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Avrupada bütün gözler Belgrada müteveccih 

Ba.! kan antantı 
dun iki 

konseyi 
toplantı yaptı 

Bay M 
B etaksas ş··, .. S "'l b" ulgar h'"k"' ve \l~ru araç.og u ırer 
Beı u urnetinin sulhu koruma yolundaki 

rrad . 2 (R 
:•a~tı konı~yı buadyo) .- Balkan 
Pacaktır: 8 lk srun ılk i~r 

arici a an Ant ırnaını 
1 Ye Naın.ları b antı devletleri 

u unmaktadır urarta topla 
Türkiye H. • nmış 

arı · araçoQ-hı B cıye Vek')' -
ibaren ulgaristand 

1 1 Şukrü 
·krü merasimle k a huduttan 
ral n Sııraçotıu Sof arşılanmıştır. 
ö •rnına saray ya garında da 
k:e ivanof, ve B naurı, Başvekil 

n tarafından hayan Köse ivanof 
lfhr. araretıe k ' 
1 . arşılan. 
Preaın Sof 

ulrar 8e Yada tevakkufu 
ek"l' IVe\tili ile t~ eanaıında 

ı ı araımd urlciye H . 
t b' a rar ··1 •rıeiye 

ır iOtÜf - Onund 

- # 

nutukla Bulgarların ve 
samimi arzularını anlattı 

Selanikte zelzele 
Yirmi ev yıkıldı 

Ankara: 2 (Hususi muhabirimiz

den) - Alınan malümata göre dün 

SelAnikde şiddetli bir hareketi arz 
olmuştur. 

•çotıu 8 1 me olwnuıhır Ş a ••mi· 
u rar • ukrü s B lı-

dut i t naıır•arı "· a &an antantı konseyi Reisi Gafenko 
i•t' ı ••yonuna kad tarafından 

Selanik halkı şiddetli bir sotuta 

rağmın evlerinden kaçarak kırlara 

dökülmüşlerdir. Şehirde 25 kadar ev 
yıkılmııtır. Netice hakkında henüz 

malümat alınamamışbr. 

., ır. ar te,y· 
1 edil. 

Bu arada B 1 
a Türk rn1ttbua~ gar matbuat erk&n 

temaslarda b 1 heyeti ile sa . ı 
u unrnust mıaıt 

otlu ile 8 ur. Bayan S 
rü,rnn.-ı •Y•n Köse . a. 

--. eJdır. tvaıaof ta 
Türk· • ıye Har· · 

J•nsına be •cıye Vekil' 

Türkiye istikbalinden 
emin yaşamaktadır 

t:n fi Y•n•tta bul ı. Bulrar 
evko d: her fırsatta una~a~. Köse . Londra: 2 (Royter)- Deyi telgrafın yakın şark muhabiri yazdıtı 
1 YduQ-unu f . ioruşrnekt bır hlakalede, Türkiyedeki millt koruma kanunundan ehemmiyetle bahsetmek· 
•şkan , • aıde ~ . en 

•emre ~c .• cesur Bul iOrdutünü, tedir. Muhabir bu kanunu Türkiye için çok mühim ve istifadeli bulmakta-
duku ~aektıknın saA'lıırn ~:r b mil!etinin dir. Uzun uzun tahliller ,yapdıktan sonra muharrir yazısının son kıııımlaı ın· 
1 ındak' k ekçı · da şöyle demektedir: Türkiyde her amdde mevcuttur. enmiı bul ı anaatın · sı ot. 

lh •en 
1 
undutunu ref ~n kuv"et. Hava kuvvetleri inkişaf etmektedir. Aradaki dostluğu bo1mak için 

edilebild~l\.~' 1ndeki ç~Jı ..... 8
1 
ının ancak yapılan propagandalara Türkiye büyük bir soğuk kanlılıkla gülmektedır. 

ınilletinin 6dıne Türkle; .. ·a.ab~la teınin Muntazam k1:vvetli Ordusu ve Milli Şefi lnönü ile Türkiye istikbalden e· 

1 . e kan· gı ı B 1 • 
Çın bütün 1 Oldux. u gar nun yaşamak tadır. 

t k gayreti · 6urıu b D f ı:.k · h d b e sif edildıQ-ıni erın sulh' unun eyi telgraf muhabiri zelzele elcı etındcn ba setmek e ve u sıra· 
B 1 · soylemi . Yolunda da Milli Şef ismet lnönünün felaket mıntıkalarına yapdığı seyahısldan ve 

u gar Başvek'l' Ştır. bu bölgeler halk tarafından hudutsuz bir sevgi tezahürü içinde karşılanı· atbuaıa beya 1 1 l<öse . 
raço~ıu ile na.!t~ buıurıa;:anof ta şından hararetle bahsetmek1edir. 

eıonuniyet d goruştijkiind k, dos:u --. -

Tiftik ihracatıda 
kontrola tabi 

Ankara 2: (Hususi) muhabirimiz
den ) - lcra Vekilleri Heyeti Tica• 
ret V ek#Uetince hazirlanan tiftik ihra 

catının murakabesine dair olan ııizam• 
nameyi kabul etmiştir. 1 ni'lıın 1940 
tarihinden itibaren yUrUrlUğe girecek 

olan nizamnamenin ihtiva ettıği esasla 
ra göre Turkiyeden ihraç edilecek 

tiftikler ticarette tağşişin meni ve ila 
racntın murakabesi ve korunması bakkua 
daki kanun esa~larına göre httkUme-

tin kontrolune tibi tutulacaktır. Gay 
ri safi 5000 kiloya kadar ~gönderile-

cek numuneler kontrola tAbi tutul· 
aıyacaktır , 

Kontrol yalnız lstanbulda yapı• 
lacak ve ticaret vekileti lazum göre• 
-:egi yerlerde mu·ak•• kontrol mer • 
kezleri ilıdas edebilecektir. niıamna· 
mede tiftiltlerin tunifi numuneleri 
a•balajı, kontrol şekli ve konturo
lnıı icrası niaamnemeyc ayk:rı hare
ket tdealer hakkında yapılacak mu
ameleler ve cezalar hakkıadv hukU•• 
ler yardir. 

Amerikanın Paris elçisi 
Vaşingtona gidiyor 

Paris ; 2 (Havas) - Birleşik A
merikanın Pariı elçisi Ruzvelte iza
hat vermek üzere yarin (buıcün) Ame 
rikaya hareket edecektir. 

Holanda, Danimarka, ln
giliz ticaret görüşmeleri 

. 
Londara: 2 (Royter) - Holanda 

ve Danimarka ticaret heyetleri lngil
tere ile ticari konuşmalara Londrada 
devam etmektedir. iyi neticeler alına
cağı kuvvetle ümit ediliyor. 

1eransı h kk Uydutunu 8 en dolayı 
1 a ında b' ' elgrad 
e bera btr ır Şey sö kon. 

find ' sulhun l Ylemerrı k L e olan 1 orunrn& e . 
r,ııası terrı ç~ •.şrnıılitrın sı hede. 

Fransız başvekilinin 

Gam len ile istişaresi 
japonya ve Avrupa harbi 

i-et rniştir enn:sınde bulundrrıu~Vaffak ol. 
• 5Utı • 

Türkiye H . . u •:thar 
Saraçoğ-Ju dü arıcıye Vekili M 

asalat et . n akşaın Bel Şukrü 
elo-r d mışlerdir ŞMk grada mu 

c; a • u rü · 
•rşılar.rnıgarında büyük Saraçoğlu 

B l Ştır. rrıerasımle 
d 

8 kan A 
a l'ürk' ntanı. ha .. 
tosla" ıy: Haricı"e Vtıkc~1Ye nazırla-

tıc I' :ı e ı i · k 

la 
8cı~rııd a ı arasında b nı arşılıy~n 

r başta iarı ve Ulunuyordu. 
etleri ban baıa BalkŞchrc J<İden yol. 

fdi. l<ar rakıarjYlc a~ ~ntantı dev · 
an A şı arrıa töre . suslu lbir halde 
ıştır ntanıı rnilleıı:'. esnasında Bal-

_J H. rı marşları çalın. 
r: •d alkiln A 

it toplanmıştntantı Bu sabah Belarad 
ırı G f ır . Rom A 6 • 

a engo i . en arıciye Na-
unan Uaş k Çlımaa rıyaset etm' 
a ve ılı y 1 ış, 
rıciye Ncızır ' ugos av ve Türk 

tdır . ı da haz.ır bulunrn 
uş

GünM 
1 un ınev:1u 
rrıayan R 1 u Antanta dahil 

u garıstanın v . 
( Gerısi be . . azıyctidır. 

şıncı sahifede ) 

Paris : 2 (Royter) - Fransız baş 
vekili Dalıtdye mütıef ık ordular baş· 
kumandanı Gamlen ile istişarede bu· 
lunmuştur. 

Sovyetlerin Vaşington 

elçisi Bay Hul ile göruştü 

Vaşington: 2 (Radyo) - Sov
Y.etler birliği Vaşington elçisi Ame· 
rıka harıciyc nazırı Hul ile 45 daki
kl\lık bir görüşme yapmıştır. 

. Müzakeıenin mahiyeti hakkında 
bırşey söylenmektedir. 

Yeni Zelandadan üçüncü 

parti kuvvet geldi 

Londra: 2 (Royter) - y . Z 
land enı e-

- anın iarp cebhesine yardım için 
gondcrdil\.i - - -1 • ıs uçuncu grup asker bu ün 
ngıltereye ayak basmıştır. ' g 

japon başvekili; Avrupa harbi karşısında japonyanın 
kat • bitaraflık politikasına devam edeceğini söyledi 

Mecliste başvekil ve nazırların beyanatları 
Tekyo : 2 (Rayter) - japon me· 

bu!lan meclisi hugUn açıldı. Bu celse· 
de başvekil, hariciye nazırı ve har .. 
biye na21rı Bren natuk söylediler. 
Evvela kUrsU<le yer alan hariciye na 
zırı japon milletinin şarkı Asyada İs· 

tikrarı temin etmeğe çalı~tığını, Sov· 
yet • jnpon ticaret mU:z:ıkerelerinin 

dta•am etıaekte oldu~unu bu konuşma 
lar neticesinde Umitvar bulundugunu 
diğer tarnftı,n lngilizlerlede temnslac 
ynpıldıtını, kczn jnponyn . Amerika 
arasında da bir ticaret bağının yeni· 
den vucudımu temin lazım geldiğini 
bunun içinde çalışıldığını sö,v ll!miştir . 
Mutcakiben harbi.ye nazırı söz alarak 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Zarada şiddetli zelzele 

Ankara: 2 ( Hususi ) - Zarada 
şiddetli zelzele olmuştur. Kaplan kö
yünde 20 ev yıkılmıştır. 

Şarki Karahisarda da hafif ıcf
zeleler olmuştur. 

lzmirde yağmurlar 

Ankara: 2 ( Hususi ) - lzmirde 
şiddetli yağmurlar devam etmektedir. 
Ycğmunın Sinekli heyclanını artırma
sından korkularak tedbirler alın
mıştır. 



Bitaraf devletlere karşı I' m 

Bu~~:~~~~::;~:~;eri 11 Ü ~ h ©1 b Q r 0 <® r ti ~: 
~~q~=~~~d;~ '-B~ı·r·--T~a-r~ı-m~~s-a~·t·ı·ş~-k-o •• o~-~~-P-l-i-n-ö-rl-e·r~~:,~ 
~hazırlığiyle meş~ul gıbı goru: .. 

nüyor. Halbukı, bu harbı _, 

kendisi istemiş ve daha başlarken hı- t•f • k ı Tatoikata yak11J 
zır olduğunu ılan etmişti. Bugün, bü- pera ) } uru uyor 
tün siyasi manevraları ilk maddeye başlanıyor. u1 

sahip olan bitaraf memleketlere karşı· tı il"' 
dır. Gerek lsveç, gerek Romanyaya Türkkuşu idare heye tr! 
karşı olsun Almanya tazyik yaparak Ticaret Vekaleti bir mümessil gönderdi şamba günü muntazarn811 ~ 
petrol ve demir elde etmek isti- hazırlıklarım ve günlük i~Ie~il 
yor. Fütuhat harbine başlamadan ev- Adana ve civarı pamuklarının h tı "" 

maktadırlar idare eye 
vel bir ilk madde harbine girişmiş müsait şartlarla dış piyasalara ihra Adliyede terfiler .,., 
<ribi crörünüyor. k programı hazırlıyarak şı .. J 
o· ,, catmı temin ma sadi)le Ada ada 1 ı '· Niçin? Hitler 1939 eylCılunda har- martesi v~ pazar gün er 
bi çıkardıtı zaman bunu çoıı.tan dü- bir " Tarım Satış kooperatifi,, ku· Asliye ikinci htıkuk hakimi Niyazi den 16,30 8 

kadar plinÖ' 
şünmüş ve hazırlamıştı. Almanya daha rulmasına Ticaret Vekaletince karar ağır ceza azısı Kenan, sulh ceza ha- ,;;/, 
Çok evvelden endüstri seferberli~'ine kı"mı· Nazım, sulh birinci hukuk haki manları ve uçuş yapılın• 

6 verilmiştir. k 
başlamtştı. Bütün fabrikalarını ordu 1ni Cemilin birer derece terfie layık verilmiştir. Planörler An f 
ıçin çalıştırıyordu. iş hayabnı öyle Vekaletçe teıkiline lüzum gö· olduklanna dair teblitat yapılmıştır. mamen gelmiş olduğundaO 
bir şekilde tanzim etmişti ki, daha riilen bu kooperatif bizi hakikaten tebrik ederiz. danında kurulmaktaaırlar 1. lb 
sulh zamanında iken bir harb rejimi sevindirmiştir. Zira, küçük müstah- k 
ile yaşıyordu. Harbe girmek için bü· bu hafta içinde başlıyaı:• 
yük bir detişiklik yapmata ihtiyacı aili kurtaracak yegioe varlık bu Fefaketzedelere kundura dan g-önderileo ötretmeaC _J 
yoktu. kooper,tif olacaktır. Doğrudan doi· b d b l l nın yetiştirdiği Adanalı ~ 

Harbin baŞlang'!çtaki hazırlığının ruya Devletin himaye edeceği "Ta. te erruunm a u unan ar on delikanlı muavinlik ~ 
kendisine bahşettiti muva!~kat üstün · nm Satış Keoperatifi ,. 283 4 sayılı ! Şehrimizdeki zelzele felaketzede G · h ı· iükten istif aJe etti. Prensiplere sadık ençlerın arar et ı . 
olan Alman erkanı harbiyeıinin Polon- kanun mucebince kurulacak ve kü· leri~e hayırseverler kundıra teberru rına nazaran talebe ade~ 
ya harekatını tehir ederek derhal garp çük müstahsilin, fakir köylünün elin- unda bulunmuşlardır. geçece~i tahmin eG.ilmekt., 
cebhe:sinde taarruza geçmeyi arzu den tutarak ona (istihsal krediıi Fabrikatör Mustafa Özgür 20, Sey Türk kuşu binasındaki u 
etmiş bulunması çok muhtemeldir. d b B S f O f 10 '-ti"'· v 

Almanların klasik metodu: evvela e temin edecektir. han me usu ay " a z er , peyderpey tamamlanm•" " 
·en mühim düşman üzerine ani bir Bu kooperatifin büyük maksat- fabrikatör Abidin Ramazanoğlu 10 yare modelciliğine ait ı.tl 1' dyı 
surette saldırmaktı. Fakat Hitlerin hiç ları vardır. Bugün Ege mıntıkası fabrikatör Ôıner Sabancı 10, fabri de tcmamen gelmiştir def dı'ı 
bir askeri malumat ve kıymeti olmı- incir, üzüm vesair müıtahsilleriyle katör S.R. Gi'o1o 1 O, f evfik Kadri tekamül ettikten sonra t•~ 
yan bir inkilabçı olduğu muhakkaktır. ~ır ı o evvela Polonyayı bir yıldırım har- lğdırdaki pamuk müstahsilleri ve Ka Raınazano~lu 13, tüccar Abdullah delcilik kursu da açılac• 
bi ile ezmek istedi. Ôyle zannetmişti- radeniz fındıkçıları bu kooperatifıer Sayar 8, Mustafa Yılmaz 5, Meh- •ı 

ki, bu müthiş darbe karşısında kor- sayesinde bu refahı kazanabilmiş- met pişmiş 5' Mehmet sabuncu 5, 550 balya pi ~ 
ku ve ha'-'ret içinde kalacak olan M h t M 1 (T" ) c Alb ... ' lerdir. Devletin him~yesinde teşek- e me a az uccar .1, er Avrupa derhal önünde eğilecektir. 1 

Bunun neticesi şu oldu: Fransa kül eden, Adana çiftçisinin belini Diyap 5 çift kundurayı kızı aya tes ihracı emri 
ve lngiltere rahatça seferberliklerini doğrultacak olan satış kooperatifi lim etmişlerdir. 
yaptılar, hazırlıklannı ikmal ettiler ve Adanada evvelce ticaret kanununa İlkokul kitaplarını" 
bu suretle, hiç bir üzüntüye duşmeden 
yaşadıkları sulh zamanından iyice ha- göre teşekkül ve iflas eden koope- tetkiki neticesi 
zırlanmamış oldukları harp hayatına ratife hiç bir zaman benzemiyectk, 
geçebildiler. imal hususundaki geri
liklerini telafi ettiler. Ve yine bu su
retledir ki, Alınanya 1 eyh1lda tesli
hatta, teşkilatta ve endüstri sefer· 
berliğindeki kendisine bahşettiği 
avansının üstünlüğünü kaybetti. Bun
dan sonra en kuvvetli olan müttefik
lerdir. 

Almanya bir yıldırım harbinde 
tıliini denemediği için bundan sonra 
devam müddeti meçhul olan bir har-
be mahküm olmuştur. Bu onun için 
bir madunlıktır. Şimdi Almanyanın 
başlıca meşgale ve endişesi ilk İnad
de ve yiyecek tedarikidir. Ve herhal-
de bitaraf devletlere karşı yaptığı 
manevranın sırn da bu olsa gerek
tir. 

lşte bloküsün tesirleri!. 

" Çeteciler ., in bi aman düşmanı, 
köylünün hamisi, desteği olacaktır. 

Bu güzel ve hayırlı teşekkülün 
kuru'uşu işlerine bakmak Üzere, Ti
caret Vekaleti, teşkilatlandırma u· 
mum müdürlüğü kontrolörlerinden 
Bay Şakir Bükerman'ı memur etmiş 
ve mebuslarımızdan hemşerimiz Bay 
Daınar Arıkoğlunu da kooperatifi 
kurmak üzere Adanaya gönderilmiş· 
tir . 

farım Satış Koperatifi, ayni za· 
manda, halen faa'iyette bulunan Pa
muk ihr1catçılar Eirliğine ortak o· 
c;,ktır, 

Bir müddettenberi maarif veki 
!etinde ilk mektek kitaplarının tet· 
kikiyle meşgul bulunan lsmail Hak 
kı Ba!hcıoğ!unun reisliğindeki ko· 

misyon faaliyetine nihayet vermiştir 
komisyon on iki eser tetkik etmiş 
ve bunların hepsinin de müsabaka 
talimatnamesine uygun şartları haiz 
olmadıklarını müşahede ederek red 
detmiştir. 

Milli 
. 

pıyango keşi desi 
Milli piyango kt-şidesi bundan 

böyle her ayın yedinci günü ötle 
den evvel yapılacaktır. • ,. 

Yeni zeland 
, 

Yeni Zeland lliikumeti de felaket 
zedclerimize beş bin luıtliz lirası 
göndermek suretile insani ve a~il var 
hltnı gösterdi. 1 ladi~e içinde ismi 
pek az: geçen bu lıukO.aıeti tanımak 

faydalı olur· 
Yeui Zelat ( Mev Zealnn ) A· 

YUsturyanın 1200 mtl cenup şarkisin
de şimal ve cenup adaları namiyle 
ikiye ayrılan bir toprah: Uzerindedir. 
Buraya ilk dc:fa 1642 de Felcmckle 
scyyalı Abel Tasman, 1769 da. İnıiliz 
seyyah Jomes Kook geldiler. lki ada 
arasındaki bogozı, bn i1<.inci scyrah 
geçti ve bogazn onun adı verildi. 191ö 
den itibaren burava Avrulılor muha
cereti başladı. Ye~rlerine ( Mnorilcr ) 

00N0N MEVZUU 

denilir . . ~a~lam yapıla, uzuıı boylu 
insani nrdır.:Vaktile aralarında hiç 
geçinl'mczlerdi. fnsnn eti bil..: yerle
di. Evvela muhacirleri fena karşıla· 
dılar, iki takaftan kanlar dökuldu 
.Nihn:yeot onlar da Aı'ırupalışlnrtılar, 
kanun ve nizamlara boyun eğdiler. 
Biraz atılgan olmakla beraber kendi 
hallerinrle sakin insanlardır. Yuksck 
buk6met adamları da •.Ye ti;ıtirmege 
muvaft'ak oldular. Yeni Zelfind ndn-

ları, birbirine zıt gUzelliklcrlc dolu
dur. Şinınl adası ayni znınnndn vol
kaniktir. sönmlış yaııar dağlar çok-

tur. Sık sık zezelc olur· 1933 deki 

bir zelzele btıyuk tclefatn ve Naiper 

fChrinin tamemcn yıkılmasına sebep 

olmuştur. Benup adası daha çat;hktır 
daha gUzeldir, körfezleri sık ve şirin 

dir. Buralarda nebatat çok ·inkişaf 

eder. 8 - 10 metre yuksekliğinde 

ve climdidiktir· Yeni Zelindin başlı• 

ca zcnginli~inin en çogu koyun 

sUı· Uleridir. Başlıca ihraratı da yun 

dere ve ettir' Ziranti ilerlemel;e 

başlamıştır. Bu~dayı rekah11f edame· 

diği için bvğday tarlaları ynvaş ya

uaş marnlar haline getirilıııekte dir. 

----------------------------------------~--------------------------------------------------

Adana pamuk ihra<'1~ 
liğine 550 balya için koO 
miştir Bu kontenjirnı P' 
catçılar hir liği umumi 
Zeynel Besim Sun birlik 
ellerinde stoku bu !un•~ 
stokları nisbetinde te~ 
Parti küçük oldutund tİ 
Adana Ziraat Bankası li 
yapacaktır , D 

del' if 
Ziraat miica . M 

teknisyenlil' bt' 
.. dl hıa 

Adana Ziraat mucl~ c 
yon unda çalışan Bay f{e~ '1 
nün ziraat mücadele t; 
ğinde çalışabileceği zir 
!etinden bildirilmiştir. 

Tapu d . . de 
aıresın 

ır 

tı 

·ı hı 
~ .,. 

Seyhan grubu tapu eti J 1 

lüğü kontrol memurlut" fı 
I~ 1 G" ~şh•"' .Al lha ası maaşa umu.. tıf"J 

Bay İhsan Tanülkünurı 1' 
ği Vekaletten Vilarete ' lJ.u 

11"'.ıp 
Su işleri altıncı 

1
,t "' 

şefinin ~tlı 
Su işleri Adana t I] 

mühendisi Bay f-likll'eel~ 
"et 

maaşının 300 lire "d·Ni 
ş·ı •»

asli maaşa tahvil eJı. tif 
kaletinden bildirihtılf 



_ 3 Şubat' 40 

~ Kozanda kadın 
,; yüzü~den cinayet 

Kozan: 2 ( H - A 

rnizde ) K ususı muhabiri· 
" - azıırnızın h k YUnde bir ki · . uca kö 

h şının çok a" d' 
afif olmak üze 'k' 5lr ığerinin 

1 re ı ı ki .. 
anrnasile net· 1 şının yara· 

ıce 'ntn b" oldu. ır cinayet 

~e\ı Ôğrenditimc " 
doğmasına scb ~Ort: hadisenin 
lesidir. cp ır lcadın mesc· 

ıııd Alinin vcrd"ğ· . 
M h ' 1 ıfadc a mut otlu H ye nazaran 
VUrdurn b b asan demirciyi ben 

· b • a aın B k' 
ı r mahalline tiifrnk e ıt Baş hadise 
ıo 2tlmiştir dtm' sıkıldıktan ıoora 

n1.ı ışsedc Bek· b 
-g u Ali Baş t . ır aş ve 
t,hlikeli b" eıwkıf cdiJrrıiş Ha 

ıt Yara ld san 
~eye Yatırılmış ~ ığından hasta 
~ar ısı t f asan de . . 
B . ara ında b d ıtıırçınin 
ekır· k aoın an 

ın arısıda t d . Yaralanaıa 
mıştır. e a .. ı altına 1 

/:\ aın 

t hırsızları 
. Kozan: 2 tutuldu 

rnızdcn ( _ a" ( Hususi nıubab' . 
lllız.ın ır hafta ev ırı· 

aralanlı k" .. vcl kau· 
mcçh. ul tHcr t f oyund,n beş at 

J ıra ından 1 
. andarınarnıı:ın Ça ınınıştır, 

hetıcesind h )'aptıtı tahk "k 
c ırsızlar "' ı at 

aentlt-rinden A. ın "-&dirli ç" 
,,io " A . rif o11.ı ın· 
eO~ e •ıf o~lu H· . 6 u Ramazan 

t .l haYvanların ar ul scyın oldutu ve b 
i Y Ha s anlı k.. .. u 

ı. ıan alile h oyurıden k-
t•or ve b ıraıılırı t l" Urt 

ıraızların Ad es ırn cdild'f 
al Yol aldıkları anla a~aya rnütevtcib•,~ 

,ıır dan Vtk T . şı ınca J k 
' d ı unız Sad' . uman· 

~~ İrrktifi Üzerine t ~~n )'erinde ~i 
len Kaııın v M a ı c memur td' 
aıtlan bozan~ı cvlut onbaşılar hı ı-

~ Koıana . rnıntıkasında t· 
~ cd'I . &ctırrnişlcr h hıtarak 

ı tnış\"rdir. ırsıılar tevkif 
ge Kız erke"'. 

. Kozan: 2 (gı kaçırmış 
rnııd,n ) Hususi ~ h - K •uU ab· . den h. •zanırı t d' . ır ı · 

ır kızı c b c ırı köy-
"" c renk un 

.__ 
1 afsilat şud açırdılcır 

ltOyürıden y Ur: Kozanı . 
da ki d,1 '- Usuf o~ıu .. h n tcdiri 
k •ıtanlı •vıt tnet d 
ıu O 8 1 rıi k- a ın 

urduyu k oyden Meh 
". ı zabıtavA k açırrnıott tnet 

r l J ızın b b v ır. H d' 
ıı Jtt vnj nıq,i Üzt~ •rı:sı tarafında: ~:. 
,11 andarrna kurn frıatı'"• t 
tt~ d anda ı J ' g"ç 

1. urduyu yakaıa rıkığı Mehrn ,"n 
ırn etnıi t' Yara adı· et e 

Durdu· zş ~r • Kaçırıldığı ·~~~Ye tt-s. 

eıe if ded' a ıtada "e adı·· ıa edilen 
e ( M l}'tde "" . 

g.1.1' Mthrnat b . ehmedc b rdıği 
b fnı k en aoı k en ka aç,, rnad M vı ını, 

1 Çırdını ) y ı elım d" 
Je c hıasuıda n d . aşınırı f e ı 
~·~ dilmiştir Urdu b!lbasın~ a:~ lol 
~ M e ını 

e,t ersi1a vaı· ~ E K. r' ısının 
seri ko f verdig"' i 

ı. . n er 
,, •vıersin: 2 (Ll a n s h~r 

Y•rınıdc V . ı-ıu~usi) - D" 
tarih· alınıiz 1" k I un saöt 

1
1 rncv .. 'uı"c orıurı t•ku~ daı e hükuk 

• c. u k ~ amnr· 
'cJ rni~r· orıfcrarı . u safhala, 1 

' 

v ır sırı ıkı · . . 
11ıı • ncısını vn. 

1 Salon t 
' rn k nrnarn f~ a ta idi. rı dolmuş bulun. 

r'~ Brş teyıck 
ıl .u konfeıas alA ~aat dt varn tdt n 

~O ıp edilmiş aka v~ oikkatle ta 
,ı Ur ve çok İstifadrlı ol lf · ınuş 

Halkevind k 
nı rd J oııferanslara d .. 

t!Ctktır, ~ 
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Finlandiya cebhesinde 
hava harbi şiddetli .. 

Finliler son taarruzları da tardettiler 

Londra: 2 (Royter) - Neşredilen 1 
Sovyet tebliğine göre, bir şubatta 
karada hiç bir hadise olmamıştır. Sov
yet tayyareleri Fin askeri hedeflerini 
bombardıman etmişler ve üç Fin tay· 
yaresini düşürmüşlerdir. Diğer taraf· 
tan neşredilen Finlandiya resmi tebli· 
tine iÖre, Karalide yeni bir hadise 
kaydedilmemiştir. Sovyetlerin mütaad
dit taarruzlan büyük zayiat verdirile· 
rek püskürtülmüştür. Diğer cebhelerde 
keşif kollan faaliyeti geniş olmuştur. 

Sovyet tayyareleri Romaniviyi 
bombardıman ederek sivil halka te· 
cavüzlerde bulunmuşlardır. Burada 
tayyare dafi bataryalan tarafından iki 
Sovyet tayyarc~i düşürülmüştür. 

Londra: 2 ( Royter ) - Finliler 
Motorlu kızaklar kullanmata başladı. 

Fin askerleri, t>ir habere i'Öre 
bugün Sovyct topraklarına kadar iter· 
lernişlcrdir. 

Bugün meclisde, Finlandiya Cum
hurreisi Sovyet Rusyaya, şerefli bir 
sulh yapılması için müzakereye hazır 
bulunuldu~unu tekrar etmiştir. 

Almanyada kömür 
buhranı başladı 

Buyüzden mekteplerin 
kapanacağı söyleniyor 

Londra: 2 (Radyo) - Alınan ma· 
lumata göre, Almanyada kömür hkda
nı hüküm sürmektedir. Göring mah
rukat yokluğu sebebiyle mekteplerin 
kapılarını kapamak selihiyetini maarif 
idaresine vermiştir. 

Garp cephesinde vaziyet 

Paris : 2 (Havas) - Garp c~p 
hesinde umumiyetle sükun devam 
ttmtktedir. Ren boyun ia iki taraf 
top<,u ve piyade ateşi teati edilmiş 
1 ir. 

Hollanda heyeti dün 
Rom~dan avdet etti 

Roma : 2 (Stefani) - Birmüd
dettenberi ltalyada müzakereler yap 
makta olan Hollanda heyeti mem· 
ı,ketiııe dönmüştür, 

Lordra : 2 (Royter) - Roma. 
dan Hollandaya dönen Hollanda he 
yeti reisi Roma konuşmaları hakkın 
da beyanatta bulunmamıştır. 

Hususi muhasebe bütçe
leriden pasif korunma 

tahsisatı 

1940 Yılı hususi idare bütçe· 
!erinin tanzimi s1rasında göz önünde 
tutulmak ve Belediye bütçeleri için 
de alakadarlara lazımgelen teblitat 
yakılmak üzere pa,.if korunma ni· 
zamnamesinin 57. inci maddesine 
tevfilCao konması icap eden tahsisat 
milCtadrının geçen dört yıl içinde 
bütçelere konan tahsisatın f'n faı
lasmd~ n daha az olmalDak üzere 
tanzimi dahiliye Vekaletinden Vili· 
yete bildirilmiştir. 

Cumhurreisi, Sovyetlerin gösterdiğ'i 
haşin harekattan ve milletler tarafından 
Finlandiyaya yapılan yardımlardan ve 
Firı ordusunun çalışmasından sitayişle 
bahsetmiştir. 

Mansurlu köyündeki yan
Zelzele bölgesinde ğın dikkatsizlikten olmuş 
tetkikat yapılıyor j 

İngiliz ihracatını arbrmak 
için yeni bir teşebbüs 

Londra: 21 ( Royter ) - lngil~z 
Başveki . i Çenıbfrlayn dünkü beya 
natında, lngiliz ihracatını artırmak 
için yakında bir komisyon teşekkül 
edtcPkini bildirmiştir. 

İngilteredeki mülteciler 
Londra: 2 (Royter - lngiliz da

hiliye nazın beyanatta bulunarak mül
tecilere yardım yapılmaktd olduğunu 
bildirmiştir. 

Alman ınühimmat depo
larında yangınlar çıktı 

Londra: 2 (Royter) -Balda Al 
rnan topraklarında bazı mühimmat 
depolarında irıfilak olduğu zanned ı l 
mtktedir. 

Japonya ve Avrupa harbi 
( Bırınci sahifeden arlan ) 

İ~pon ordusunun Çindc bUJ uk hir nrn 
2.1.) e ~·erle t:itini, Çnnr;·kny·şekin be 
~:nnnh ns1)51z olduğunu mnmııfih Çin. 
lılerden buyuk mukavemet görulduğu 
nu snklıynnııyncn~ını beyan etmiştir. 
Bundo.n sonra başvekil, yeni bir A ... · 
Y~ vucudn getirmek için silahlnnn ve 
mı ilet mancviynbnın kuvvetlendiril. 
mc i hu<ıusu ll'<erinde uzıın bir konu 
mn ynpınıştır. 

Başvekil, Çin hnrckatı bnşlaJıı;ı 
zaman Almnn ve ltnlynn milletinin jn 
ponyayn karşı [;Östcrmiş olduır..• s . p t' . 0 u em 

n 'J ı şukrnnln k:ıydctmis fnkat . 
pony:ı A , h . ın 

. vr ıpn nrbı knr;;ısındn kati 
bıtnrnflık politik ft d 

• , uSlnn cvam edece· 
.,anı beva., t . t• 

~ t: ınış ır. 

Aokaıa : 2 ( Hurnsi n uh~biı i· 
mizden ] Nafia Vtkafeti zrlule 
olan biıtün mıotıkalatda muhtclıf 

cephelerden ctüJlerirıe başlamış bu· 
lunmaktadır. 

Bu maksatla hu mıntıkalara üç 
av ı heyet göndPrilmiştir. 

Bu heyet evlerin nedtn yıkıldı 
ğını, tesbit eyleme ... le, rn kısa bir 
zamanda ve en kolay bir şekilde 
yeniden yapılacak evlerin tipleri ve 
şekilleri üzerinde de tetkiklerde bu 
lunmaktadır. 

Vek al,.t, diğer ta raf tan havala· 
rm müsait bir şekil alması üzerine 
jeolog sismagraf ve şehir mütehaı;· 
sıslarından mürekkep diğer bir he· 
~eti de ulzele mıntıkalarını gön· 
recC'k, heyet, hasarın asgari bir 
hadde indırilme~i için alınması la· 
zımgclrn tedbirlerin nelerden ibaret 
bulundu~unu yerinde müşahede ede 
cektir. 

Bu heyt-tler hazırlıy.ııcakları ra 
porları vekalete verdiktrn sonra 
derhal imar ve inşa faaliyetine geç 
rnek üzere bir kanun pı ojesi hazır· 
larıacak, bu proje meclisin bu içtima 
devresinde goıüşülrcektir. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şeuıimizd'" dün gök )Ü?..Ü ka 

palı, ha va h .. f ıf ı üzgaı ,, ıo i. 
En çok sıcak 1) dert ce ioi. 

1 

Fckeyc bağh Mansurlu köyünde 
bir yanğın zuhur ettiğini ve iki in~ 

san ile altı hayvanın yanğında öldü 
ğunu yazmıştık öğrendiğimize göre 
yaı.ğın dikkatsizlik neti•.:esinde vu· 
kua gclmi~tir. 

Elinde yanan çıra ile samanlığa 
giren Emine dalfpnlığı ve dikkatsiz 
liği neticesi olarak samanlığı tutuş· 
turmuş ve kendisi de alevler aruıt1 
da kalarak hatasını hıyatiyle öde. 
miştir. 

Az ders Saati olan 

Muallimlerimiz 

Bazı meslek mrkttplcrinde muıl
liınlerden bazılarının kanuni miktar· 
dan az ders saati olduğu halde di· 
ğer bazı muallimlerin ilave dersi 
aldıkları görülmüştür, Ma:ırif Veka-
1,.ti bu husu:ıta alakalılara hir tamim 
yapmıstır. Vekald bu· tamiminde 
t'ZCÜ111le şöyle dtmi:'ktf'dir: 

"Bir ö~rctınt ne herhangi bir 
ziimre-dcn ilavt" ders verebilmek içiı• 
okul kadrosunda mevcut ve o ders 
7.Ümrt~si ile ilgili öğrt'tmenler üze-

rindtki ders saatlerınin buna ait kamu· 
nun ilgili nıaddt-sin~ göre dolmuş ve 

buna göre ila' e drrs verilmesi bir za. 
ıuret haline gelmiş bulunmak lazım· 
dır . 

Ôgretm •nler arasında ders tcv· 
zi edilirkrrı ve bazı öğretmrnlere 
i ı ave ders verılmesi ttklıf olunurken 
l u noktanın hı hem• hal gözönünde 
tutulması r ıcat ederim • 
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POLiTiK BAHiSLER 

Lastikli siyaset 

İt. lya, Almanya ve 
Balkanlar .siye.seti 

Frarısız.ca Le. Temps gaz.Ptesi 
rırn Homadaki hususi ·muha
hırı bi tdiri ynr : 

1E5\ oma siyaı;i mabfillcrinin 
~ \ta1hca alakaları Balkaıılar 

meselesi olduğu halde ga · 

~etelcrdc ha aususta hiç bir makale· 
ye tesaduf olunmamakta, lıiç bir fi
kir scrdcdilmemektedir. Bu tun gaze · 
telcr yalnızca Paris, Londra, Berlin, 
Bclgrad ınubabirlerinin gönderdikleri 
uzun mektupları ncşrctmektedirler. 

Fakat yine buna ra&mcn romanya 
mcı;elesi tltalyayı allkadar eden me· 

selder aruındıt birinci plauda hattl 
Macaristan Ye Yugoslayya meselele
rinden dalaa önce gelmektedir. 

Fakat nazarı dikkati celbeden 
bir m«>ıı:cle Tarsa, baogi muhabirinden 
gelirse ıclsiıı butun gazetelerin neşr· 
et•ekte olduğu tnektuplaran İnJiliz -
Fran~ız tezlerine mukabil Alman tez• 
leri müdafaa olunmaktadır. 

Remada inti1"r edea. ıazctelerdeo 
biri ltalya Ye Almanyanın Romen 
i.tila.salAtuun yUzde altmışını, halbaki 
İ•ıiltere ile Fran•anm ancak yUzde 
eııunu saba aldı&••• ortaya koymak· 
tadır. 

Diler bir ıazete Almaıı huldime
•ctiniıı Romaııyanın istilı~al1t Ye 

saaayiinc ·dayanmak mecburiyetinde 
olduiunu, UçUncU bir gazete de:Ro· 
maayanın Almanyaya h.crbaoıi bir fC• 
kilde mukavemet ctme-ıinin (madhiş 
birlteblikc teşkil edeceğini yazmak· 
tadarlar. 

Bazı gazetelerde şöyle serlevha· 
lar iÖZe çarpıyor : 

'' Demokrasilerin niyetleri kar· 
ftsında Bukreşin enerjik vaziyeti. ,, 

1 lııtta Hessogero gazete~·i " Ro· 
maayanın Bcrlin tarafından, değil fakat 

Londra ve Paris tarafından tehdit 
edilmekte olduğunu hissettiğini ,, ya· 
:Lıyor . 

Ceyhanda park ve 
mektep inşaatı 
Ceyhan: 2 ( Hususu muhabiri· 

miıden )- Kasabamızda ;yapılacak 

iki parkın ihaleye çıkarıldığı haber 

alınmakla beraber diğer üçü-

nünde tanzimı için icap eden rtah· 

Iİsab meclis kabul etmiştir. Diğer 
taraftan muradiye caddesinin ikma · 

li ve diğer bir caddeninde yeniden 

yapılması işi ihaleye çikarılmıştır. 
Kasabımızda yeniden yapılma. 

11 mukarrer iki ilk okulunda ihalesi 

icra kılınmıştır. Buiki ilk okul yapıldı 
tında cumhuriyet ilk okulunda okuyan 

talebeler bunlarda tedrisatlarma de · 

vam cd.-rek cumhuriyet ilk okulu 

orta okula kalp olunacaktır, 
Seyhan bölgesi bedtn terbiye baş 

kanı Rıza ile antrenör Cevab Dib

lende dün kasabamıza gelerek ata -
kadarlarla temaslarda bulunmuşlar 
ve spor işi üzerinde ıörüşerek 

re11çlerlede hasbihalde bulunmuş. 
Jırdır. Antrenörün her cumartesi 

Geyhana gelerek iençlerimize spor 

muallimliği yapacağı haber alın. 
mıştır. Me · selçuk 

TGı:Caözü 
- -

Almanların Galiçyaya 
yerleşmesi ne gibi bir 

netice verebilir ? 
Belçika ve Hol· ~ 
landada 13.16 Le 
~onkanun buh. 

Temps'd:-ı ıçın vahim b i r 
hadised ir . Şarki 
Galiçyayı i f g a 1 

ranının son sarsıntıları henüz sakin. 
leştiği bir sırada, evvela müphem, 
sonra tamamile teeyyüd eden, iki 
mOhim haber daha geldi: 

Alaıanyanın şimalinde Baltık sa· 
hilleri yakınında. lsvcçin C'"nubuna 
k~ı şı kuvvetler tahşid edilmiştir . Ce
nubu Şarkide ise Alman kıtaları Şıır· 
ki Galiçyaya girdiler. Bunların bir 
kısmı Lvov (lemberg) a yerleşti. 

Almanyaya bilhassa cazib iki he· 
defe doğru olan bu hareketlerin ya
pı11'cağı zaman için. Garp cephesinde 
Hollanda ve Belçikayı dair heyecan
lı haberler çıktılı bir zamanın seçil
mesi acaba istenerek mi olmuştur? 
Bu imkansız ıörüomüyor. 

Almanyanın Romanyayı dogru 
bu ilerleyişinin askeri bakımdan 

muhtemel neticelerini tetkik edelim. 

1939 Alman - Sovyet anlatma· 
sı mucibince Sovyet Rusyaya terke· 
dilen Polonya arazisinin Cenub kıs· 
mına giren Alman kıtalarmın ehem
miyeti hakkında henüz katimah1mat 
yoktur: Bı.:nların. Lvov - Cernıutzi 
demiryolunu islaha memur teknik 
kıtaat olduğu soylendi. Malum olrlu· 
ğu üzere hele Tuna üzerinde seyri· 
sefain buzlar yüzünden kesileli beri, 
Roınanya petrolleri Almanyaya bu 
yoldan gitmektedir. Bununla beraber 
Alman kıtalarınm Rorr.anya hududu. 
na doğru i\~rleyişi, daha geniş bir 
maksatla yapılmışa benziyor. 

Sovyet Rusya hudutlarını Alman 
kıtalarına açmakla, muhariblerden 
biriyle müphem bir:şekilde beraber 
hareket eden bu bitaraf devlet gibi 
değil, tam man asiyle hakiki bir müt· 
tefik olarak hareke t etm işt ir. 

Bu müşahede siyasi ve askeri 
sahalarda mantıkan mühim neticeler 
do~urmak gerektir. 

Asker! bakımdan Polonya ·-Ro
manya hududunda Almanların bulun
ması evvel! Romanya, sonra Macar· 
istan ve dolayısiyle bütün Avrupa 

e t oa e k 1 e Sovyetıer Besa • 
ıabyaya karşı olan tehdidlerinin dalu 
yakıoa getirmişlerdi. KızıJordu kuv
vetlerinin Dni ester hudutlarına Şark
tan Garba tehditleri Alman kıtaları
nın Şimalden Cenuba hareketlerile 
birleşirse Romanyanın vaziyeti çok 
mütkülleiebilir. 

, Filhakika bıı son istikamet, yo · 
!unu, Doicster'in' Rrut'uQ ve Sereth' 
in müte&elsil çukurlariyle manialan· 
mış bulacak olan bir taarruza çok 
az müeaittir. 

Buna mukabil, Bu1'ovinenin Şimal 
kısmından Cenub islikametınde baş
layan bir taarruz, bu üç nehrin mü
dafaasını düşürür \.·e m übim hiçbir 
tabii minile karşılaşmaz. 

Macaristana ırelince; bu memle
ket AvHturyanın Almanya tardıa
dan ilhak edilmemesinden ve Slovak
yanın işgalindenberi zaten çevrilmiş
ken Alman muhasarasının timdi Şi· 
mali Şarki hududuna doA-ro ıenişle

ditini görüyor. 
Şu halde bu hareket, bir taraftan 

Romanya petrol ve buğdaylarına, di
ğer taraftan Macar buğdayldrına ve 
nihayef Karadcnize do~ru Almanya· 
nın bariz bir ilerleyişidir. 

Almanya bu hareketinin gürültü· 
sünü Hollanda ve Belçikada kopan 
lan fırtına ile örtmüştür. 

Bundan Balkanlardaki umumi 
vaziyet ne derecede değişiklik göre· 
cek tir? Sorulacak sual budur. 

Sovyet Rusyanııı mcfruz bir is
tilasına karşı Balkan yarımadası mil· 
!etleri arasında tal:akkvk etmek yo· 
!undaki gibi görünen anlıışma, Av· 
rupanın Cenubu Şarkisinde bir isti· 
Ja hJrb:nde, Almanya birinci rolü 
aldığı takdirde de tahakkuk edecek 
midir? 

Bize (Frar.sızlara) ve müttefikle: 
rimiz lngilizlere ıelincc, bir taarruza 
uğradığı takdime, Romanyaya yar
dımda bulunmağı taa hhüd etmiş b•ı 

unuyoruı. 

Şuursuz Propaganda 
Avusturalya'nın tanınmış gazete· 

ci ve ediplerinden Bay Charles R. 
Beli 11gazetecilik ve edebiyat., hak

kında yazdığı bir makalede şöyle 
der: 

"Gazeteci, ihtimal ki herkesten 

fazla, yalnız bir gün, bir muayyen 

çağ için değil; belki de bütön de· 

virler ve çağlar için söylemiş ve yaz 

mış olan büyüklerden ilhamını alan 

kimsedir .• 
Bu meslekdaşın bu haklı ve ye· 

rinde bulduğumuz mütaleasını nak. 
!ederek, dün yazdığımız bir bahse 

yeniden dönmek, sulhun mabedi ve 

hüriyetin vatanı olau Türkiye'de sin

si ve betb;,ht bir faaliyetle bozgun

cu bir propaganda şebekesi kur mı · 
ya çalışan şuursuz yabancılara bu 
gün de en büyüğümüzün vaktiyle 

söylemiş olduğu bir iki vcciztJ'!n 

ilham alıp telcrar cevap vermek is· 

tiyoruz: 

Propagandanın asrımızda en Ö· 

nemli taarruz ve müdafaa silahların 
dan biri olduğunu kimse inkar ede 

mez. Milli Şefin bundan dokuz sene I 
önce söylediği şu söz bu ehemiycıti 
tebarüz ettirmektedir: 

" ... Muntazam, şuurlu, muayyen 

bir hedef aleyhine tevcih edilen 

propagandanın zaman ile sarsmıya· 

cağı hiç bir kuvvet yoktu. 

Fakat, dikkat ediniz, kencilsine 

ehemmiyet verilebilecek, tesiri bek

lenecek propağar.danın baş vasfı 

"şuurlu" simasıdır. Şuurlu olan her 

şeyin içinde, nihayet (i) leri üzerine 

noktalar koymak derecesinde mü-

... I~ 
3 Şub~ 

_R_A_Dvj 
<: 

Bugünkü Progr•" _:: 
~n 

TÜRKiYE RADYO olfÜt ~in 
POSTALARI TÜRKiYE RAD aan 

ANKARA RADyostJ • İn 
d•ll' l'_lcc Her gUn yalnız kı sa ,dil . 

m. 9.(65 kc/s postamızla oı::f~:;t'Yo 
te olan Yabancı dillerde 
saatleri aııağıda gö.sterilnıiftit· I n 

lrao~a Saat 13,00 Ye ıs,45 1 lu 

Arapça ,, 13,t5 ye 19,~ I t 
Fran11z<'a 13 45 ye g0,9'1 laıı 

" ' l:umarteıi - 3 / 2 I ~liy 
U .30 Proıram, ve Melll~,ı d" 

Ayarı .,J .1 

13.35 AJANS ve metro10 •ı 
beri eri lalı 

13.58 Tlirk Müziai ın 

Çalanlar : Vecihe,(/"* ' 
Erer, Ruşen Kılll• lalı 

Kozan. ~rı 
Mi:tik Riyuel ra 
Bandosu (Şef : lb; d 

21,25 

çer) ,d 
lS.15-15.30 Müıik : Cazb• " 
11,90 Prorram ve ınerol~ 

18.05 

18.40 

18.55 

19.10 

19.'l l 

19.-45 

20.00 

20.10 

20.'25 

21,15 

2!.15 

22.30 

22.30 

o• Şa 
ırr 

Ayarı 

Müzik : Radyo -kestrası 

Konuşma (Yurt 
Sevgisi) 

Serbest Saat. İ o 

Memleket Saar "" ,.~• 
roll vııı. 

JANS ve Meteo t>et 
aterlcri 

TÜRK MÜZIGI ri :~ 
Ça!anfar : HP.kk,' '(I . 
Şerif fçl i. lzzettı" l lllı 
Okuyan : Mcthnı\J Jl 
daş f 7o 

T~rki Müziki : 5,ı J .. 
rı O'. ao 

Çalanlar : Hakkı ~f 
1 Şerif içli, İzzr: din ti 0 

T- k M" ·-· ıqJI be ur uı.ıgı : r- ~k 

küleri ,I' 
Adanalı Aziz, 11t 

cep. ,.fi' ea 
Konuşma (Gün011 dı 

leri) i 
T- k M .. ·~· illa ur uıı5 ı ~ 

Çalanlar : Vecifıt ır-\'a 
ı<•..,' . Kozan' Ruşen • ISQ 

Erer. /de 
MÜZiK : Kü~ülc 
(Şef : Nedi) Aş1'111)' 

•tr,J 
Memleket saat. 'J,~ }'Ac 
Ajans ! :~beri,.~,: "t 
Eh .. . • ·~·~ s au. t ahır:ıa ·•. ,t) 
Nukut Gcrs,.:;ı lrıf ,._ 

Konuşm1' (Ec-ı~b· 
K :\ / 

- Yalnız ıs• Ön 
Pos tas ile) (fl~n 
MCLik : Cazb•~~ e ~ 
( :Jaat 13.00 V ıl' 
Yalnız U1Un- tol 
asile). ~' 

23.25123.30 Yarınki l'roır•"'' 



,__ Şükrüye söıü ke . 
- lmkinı k .••yor v,: 

Ali Al yo , dıyordu R- -
t~n man c,p ıtrhlıt ' uştu-

nde taııdığını .. arını yelek ce· 
O nıtım f ._ ıoyleraeniz. b lk' lJ ' aıı:at ben· e ı 

inanınaın. O d_ı aldattıtına as . 

11'.~kc~idir; Çünkü ~"Y~nın ~n sadık 
,.Jİyor, cnı delı i'İbi Se· 

Bununla beraber .. .. 
n ıadalcatindcn Şukruye bir 
lundutu lcoc bu kadar ernio 
tunu ötrcnd~ıı~~ aldatınakda ol· 
ıı - .. · '· dıtı - tab·- · • uır llatkt il ıın· 

19'liyordu: Upta töyle de . 
' "K nı 

- <>canız. ıizi ld 
~ı bir kadını a atıyor: beınde 
ı Sadiycdir. 1-1:~.. Bu icadını,. İs· 
larında oto .. •ktaın saat "'--

t ınobılınitin b ~ 
o urdutu e . .. - u icadı· 
- vın onund d 

' rozleriniıle - - e t.ırdutu-
' ,... lldak rorurıeniz. k 

..6ı. at dereee . b OCanı . 
~ram ki bir f k. 11

. •klcında ._. 

r: 
acniı dedi1.:1 ır cdınehilirıiniı 1 • 

d "'• aaatt d · 1 

a Ylldıtnn b e a reaini •ta· 
~" y le b' u ev · 
il" " Keçiniz cıvarırıdan 

Acaba? 

Saat dört bu 
Şa1c,Ü)e bildirilen Çata reliyord. 
~rruıunu Yenerned' •drcac ıitınelt 

E ı. 
.. vet o geldikten . 
orleri Nacin· ' bıtaz sonra 

Olllob'\\ . ın ıı:ullandı7. b 
' erı oe,.t' "I uı111i ea\ ... ,vern'-

Y•ııh •pırt e11:tupta ad· 
rtA . Otonıobi\de ~anın Önünde dur 

iki d 0Ca11 yoLt 
e •paı tınand . . .: u Ama 

;1Dobil ya on a ıdı ve otom 
~ eilen o id' .~· yahut da Sadi o 
~ •i . ı ıı:adını alrn ._ .. Ye de 

Jtı. Buna - h •11: uzere ı 
ııt 1 ıup e L gc · 

7&21 ı olanları Yoıı:tu. rrıcktubd 
f 'ordu. n dotrulutu ani 1 a 

ı G . •ıı ı 
.. orıerkcn 1 en d" 

aoyleıncte ka lcocaıına b 
tar . erıe . 

ıonra bund Verılıniıti F yı ,,,, •n va2 • •kat 
' •eye yarardı? R" ~eçti. Söyl 

le, uştu t emele 
A~ ar cdccekr •bii b 
y 1, erşcyj 

Elan inanın le • 
"' ead •ının metresi :, ıstkeıniyordu "' 

ın hak'- ara 0 .. • l\.O. 
J ıı:ında t b•-· 6oıteriltn k 
~•atı ınuv f a .:ıkat a· 

, f~asıta ·ı a ık buldu 0· Yaptır. 
.... sı e b ld · ır k 
P"' ia . . u utu b' ar ada•ı 

mını ve k ır ada ., 
de0 b .. ocasının ia-· . rna, aile 

' u ışı h ... ını 1 - 1 8 . ._ •vale etr oy eme· 
) ""aç .. ı. 
,; Sadi gun IOnra hab 

etre . }'d~· Naci adlı b' er ıeldi: 
sıy 1 ar ırof- -

h • ., orun 
"''•ele 

ktubu " anlaıdınışb 1 
~ini ,az.n kiınac . lllzasaz o'· fakat •ld )alan ıöyle-

.IL - tonıobitı • ~nrnııtı. 
vaund erını S d' 

~J.i...n . e. 2'Örürıee .. 1 •yenin evinin 
'~ lhııtı: hakk·k Ruştiiden ıüphe· 
ıf ~f-kadı"la al~k •tte iıe Rüıtünün 

orferin' 111 yoktu S d' ın .... . ' ı ıyc 
wf Şiik .. 0&4etrcaıydi. 

' 'b· ruye evv I' . 
ı oldu S e ı ıevıncinden del' 

· onra k ı 
•adakalinden .~a11nın aşlcındau 

rıdi kend' . fuphelcnditi iç· 
Ü .. ıaınden utandı ın 
~uk bir hak 1 k · Ne lcadar 
Kocaıında:•:; ~t11ıi1til 

rdj ve h dıle11ıcte k 
eınen 0 ılc arar 

ra •. - ıaın ye le ruıtuye · · • ille ten 
lft açta: 

- Sevgilim, sana bir kabaha
timi anlatacağım. Fakat affedece~i· 
ne söz ver. 

Ve kabahati bir çocuk tavriyle 
gözlerini önüne dikerek her şeyi, ba· 
ıından sonuna kadar anlattı. Sonra 
bir kahkaha atarak : 

- Biliyor musun, dedi, s~nin 
metreain diye gösterilen bu Sadiye 
kimin metrtsi imiş ? 

- Kimin ? 
- Nacininl 
- Hanıi Nacinin? 

- Bizim ıöför Nacinin canım! ı 
Bir kaç dakika sonra Rüştü, ace 

le bir işi olduQ'unu ıöyliyerek solca 
I• çıktı. Fn yakın pastahaneye gi· 
derele Sadiyeye ıu telefonu çekti: 

" Marifetlerini ötrendim. Sana 
son bir iyilik yaptyorum: Şoförüm 
Naciye yot:verdim. Bu sayede bun· 
dan sonra uninle bol bol bir arı-ia 
bulunabiJ,.ccktir. .. ... 
Stajyer Muallimler 

Ders saati dışında da 
okulda bulunacaklar 

Ankara : 2 ( Hususi ) - Kıı: 
ıneılck öt1etmen oku!u mezunların· 
dan kız enstitülerinde ve akşam lcıı: 
sanat okullarında meslek ve atelye 
dersleri öğretmeni olarak müstaki
len ders almış olan stajyerlerden 
haftalık dersleri 28 den a~atı olan· 
lırın yalnız bu derslere girmekle 
IDÜkcllef tutuldukları ve bu gibile-
rin 28 saatten az olmak üzere müı
lci len gösterdikleri ders zamanlara· 
nın harıcinde serbest bırakıldıkları 
yapılan incemelerden anlqılmıı· 
tar . 

Maarif vekaleti bu hususta ali 
kalılara timim yaparak her ne ka
dar stajyerlerin, öğretmenlige geçi· 
rilinneye kadar, müstakillen ders al 
mayıp tecrübdi öğretmenlerle bir
likte derslere girmeleri icabetmekto 
ise de; her yıl yeni okullar açılması 
yen.iden şubeler ihdas edilmesi gibi 
vazıyetler neticesinde beliren öğret· 
men ihtiyacı dolayısiyle bu gibilere 
de müstakillen ders vermek zarureti 
ha51l olmaktadır. Ancak bu durum 

l ıtıjye_rl~~in •eılekte daha iyi yetiş: 
melen ıçın tecrübeli ötretmenler ya-

l nmda ıtaı görmeleri minaaıru tazam
mun etmez. t u sebeple Kız Meı 
Ot .. o. mezunu st•jyerlerdcn der~ 
•~atı 28 den az olanların müstı
kı ilen okuttukları 28 sa.ti doldu
~uncıyı kadar. ger~ k_alan saatlerde 
~rı ~ilı_nrelerıyle ılgıli ve okul mü

durlennan tensip cd,cekleri ötret· 
~enlerle birlikte derse oirmeA-e 
ııp · 6 6 veya 
. anş atelyesi olan okullarda .• 
1cabıoa " b • ıştn 

gore, u atelyelerde çalı _ 
mata mecb ş 

ı bild· . . ur tutulacaklarını 
ır maıtır. 

CHARLES BOYER 
VE 

ANNABELA 

ALSARAV 
81nemeaında 

Düa Akşamdan itilaaren ıöstt'ril
mete haşlana11 Senenin En mÜt'ISİr 

Aık ve F: edakirlık Filmi 

H A R p 
TORKÇE 8GZL0 

Şaheserde Bütün ıeyredealeri 
cezp ve teşhir etmiılerdir 

İLAVETEN : FokX Jurnal -
Son Havadi~ler 

BugUn Z.30 da 
H A R P ( Türkçe ) 

Meşum Kadın {Marie Belle'in temsili) 

lki Buyuk ve Guzel fimd«a 
Mnrek.kep Muntchap bir protramlı 

TAN SiNEMASI 
Bu Ak••m 

Kıymetli Müdavimlerine ,Usel bir 
vakit l'eçirtmelt içiD. laasırlan•ı9br. 

1 
RAMON NOVARRA ' D1D 

Lmsalıi..ı Temsili Muvaffakiyetlcır 

Rckorano Kıran Filmi 

ŞEYH AHMET 
Turkçt: Scı:alu - Şarkılı Yeni Kop.re 

2 
Buyuk Artiıt HARRY PlELLE'in 

Yarattııtı Ht"yt<canlar, ml\ceralar filmi 

İki Yüz~ü Adan1 

Pek Yakında Pek Yak1nda Pek Y~kınd• 

İngiltere krallıtuun de.tiebu •c ihtişamından unmet, Tarihin Altuı 
Yapraklarıadan Kudret, Kanlı ihtiraslarından istirap alan Sanıı~ Guoeıi 

TDrkçe SözlU 

Balkan antantı konseyi 
dün iki toplantı yaptı 

( Bcrinci aahifcdea artan ) 

Metakıııas ve Saraçoğlunun )cıptıtı 

btyınat Bulgariıtanın sulhu korum• 
yolwndaki arzusunu tebarüz ettirmiş
tir . 

Burün dört hariciye naı:m öğle 

yemetini Prenı Polla yemişlerdir. 

Miıakereler ötlerlen ıonra da 
devam edecektir. 

Konferansın iktisadi me~eleler 
için iki yol tak:ibetmesi muhtemeldir. 
Balkanlar arası iktisadiyat& ile Balkan 
laran diter me111lcketlerle ik tısadi 
vaziyeti ~ibi konferansın kat't 
kararlar ittıhaz etmesi ihtimali udır. 
Muhtelif meseleler, ayrılacak komiı · 
yonlarda görürülotcektir. 

Bütün Avrııpa matbuatı, bilhusa 
Fransız ve İngiliz gazeteleri bıtgiin 
toplanan Balkan Antanh konferansı 
mevzuu ile meır"l bulunmaktad ar. 

TUrkçe SUzm 

Şuursuz ~r0pagarda 

( Dördüncü sah fc:ı..ie11 artan ) 

şekilleri vardır. <} ~::.!de gene büyü 
ğümüzün 5 terr.ıı. :J?. t 931 de ıöy· 

lediti bır nutuk tar: çıkardığımız şu 
hiikmü dinleyioız: 

Hakikaıluin h-Klit olunmaam· 
dan ve bakihtlerin anlaşımasandan 
fayda bt"klıytn zihniyet mabzı şer· 
rtir. 

Sulhu oldugu gibi bakikabda İ:r.
zt:ti ntfsimız detecesinde seviyoruz. 
O seb~pl«" fıkramızı milli şefin bun-

dan on bir sene önce ht>pemize td· 

kin 'tmiş olduklara şu veciu ile 
süsliyerek tamamlıyalım: 

Hiç kimsenin iueti n,.fıine dokunmak 
bıtnmdan geçmez. Fakat anlaşılma11 
lazımdır ki meşru mudaf aa vaziye 
tinde kalınca onun :icabatmdan bu 
memleketin ç kinccetini zannetmek 
yanhı bir hesaptır. 

Nurettin •rtan 



Türksözü 

. Su işleri 6 ıncı Şube mühendisliğniden 
Reğülatör sağ ve sol sahillerinde istimlaki takarrür eden gayri menkullerin 3-2-940 tarıhine tes:ıdüf eden cumartesi gürıii ~ 

kararnamesinin 12 nci maddesine tevfikan teslim ve tesellüm muamelesi yapılacağından a~ağıda isimleri yazılı mülk sahiplerinin nıeık 
ve günde mallara başında bulunmalara lüzumu ilan olunur. 

" Reğülatör ,, Sağ Sahil kat'i istimlakine ait 

istimlak edilen 

P. N, Parsel sahibinin ismi g. menkul cinsi semti 

1 Nakip zade veresesi Tarla D. Sekisi 

2 Kimyager Mustafa Rifat 
" " 

" 
,, 

" 
Konglemera 

" .. ., 
" 

Bağ .. 
"Regülatör,, Sol sahil 

istimlak edilen 

P. N. Parsel aahibinin ismi g. menkul cinıi Semti 

1 Saylav Nazmi Toker Tarla Köp.K. Ci. 
la 

" " ., " " 
lb " " " " " 
le 

" " " " " 
2 lbrabim oğlu Bekir " " 
2A 

" 
,, ., " 

,. 
3 Saylav Nazmi Toker ,, 

" 
3A " " " " t• 

38 ,, N " 
,, 

" 
3C 

1 ., 
" " " " 

4 Ahmet Remzi Yiiretir ,, ,, 
4A " " " 

Bahçe " 
48 " " " 

Tarla " 
4C • " " 

Bahçe ,, 
40 " • • tt • 
4E " " • • • 
4F • " " 

,, ., 
4G it " " 

Tarla " 
'4H " 

,. " " tt 

4K • ,. •• Konglemera " 
5 Salih Tarla " 
51\ " 

8abçe " 
58 " 

Tarla " 
5C •• Konglemera " 

Muamele Vergisi Ka!lununun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesine ve bu l< anuna bazı hükümle& 

eklenmesine dair kanun 
K<Mıun So. 3766 Kabul ıarihı: 5-1-1940 

ı\'e§ıi tarihı: 15 -1-1940 

Dünden aıtan 
iptidai maddesi başkasına aid olmak üzere sınai müesseseleı ce 

ücret mukabilinde vücuda getirilen mamulat, sahibi tarafından bizzat 
veya bilvasıta ihraç edilir, yahud doğrudan doğruya ihraç edilmek üzere 
memle-kct içinde bir ihracat tüccarına satılır ise sınai müesseseler tara · 
f ından, mal müesseseden çıkmadan evvel ) ukarıki (il) numaralı bf ndde 
yazılı şekilde varidat dairesine beyanname verilmek ve bu beyanname· 
de malı imal ettiren şahıs veya müessesenin adı ile adresi ayrıca göste · 
rilmck şartile bu mallar için tahakkuk ~ttirilecek v~rgide tecil ve üçün· 
cü hende yazılı hüküm yerine getirildigi takdirde tarkin olunur. 

iV - Yukarıki şartlardan herhangi birine riayet edilmediAi anlaşılır 
ise evvelce tecil edilmiş olan vergiler yüzde on zamla v~ taksit kaydina 
bakılmadan tahsil olunur ancak nakliye tezkiresinin alındığı ayı takip eden 
ay başından itibaren hir buçuk ay içinde nakliye tezkeresinde yazılı ma
h1matın kısmm veya tamamen ihracından vazgeçildiği yazı ile varıdat da 

iruine bildirilirse yüzde on zam olınmaz. · 
SONU VAR 

Seyhan C. Müddei U
m unıiliginden ; 

Adana ceza evinin çatlayan bir 
kısım duvarlarile sıva ve badaaas• 
pazarlıkla yaptırılacaktır. Muhamır en 
bedeli bin liradır. Şartnamesi ceza 

evi Müdürlüğünden parasız verilir. 
talipler 75 lira muvakkat teminat 
yatırarak Olakbuz ve sirkülerile 
9·2·940 Cuma günü saat15 de C. 
Müddei Umumiliği makamında te . 
şekkwl edecek komisyona müracaat· j 
ları. 11367 25-29-3-8 

1 M. 2 nin 

M. 2 kıymeti tutarı 

mikdarı Kur. san. Lira Kur. Mülahazat 
• 

16772.5 .. 00 670 90 
9233.5 5 00 461 67 

10041.5 3 00 301 25 

2965.0 11 00 326 15 

kat'i istimlakine ait 

1 M 2.nin 
M. 2 Kıymeti Tutarı Mülahazat 

mikdarı Kur. San. Lira Kur. 

62603.0 3 so 2191 10 

11600.0 2 oO 2:i2 00 

25880.0 1 00 258 80 

9100.0 1 50 136 59 
52100.0 3 00 1563 00 

2737.0 3 ()() 82 11 
12116.0 1 00 121 17 

21422.5 2 50 535 56 

6,54.0 2 50 173 85 
4964.0 1 5'l 74 46 ~ 

51150.5 3 so 1790 2 7 1 Saz )uıt maktuao (~ 
ı358~.o 5 {)() 679 15 

7816.5 3 50 273 5'.l 1 Masaj tulumba makt--

6509.0 6 00 390 54 
28018.0 5 00 ı:ııoo 90 
8962.5 14 00 1254 75 
5634.5 8 {)() 450 76 

33887.0 3 00 i016 61 
4842.0 3 00 145 26 
2189.0 1 00 21 89 
989.0 3 00 29 67 

7937.5 5 oO 396 87 
5119.5 1 50 76 79 
5448.0 1 00 54 48 ,_; 

hi 
Elbise diktirilecek 

D. D. Yolları 6 ıncı işletme Komisyonund•": : 

~· Kumaşları idarece verilmek üure Konya pansiyonumuz tıte \'c 
için 80 kat elbise ile pijama ve 40 paltonun maa harç dikimi ,çJ~tO ı: 
siltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme, 16-2-940 cuma gunu sı•t 
Adanada işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. "'~ 

Muvakkat teminat 40, 47 liradır. Şcutnameler Niğde, Ko~1~8 
sin istasyon şefliklerine, komüsyonumuza ve konya talebe pan5•1:;1 

za müracaatla bedelsiz görülür. lstelclilerin 940 Ticaret Odası .., 

nüfus tezkiresi ve bu ışı yapabileceklerini gösterir vesaikile 1 1ı 
müracaatları. 11374 2~ -3-8,..... 

'.la y i mühür Zayi nüfus teıl<e 
,1-

Adana Ziraat Bankasının 14· l 2·938 

tarih ve 2276 numaralı çüzdanına 

koymuş olrf uğum tatbik nıühürümü 

kazaen zayi eyledim. Yenisini alaca· 

ğımdan zayi olan mührün hükmü 

olmadığı ilan olunur. 

Halil kızı Elif Ônal 
11397 

of1J~ prı 
içerisinde askerlik r9P t~,_. 

. )'be ~ 
yıtlı nüfus tezkerem• kıt .5~ a 
. . . k d esle• 

nısını çı aracağım an 

mü olmadığım ilan ederiıt1· "'" 
. ıı>' 

Kasapbekır ~iti 
• Ol 

den lbrahırJI t 
tıı11e 6 

doiumlu A 11'9 



8,30 da AS i 
BU AKŞAM 

Bu S 
enenin en güzel 

Nefis Şaheserini 
Gorinne 

ve en 
sunar 

Luch · 
aıre Dugaux 

Annie 

~~lfilç lb>öır ku~ın 
. 9Qırıahn 
ILAY~TEN: 

Rintintin Casuslar 
B .. Peşinde 

1 

birliği 

6- . . . DONDEN ARTAN Bırlığı ternsil cd 
e dotru rnuntaıa .er. Birliğin v 

Türksözü Sahife: 7 

SiNEMA 8,30 da 

Birden 

Canavar 
2 5 o 

mağa talebeyi talebeyi teşvik etmek. 
M) Okulda tasarruf sandığı tesis ve himaye etmek, 
N) Okulda tavuk ve arı yetittirmek için ted~i~ alma~. , 
O) Okulda basit ziraat tecrübeleri yapmak ıçı.n ve~a.ıt_ temı~ ctm~lc 
P) Okulda elişi, dikiş ve ev bakımı ve resim elışlerı ıçın vcsaıt temın 

etmek. 

•tkana vck"'I ın ılcrlcınc e şubelerinin nizamnamede yazılı hede-
,ı ~cın~dar p a et_ eder. SekrctııncBçalışır. ikinci başkan, bulunmadığı zaman 

ara ışle . 1 er ür . 1 • çt~ cıaplar1 ve 1 rıy ~ utra J 0 ış erıne muhasip, muhasebe işlerine 

R) Çocuk velileri ile okul arasın da teması temin etmek üzere müsa· 
mereler ve faideli konfc:ranslar gibi içtimai vasıtalara müracaat etmek, 

S) Kalabalık yerlerde cılan okullara devam eden çocukların kazalar· 
dan korunulması için tedbir almak, 

l ıO le ınccburd ge ccek Yıla ait :~· d~r~ her yıl o yıl içindeki muanıeleieri 
lı7 ur· utçe~ını Umumi heyetin tastikinc ar7.etme. 

- Birlik ve b 
'' lirJik Şubelc . ~u elcrinde kar • . 11

' J _ İlk 1 tının kurtulucı ~rla ıautlak ckserıyetle verilir. '-J OKUida ya .. ı v ve ıda;e5: • 
ut c.ı ı Ço · · 

- Ş:bokuldan ayrılan veı·c~kla~ın velileri bu şubel'°rit1 tah:: üyedir. 
.. ) Ole tlcr kurdukı ı uyeJ.~tcn çıkmış sayılır. 
11 8) ~~•rda~ fakirarı O~llırda aşaA-ıdaki İşleri yaprnağ'n çalı)ır : 

C) ullardaki zıi{ocu lara yemek temin etmek. 
,1-ktı Ükullarc!ak Ç<>cuklara gıda temin etmek. 

e Dı~k. ı Çocukları diılerıoi muayene ettirmek. Ve diı.etine 
E) O kullardaki rnuhta 

~ b... k kullardaki hç, hasta çocukları tedavi ettirmek. 
ottJ ı-•c . mu taç çocuklar lb' 
~ F) Ok a e ısc, ve kundura tcuarik t ullard k' 
. ••ııının a ı muhtaç çocuk! r k 11c· 

· G) 0
1 

tcrnin etmek. a a 0 u ıtaplarını, defter, kalem gibi 
. kulda bir kütü h . 

. ..)agınlcştirrnelc p anc tesıs etmek ve küt- h . - d -
tt' 4 li) Ok . up aneyı gun en gune ' 1 ulda n- ksa 1 
ı.ı ) ç ._ n o an tedris v • • • 

.,.. ocu11;lar için ok ld esaıtını tamamlamak 
J v . u a veya c· . 
t 6 1<)s~t temin ctrnek. ıvarında bir oyun yeri veya oyunlar 
39 1 knlda iyi ve aıhh- . 

) Ü.<ıl bıh;esirı.ı .. a~ ıçme suyu temin etmek 
.ı .. aaç v · ' 

T) ilk okul tahsilini bitiren tf'lebcnin istidat ve temayilllerine göre 
tahsillerine devam etmelerini temin eylemek. 

U) Okul veya talebe için faideli gördükleri her hangi bir tedbire mü
racaat etmek. 

V) Şubeler yukarıda sayılı işlerden ancak başarabileceği işleri üzeri
ne ılır. 

Muhterem müşterilerimize · 
lskenderunda Şark yağları Şirketi Fabrikasının -

Rafine edilmiş ~ emsaline üstün 

pamuk yağları ve sabunlari geldi 

Uygun fiat iyi ve temiz mal 
Mürac:ıat yeri : Sabri Gül, Borsa civarı No. 12 

Dt•posu : Abidinpaşa caddesi, Noter sırası. 
11381 4-15 ı: çıç'!!c Y~tııtirın,,k Atıç ve çiçek bak-

-..---------------------~ 



Salaife 8 Türlc:sösii 

Adana Borsası Muameleleri 

PAML1 .... KOZA 
-------- --KtLO F1ATI-----..------

dNSI En az 1 E.n çok Sahlan Mikdar 
K. S. K. S. Kilo 

1-=="'i:~o=z=a ======~~=oo """'00=-====1·-~====-==~~·==-=-· 

_Ma. partatı ., 00 50 
Ma. temiıi • 00 - 4l(50-

- Koza parl$ ~.50 
-Kaplm"lı_...:;... ___ -47,50 

-Klevland 00 --·,- 60 
-Klevland°ÇijtTdi 4,'25--,---

YAPAGI 
Beyaz:-----1-----ı---, ____ _ 
Siyah 

ç G T 

~===1 Verti •Yemlik. 3, 7 

• •Tohumhık. 3,50 

HUBUBAT 
Butday Kıbnı 1 

• Yerli 4 

1 
.. Men tane 

x;pa - ... ,. 
Fasuly• . 
Yulaf o 
Der1ee 
Kut yemi 
~eten tohumn 
Mereimek 
~aaa 00 00 

UN 
-

Dört ~khı Salih 

li D 
üç • • 
Dört ~ldız Dotruluk 

1 ~ üç • • 
Simit " tw 1 Dört yıldız Cumhuriyet :s 

~ c.>o üç ~ ,. " 
Simit " 

Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
2 I 2 / 194Q iş Baukuından alırumfbr. 

Prıu .s.ı.tt. 

Hazır 8~ Um ~ 7 7 2- Rayişmark 
Vadeli 1. Frank (Fransız) 
Vadeli m 7 ~ _$terlin (İngiliz ) l 
Hind hazır _7 ı~ Dolar (Amerika) 130 1 19 
Nevyork 1 O 68 -Frank{ isviçre ) 00 00 

IHer çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar 

Herboyda OLiVETTi 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

Radyoları 
Oönyanın en sağlam dayanıklı Gutolin kl4yoılc çubukları 

te'minotlı Radyo tamiratını 
Abidin Paşa eaddtsi

0

nde 

Muharrem Hilmi Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz• 

Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Adaa 

Posta kutusu :60 

3 Şuh~ 
~------~ 

Ziraat Bankası karşısında yeni aÇ1~~ı 
M. l,AHSIN BOSNA BIRADERIY 

Ticarethanesinde 

GÜZEL UCUZ SAÖL~I 
r' 

t 
b 

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

t .. 
4- UNDERWOOD Ameri~aıı~l-1 

makıoel,f •• 

5 - FİLADELFİY A Daktilo mas Jı 
1 

6 - ERROR Kolay yazı yazma aletle" 

7 - SAHiBiNiN SESi 
gramafonları, en yeni plaklar 

8-RADYOLAR 
MARKONi 
iN GELEN 

SPARTOr' ·: 
• d 

MARELLJ .. ~~ 
Gibi Avrupa ve Amerikanın dört meşhıJ'ıt~ 

markasını görünüz ve dinleyiniz 1 i 

_J."'ÜRKSöz,J.; 
ne 

• • llııd 
• .f.11ıı 

Getirilen yeni makinelerle Türksözü matlf::. 
cılıkta son teknikle çalışıyor d'n 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 
. 

yenı tip harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler, biletler, kart-
vizitler, haritalar, planlar, mak
buzlar , her boyrla defterler, 

Renkli afişler 

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

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 

• 
1 

1 

i 

• 

he 

T .. k .. _,o '7~ ur so1- · 
Cilthanef ." 

ı n 

k'rı ,J 
Kitaplarınızı Şark . c•" .JA 
Avrupa karı nefis b1

' 1otJ' •l'nı 
görmek istiyorsanıı: jıııl 
Cildhanesine gönder tfi 

., ısıt' ilk 
Zarif sal 91

• 
ıı 

,,,c,Y. /•cı 
Bir cild, bölgede ,.,~c 
sözünün sanatkar le 
elinden çıkabilir. 


