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---Sahip ve Baş muharriri----. 

F erid CeJal Güven 

Bal kan antantı m üza keratı 

devam etmesi lüzumuna dairdir 
Resmi tebliğ bu akşam Belgıad'da neşredilecek 

Fin zaferinde, erkeği kndar Fin kadınının dn hissesi ,·nrdır 
Lotta askeri teşkllltına mensup genç kızlar 

Belgrad: 3 (Radyo) Balkan 
Antantı konferansı dün öğleden son· 
ra da mesaisine devam etmiştir, 

Konferans eı=:nasında verilen ilk 
karar, Balkan antantının devamı lü
zumuna dairdir. 

1 
Balkan antantına dahil aza dev· 

!etlerden birisi antantı terk etmek 
1 istediği takdirde bunu bir sene evvel 

1 
haber verecektir. Böyle bir arzu iz· 
har edilmediği takdirde antanta batlı· 
lık yedi sene devam edecektir. 

Buradaki umumi telakkiye göre 
sulhun korunması hakkında Bulga· 
ristanın gösterdiğ'i el birliği arzusu. 
konferansın mesaisini kolaylaştırmış· 
tır. Bulgariat&n, Balkan antantına 
dahil olmamakla beraber, Balkanlarda' 
sulhün korunmasına ~ımimiyetlc ta

rafdardır. 

Yunan Başvekili dün konferan· 
sın ılk celsesinde söylemiş olduğu 
nutukda şöyle demişdi: 

- Bulgaristan şimdi, Balkanlards 
sulhün idamesini güden bir siyaset 
takip etmektedir. 

Balkan antantı bütün imtihanı· 

nı geçirmiştir. ve bıı imtıhanda kuv· 
vetle çıkmıştır. 

Belgrad hariciyesine, bir akşam 
büyük b r zıyafet verilmektedir. 

Sovyetler son taarruzda 
ıda muvaffak olamadı) ar 
1 

( Gerisi dördüncü sahifede ) 

BU OONUN EN 
MERAKLI HADiSESi 

1 Bu taarruza 170 Sovyet tayyaresi de iştirak 
etti. Sekiz tanesi .iüşürüldü 

Londra : 3 ( Ro\'ter) _ F· I J• ~ ın nn· , 
•yadan alınnn mnlCımnta göre Sutnn· 1 

t:ıdn So,·yctlcrc şiddetli bir nteş açıl· 
mıştır. 

p· l Sodv.yetlcr foyynrelnr vnsıt:ıı::iylc 
.ın nn ıynnın bir çok Yerlerine d 

rıy ] · { • ev 

d e ~r lfü irmiştir. Fnknt Finlilt!r b 
CVrıv 1 • • h u 

l '· ., e erı 1 m n ve esir etmişlerdir 
•ınlnndivn . 1· d S . 

• şıınn ın e OY\'etler dun 
~ç b<i~~eyc fonrruı: ettiler ;e Hnnfor 
b or,b gemcr ve Romnnini şehirlerini 

om nrdmıı.n tt•ı n 
h e ı er. urndn şiddetli 
s:~: ~uhnretbcleri olmuş ve Finliler 

• ovye ta,, . . d 
tur ... ., ynresını UşUrmu~. 

Bir lweç g t ... 
n .. nzc ecısının bildirdi~i-

e gore, Sovyetl . K ı·d . 
ru~u pi nd 1 erın :ı.re ı ekı tanr-

S Y e e..ı Vnsıbısi~·lc olmuştur. 
k klovyct ll!>kerlcri tnnklnrn La~I 
ıza arın U tu d o ı 

lnrdır. n c taarruz yapmış· 

Bu tnnrruz ok ' . "YÜk k ç ı.Ur atlı ve bu 
tay\'a~:vyedtlc ynpılmıştır. 170 Sovy t 

v sı c tno . . e 
( 

rruzn ışhrnk et . G . . nıış-
erısı UçUncu snhifedc ) 

Milli Şefimiz dün 
Basit bir cilt 

ameliyatı yaptırdı 

Ankara : 3 (A A.) Reisicümhur Is· 

met lnönü bugün saat 12.45 de 

Ankara Nümune hastahanesini tesrif 

ederek sağ kürek cildi 1tlintdaki bir 

ufak ya~ kesesinin çikarılması ar:t.u· 

sunu izhar buyurmuşlardır. Ameliyat 

operator doktor Nürettin Anü:nan 

tarafından yapılmış ve sekiz dakika 

sürmüştür. Reisicümhurumuz bir az 

islirahatıan sonra saat 13 . 30 da 

hastahaneden ayrılarak köşklerine 
avdet buyurmuşlardır . 

Yurd .. Seyhan 
fütbol maçı 

Spor yazısırıı be§İnci 
sahifemizde bu lncaksınız 

Sovyet - Fin mücadelesi . 

Dunyn ynkında böyle bir 

ıni k.artılaıacak 
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İtalyan -Türk 
münasebetleri 

• 
ltelya TUrklyenln Bal

kan lçtlmamda •n mU
hlm rolU oynıyaca01ndan 
•mln. 

• 
Yarı resmi Fransızca Lö Tan 

ıazetesinin Roma hususi muhabiri 
bildiriyor : 

ftalyanın Balkan devletleri ile 
olan münasebatı ~on aylar içinde bir 
kaç kereler günün mevzuu olmuştur. 

Zaman zaman İtalyan · Yugos· 
lav. halyan - Bulgar, ltalyım · Yunan 
ve İtalyan • Romen münasebetleri 
hakkında aydınlatıcı malümat verildi. 
Fakat bütün bunlara mukabil ltal
yan - Türk müaasebetlcri hakkında 

hiç bir şey söylenmemekte idi. 
Yeni harbın başlangıcına kadar 

ltılyan matbuatı bir çok kereler 
Türkiyeye hücum etti. 1939 hazira· 
nında bilhassa Telegraffo gazetesi 
demokrasilere batlandıkları için Türk 
milletine 1iddetli bir lisan kullandı. 
Hatta Gerarşi ya isimli bir mecmua 
Türkleri lstanbuldan çıkartmak li· 
zımgelditini söyliyecek kadar ileriye 
gitti· 

Buna ra~men nihayet gcı;en tcı· 
rinevvcl ayında Ankarada lngiliz
Fransız-Türk Rnlaşması yapıldıtı sı
ralarda Şigi sarayının resmi organı 
olan ,Giornale d'ltalia gazetesi, ltal
yanların bu yeni merhaleyi büyük 
bir alaka ve dikkatle kabul etmekte 
olduklarını bildirdi, Fakat hakikatte 
Roma hükumeti bu anlaımayı İngiliz 
Fransız siyasetinin yeni bir hareketi 
ve bu sistem ile Türkiyenin yakın 
f&rkta birinci planda bir roı oynama. 
tı kabul etmiş olduğu şeklinde tefsir 
ediyord11. 

Hatta Ankara paktı ltalyanlara 
bir tehlike gibi göründü· 

Fakat Türk-lngıliz-Fransız an• 
laımasının birinci gayesi, dünyanın 
~u kısmına Almanların sızmak ibti• 
aıallerini önlemekti. 

ltalya bu son günlerde Bükreş
te cereyan etmiş olan hadiseler ve 
Almt!n askerlerinin Galiçyada yani 
Romen h11dudunda bulunmaları mü· 
nasebctilc Balkan antanta milmes~dl
lerinin muhtemel hır tehlike karıısın· 
da Balkan meselesi ve Balkan dev. 
letlerinin vaziyeti ile alakadar ola
caklarını kabul etmektedir. 

Ayni zamanda ltalya, Türkiyenin 
mertliği ve söz.ündeki sadakatı, mü· 
nakaşa iÖlürmiyen 11skerr kuvveti do· 

- Gerisi üçüncü sahifede-,. 

, 
1 Ü~ h c§l be ır o e ır -' m 
''----·---------------------·----------------~ ıi 

Şehrimiz Pasif korunma tecrübeleri Pamuk mübaY' ~i 
devam ediY0' nı 

Tahrip bombalariylede 
tecrübeler yapılacak 

- Şehrimizde bir kaç güne kadar 
Tıbrib bombaları tecrübeleri yapı
lacaktır. Bu hususta iceb eden bü· 
tün tedbirler alınmaktadır. Bazı e· 
lciblerin malzemeleri henüz tamam· 
)anmamış ve ve Fişek, tahrib kabı, 
kapsül ve fitil gibi noksanlar da 
ikmal edilmemiı bulunduğundan tec· 
rübelere bir hafta sonra başlana· 
cıktır. 

1 Türkkuşu tecrübe uçuş
ları bugü11 yapılıyor 

Tecrübeler. Belediye Daimi En
cümeni karariyle maili inhidam gö· 
rülerek yıkılma11na kırar verilen 
evler üzerinde yapılacak, şehrin 
muhtelif noktalarında bu gibi evler 
tahrib bombalariyle berhava edile· 
rek ekibler tarafından enkaz temiz· 
leme, enkaz altında yaralı çıkarma, 
yaralıların tedavisi talimleri yapıl•cak 
ve bombaların tesir kabiliyetleri 
gösterilecektir. Tecrübe gününü o· 
kuyucularımıza bildireceğiz. 

Ziraat Mücadele 
m Ü tahassısı 

Ziraat mücadele istasyonu mu· 
tabassası Bay Rauf lsteromcanın 
maaşı 50 liradan 60 liraya iblağ 
edilmiştir. 

Adana Birinci ortaokul 
müdürlüğü 

Erkek lisesi müdür muavini ve 
Riyaziye ötretmeni Hulusi Karatu. 
na Birinci Orta okuJ müdürlüjü ve 
riyaziye ötretmenlitine tayın edil
miştir. Bay Hulusi Karatunı 35 li· 
ra asli maaıından başka 50 lıra da 
ücret al~caktar. 

Bitinci Ort okul Türkçe öğret 
meni ismet Ramazanotlu da Tica· 
ret okulunda Yurd bilgisi ilave der· \ 
si almıştır. 

Daha evvelcede yazdığımız gibi 
Türkkuşu Adana şubesi faaliyete 
geçmiş ve gelen planörler kurulmuş 
bulunuyor. Türkkuşu gençleri bugün 
şebriıniz bava meydanında tecrübe 
uçuşları yapacaklardır. 

Fabrikada çık .. , n yangın 
Dün İbrahim BurdurotJu fab· 

rikaaı çırçır kısmında lamba telle· 
rindcn biri kontak yaparak bir yan· 
gına başlanğıç görülmüş ise de 
vaktinde söndürülerek önüne geçil· 
miştir. Hasarat yoktur. 

Orta tedrisat spor 
yurdları müsabakaları 

Şehrimiz orta te :Jrisat okulla· 
rındaki spor yurdları fudbol ve 
voleybol maçları yapacaklardır. 

Ziraat lisesi ile erkek lisesesi 
fudbol maçı 12 · 2. 940 tarihinde 
veleybol maçı da 1 t • 2 940 tari 
hinde olacaktır. 

Muallim mektebi takımiyle Zira· 
at liıesi takımlarmın fudbol maçı 

18 • 2 · 940 da ve veleybol maçı· 
da 19 · 2 - 940 da olacaktır. Mu 
allim mektebi i:e Erkek li•esi de 

fudbol maçını 24 · 2 · 940 da. 
voleybol maçını 25 • 2 • 940 da 
yapacaklardır. Bu maçlar şehir stad· 
yomuoda olacaktır. 

Umumi evlerde yosmanın 
saatını çalan adam 
Asaf oğlu Tevfik isminde biri 

genel evler kadınlarından Pakize 
Selkinin odasından bir kol saatı 
çaldıtmdan saatla birlikde yakala· 
narak hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır, 

r i 

J iJ bi 
Mübayaa miktar l ci 

buçuk milyonu b" hll. 
;fd al 

Adana ziraat bankası '
11 

ile 

pamuk mü "layaasına hareret le 

etmektedir fiyatlar kle~fıll~ ~ 
ları için .54 • 60 yerh 'I p 

için 44 • 50 kuruş olarak y 

muhafaza etmektedir. ..~•. 
Banka üçünt.:ü parti ıP11 '1, 11 

da 59241 kilo klevlant :,,_ : 
kilo da yerli pamuk ki ce _.fi "' 

241 kilo pamuk satın• aloıtr 11:ı 

Mersin belediye ti ı~,, ... 
-Jr.. 

Haber aldığımıza gö~ ~ 
belediye reisi Midhat 1 7-
gündenberi rahatsız buluO • 

Acil ıifalar dileriz. J ~ 
Tedavi edilen ıel f ~ 

felaketzedelerine fin 
lan 

Adanada iskan edile'..., • 
it"'. lr 

felaketzedelerinden meıJJ lef 
ta hanesinde tedavi edilel1 ~ du 

zılay umumi merkezindel1 li 
gönderilmiştir: ~ı. 

Portakal, li d ~" 
939 rekolt .ı,r 

O 
lcr 

Mahsul 34,00 .. j-· 
"j•r 1939 Yılı Adana P ili 

koltesi geçen yıla naı•/ Li 
fazladır. 1939 yılı za~ ·~lı ü 
Kozan. Kadirli, Karaı,-'4'.ı: r 

Osmaniye ve BabçedeP 41 • 
portakal, 1,97 3,000 li~~~:s 
Mınderin , 5486800 o16ı' 

elde edilmiştir. Yekun 33, )'c 

tutmaktadır. 

c-. 
Bazı fabrikaları" ( 1 

•.• "'l ç•"·· J tesı og e sonu 
1
,,. 

Sir Dovding kirn ? • 

Şehrimizdeki baıl '- Yı 
Gumartesi günleri öl1J~,}iı. 
çalışmaları bakkınd• J' ~ 

, Jeti tarafından müsade I~ 

"' h Bir esrarcı Y9 r/1;•ı 
Huan oğlu Certı•~~e~ 

minde bir esrarkeş "''' tlc 
santigram esrarla Y' ev 

lngiltere, vatan müdafaa kuvvet· 
lerinin kumanda~ı halk arasında A. 
§'ır kanlı diye tanınan hava başına· 

reşalı Sir Dovding'in elir.dedir. Bu 
bava hücumu işareti verild;ği zaman 
başkaları telaş etse de. o hiç endi · 

şe gösteremez. Bombardıman tay· 
yaresinin daima içeri sokulabih ceği 
fikrine o işti r ak etmt:z ve eğer 
tayyare için sokulmağa muvaffak 

OONON MEVZUU 

olursa o P"k iyi bilir ki, geri döne 
bilmek için bir hayli zahmete kat· 
lanmak mecburiyetinde kalacaktır. 

İşte bunlar İngiltere ve Fransa 
tarafından nazi istibdadının yayıl

masına mani olmak için çarpışan 

adamlardır. Bunlara benzer başka 

ları da vardır. Almanyanın önder 
leri bu t ipde adamlar değildirler 
Onlar demagog sergüzeştci, ve ik
~idar mevkii için çalışan siyaset 

adamlarıdır. Onlar müttefiklerin 
önderleri gibi şahsiyetlerin tecrübe 

si, iktidarı ve azmiyle hoy ölçijşmek 
mecburiyetinde kalacaklardır. Bu 
nevi muhalefet şimdiye kadar alış 
mış olduklıumdan çok başkadır. 

)iyeye ~~ilmiştir. :~~ 
.ı , ı~p 

.. bet~• .J k 
Bu gece no "''"°. 

Kalekapısı CI tJl-
M. Rifat ecı~ 

& -----
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~ soze ınanmıya-
ttl lını, her İşittiğimizi ı 

tekrar lali' ıyalım 

,--------·------·--------............................... , 
1 o Y ırırv ©ı lhl ©ı lb> ~ ır o~ ır ü 1 

( Ba•rnakaıed 
~ •n artan ) 

'-, ___________________ , _____________ "' 
tJ' nıUınkun dt·!Çild' 

sin · ır. Bu k 

~ 
1 1 tanrruzn k orkunç ''C 

~8 .kuvvelli Mn·· arşı en İyi Th 
} bir)" . Jıno hattı . 111 a ' en 

r 'kı, davnsınn k nıılletin milli 
O ·ıı Filhakika bi:T olnn imanıdır. 

nıı tiler ugun h 
ric' . nrn ındn deg')' nrp eden 

'I b' 'Jc v~kiliınizin b' ı ız. Fal,.nt ha• 
1 ır k ır kn 

afi "b· C'rre dnhn•du ç gUn evvel 
il b''' hcı ı hitnraf dn •d ~~ nya ilan etti~ 

" nrb · d e~Iız fı' ın ışındn b 1 nncnk bugun 
·fi\ •fes lı lı unuyoru B" 

çı ' ınernlcketi · . z. ınnen-

Sovyetler son taarruzda 
muvaffak olamadılar 
Bu taarruza 170 :Sovyet tayyaresi de iştirak 

etti. Sc:=kiz tanesi düşürüldü 

~ 
ncviy t nıızın ku . 

etlt lctı . ~ ı, rnilli birligi h vvetı, nıa-
t f du crın hepsini ınu b arp eden rnil• tir. Dunn • rnğmen Sovyctler hu en 

l'I~ 1Uncclcrlc s et ve~·n . h' 
Bunun • . . Ynkındnn nı·ı .J ıneııfı mu ım tnnrruldı. <la muvaffokivetli 

( Bırinci sahifeden artan ) 

İsveç'in 
tayyare 

Amerikaya 
siparişleri . !il 'Çındır ı • aıı ndnr d bi t" J ı d • jll'" propngnnd I •n, bir tnkı ~ er, r ne ıce a amnmı~ ar ır. 

yol v n nrın hiç bcklıtı tt-hlıkeli Kızıl kuvvetler hiç bir suretle 
.ı . e vn~ıtnlıır) enıodigiıni Fin hatlarına :rnklacınm:ımıc:lardır. Fiıı. .. ar gırınek t n ıneınlekcti . z - r " 

ııb'(/J &ini ak) esebbusunde b 
1 

ınıze kn. lile.r 70 beygir ve dört Sovyet .ko-
Lon<lra : 3 (Royter) - İsveç 

hukltmcti Ameriknya 144 tayyare si· 
pariş etmi;;tir. Bu tayyarelerin bede· 
li 10 milyon dolardır. Sipari1 göruş· 
meleri de ndicelenmi,tir, 

•ınızdn u unab·ı l · h · 2, şUphe Yok k' n çıkarınnrnııl ı ece. unu ırn a etmıştir. 
ı9" ku milli birli\ Tu:k. ınilletin1fo1zb. Biç Sovyetlcri'l bir knç tankı da tah-
1şt# Ye şefleri . g-' d;ı-vasının k d. ngun. rip olunmuştur. 15 Sovyet batarya· 

nın kud · u sı'···t· sınd"n b' ~ d k t ~ bl ltıan1 hi . retıne kar " .. •ne .. ır ço6 u n ıı ame e u
6
ra • 

.6' dar 1'u ç hır Şeyle sar 1 şı olan i- rnıştır. Lord Hatifaks ile İtalya 
elçisinin mülakatı 

r· J,, .. , .. k. vbv·etlidir. F .. k .. L 1 ınıyacak k.... Bu 
" .. .. .. ~ .. buyuk taarruzun başında ı, ır tek f . gene unut 1 

"aınnsı b' . erdıınizin b"l rnaına- ıne;;hur Sovyet generaılerinden Şte ıl ızıın . . 1 c ar b 
' ltadnr n . •çın ziyanı. 2 n ug. ulunuyordu, 

ıre; .Yıı.şıyor:zı~ ;~ tehlikeli biolabilecck lfelsinkide dun Uç defa t.hlike 

? lllayıı.rt .'" ''tılcn ve r znnıandn iş'lreti verilmic: ise de havadan bir 

Londrn : 3 (Royter) ·- İtalyanın 
Londra B Uyuk Elçisi bugun İngiliz 
Hariciye Naıtrı Lord f Ialif aksla bir 
mlılıikatta hulunmuştur. Bu konuşma 
mevı:uunun Balkan mesaili olduğu 
söylenmektedir. 

!lözlcr evvla · -; 
ı> edile ı:n • ' Ynlanlnr t k ınanıl- taarruz y~pılmamnstır· Finlandiya ıınısleşir e rıı.r d' T 

lrlerneı;e b ve lıiz..: b e 1le renubun<la ise .virmi kadar şehir ve b b" aşlnr v b" Ya ancı l k 
ltl u 

1ziın d l k e ır ınudd ge · nsnbn bombıırdman edilmiş ve sivil e ' fııniz ben· c e rarından k~t Sonra bn}k } 
~ I ını enıni b' Çe •nıııi , a mit re yöz ateşi açılmıştır. 
r a ır. Bu '"-kd· ş •r fik· Jece. Esir alınan Sovyet :taı<,·arecile -e ıs· • ~ ırd 1 ır hT . - ~ lskenderunda nüfus sayımı 

&•nı Yapın d e Propagnnd . 
1 •nı rinin ynpılnn i ticvabın<la bunların 

lan art k ış cıncktir. Çu k 
11 ıstedi. Pek bilgisiz ve pek az kul tur sahip· lskendcrun : 3 (Hususi) - Umu 

mi nüfus sayımı için yakında isken· 
derunda bir tecrübe sayınıı yapıla· 

ı su U • n U b 1 
1.... ~a ı _] ıerıne du u Yll· er· ld ki 1 1 v,; cnıııın~ı 'b• ŞnıUş 1 o o arı an nşı mışhr. 
leJ'. ır ,.c · 6

' •dir. Su ı zeytun Sovyetler buo-u-nkü çarpışmalarda genışlcr r ntlc 6 

,,ı~111 t:li:r.irrı . . · Yayı. lOCo kişi zayi etmi~lerdir. 
'f' dusdu •çın en rnUhi -- ~--------------------" 'b• uınuz Uz . ın vazif 1 

'1 ı, her d c •nanınn e, her n k • 
caktır. 

laınllın kd Uydıı!uınuı ın_nk oldu~ 1 ~ erı 
n ır O Şt:yı d ı:;U ----------• ...f lllUt-cyak•· · İnlcrke e tekrar. 

Bahisler 

JJJ' 11.ız ol n ne k 
nuş•ırkcn d ınnga nıccb adar 

ıtı; Ju konu c okadnr u,, ukrsıı.k, .k.o 
V wı Şrn !n dikk "nnı ve ··ı 

r, nt etnı . o çu. 
11.A eınız ı · 
nıcrntck . azıııı 

lcrc le. cbıııiz h 
Oı ] nr1ı, her ... er ltırlu 

/! illa etrn· •Urlu t. teh]·k 
ış, teer b qıızır( ' C• 

ııı ordunun h' U eli v ıgın, "k r •ınny c k ı • 
~ &ili kudreti" e inde, t Uvvet-li bir 

I bir~c' d ı eflerin ~dcrubc]i, b"I 
"'- J en Perva 1 nr · 1 • 
.vÜyük eıncı· . •ı bir hı c sınde hiç 
br. ıınız sulh · . n ded· ~J ..,. Ve devleti 1C•nde ır. Eıı 

lu·akat b' n POiitik Ynşnıııak ~ d ızc el l1ıı1 d • 
a' crhnl Cev b uıntncııkı.. n budur 

1 . n .. ra k ' 
t ~· ostcrnıj.J ecelt ''crıııekde nrşı dn 

o1"" y egfine . vnziyet-teyjz tereddut-
3 ccc~irniz h k~nnnacn~ırtıı . 

n ıkat budur ı "c söy]i. 

c~. ----- . 
/faly-1n-türk -:--

uf J rnunaseb ı· 
Lf. - lk· e ı fi ınci sah"f 

Je' *YısiJe (3 11. ı eden artan -
J )(}"-'· B 1'8n ı..tif' .. u .. eh antantı 

J."J''- oldııı-. crnnı;Yelli b" ruhunda çok eo tc 6UOlJd ır roı 
Rore B a bilınekt 0Ynıımak 

11• topJa~a alkar; konf edır. Bu şera. 
"' lln val'.j cıı~ı bu ~cransının Belgrat 

:at Yttırıırı it trunlerde Tu~ k" Q Ve alfik • alyadıt ~ ~ t ıye-
~ •rnak ın ~ a •le tak. buyuk bir dik-

aıe; ftaJ UŞkQJ dc~il '_P edildiğini an-
if~ ti Yaya B 1 dır. 

' t.~n haberlere ı;~ı ve lstıınbuldan 
l/o Ctleııerind~n hurkiyenin. Baıkan 
rin Ctık lrıarru~un ~~~~ngi birine ya. 

e Yapılmış 1 u un Balkan dev
.te:tini trı. d o arak kabul ed'J 

.1. tplc f alyau nafaa Yolunda.dır ~ ece. 
• ,. onlkan A · u se. 
J JJ aını a:ıanıı bir ntantınırı bu ic. 
"'"' elı; ltdir d ıkkntle lak 1 ı•· . ın et-

-~ 

Almanlar denizaltı zayiatını 
telafi edebilirler mi? 

Almanya vasati olarak haftada iki veya üç denizaltı kttybediyor. Bu· 
nun içın Almanyanın nekadar süratle yeni denizaltılar inşa etmeğe mukte
dir olabileceği meselesi hayli enteresan ve mühimdir. 

Anlaşıldı~ına göre bizzat - Almanya bunu bilmektedir. Çünkü 
Alnıan gneltCİ • D· A. Z." .tıJn rn dnmalll mafatının Alman denizaltı! t· 
rına verdirilen zayiata nisbetle kat kat fazla olduğunu isbat etmek için 
büyük zahmetlere girmiştir. 
. . Gazete ak kıllı bir surette hııreket erlerek gerek hali hazırda gerek 
ıstıkbalde denizaltı imalatına dair rakamlar vermemiştir. Buna sebeb ola
rak ta böyle bir ıfşaatın Alman menfaatleri aleyhine olacağını göster· 
rniştir. 

Mamafih "O. A. Z." bir az karışık ve temami/e mukni olmayan iddi
alar~nı geçen harp esnasında Alman denizaltı imalatına dair tamami le esas. 
sız ıfadeler u-z · · · .. , erınc ıstınad ettıııyor. 

k D. A. Z. " 1917 de Alman denizaltı imalatının günde bir denizaltıya 
~1

1 ~1~~~~1 ve b6u 1 i_malatın bugün mühiın bir surette arta bileceğine şüphe 
6 nı s y uyor. 

m ~a~ikatıe yeni denizaltı inşaatı hiç bir zaman böyle bir rakama yetiş
emıştır._ l!H; de denizaltı inşaatı şoyle idi: 

11 :;nunusani 6, Şubat 4, Mart 4. Nisırn 5, Mayis 5, Haziran 8, Temmuz 
87• usıos l2, Eylül 8, Teşrinievvel 13 Kanunuevvel 5 Kanunusani 6 ki 

- ayda 7 tane. ' ' 

Aku~~ai'~~;~ hıırb~n. sonuna do~ru, denizaltı imalatını 1919 Temmuz, 
kı doA- 'd y f yları ıçınde ayda otuza çıkarmak üzere projeler hazırladı
üzer indt: u,~1 ahka~ bu Temamile tahminl bir takım rakamlardı ve kağıt 

P an alında kalnıakt -
Bugün Alman 8 k an ote}'.e geçmedi. .. 

rece m ürekk Y ç? daha fena bır haldedir Denizaltıları gıbı son de· 
ep mekann:malar · ı ' · ·ıd · B na ilaveten b- 1 b' . . . ınşaa ına elzem mevadda malık de~ı ır, u· 
oy e ır ış ıçın lüzu ı · · · · d' Almanya H . m u usta ışcılerı de mevcut değıl ır-

- erır:ten tedarik ed d · · · · k uzere bir takım "E t:me ığı ham maddelerın yerını tutma 
a rsaız,, maddeler . ı· . . . k il Ynı zamanda mil 1 ıına ı ıçın bır çok amele u anıyor ve h 1 yon arca amele s·ı h 1 

ane e!ınde son derece bü ük . 1 a a l•ndadır. Bunun için gemi imalat. 
Butün alametler Af bır usta amele noksanı vardır. 

} etı~rnıyccc ~ını ı ali b'. man}; nın 1917 de } tli~t•ği imalat rnkamma 
O ır suu~tıe g • ı _ sevıl}<lc }et" os eımektedır. 

Şuphelidi r. 1 ~ n f t c n L~ I< dit o abilt et ~ı ıııc H it si iı;e yıne çok 

lngiliz - Romen petrol 
gör-tişmeleri Qevam ediyor 

Lodnra : 3 (Royter) - lng:liz. 
Romen petrol görüşmeleri samimi 
bir hava içinde devam etmt>ktedir. 
netice bu günlerde alınacaktır. 

Tahtelbahirleri imha 
için yeni gemıler 

Londra : 3 (Royter) - Kanada 
hükumeti tahtelbahirleri takip ve im 
ba etmek üzere husosi tipte 4 5 ge • 
miyi tezgaha kovmuştur. Bunlar önü 
müzdeki sene bitirilmiş olacaktır. 

İugiliz gazetelerinin neşr
ettiği mühim resimler 

Londra : 3 (Royter) - Bugunkü 
lngiliz Gazeteleri Zigfrit hattıı a ait 
mühim resimler neşresmişlf'rdir, 

Görülüyor ki Zigfrit hattının va· 
ziyeti öğrenilmıştir. 

ltalya tütün istihlakin 
temin etti 

Londra: 3 (Royter) - ltalya 
kendisine lazım olan bütün tütün 
mahsulunu kendi arazisi daoilinde 
yeliştirmeğe muvaffak olmuştur. 

An karada yapılan ticaret 
görüşmeleri 

Ankara: 3 ( Hususi ) Yunanis
tan ve lsviçre ile hükümetimiz a
rasında yapılmakta olan ticaret ve 

kiliring anlaşmaları et rafındaki gö
rüşmelere devam edilmektedir. Ha• 
ber aldığımıza göre müzakeraler 
müsait bir bavaiçindc devam etmek· 
tedir. 

Aldığımız malumata göre, hü
kümetimizle Macar hükümeti ara-. 
sında yeni bir ticaret ve kılıring 

anlaşması akti etrafında yakında 

müzakerelere başlanaC'aktir. 

lzmir Bölgesindeki 
heyelan hafifledi 

Ankara : 3 [ Hususi ] - lzmir
de sinekli mınta<asındaki heye· 
lan hafiflemiştir. 

Alınan tedbirlerin faidesi görül· 
müştür. 

Mardin ve havalisinden 
3600 ton Buğday alındı 

Mardin : 3 (Hususi) - Şehri· 
miz toprak mahsulleri ofisi Buğday 
satın almakta devam ediyor. Ofis 
şimdiye kadar 120 bin liralık 3600 
ton Buğday -;atın almıştır. 

Mardinde yağmurlar 
Mardin : 3 (Hususi) - Kış bü

tün şiddetile devam etmekte; fası
Jasız yağmurlar yağmaktadır. Ya 1 • 

murun ~iddetinden bazı çatlak bina. 
Jar yıkılmıştır. · C-1 



Sahife: 4 

/RADYO .. 
Bugünkü Program 

• 
TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 

POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Her gUn yalnız kısa dalga 81,7 
m. 9465 kc/s postamızla neşredilmek· 
te olan Yabancı dillerde Haberler 
saatleri aşağıda gösterilmiştir. 

İranca Saat 13,00 ve 18,45 de 

Arapça 11 13,15 ve 19,45 de 

FranııızC'a ,, 13,45 ve 20,15 de 

Pazar - 3 / 2 / 940 

12.30 

13.35 

12.50 

18,00 

18.05 
18.30 
18.55 

19.10 

19.30 

20.15 

20.30 

21.00 

21.15 

21.50 

22.15 

Program, ve Memleket Saat 
Ayarı 

AJANS ve meteoroloji ha
berleri 

Türk Müzijti 

Fasıl heyeti - Karışık 

Program 

Program ve memleket saat 

Ayarı 

Müzik : Radyo C&z Or· 
Çocuk saati. 
Serbest Saat. 

Memleket Saat Ayarı, A· 

JANS ve Meteorolji Ha
berleri 
TÜRK MÜZIGI 
Çalanlar : Ruşen Kam. Re
şat Erer, Vecihe, Cevdet 
Kozan, izzettin Ôkte. 
KONUŞMA ( Tarihten sa
hifeler ) 
Türk Mü7.i~i i Fasıl Heyeti 
- Karışık Program 
Türk Müziğ'i : Halk T~rkü
leri 

Müzik : Schubert - Genç 
Kız ve öIQm kuartesi 
Çalanlar: Licoo Amar En
ver Kapelman, izzet Albay 
rak, Mesut Cemil. 

Müzik : Senfonik Müzik 
(PJ.) 

Memleket saat ayan A
Ajans Haberleri: Ziraat, -

Esham TcıhvilAt, Kambıyo
Nukut Borsası (Fıyat) 

22. 'iO Ajans Spor Servis!. 

23.25/23.30 Y annki Program, ve Ka· 
panış , 

Mersin şehir 
meclisi çalışması 

Mersin: 3 (Hususi muhabirimiz· 

den) - · Mersin şehir meclisi çahş
ma)arına başlamış bulunuyor. 

'Ruznameye göre, 939 yılı büt· 

çesinin fasılları arasında tahsisat 

münakalesine ait ~vrak bütçe ve 

hesap encümenine, bahçe ve tarla· 

ların sulama hlimatnamesinin tet · 

kik ve tasdıki hakkındaki evrak tür
lü ~ler encümenine havale edilmiş. 
tir. 

Ruznamede başkaca madde bu. 

lunmadığından 6 şubat Salı gönü 
tekrar toplanmak üzere celseye ni

hayet verilmiştir. 

TGılcsözü 
.......... ... ,... . ...,, . .-. ...... ~ .......... ,,.. ............. .-. . ,.. ........ ... 

• • • • • MEMLEKET MESt.LELERI t i . 
• • • • 

M-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 
Çukurovadaki maarif 
nasıldır? neler ister '1 

Adana maarifi bngün nasıldır ? 
• 

____ ../ 
~ 

Ve nasıl bir şekil almasına çalışılmak -----------
tadır ? 

Adana maarif müdürlüğü bir kaç 
gün evvel umumi mecl ıse bu hususta 
mufas,al bir rapor vermiştir. Bu aok 
ta üstünde yaptığımız tetkikatı bir 
yazı ile iki safhada toplamağa ça lış . 
tık. ilk yazımızda Adana maarifinin 
bugünkü vaziyetini gözden geçirelim 
bugün vilayetin şehir, kasaba ve köy 
lerinde faal bulunan 11>7 ilk tedrisat 
müesı.esesi var. Bu mekteplerde 323 
Öğretmen. 36 eğitmen çalışmakta ve 
15,113 ü erkek ve 6677 si kız olmak 
üzere 2l.79 talebe okumaktadır 935 
yılı talebe me"cudu ile 940 yılı kad 
rosu arasınea 6635 rakamını bulan 
bir artış iÖrülüyor. Yanı 935 yılında 
ilk tedrisat müesseselerinde 15190 ta 
le be okurken bugün bu rakam 21790 
ı bulmuştur. 

Raporda deniliyorki : 
"Halhın okuma sergisini canlı bir 

surette anlatan talebe artışına karşı 

öğretmen sayısı yeteri kadar ço~al
tılamamıştır. 

Bu yüzden ihtiyacı karşılama v~ 
Ti'irk çocuğunu okulsuz bırakmamak 
gayretiyle, sınıflar gittikçe kalabalık· 
)aşmaktadır. Resmi kayitlere görevi 
layetimizde beş yılda 6635 talebe ar
tışına karşı kadroya ancıık 23 öğret 

men ilave edilmiştir bu artışı karşıla 
mak için büıçe ile yalınız öğretmen 

maaşını vermek, bina ve ders vasıta 
larının köylerpe olduğu gibi, şehir ve 
kasabalarda da halkın yMdımı ile te 

Vlllyette 2t790 çecuıumuz ilk tedrisat m0•••••11 
1 

okuyor. Dört eene önceye göra bugUn 7000 t•••'~ 
mı,, bu 7000 talebenin artıfına mukabll kadroY• " 
23 muallim lllve edllml,th•. 701 kGyUmUzdan •"''I 

unda mektep ver. Ve lam :2806 kily çocujlu me::::A 

mininden başka çare göremiyoruz,. 
Köy okulları meselesi iistünde du 

rahm: 

Bu rapoaa göre, vilayetimizde 701 
köy vardır bu köylerden 99 unde öğ 
r~tmenli 30 daneside eğitmenli olmak 
üzere 129 okul vardır. 

Şu lıııle göre bugllo Sey han Yi
layetioin 700 köy mektepsizdir. Ve 
bu köJl erde okuma çagnıda kaç ço 
cuk vardır? Bunu tahmin gUçtUr . 
Söyliyelim 32806. 

Maarit dava .. ının, yurdun en zen· 
gin, en Uerimli Lir parçası olan Çu
kurouada kısa biı zamanda tahakkuk 

ettirilmesi lazımdır. 

sinın büyüğü ve küçüğü okumanın 

aşıkıdır· 

Adana:=Maarif müdürlüğü bu vaziye 
ti ğöz onünde tutarak mühim bir kal
kınma proğraını hazırlamış ve bunun 
taakkukunu Umumi meclisten d:lemiş
tir. bu proğram hazırlanırken (Realite
ye uygun olması ıçın) büyük gayeye 

hızla varmak düşünüldüğü ~· 
dı ımkanlarda gö z önünde 

111 

tur. Gelecek yazımı:ı Seyhıı~, 
kalkınması ıçın tutulması I~ 
lan ana hatları izaha çaJışaf. 

~~~~~~-_/I· 
elir 

Balkan antaot' er 
llaş müzakerat• 

Birinci sahifeden art'
111 1 

K . . . 11 ıt onseyın mesaısıne 

teblig pazar günü akşamı fi '

cek tir. Yugoslavya haricİ1e 
Markovi~ ile Ruınen harici~ . 
Gafonko bu ziyarette nutıı1'~b 
edecektir. Bu nutuklarda rı• du 
antanıın mesaisine dair rnalô111 rkı 
meleri çok mulı lem eld ı r. 't 

~ııı 
Balkan mat buıt ııııı 

şerefine ctan akşam veri leıı 
pek parlak o l muştur. Matbıı' 
messilleri bu ziyafet esnası ' 
şılıklı nutuklar söylemişler ~ 
antantı milletlerinın ukı te ;. 'l 
tebarüz ettirmişlerdir. ~ 

Tarım satış kooperatifi 

Türk gazetecileri o•"';" 
Necmiddin Sadakda bir oı.l~İn 
leyerek bugünkü Balkan -~ 
Balkan devletlerinin mazide '9ti 
belerine ve müşterek 11

' }I 
borçlu oldu~unu anlatmıştı~·~! 

Ziyafeti aval ajant1~İt 
nün verd iği süvare takip~1 

Ticaret vekaleti mümessilinin 
dün Türksözüneverdiği beyanat 

Tarım satış kooperatif teşkilatı 

için ticaret Vekaletince şehrimize 

ıönderilen kıymetli gençlerimizden 
Şakir Btıkerman ve iJ için Adanaya 
gelmiş bulunan mebuslarımızdan Da 
mar ArıkoJlu ne alS.ka gösteren ze-

vad ile dun adana kulubande topla· 
narak kooparatifçilik ve bunun mUs· 
tahsile temin edeceği faydalar hak· 
kında Konuşmuşlardır. · 

Çifçiler birliği idare heyeti ve 
bazı mUessis azalarıoııı iştirakile çift· 
çiler birliğinde de bir toplantı yapı-
larak ana maka.-elenin bazı 
maddeleri okunmup ve " Ta· 

rim Satış kooperatifi " ııin maksat 
ve gayeleri, sermayeııi teşkilatı etra
fında mU:ııakereler yapılmıştır. Teş

kilata memur Bay Şakir Bukcrmıın 

bir arkadaşımıza aşalıdaki izahatı 

Yermiftir . 
- Adana Tarım satış kooperatifi 

ain maksat ve gayesi mUstalısili vikaye 
etmek ve mallarının bakikt deleri! .. 
satı;;ını temin etmel.:dir. 

Memleketimizde mevcut diğer ik-

tisadi te1ekkulleria de ayni gayeleri 
tahakkuk ettirmek yolunda göster
dikleri ıayretler şüphesiz ki şayanı 

takdirdir. Fakat bu mevcut teşekkul 

lerin maalesef kafi gelmemesi yU?.Ua.· 

den iktisadi buoyemizi daha k.uvuet· 
lendirmelc. için bu gibi tcşeU.ulla- de 
kurulmaktadir. 

Bunlann gayeleri birbirinden aykın 

olmayıp aynı neticeyi istihsal etmektir. 
Sabş :koopertifi ne komisyondunun. 

ne çeteçinin ve hiç k-msenin düşmanı 
.değildir. l'akat değerli gazetenizin de 

yazdığı · gibi çifçinin malı olaçakbr. 

Köylümüzün refahım artbrmak ve onun 
iktisadi vaziyetlerini kuvvetlendirmek 
her cepheden köylünün kalkınmaaına 

yardım etmek kooveratifin başlıca va
zifesini teşkil edegektir. Köylü ınaiının 
mü~terisiz kaladağından, düşük fiyatla 

elindeki Stokn satmak mecburiyetine 
düşeceğinden artık endişe etmiyebilir 
İşte kooparabf köylüye bu endişeden 
kurtarmak ve ona geniş ve rahat ne
fesler aldırmak için çalışacaktır. 

Balkan antantı Jı.oosef' 
samimi bir hava içinde 7 
Şuk.ru Saraç deyanatı esıı J le 
demiştir : ,,..,: it 

" Balklln lc.onf eransııı• i'_' ~c, 
mi1 olan Wılletleria birbit1;1 
dım edeceklerini tekrar• 
miyorum . , , il 

Actaat 1948 aeııesiııe "' 

dit edilmipfu . ) / 

Londra : 3 ( Ro1tet ~/ı 
drada"ıfi Romanya elçisi 1 ,ı'I. 
tantında ahenluizlik ç•~"~-~ 
di~ yolundaki haberler• 
tekzip etmiştir • 

Mardin - DiY"' 
Telefon bııtt' 8 ___ __..,,, ~· 

") "" el 
Mat din : 3 (Husus• Jo" j Y 

ile Diyarbakır arası teli ,~te 
bütün hazırlıkları j~cıı;t.-" e' 
Hat pek yakında ışl B 

caktır. ~ V,hk 

ŞEHiRDE ~~ 
Şehrimizde dün g~ 

hava hafif rüzkirlı : det' 
çok sıcalc golgede 1 
muştur. 



Futbolda ha -
kem meselesi 
ve bu bakım.-

S dan bölge 

h ey~an - Yurd maçı 
H.~!~~ tekrar ediliyor 

.da hakccrı rn 
1 
u~u gibi, futbol. 

G tse csı b. · 
'· Ünlük h ırınci safta 
r :knzu rn t•Yatlarında adeta 

u avaatiyl 
Un, kayr.aşan ı e tanışan, 
Zarnan ıallla t ~orcu kitleleri· 

L n Ct1;ll)e t L 
ru~ Yuınrut eıuncye 
etmeleri eka:· .tokaht tokata kav'· 
dir. rıya alcern yüzün-

• Oyunun tekrnil 
batının kcnd' . mukadderat ve 
ğ ısıne tevdi . 

u u muhakkak cdılrniı 
ın harekete şu olan hakern, bu 
b. Şartlar it 
ıyct verilcbılir· a ında 

A-a· . 
B - o't•rıf olnıanıaaiyle 

Ynn tele . ._ ·• rn•- . nıııt ve t kti . Ha ···••ıyle.. 1 tini 
kemin ıahada 

f erclcse scyi · ı ı:rek avuncu 
b' rcı er uz . 
ır vaziyet al b' erınde oto· 

kayıtsız b't a ılrnesi İçin ille 
. b ı araf ol 
ın İtaraflıt d rnasıdır. Ha-
bir t-'cı- ı~--an uf ar.ık f Üpb . 
. -. "" IÜ h esı 
~ l'Ubiy<. teıiriylep v ~ Verditi 

Ceıalar nauhilc erden ceza. 
1 etrnekte - dahı olsa . -anea .. -
rnınansızlılcla lliçliilc Çtk 
B 118bile er. 

u suretle •İnirl ~illete ba,. 
- o ın için dile le 7 boıulın 
•r 01naata ~ 1 •L, lcıv 
abahat d ıı. nıuıteit lcılın lacı, 

,,. J d 1 Og rudın d llılf tır. 
ı'J ' o ayısiyle d h otruya b 
., e •kem· a. 

te selihiyetli heyetlere aittir. Esa 
sen beynelmilel nizamnamede bu 
cihet tasrih edilmiştir, 

Hakemin. ı.>yunun teknik ve tak 
tiğine vakıf olması da, oyuna mü 
e~ir olabilmesi bakımından mühiın 
dir, Oyun esnasında vereceti, lü · 
zurnlu lüzumsuz, yanlış, eksik karar 
lar" yapılacak itirazlarla otoritesini 
larslllamış olur. 

Şu mukaddemeyi yapmaklığım, 
~Yhan Bölgesinde - bilhassa son 
ıkı yıl zarfında - seyretti~imiz lig· 
maçlarında bu cihetlere katiyen ri
ayet edilmediğindendir. Geçen yıl 
bölge dahilinde ancak iki diplomalı 
~akcm mevcut olduğu, bu hakemle
rın de yalnız bir kulübe mensup 
oldukları malum olduğu halde, ni· 
Zarnnarncnin bir maddesine saplana· 
laralc, bütün lig maçlara bu iki ha· 
kcrn~dare ettirildi. Bitaraf olmıyan 
hakemlerin idaresindeki lig maçlan 
blinçoıu, pek tabii ve pr:k haksız 
olarak şampiyonluk ibresini kendi 
taraflarına meylettirdi, efkarı umu· 
IDiye eıuvacehesinde çirkin akisler 
baralcaralc. 

Geçen yıl, beynelmilel hakem
nizarnnamesine aykırı olarak, kendi 
kulübünün oyunlarını kendi kulübü

ettir· 
/!"'-----__ --.. ı ıeçrne-

.,1'·· Al--- ne mensup hakemlere idare 

- 11ıa11ların hayali 

işgal edince 

ima · ......___ __________ _ 
nya Ingiltereyi 

lllalllaru, Bıı -
'ttı. Yuk Britan . 
erlinden A. ya adalarını istilA etme~ hayalinde olduktan 

ıre ed rnstcrda 
eccıt d' nıa akseden hııberler - . 

lrrı Bot'd ılctatörü de . d' c goro Hıtler Büyük Britanya-
a ı:r I< tını •den tt".abit t· · .. 
Şlndadır 'o' endiai Bradfo d'd - c uUaur. Hu di~tatör meşhur 

ere · ıerind r a dunyaya • · · ı rrıuhıctif c daima bir 1 T it:ımıştır. Halen otuz 
mahalli 'ıd Parçalara ayrllacak ngı hız paaaportu ve hüviyeti taşır 

11ıo •rec·ı v" ,.. b. • B ·• · ıaüyülc 1 ı er tarafından id -· ırı oı e karşı mesul olmak 
.&lıgiJiı nsriliı imparato 1 tu arc olunı:ıcıktır. 

Ar~. rtıüıtc ı k r u nun lkıb · 
l' lltoraları ha7- c e Ve dosninyonJarın e~ne xelincc: Şimdiki halde Hit-

düoünrrıckıe~~;, sokınatı ve bnolar:~ idohe~ya ve Moravya gibi naz.i 
d!•herenin •üatakbcl . &reıını Alınan Führerlere ver. 

bulunan Al dıktatörG V'lh 
•re t manların f'd· 1 enı Bol h 1 e ıncktc idi. fe ı ır, Harpten evv a en ecnebi memle-

el de londrada bir teıki. 

Tmsözii 
Sahife 5 

Tarlalarda 
mücadele 

farelerle 
işleri 

Ucuz, pratik 
Adaaa merkez ka· 

zasıle Ceyhan kazasında 
görülen tarla farelerine 
karşı viJAyetimiz mü
cadele ba~ tcknisiyenli
~nin yeni ve çok pratik 
bir aletle mücadele yap· 
tı~ını ve bu işte kolay. 
lıkla höyük muvaffaki. 
yeller elde ettiklerini 
memnuniyetle haber al· 
dık. 

Her nekadar fare 
mücadelesi hükümet ta· 
rafından ehemmiyetli bir 
aurete takip edilmekte 
isede bu işi yalınız hü· 
kümete bıri1kmakda doğ 
ru değildir· Bir taraftan 
hükümet kendi vasıtası. 
sile mücadele yapar
ken diR-er taraftan da 
çifçilerimizin bu işle ya. 
kından a 1akadar olmala
rı flazımdır. 

Resmini yukarda 
gösterdiğimiz kullanıl · 
ması gayet kolay ve ken 
diside altı lira gibi ucuz 
bir fiyatla temin edılebi 

len yeni fare bogan aletinden ç:fçi· 
!erimizin işlerinin vüsatine göre birer 
ikişer dane alarak işlerini bizzat ken 
dileri görmeleri şüphesiz men~a: .. ~ları 
icabıdır. 

Bu aletin kullanma tarzı g:ıyet 
basittir. Her çiftçi bu muntaı.aman 
kullanabilir. 

Evveli içerisine bir ra1:k~ar saman 
irisi ile birazda kükürt konarak bu 
saman yakılır sonra aletin üzerinrleki 
kürük vasıtasiJe duman dışarıya püs
kürtülür. Aletin duman çıkan kısmı 

mekto biç bir beis görmeyen böl
ge müdürü bu yılki lig maçlarmda 
Seyhan Bölgesi hakem korniteıinift 
seçtiti iki hakeme ayrı ayn, men
sup oldutu kulüp namına itiraz etti 

ği ve bu itirazını dı muhik gôatere· 
rek istediti hakemi tayın ettirditi 
ha!de, diter kulüplerin bu yoldaki 
itirazlarına kulak bile asmadı. 

Biz Adanada samimi ve bitaraf 
bir spor havasının esmesini istiyo
ruz. Seyhan bölgesi B. T. müdü· 
ründen, selahiyetlerini yalnız kendi 
kulübü ncfine detil, bütün eski ve 

• 
yenı bir alet 

faredeliklerine yerleştirilir. Bu duman 
fare yuvalarının her tarafına }ayıla
rak içerisindeki fareleri bogmak su
retile öldürür. 

Bu pratik alat senelerce kullana· 
lacak tarzda çok sağlam olarak ya
pılmakda olduğu gibi ayui :zamanda 
fazla miktarda iş görmektedir. 

Bazı köylerinizin bilhassa cey
han köylorimin bu aletlerden almak
da olduklarını ve çok büyük fayda
lar gördükldrini memnuniyetle haber 
aldık· 

yeni, bölre kulüpleri nefine hasret
mesini istiyoruz. idare, dürüst ve 

bitaraf, kayıtaız bitaraf bir idare 
istiyoruz. 

SPORCU 
• 

Geçen pazar yağmur yüzilndea 

yarıda bırakılan Sey!ı .. n Spor -

Yurd maçı bugün şehir stadyumun

da 14,30 da yeniden yapılacaktır. 

Maçın orta hakemi Bay Gavad Dip· 
lendtr. Yan hakemleri de Midhat 

Erhan ile Mustafa Şengüldür. 

Pamuk Ôretme ~ müdür l llk tedrisat müfettiılerinio 
Muaviniiği alacağı munzam ücretler 

Pamuk Üretme müdür muavini 
Akif Üretmen Nazilli Pamuk lslah 
lstasyo!lu Müdurlüğüne 7o lira ma. 

Köy eğitmenleri kurslarında 

vaıife alan ilk tedrisat müfettişleri 
aıla tayin edilmiştir. 

Akif Üretmenden münhal kalan ile başöğretmen ve ötretmenlerin 

asli ve kurs vazifelerind~ alacaldan parnuk üretme müdür muavinliğine 
de Amerikada ihtisas kesb etmiş ve maaş ve ücretler hakkında maliye 
beş senedir pamt.alc üretme çiftliği 
birinci 11nıf şefliğinden calııan Se· 
labattin Tezcan te!'fian 60 lira ma
aşla tayin edilmiştir. H~r iki arka· 
dışa da muvaffakiyetler diJeri~. 

vekaletinden vilayetlere bir tamim 

rönderilmiştir. Ücretleri kurs ötret-

menleri vaziferine ait ücretleri tam 

olarak alacaklardır. 



Sahife: 6 

Ceyhan posta 
kadrosu dardır 

Adli tebligat işleri 
çok olduğundan bu 
teğl iğa t genişlemeli 

Ceyhan : ('1ususi muhabirimiz 
den) - Adli tebliğatın posta ile 

yapılması hakkındaki kanun bükü• 
)erine tevfikan bütün yurtta oldu~u 

gibi Ceyhanda dA bu işe 940 yılı 
·iptidasından itibaren başlanmışdır. 

Ceyhao, onbin nüfuslu bir kasa· 
ba merkezidir Buna köyler nüfusu 
daithal edildiği takdirde yekun el· 
li küsur bini ıışar. Ceyhan Adliye· 
sindeki iş kesafeti bir çok vilayet 

merkezlerinde yoktur denir ve mü 
balağa yapılmış olmaz. Zira, bura 
mahkemelerindeki davaların yüzde 

seksenini arazi ihtilafından rr.ütevel
lit davalar, teşkil etmektedir. 

Burada asi1 temas etmek istedi. 
ğim nokta şudur; Adli tebliğatın 
posta idarelerine verilmesile posta· 

hanede çalışan memurların omuzla

rındaki yük iki·misli olmuşdur. Bu· 
nuda tabiatile seve seve yapdıkların 
da şüphe etmemelidir. 

Ancak Ceyhan ~bi kalabalık ve 
adli davalarında pek çsk bulunduğu 

bir kaza merkezinde, iki müvezziin 
hem Posta, Telgraf, Tf'lofon ve 
bemde Adli telikat işini ne suretle 

ve nasıl bir müşkilatla başardıkla
rını tasavvur etmek hiçde zor bir 

şey dtğildir., Bu kadroyu genişlet
mek lazımdır. 

M. S. 

Türksözü 

Çiftçiler Birliği kongresi 1 

münasebetiyle çekilen 
telgraflara Büyüklerimizin 

verdikleri cevaplar 
Çiftçi Birliği Kongresi Reisi Ri· 

fat Gülf'k ADANA 
Kongrenin temiz duygularında-:ı 

dolayı R,.isicumhur ismet lnönünün 
teşekkürlerini tehliğ ederim. 

Umumi Katip K. Gedelec 
Adana Çiftçi Birliği Kongre 

Reisi Rifat Gülek ADANA 
Kongra münasebetiyle hakkımda 

gösterilen duygulara teşekkür eder 
başarılar dilerim 

Başvekil Refik Saydam 
Mustafa Rifat Gülek Çiftiçi 

Birliği Reisi ADANA 
Kongre münasebetiyle çektiği · 

niz telgrafı memnuniyetle aHım . 
Hakkımdaki ihtisaslarına teşekkür· 

ler ederim. Birliğin muvaffakiyetle
rini candan diler \'e arkadaşlara de. 
rin saygı ve sevgilerimi sunarım. 

· Muhlis Erkmen 
Çiftçi Birliği Kongresi ReisliAme 

ADANA 
Kongranın samimi duygularına 

teşekkür eder muvaffakiyetler dile· 
rım. 

C. H. P. Gene) Sekreteri 
Erzurum Mebusu Doktor 
Fikri Tuzer 

ilan 
Askeri ihtiyaç için 3000 adet 

ekmek. törbası pazarlıkla yaptm
lacaktır. Bu torbaların nümunesi 
Adana satın alma komisyonunda 
her gün görülebilir. Pazarlığı 8-2 
-940 Perşembe ıünü saat onda 
yaptirılacaktır. 

İsteklilerin belli ıründe komis
yona müracaatları l 1 i90- 4- 6 

Adana ilkokulları koruma birliği 
• • 

nızamnamesı : 
DÜNDEN ART AN 

Z ) Her okul şubesi işleri ve Üztrine aldığıbu işleri başarmak ıçın ne 
gibi tedbirlere müracaat tasavvurunda bnlunduğunu Başöğretmen tarafın 
dan küJtür dairelerine bildit.\t. Yapılan işler hakkında da sık sık maluma 
vtrilir. 
?O - Şube u.mumi heyetleri .her birinci teşrin ayının ilk yarısında top· 
lanır· 
21 - Şube Umumi heyetlerinin yapacağı işler şunlardır: 
A ) fdare heyetinin ve murakıbin raperJarını incelemek. 
B ) Hesapları tetkik ve uygun görülürse tasdik etmek. 

- Sonu Var -

Muamele Vergisi Kanununun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesine ve bu Kan una bazı hükümler 

eklenmesine dair kanun 
Kanun No. 3766 Kabul tarihi: 5-1-1940 

ı\'eşri ıa.rı/ıı: 15- 1- 191/.V 
Dünden artan 

Bu mamulat ihbar tarihine kadar nakliye tezkeresinde yazılı ihracaat 

tüccarından başka bir şahıs veya müesseseye memleket içinde satılmış 

ise satıldığı ayın beyannamesine şayet ihracaat tüccari tarafmdan mem· 
leket içinde satılmıa ise ihbarın yapıldığı ayın beyannamesine idhal edi. 
lir. 

İhbar tarihine kadar memleket içinde satılmayıp sınai müesseseseye 
iade edilmış olan mamulat da muamele ve iptidai maddeler alım ve sarf 
defterinde icap eden kayitler yapılmak suretiyle müesseseye idhalat kay 
dolunur. 

SONU VAR 

CHARLES BOYER 1 

VE 
ANNABELA 

ALSARAY 
Slnema•ında 

Dün Akşamdan itibaren göst~ril. 
meğe başlanan Senenin En müessir 

Aşk ve Fedakarlık Filmi 

H A R p 
TÜRKÇE SÖZLO 

Şaheserde Bütün seyredenleri 
cezp ve teşhir etmişlerdir 

1LA VE TEN : FoX Jurnal -
Son llnvadi~ler 

BugUn 2.30 da 
HARP 
iki YUztH Adam 

·~ 
1 fı 

İki Buyuk ve Guz~ t 
Murekkep Muntebap b•' 

TAN SINE~ı 
BugUn gUndUz ve -~ 
Kı.'·metli Müdavimlerine l 

· · t k · · baz•' vakıt geçır me ıçın 

1 
RAMON NOVARR~ ~ 

Emsnlsi.ı: Tem~ili Mu.;a~1; 
Rekorunu Kıran 

ŞEYH AH, 
Turkçc Sözlu - Şarkılı j 

Buyuk Aı·iist H:RR .. { ~ 
Yarattığı Heyecanlar, pıl 

iki Yüzlü P. 
I 

Pek Yakında Pek Vakmda pek 1 
lng il tere krallığının debdebe ve ihtişnoıındnn a ?.nmet, Tıırihİ 

Yapraklarından Kudret, Knnlı ibtirnslarıncinn istirap alan Sa0' 

TUrkçe Sözlü 

ilan 
Köy Cin ~i Miktarı 

13 

Kayış - beşo dayı 

li şamil çiftlik 

Hucucu ~,l 
Doğusu kısmen yol ve kısıne. ~tat 

1 . G·· b t Ah _.ı ru 

damı 

met verese erı, un a ısı v bıv . 
1 • k.. ~I rdı s" erı, poyrazı oy merası 

·ı· t çevrı ı 

lb 
Yukarıda hududu v~ evsafı sairesi yazılı Mahmut oğlıJ l&I 

rafından tescili istenilen çiftlik damının tapuda kaydi .b;,,, 
senetsizden tasarrufat hakkındaki ahkama tevfikan hukuk• 1 
tetkik ve tahakkuku için 11 -2- 940 tarihine müsadif P11~~e ~ 
ne memur gönderilecektir. Bu yerle alakası olanların o tar b~i~. 
!erindeki vesikalarile beraber muhafızlığımıza veyahut t• ' 
yerine gönderilecek memura müracaat etmeleri ilan ~ t 

~r 

ilan 
Askeri ihtiyaç için 50oo adet 

pamuklu pazarlıkla yaptırılacaktır. 

muhammen bedeli 4000 lira olup 
muvakkat teminatı 300 liradır. Pa
zarlığı 8- 2- 940 perşembe i\inü 

"tıf· ~ 
saat onda yapılaca ,,,,-

Adana askeri satı~ :ıe~ 
nsnda her ıün go:b11ılf 
lerin teminat fil~ ~., 

roı•r" ..ı 
gün ve saatta k0 ıJ 
ları. 



Türksöıü Sahife: 7 

_....._ 

,. SiNEMA 8,30 da 

• 
1 

AKŞAM 
Senenin .. l 

N f. en guze ve _:en 
e ıs ş h ~ 

r ~ • a eserini sunar 
'-lOrınne 

Luchaire 
y Dugaux 

Çık.;;~~ k~~kak 
~~fb~ lb>üır ku~nn 

Bu 

Annie 

iL <s!ltlı n~ltil n 
AVETEN: 

Rintint· 
ın Casuslar 

e . P 
.. _ Peşind 

azar Gü d .. M f . d 
- CIKMAzuz sôKAK0 

e 
2 Film Birden 

-~ 2 - Rintintin Casuslar Peşinde 
~~FON-250 

cyhaıı ilan orrna 

Kilo 
40 
44 

60 

n Çev:rg .. d .. ı··.., .. emu ur ugun-

cin . Muhammen bedeli 
sı Ll 

l<a ra Kuruş 
1( ıışık odun 588 40 
l( •rışık lcöınür 238 60 

S3 d~uruıu Çam 

5 84 60 utcni 00 
• 2 • 9AQ 240 

ı h ~ ta 'h 
~,;' mu. telif tarıhıetı ve J sayılı 1067 00. y 
~I. ıaterılen 588 ke ~de hlüsader ka~~rla arttırmaya konuim•Jş ~ulunan 
ıe~ ".u lu dügeıı h' n al 40 kilo e e ılen yukarıda cins ve mıktarları 

ıb '•hinden İtib ııalarında RÖsto~un, 95 kental 44 kilo kömür ve 60 a. 
.}t 14 de areo on be~ - eıılen muhammen bedellerilc 5· 2 - o~o 

lb~ t satışla · ~un sonra · 2l _., 
C1t1inat rı ıcra ed·ı . yanı 2 • 940 çarşamba - -

rtıakb ı t ceğınd · t ki ' . gunu lıJ Yona ib uzu ve en ıs c ı talıplerin 80 lira ik' k 

~ 
'az Ya rnektub . ı uruş 

''' rıc nıurac etmeleri ve ~e ' t• du sa~ışlao bır saat evvelioe kadar ko. 
aat t v raı ı e ogr t k . 

t ~ ............... c rneleri ilan olunur e me ısteyen!erin orman şef. 

ilan 
Seyhan orman ·çeviige müdürlüğün
den: 

Muhammeıt bedeli 
Kcntar Kilo Adet Cinai Lira Kur aş 
-47 60 Karışık kömür 119 00 
78 20 Karışık odun 78 20 

112 Aaraba parmatı 3 36 
125 80 112 190 56 

51 2/ 940 tarih ve 2 sayılı kararla artırmaya konulmuş bulunan ve 

muhfclif tarihlerde müsadere edilen yukarıda cins ve miktarları gösteri· 
len 47 kental 60 kilo karışık kömür, 78 ke. 20 kilo karışı odun ve 112 
araba parmağı hizalarında gösterilen muhammen bedel !erile 6/ 'l.ı 940 
gününden itibaren 15 gün sonra yani 221 2/ 940 perşembe günü saat 14 
de satışları icra edilecektir. istekli taliplerin 13 lira Bo kuruşluk teminat 
makbuzu veya mektubunu satıştan bir saat evveline ka far komisyona 
ibraz eylemeleri ve şaraiti de ögrenmek isteyenlerin orman bölge şefliğine 
muracaat etmeleri ilan olunur. 4 - 10 - 14 - 18 11402 

be.~ --..........___ . . 11401 4 - 10 - 14 - 18 

b~' 4 K;-~~~-.-:----- Adana inhisarlar tütün fabrikasından 1 

Bestekar ı:o eman dersleri 1 1 - idare ıhtiy;ıcı için 235 metre mika 'Jı s:ındıklık kereste alınacak 
tır .c.nvcr Ay t 

Ji . as ar af ından al r tır. 

41' •tes . z · a ıranga keman derslerine baslan. • 2 - A!macak kerest~nin m!J~ı&mmen bedeli 9846 lira 50 kuruş ve 

ot~ • lraat bankası No : 32 . il ·muvakkat teminat ise 738 li;a 49 kuruştur. 
ııt" ~ Enver A 3 - Kapalı zarf usu!ıle yapılacak olan işbu eksiltme 2-2- 9·U la· 
ıebl S yasın (Na7 ... n) ı'sı· ını· k 1 r·h d 21 2 940 d ...,. ı 1 1 ın en - - tarih:ne ka far yirmi gün ür. ~ı; ... a hş Yet ı· • S d k şar ı ı piyesi çıkmı.:tır 1 .,,. 1 · a ı Ald v • 4 - E ... saf v~ mıktarım gö.>terir liste ile şartname her gün fabrikada 

..... 11393 atmaz il rnünakit komisyondan alınabılir. 
'9f 2

-
4

- 6- 8-10 13 ı ı 5 - Kapalı zarflar 21-2 -94~ td• İlı i rı e müsadif çarşanba günü 
j ~ - : S- l

7 1 saat 14 de açılacağından talıp o lanla:- saat on üçe kadar fıyat ve sair 
• - vesaiki muhtevi kapalı zarflarını koıllısyo ::.a makbuz mukabilinle tev.Ji 

etmeleri lazımdır. ı l 383 1-4 - 7 
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=---------------------~ Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
ı•-------- KfLO ~,,~-.--~--- '·' 

CiNSi En az En çok 
K. S. K. S. • 
00,,_ 00 

11--M=a- .-p-ar-=-1a-§1-. --•-oo-- - 50 --
' Ma. temizi • ~O 48,50--

Sahlan Mikdar 

Kilo 

Koza parlağı 44,50 
""- 1 -4n---ı----I ------1 

~apı m,._, ____ ı-- • . 
Klcvland 60·--•-60·-·- ------

-ı<ıev1and-çi~id( •--('25--I 

YAPAÔI 
_B~eya,_z _____ ,t----ı---, _____ _ 

Siv.ah 
··-~-----------=-----~~----...!...-----------· 

::z 

Ç G T 

' ı";--r;-~,,,..---1'=3,r.7-ı'------ı' --Yerli •y emh1c. _ 
.. •Tohuml;.;;.._uk-. - 3,50 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbnı ------

• Yerli ---
• Mentanc 

Arpa 4.50 

Fasulya 
Yulaf o 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 14 1 00 -

UN 
Dört yıldız Salih 
üç • • 
Dört yıldız Do~ruluk 
üç • • 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç .. " 
Simit 

Livtrpol T clgraflan 
3 I 2 I 1940 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

Pene Santim 
·--~-------.,-----Hazır 8 lO .......,u.,,...re;.;_,ı --=-----1--

1--V-a-de_li_I. -----ı--7--- 89 Rayişmark 

7 
-
89 

Frank (Fransız ) -2 93 
1
_V_a..;._de_li_lll ____ 

1
___ _ Sterlin (İngiliz) -5 ~ 

_Hi_nd_ha_zı_r ____ . 1_7_1~ - Dolar (Amerika) 130 1 19 
Nevyork 10 76 -Frank.( İsviçre) 00 00 

(Her çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar J\mpullar 

Herboydfil OL iVETT i 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

Radyoları 
Dünyanın en sağlam dayanıklı Gastolin k;\ynık çubukları 

te'minotlı Radyo tamiratını 
Abidin Paşa caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

Posta kutusu :60 

Ziraat Bankası karşısında yeni aÇ'~ 
M. l'AHSIN BOSNA BIRADERV 

. Ticarethanesinde 

GÜZEL ucuz SAGI) 
,.. 

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

4 - UNDERWOOD 

5 - FlLADELFİY A 

Amerika 11 ~ 
makine\ . ~ 

Daktiio ınas' 

6 - ERROR Kolay yazı yazma atetleı' 11 

t 

7 - SAHiBiNiN SESi 
n 

gramafonlan, en yeai plaklar z 
2, 
y 8-RADYOLAR 

MARKONi 
iN GELEN 

SPARTO~: 
MARELl-İ ~ 

- -

Gibi Avrupa ve Atnerikanın dört meşh"'ı .. 
markasıoı görünüz ve dinleyiniz) 

TÜRKSözJl 

GAZETECİLİK- MATBAAC 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü nıl/t, 

cılıkta son teknikle çalışıyor 
1 

Türksözü 
matbaası 

Türksöt~l: 
CiltharıB 

Son getirttiği zarif · 

yeni t ip 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 
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mücehhez buıoıt 

leşrl 
Kitaplarınızı Şark . ,, .A. 
Avrupa karı nefis b•' 1'a"'i 
görmek istiyorsaoıı ril'i' 
Cildhanesine gönde 1 

*ı'st> l2 Zarif sa~ 


