilecekmiş. 

Deyli telgraf gazetesinin Brük· 
sel muhabiri, Alman mühendisle· 
rinin uzun zamandanberi imaline 
çalıştıkları bu top hakkında ;u taf. 
si'itı veriyor: 

Topun namlusu 36 metre uzun· 
lu~undadır. Merminin sürati iptida· 
iyesi saniyede 1800 metredir. Top 
70 derece bir zaviyede ateş ediyor 
Mermiler, 11tratosfere varınca, sa 
niyede 1200 metre sür'at ve -45 
derecelik bir zaviye ile seyredecek· 
lerdir. 

Bu noktadan itibaren merminin 
~ boıluta endaht edilmiş gibi saniye· 

de 1200 metre sürati olacaktır. 
Stratosferde mukavemet okadar ha· 
fifdir ki, mermilerin normal havayı 
nesimidekinden beş misli fazla sür 
atleri vardır. Mermi sürati yavaşla
madan ve cazibe kanunlarına tabi 
olmadan evvel stratosferde 200 
kilometrelik bir mesafe katedecek· 
tir. 

Müteakiben toprağa amudi bir 
vaziyette düşüyor. Gres se Bertha 
topunu tasarlamış ve yapmış olan 
mühendisler bu yeni topu da imal 
etmişlermiş. 

Mühendisler, Hitler iktıdar mev 
kiine daha gelmezden evvel, müt· 
tefilclerin ~iman fabrikaları üzerin· 
deki kontrolu kaldırdıtı zamandan: 
beri tetkiklere başlamışlar ve bil· 
hassa Berthanın çapını büyütmt>ğe 
ve bunun içinde 211 milimetrelik 
eıki Ber tha toplarının yapdıkları 
tahribattan daha büyük tahribat 
yapmak için mermileri daha fazla 
infilak maddelerile doldurmaA"a 
~hemmiyet vermişlerdir. 

Yani Bertba topunun çapı 280 
milimetrelik tir. Yeni top, yalnız 65 
dereceJik bir zaviye ile 207- 213 
kilometre uzağa kadar endaht ya· 
pabilecektir. Bu top Cleves1den Bel 
.çilcanın ve Hollandanın, başlıca şe· 
birlerini bambardıman edebilecek· 
tir. Almanlar, Hollandanın yalnız 
Valsheren adasını işgal edebilmiş 

<ılsalar buradan Londrayı Lombar 
dıman edebileceğini iddia ediyor· 
lar, 

Parl• Solr 
.. 

TGıhözü 

Memleket meseleleri 

Kara yollarımızın inşası 
Devletin on beş senedenbt'ri a:ı:im 

ve ısrarla. takip ettiği demiryol prog ~----------
ramı tahakkuk etmiş buyuk zaferle• 

~ 

mi 
zec 

rini idro.k eylemiştir. Bu buyuk mu• 
vaffakiyetten ~onra hukftmet bunun 
kadar muhim ve bunun kadar buyuk 
knra yolu politikasını ana siyaecti çer 
çevesine almış bulunmakta.fır. 

On yıl içinde 1&,000 kilometre yol yepacaıız, 
programın tatbiki ne devlet bUtçeslne, na de 

bı 
mi· 
ler vatandafa bir yUk olmıyacak 

________ _/_ dir 

Bu çok muhim karanda tatbikat 
sahasındaki ilk eseri on yıllık bir 
program çizmek ve projenin mali esas 
larını temin etmek Uzere bir kanun 

projesi hazırlamak olmuştur haber ol 
dığımıza göre nafıa. velıaletimiz 10 se 
nede tahakkuk ettirilmek U:ı:ere bir ~o 
se ve köprüler inşaat programı hazır 

lamış bulunmaktadır program memle· 
ketin iktisadi idari ve askerl ihtiyaç 
ları gözönUnde bulundurulmak suretiy 
le TUcuda getirilmiş ve bu umıııni e· 
saslar dahilinde tanzim olunmuştur. 

On sene içinde mükemmel bir su 
rette yapılacak olan yollar iktisadi, 
idar~ ve asker! bakımlardan rueırıleke 
tin birinci derecede ehemmiyeti haiz 

olan yellarıda Etütler yurdumuzda 
bu çe~it yollarıD 15 bin kilometre u· 
zunluğunda olduğunu göstermi~tir. 

Bugüne kadar vilayetlerin imar 
programlarına adları geçen ve bütçe 
imkanları dahilinde imarına lüzum 
görülen yolların uzunlu~u 44 bin ki-

* 
lometrcyi bulmaktadır. Bu yolların 15 
bin kilometrelık kısmı, bu suretle 
hükumet programına geçmekle mü· 
tebaki 31 bin kilometrelik kısmının da 
tamir suretiyle kullanmıya elverişli 

ha1e getirılmesi derpiş olunmaktadır. 
Bu programa göre her sene 1500 
kilometrelik yol mükemmel şose ha· 
Jine getirilecektir. 

Bu büyük programın tahakkuku 
ve mali hususlarının temini maksadiy· 
le Nafıa Vekiiletimiı: bir de şose ve 
köprüler kanun projesi hazırlamış ve 
Büyük Millet Meclisine takdim olun
mak üzere SaşvekAlete sevkcdilmiş. 
tir. 

Bu proje kanuniyet kesbeder et
mez mevcut şcse ve köprüler kanu· 
nunun yerine kaim olacak ve o tarih· 
ten itibaren 10 ~c?te\ik programın 
tatbikine başlanacaktır. 

Kamın projesi o şekilde tanzim 
olunmuştur ki yurdumuzu 10 sene 
içinde en muntazam Ş(ıselere kavuş-

Şehir Meclisinde 
Şehir içme suyunun tahlili-şehir otobüs 
servisi ve daha bir kaç iş ele alındı 

Birinci sahifeden artan-
., F ahr . ile arz edebilirm ki, bu 

gün Adanada mevcut kimyahaneler 
Ankara kadar mükemmel tahliller 
yapmak kudretindedir ,. cümleleriy· 
le ba~ladı. 

Dr. Rasih ise bu paranın kimya 
tahlili masrafından verilmesinin ye· 
rinde olabileceğini, su işinin memle
ketin en mühim bir işi olduğunu 

meclise anlattı . Neticede Coşkun 
Güven bu meselenin bütçe encü· 
mt-ni tarafından tetkik edilmesinin 
en dogru yol olacağını, bu paranın 
verilmesi şeklinin bütçe encümenin· 
ce tayin edilmesini teklif etti ve 
teklif Ruznamenin ikinci maddesini 
sığır barsaklarından alınan 25 kuruş 
temizleme ücretinin fazla olduğu 
hakkında Vilayet makamından gelen 
yazı teşkil ediyordu. 

Coşkun Güven, verilen karar· 
laı ın sık sık bozulmasının, tarifele
rin zaman zaman tadil edilmesinin 
dai li encümen azalarının t>hil olma. 
dık •mnı gösterebileceğini, bu halle 
• iıı vrtaıfan kaldırılmasını söyleyerek 
sözler ıne şn misalle devam etti: 
"Bir suçlu ~l c.:kcu :,ucuğun kilosunu 
b«" ki 15 kuruşa mal ediyor .. Fakat 
bu sucuğu mamul bir hale getirdik· 
ten sonra kilosunu 60 - 70 ku;u· 
ş~ satarken bu fiyat yükstktir d•· 
miyoruz. Sığır barsakiarından e./vel 
ce 35 kuruş temızleme iicreti a. 
lınıyor~u. Şimdi 25 kuruş alınıyor. 
Bu ücret hiç te çok değildir. işlen· 

memİş bir barsak 10 - 15 kuruş 

bir değerde niçin olmasın? Fakat 
o nesne mamul bir hale getirildik· 
ten sonra 100 kuruş dahi eder". 

Hasan Ataş da Coşkun Güve· 
nin fikirlerine iştirak ederek ibtidai 
bir halde iken pek değersiz olan 
sığır barsağın işlendikten sonra üç 
misli fiyatla pek ali satılabileceği 
ni ve alınan 25 kuruş tt:mizleme 
ücretinin fazla olmadığını iddia ede 
rek bu işin tarife encümeni~e hava· 
lisini teklif etti ve teklif kabul edil· 
di. 

Üçüncü maddede şehir içinde 
işleyen kaptıkaçtı ve otübüslere Ja· 
irdi Reis Kasım Ener: 

- " 1949 Yılında 7. inci ayın
da kabul edilen 3666 Sa) ılı kanun· 
la otobüs ve emsali misillii vasıtaları iş 
l~tmek hakkı belediyelere verilmiştir. 
Şehirdeki otobüslerin iyi bir şekle 
ifrağını ve tiplerinin tesbitioi heye· 
ti aliyenize arz ediyorum,. dedi. 

Belediye hududu dahilinde mu 
ayyen mıntakalara seyrüsefer yapa· 
cak olan ve yapmakta devam ede· 
gelen bu otobfü,Jer hakkında iyi 
düşünerek, iyi hesap ederek bir ka · 
rar verilmesinin gerek memleket ve 
gerekse halen bu işlerle uğraşan 

kimseler hesabına daha faydah ola· ı 
bileceğini mühendis Ziya Akverdi 
ve Vehbi Necib müdafaa ettiler. 1 
Goşkun Güven, her hangi bir şah

sa otobüs işletmek imtiyazı verme~ 

t' 
turacak olan büyük prograro•"dc )'a 
ka tJ ne devlet bütçesine ne y lirn 
tandaşa bir yük olmıyacakt•I'· roİ ol 
buıün yol vergisi olarak al_•;de tığ 
olan paranın tahakkuk şek~ s 
değişiklik yapılacaktır. Bugu"t• ~ 
nen altışar lira olarak atınroak a 
yol parası, bunrlan sonra ~ııt31~ 
ların kazanç nisbetlerine gore r aJI 
edilecek ve on beş liraya kad• ya 
selebi!ecek tir. ,J. li 

Kazancı müsait olanlar, ııırı t 
k~tin bu büyük davasında 0 ~ ın 
liraya kadar yardım ederek ıo 1 

nette buluna bileceklerdir. ~ 
. f ·ı~ l b .J ını 

Oığer tara tan vı aye "· . . 
muhasebelerinin, yol parası ~ ııtı 
almakta oldukları paraların -1. dil 
miktar senede on milyonu ge tef 
tedir. - tamamen yol mevıoll11~1.u 
fı temin olunacaktır. Bu koıf -k 
zonlar on senelik programın ~' 
kuk unu azami derecede kol•Y 
cak amillerdendir. t 

Ôgrendiğimize göre şoll_ 1
.' 

k - ··ı . .ıcs •u opıu er ınşaat programı Y" a 5 milyon Türk lirasına mal oJ~CI! 1, 
Son 7.elzele felaketi roıı" IUr 

tiyle } ol istiıabı nı bi ~ere~İr. 
hissettik. Kışın t.n karlı ve r 
günlerınde baı;tıran felaket b' 
yolları kapamış ve derhal Yi 
imkanlarını selbetmişti. Bu 1 
devletin ve vatandaşların t 
ya ıdı"mına derhal kavuşamıY~ 
oldu. Bugün müjdesini ve 
hükümet programı, bu yüzde11 

büyüklerimiz olduğu halde dıl 
muz elemi ı eselli edebiJece1' 
yetteidr. Yııı 

alları 

... J,ıiye 
Kayıp Asken ve ~ 

Askerlik teı his vesi kari, 
dim suretini alacağımdan t 

bir kıymeti kalmamıştır. dl' 
Hakkıbey köyiill 
doğumlu Oso>~ 

Bayraııı•~~lca 
_____ }/~ııa 

. .,,,topr 
lazımgeldiği zaman bangı ·ti ~n 
rın göz önünde tutulması ;..-~y 
tiğini, Belediyenin ve Adat' va 
işten göreceği faydaları ,,e ~)' 
mel zararları fıkralarla göıti i 
sererek fikirlerini beyaıı et r;.· tnı 
cede bu işde encümenletd'f n 
edilerek ruznamenin bele 

1
f11,fh 

mtuları baremi maddes!P~ ")imi 
Bu işin bütçe encümeo.•Pe oı1•n 
sinin herhalde isabet!~ e.Jil ~ 
söyleyen bu hU!ıusta muh ,ef' t..rna 
Akverdi ve Hasan Ataşı~ ~ zır 
nan teklifleri kabul edifdı ,t~ jtf1 d 
raf bütçesi üzerinde pek ~,il' )aha 
rularak iki memurun ıne c;ii-;,ab 
rinin tastiki kanunlar efJ ~ ~ ila 
verilerek meclis 5 Şubat IJ.,, 
günü tekrar toplanmak 
edıldi. 
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2 $ubat 940 

Mersipde iskan 
işleri faaliyeti 

- -
Mersin · ı (H .. 

ınizd ) · uauaı Muhabiri en - Şehri · 
zede kard 1 • ~.ıze gelen felaket . 

eş erımızın bit .. 
1 bı istirahat ve ihr cum e esba· 

iniştir. Kendilerin:Ya~ları temin edil 
leri muntazaman }'ıy~cck madde· 
dir. tcvZI edilmekte 

t F elikctzcdel · . 
dO .•rdim işle,; hak~:: vazıyetlcri ve 
yl.fimiz Bay B h da, çalışkan va· 

. ur an Tek . h 
o olduıı.u gib" d . crın er gün 

5 ı Yar ırn ı 1 • ·ı d' ığı Halk . ş erı ı e uğraş. 
evın de rn I" 

ltt eden bir h a ~matını rnüra. 
rrıu •rrıri . . tı verınişlcrdir: mıze ftı ıza· 

F clikctzcde karc;l . 
•llük eden b-t.. . cılerırnize ta-

u un ışle · .. 
yapılmaktadır ş h . ". on Plinda 
l"k ' c rırnıze 1 a eh edeler 101 k gc en F e· 
100 kız çocutu 7~dın, 94 erkek, 
llla\c Üzere 371 'k' . ~ıktlc tocukol· 
lede aileye ev t tışlıdır. 42 ft:liket· 

· . u ll arak 1 ıştır. Gelen kard . Yer eştiril· 
\irabatleıi v 'h .cşlcrın her tiirlü 
ilrnictir H c } tıyaçları temin .... 

y • "Psı de Örd- . "' 
flcat ve Yerd d i uklcrı afaka 

. ım an dol · C rıyet hükü- t' . ayı urnhu. ._ &&le ırnıze · 
ıuan duyguları ile rnınnct ve 

Vilayetimize n kd~eıbudurlar. 
ırn itlerine mera a . ı ve •Yni Yar· 
rzda İftiralı: t n~nıyet verici bir 
. c llUtlcyd' V 

'( ız f tliketzedet . ır. ili yeti. 
~ıt51,26t lira 93 kere fırndiye kadar 

"4 . rctiylc baynıev:',~~.Y~r_dırn ctrnclc 
'' r. •4ırı1 ızhar etmiş 

lia1en tali lco . 
de1eriQ ihti l lllıtelerihliz f eliket 

d Yaç •rını t · 
~ n • geceli ründüzlii toıın husu. 

dır. Dcoıişlerd' çahtrnakta· 
ır. -

.. 
ogretirn 

Bu adlı ıne 
Jl•ı çıkını c0ıuın1n 32 . . 
1 • 1 lhr. latifad I' ıncı ıa. 
ıray e dolu olan bu.c ı rneılek ya. 

ye ederiz. Dıecınua}'I ta., 

~ 
Cebeli berek ----, 
kukuk lllaht •sliye ! 

Sıyı : 2S kenıesi l 
Davacı Oı . 

atı k.. .. Dıanıycnın d . 
il oyunden be b egırıl?~l'l 

ah K t er Ali ıı. • aya tarafınd oe •ll B~y 
prakkafa köy .. d an l!!Üdu~ıa'e b 1 

un en fi • Y 
n Ve Üsınan r <>ti acı Otlu Oı 
Yhlcrine ikanı u Ha~ Ôrner 
vaıının cari d c cyfediti alacı.le 
Yhlerden O nrl!Jrnasında ınüdd . 
. ._ •rnan t cı 
•ııtıunetaab o lu Hacı Om 
ı ı bıeçh 1 e 
na ç.kr11ı u bulundutu · 
meşruhat~: ııyap kararına ve. 

D .'1Yap icar anlaşılrnış ve ili 
lllış oldutun~r~ teb!.itine karar ve 
n otlu li on tnuddeialeyh o. 

acı . 
Dıuayycn 1 ıncrın muhakeme 

'A_.rrıa gün.. 0 dutu 23-2 -94() 
ır bulu~ saat 9 da hlahke'Dı de 

ı dak' ~adılı ve bir vekili ınü 
ı gonderm d'ıı.: t k 

a ltlahlc e '•• a dirde bir 
•hında derneye kabul edilrneyerek 
ilan ofun;vaou mahkeme edifece 
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Türle sözü 
Sahife 5 

Mareşal Göring sanayi I / RADYOj 
şefleriyle anlaşamadı 
Tehditler para etmiyor! 

[LE JOURNAL'IN HUSUSi MUHABiRiNDEN) 

Bir lcaç gündenberi Almanyanın 
merkı-zi hükumetinde yüksek sanayi 
şefleri ile lıark istihsalatını yeniden 
teşkilaılandııma işini eline alan Ma 
reşal Göring arasında cereyan eden 
müzakereler bir çok te.şkilatın mev 
cudiyetini ortaya koymuştur . .; 

Bu münakaşalar sarasında yalnız 
varılacak gaveler hususunda, yani 
istibsalatıu ar tırıJması ve harp piya 
salaunın mali vaziyetlt.ri üzerinde 
değil ayni zamanda hükumetin prog 
raıı1ını yapabilmesi için de başvu· 
racağı çareler hakkında ~ muhalefet 
hasıl olmuştur. 

Bu vaziyet kaışısında Mareşal 
Göring'in muhatapları düşünülen bü 
tün tedbirlerin çok açık bir devletçi 
karaktere malik olduğunu görmüş· 
lerdir. Bunun üzerine saı ayi şefleri 
Yeni iktisat umumi .konseyi reisinin 
(Mareıal Göring'in yeni rütbesi bu· 
dur) nazarı dikkatini bu plandan 
dotacak tehlikeli \ie felaketli neti· 
eeler üzerine Lçekmislerdir. 
meacle istihsa . atı a r tırmak yeya 
halk tabakasının verimleri üzerinde 
mali yenilikler yapmak olsun bun. 
laun doturacağı neticeleri nikbin 
bir şekilde düşünmf'mtk icap etmek 
tedir. 

San~yi ~ef Jeri almrnası düşünülen 
tedbirlerin yalnız halk arasında ade 
mi rı .. emr uniyet tcvlıt ~tmcklf" kal· 
rnıyıcağım aynı zaman<la müessese· 
lerin karekterini bou c ıtını ve n: a· 
li durumlarım sarır.c:ıftını da billdir-
rnişlcrdir. Bundan ıı>ı uia işçilerin 
ve müıtabdemlerin ayJıkllcrına ver· 

mele de bir mesele olJcaktır . 
Kaldı lci. sanayi ş: fleri devletin 

büyük mikyasta yapacağı sipariş· 
leri kerşalayacak ~·bar:ı mıddeye 
ınalilc olmadılclırını ayrıca ilave et
mişlerdir. 

Fakat bütün mt:z,.hrelerden 
sonra aan1tyi tefleri ile maraşal Gö 

fla n 
Adaua As1· ' ı i 

alma Komisyo,1\. 
ğinden: 

Satın
~eisli-

1 - 56 ac't-t tevhiy s meri pa 
zarlıkla y,,ptıralıscaıdır. Mı hamrrıen 

rin arasındaki bu fikir taatileri tat. 
min edici bir netice vermemeştir. 
Maraşal sanai şeflerine fikirlerini 
bazan kabul ettirmek için biraz yu 
karadan konuşmağa başlanmış ve 
yeni planın tatbikine muhalefet et
meğe kalktıklau takdirde mallarının 
musadcre olunacağı ileri silrülerck 
sanayi erbabını tehdit etmiştir. 

M11raşaf Göring nasyonaf ıosy· 
ilist rejimin herhangi bir mini k•r· 
ıısında gerilememekle tanınmış ol· 
duğunu ve şimdiye kadar bütün 
minileri yıkmasını bilmif oldutunu 

· bir lcere daha hatırlatmıştır. 
Müzakereler yarım kalmı~tır. Her 

kes bunların devam ed~ceğini ümüt 
etmektedir. Faht hiç kimse bun· 
tarın bir neticeye varmış oldutuna 
nanmamaktadır • 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü kapa· 

h, hava hafif rüzgarlı idı. 
En çok sıcak gölgede 14 dere

ce idi. 

Memur aranıyor 
Çukurova Pamuk ih

racatçılar Birliği Umu
mi Katipliğinden : 

Muamelat amirlifi yapacak bir 
zata ihtiyacımız vardır. 

1 - Hüsnühal varalcaıı 
2 - Diploma· 
3 - Bonservis 
Lazımdır. MuameJat amiri Bir 

litin muhasiplitini de yapacalctar. 
Türle olması, iyi Türkçe bilmesi, mu· 
hasebe usullerine vakıf bulunması 
ve ciddi bir büroyu idare edecek 
ot-riteye malikiyeti şartbr. 

a - Yüksek mektep mezun· 
ları 

b - Yabancı dil bilenler 
Tercih olunurlar. Kendisine ve· 

rilecek ilk ücret 100 liradır. 
lstiyenlerin Adana Ticaret Oda· 

sın-Ja Birlik Umumi Katipliğine ıah 
sen müracaatları 

Not : Tavsiye ile g~lenler red 
olunur. 
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Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Her gUn yalnız kısa dalga 31,7 
m. 9465 .kc/s postamızla neşredilmek· 
te olan Yabancı dillerde Haberler 
saatleri afaAıda gösterilmiştir. 

Jranca Saat 13,00 ve 18,•5 de 

Arapça ,, 13,15 ve 19 .. 15 de 
FransızC'a ,, 18,4-0 Ye 20,15 de 

CUMA - 2 I 2 I 940 

12 30 

12.35 

Program, ve Memleket Saat 
Ayan 
AJANS ve meteoroloji hı· 
berltri 

12.08 Türk Müziti 
13.J0-14.00 Karışık Hafif Müzik (Pi.) 

18,00 Program ve memleket saat 

18.05 

18.SO 

19.GO 

19.10 

19,25 

20.00 

20,ıs 

21.10 

21,25 

22.15 

22.35 

Ayarı 

Türki Müziki : 
Çalanlar: Cevdet ÇaA-la, 

il in okte, Hasan Gür, 
TÜRK MOzfCt 
zeybek ve oyun havaları 
Sadi Yaver Ataman 
Serbest Saat. 
Memleket Saat Ayarı, A· 
JANS ve Meteorolji Ha
berleri 
Türk mibiği : Fasıl Heye 
ti 
Konuşma (Kahramanlık ve 
harp Menkibeleri) 

TEMSiL: 
Tarihten bir sima - Kü· 
çük müezzin Çelebi 
Yazanlar: Ekrem Reşid ve 
Ruşen Kam. 
MOZlK: Türk Müsikisinden 
Parçalar. 
fd are eden: Ruşen Kam 
Okuyanlaı: Necmi Rıza A· 
hıskan - Melek Tokröz 
Mefharet Sağnak - Sema. 

hat Ôzdenses - Azize Tö
zem. 
Çalanlar : lızettin Ôkte -
Cevdet Çatla - Basri Üf
ler. 
Konuşma (Sihhat Saati) 
Müzik : Riyaseticümbur 
Bandosu (Şef: İhsan Kün-
çer) 
Memleket saat ayan A· 
Ajans Haberleri: Ziraat, -

Esham Tahvilat, Kambıyo
Nukut Borsası (Fıyat) 
Müıük : Opera Aryalan 
(Pi') 

23.00 Müzik : Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Y annki Program, ve Ka· 

panış, 

bedeli 141)() lira ilk tc o• •• .ıl! 105 1 
liradır· Pazarlık Adana ası ~rı sa-
tın alına komisyonunda 71 21 9 !f) ı 
çarşanıba günü saat onda yapıla 1 
caktır. 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

hastalarını kabule 

2 - lstekli!eı şartnamesini her 

gü? komisyonda görel.ılider talip- Hergün ır.12ayenchanesinde lerın belli gün \'e saatte teminatj' 
oı akbul•rile birJilı.•e korn!şyona mu· ı baş~amaşıır • 
rıcaatları. 112~5 ı ____________________________ _ 



Sahife:S l ürksözü 

Dünyanın En Büyük Artisti 

lchaıırles Boye_ır Em.:ı;.ı ı. Aınınabeııal 
Sanat Hayatlarının En güzel ve En heyecanlı Fılmi 

olarak yarattıkları Büyük Edip 
( KLOD F ARRER ' in ) Şaheaerl 

.:
11 HARP 

.SAVAŞ. 
T0RKÇE SÖZLÜ fevkalade filmde 

Vatan Sevgisinin insanlar Uzerindcki Buyuk te-;irini, Aşlt Ye ihtiraıın 
i tiraph sahnelerini mUlc.eaamel canlandırm1~lard1r. Bu Buyuk Fila 

Alsaray Sinemasında 
Bu Akşam 

Muıte ' na Sinema Musameresi olarak ıösterilecektir 

İLAVETEN : FokX Jurnal - Son lfavadiııler 
DİKKAT : Localarmız1 evvelden aldırımz. Telefon 212 
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Adana ilkokulları koruma birliği 

• • 
nızamnamesı : 

DÜNDEN ART AN 

'3 - Birliğin Umumi heyeti ve: idaresi : 
Birliğin Umumi heyeti enaz yıld.ı bir lira, en çok yüz yirmi lira ve· 

ren üyelerle birlik başkanlar, birlik şubeleri ba~kanlarından teşekkül 
eder. 

9 - birlik umumi heyeti, her sene Birinci teşrin ayının ilkyansında 
idare heyetinin tayin edeceği bir günde adiyen toplanac:1ğı gibi cemiyet 
azasının f'naz beştebirinin talr.bi ile ve idare h,.yelinin daveti ile her 

zaman fevkalade olarak toplanır. 

10 - Cemiyet Umumi heyetinin toplantısına, üyeler yazı ile çağırılır. 
Ve ayni zamanda içtimadan enaz üç gün evvel içtimaın yeri, günü, saat 
ve ruznamesi iki gazete ile ilan olunuı· ve keyfivet mıhalli hükumete· 
de bildirilir. Birinci toplanışta mutlak ek~eriyet bulunmız:;a toplantı için 
tayin edilen günden bir hafta sonra ikinci toplantı yapılar ve ekseriyet 
aranmak!ızın mevcud üyelerle konuşulrnaği başlanır. 

1 l - Birlik Umumi heyetine şu'lelerin fon gden başkinl ar m~nsup 
oldukları şübelerin bütün üyelerini tems\I ederler. . . 12- Bırlık Umumi heyet toplantısının idaresini açık rey ile seçilecek 
bir başkan ve bir de başkan vekili, zahıt ve yazı işlerini de ayni şekil
de seçilecek iki sekreter idare eder. Başkan Umumi heyet kararlarını 
başkan vekiline ve üyelere. münasip görece~i vasıhlarla tehliğ eder. U · 
mu mi heyet kararlarının bir örneği Kültür dairesine tevdi edilir. 

13 - Birlik Umumi heyetinin yapacağı işler: 
A) idare heyetinin ve mürakiplerin vereceği raporları incelemek. 
B) Hesapları tetkik etmek, uygun görürse tasdik etmek. 
C) Yıllık çalışma protramlarını hazırlamak ve yapılacak işleri tcıbit 

\ 

\ 

~ 2 
2Ş~ 

• 
Muamele Vergisi Kanununun bazı hükünıle 
deği~tirilme~ine ve bu ı.r anuna J?azı hükiıdltet 

eklenmesine dair kanun 

Kanun No. 3766 Kabul tarihi: 5-1 :}!!./ 
, , . .h . 15 ı...-ı9' 
he§rı tarı t: -

Dünden aıtan 

Madde 3 - Ayni kanunun 9 uncu maddesi aşatıdaki şekilde 
ğişti r ilmiştir: 

Mamulatını münhasıran memleket haricine çıkaran sınai ıniit; 
ler için vergi tahakkuk ettirilemez. .J 

Mamulatım kısmen memleket haricine çıkaran sınai miie~. 
için mal müesseseden çıkmadan evvel varidat dairesine aşatıd•~1 

numaralı bendde yazılı malumatı havi olarak verilecek beyennaıııe 
rine vergi tahakkuk ettirilerek trcil oıunur. 

1 - ihracat sınai müesseselerce bizzat veya ihracatçı yabd
1 

misyoncu vasıtasile kendi namına yapılmak yahut memleket içioİ 
ihracat tüccarına sablarak onun tarafından doğrudan doğruY' 
olunmak, 

JI - Varidat dairesine verilen beyanname ile ihraç edilecek 
cinsi ve nevi, mikdarı, satış kıymeti, kapların adet ve ne~i, ihraç 
ğü, ihracatı yapacak tüccar veya komisyoncunun adı ve adresi "' 
catın sınai müessese namına mı yapacağ1ı yoksa ihraç edilmek 
memleket dahilinde ihracat tüccarına mı satıldığı bildirilerek ikİ 
nakliye tezkiresi alınmak, 

III - Nakliye tezkiresi tarihinden itibaren altı ay içinde,, 
_(il) n~maralı bendde yazıl.ı şekilde ihraç edildiğini mübeyyin 
ıdareınnden alınacak ve.sıka varidat dairesince ibraz edilmek 

Kayid ve şartlarile, tecil edilmiş olan vergi terkin ol~nur• 

ilan 
Asliye Hukuk hakim· 

liğinden 

Adananın Yortan mahallesinde 
oturan Şaban oğlu ibrdhim kolatın 
döşeme mahallesinden bııklcal Nuh 
evinde kiracı mahalli ikameti meç· 
hul Dursun kızı ana kız aleyhine 

SONU VAR 

ikame eyledigi ihtar da"/. 
pılan durüşması sonund•~ 
bir ay mühlet zarfında e 
meditinden ihtarın tescili,,., 
verilmiş oldugundan müJJel' 
niyesi zarfında turukunın ~ 

siae müracaat ctmcditi ~ 
hükmün kesbi katiyet ed~ 
olunur. 

Muhterem müşterilerimize 
lskenderunda Şark yağları Şirketi Fabrik 

Rafine edilmiş ~ emsalin" a 
pamuk yağları ve sabunları geldi 

Uygun fiat iyi ve te~iz ~ 
Müıacaat yeri : Sabri Gül, Borsa civarı No. 12 

Deposu : Abidinpaş~ caddesi, Noter sırası. 

·-----------------------ı_ı_3s_ı ________ 3_-~_ıs 
etmek. 

D) Şub~l.erin çalışm~ ~roiram~~rını. inc~l~mek ve onaylaıı>'!/' 
E) Yem ıdare heye tını ve murakıplt!rın ı, ayni sayıda 1 

seçmek. 
F) üyelerin tekliflerini konuşmak ve karara bağlamak. . tifl 
G) Ana nizamnamesinin taJili, bütçenin tasdiki ve cerJJ11e j 

hususlarını da derpiş etmek. • ber:: 
14 - Cemiyetin idare heyetine seçilecek azalann Uınu1111 efl1 

timad ve reylerine istinat etmek şartiyle azalardan ikisi öğret~ ,111 

şi de üyelerden olmak üzere yedi azadan terekküp eder. B«JO '.,.Je 
reyle idar(. heyetine seçilmeleri ve hüviyetlerinin bir hafta içer$' lı' 
hallin en büyük Mülkiye amirine bildirilmesi lazımdır. fdste 
resmi ve hususi işlerde Cemiyet temsil eder. ·ıd,,el 

15 - Birlik idare heyeti kendi arasında bir başkan, bir 
1 

kan bir sekreter, bir muhasip, bir veznedar seçer. 

SONU VAR 



• 
• 

Türk!Oıü 
Sahife: 7 

~ter Suvare A s Rı • 
8,30 da SiNEMA Suvare 

8,30 da 

BU AKŞAM 
Senenin en büyük filmi - Sinemanın en büyük artisti 

liARRy PIERRE 

BAUR · . . RENOIR 

TAçLI 
iLAvereN: 

RiNTiNTiN CASUSLAR 

. 

CA AVAR 

PEŞiNDE 

GELECEI( PROGRAM : 
~ Bu seneni 

rn uvaffak~ en çok ve en büyük 
ı 'Yet kazanan şaheseri 

~ık111a2 sokak 

Telefon: 



!!!!l!!!~S~a~h~ife~8~~~~~~~~~~~~~~~T~ü~rk~s~öz~ü~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~2 Şu~ 
~----------------~ Adana Borsası Muameleleri ~~~~~~~~~~~~-~~ ı Z~aatBankafilkar~filndayenia~~ 

l _____ PAMuK ve ıçoı.A ~---ı' '• M. l
1

AHSIN BOSNA BIP,AoERVı 
KiLO FlATI 1 ı L clNsı E•.. 1 Eii...,. Sahlan Mikdaı 1 il Ticareth~...'11esinde K. s. ., . ..... 

'"· s. Kilo 
00 = Koza 00 .... -Ma. parla fi -so ·- -

• 00 
Ma. temld 00 48,50 

__ K~pa~'.ağı • -44,50 
i:. ~•";;ı mih 47,50 

Klevland . -00 6Ô ___ 

Klevland çiJtidi 4,'25 -1 
YAPAaI 

Beyaz 
1 1 1 Siyah 

ç G T 

~ Yerli -V emlik. 

• •Tobumhık. o 
HUBUBAT 

. 
1 

Butday Kabnı 1 
• Yerli 4 

1 • Men tane 
Arpa 4.50 
Fasulya . 
Yulaf o 
Delice 
Kq yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 00 1 00 

UN -

Dört yıldız Salih 
ıı.. üç .. • 

1i .;ı Dört yıldız DotruJuk 
~ ı::: üç ! .§ 

,. 
" Simit .. 

~ ~ · Dört yıldız Cumhuriyet = ~ c> üç " " " . 
Simit ' .. 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
1 I 2 I 1940 iş Baukasından alınmıştır. 

PeM Sontbıa 

Hazır 

8~ 
Ur et 

ı-Rayişmark -
Vadeli ı. 7 72 

Frank (Fransız) -2 94 
7 91 Vadeli 111 Sterlin (İngiliz ) -5 21 
7 23 Hind hazır 

10168 
Dolar ( Amerika ) 130 1 19 

Nevyork Frank ( İsviçre ) 00 00 

Her çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar 

Herboyda.OL iVET Ti 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
M a r k a 

1 Ra d y o ı a r 1 
Dönyanın en satlam dayanıklı Gastolin ki\ynık çubukları . 
te'miootlı Radyo tamiratını 

Abidin Paşa eaddt1it1de 
• 

Muharrem Hilmi Rem o 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Ada.a 

Posta kutusu :60 

GÜZEL lJCUZ SAGL~ 
1 - Yerli ve Avrupa Sobaları 
2 - Her nevi karyolalar 
3 - BİZERBA Terazileri 

4 - UNDERWOOD 

5 - FILADELFİY A 

Amerikart J An 

makinel Y• 
tJ ha 

Daktilo masV buı 

6 - ERRQR Kolay 

7 - SAHiBiNiN 
yazı 

~ Sa 
yazma aletle ltib 

Şü 
kr 
Kö 
erk 

SESi 
gramafonları, en yeni plaklar 

8-RADYOLAR a 
lhı 

MARKONi 
iN GELEN 

SPARTON ~ 
•ıç 

MARELL-t ~~ 
Gibi Avrupa ve Amerikanın dört meşh"'ı da 

markasını görünüz ve dinleyiniz -1 
•------- - •ıa 

Keman dersleri ~:~ 
Bestekar Enver Ayas tarafından alafıranga keman derslerille ~•l 

Dteı 
mıştır. 

Adres: Ziraat bankası No : 32 
du 
len 
•ul 

Enver Ayasın {Nazan) isimli şarkılı piyesi çıkmı~tır. edı 

Satış yeri : Sadık Aldatmaz .. ., ) ~i 1 

1 11393 2-4-6-8-10-13-15-?_!., tek -------
Seyhan Vilayeti Vakıflar MüJ' !: 
lüğünden: 
Muhammen 
Bedeli 

Lira 

2000· 

1200 
700 

50 

30o 

Müzayede 
Bedeli 
Lira 

2700 

1325 

Vakfı Mevkii 

l iacı Yunus Hacı Fakı 
ağa 

" " u " 

Cinsi 

Cin1i 

" 
Nalbat o~lu sarı yakup Mescit 

odları 

Abdulkerim Tcpeb•ğ 
Mescidi 

Balcı otlu Yortan 
mescidi 

Mescit 
arsası 

Me11cit 
binası 

fer 
le 
fin 

~-nı:ı 
P er 

Sar 
\'as 
Bcı 
llar 

lır 
letJ 
icf ı. 
lca 
Dıış 

Yukarıda yazılı vakıf gayri menkulerin mülkiyetleri peşi~ j:• 
1 i ' ltı tekrar arlırmata konulmuştur. halelesi S şubat 940 pazarteS _i'lu 

14 tedir. isteklilerin Vakıflar idare11ine muracaatları. 1111-fa, 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Atlana Türkaöıü matbauı 

30 - 2 
r 


