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940 Sah 

-8~1~19rad konuşması 
neşr!ı~.~;°tantı konseyi milmessilJerinin 

bitti Milli Şefimizin 
Teşekkürleri 

lk ·~· resmi tebliğden çıkan mana : 

\ .
1
anlarda sulhun idamesi; Antanta 

Ankara : 5 ( Hufüsi ) - Reic;i
cUmhurumuz ismet lnönU geçirdiği 
kuçuk :ımeliyat dolayısiyle vatanta~
lardan aldıgı telgr:ıfl:ırdan çok muta· 
hassı<ı olmuş. Sevgi ve teşekkurleri

nin iblagın:ı Anadolu :ıjansmı memur 
etmiştir. 

a •. !.ç01~~lletlerin müşterek korunması 
Bc1 l)OkııtQ 'a!!~T:o~AS YE MARKOYIÇ NiŞE GiTTiLER. HARiCiYE VEKiLiMiZ 

Balkan grad : l> ( Yugoııla.,.. . lU ISTANBULA DÖNERKEN SOFYAYA U6RAYACAK 
&Undu . Antantı ko f aJansı ) - --------

Sovyet - Japon ticaret 
görüşmelerindeki güclük 

z "'Vasi n era ten vUkaye için dört devlet tamamen 
ııi bitir :" lllcseleler'ı nı;ı dun l"h 

lllış ,. n ınuz k mUs ı ane siyasetlerine :devam ede· 
llıeselcl . e ınUteak"b a eresi· ceklerdir. 
tur erın lı.onuşına ·1 ı en ekonomik 

. sı e ın l 
eşgu olıııu~-

Dun k 
ıı n ~anı y 

ezareHndc d" t ugosla"yn ha .• 

3 - Dört de"·let, hiç kimsenin 
n1e.} hine olm:ımak Uzere kendi toprak· 
larına mUştereken korumak azmiDde· 
dir. &lrı b• or devi et h .. rıcıye 

! 3 ır resmi tebliı arıcıye nll- 4 - Dört devlet :ıra.anda dost-
' ' 

4 Şubatta y neşrctınişlcrd' luğun idnmesi, t:ıkviyesi, 
un lln 8 ' Unanista ır • 
aya t ~J"ekili Met k nı teınsilcn 5 - Antant dahilinde ticaret 

cınsalen n a •as, R b d 1 kl 
a Gaf ""0ın•ny1 il . ornan· nıu n e elerini arttırmak ve sı aş· 

• •ngo Tu k' araciy tı k 
:re Har· · ' r aycvi t c N•· rnı'?- • 

~c Yu801;cıyc Nazara Ba cıııSsilen Tur. 6 - Poktın 9 Şubat 1940 tnri· 
. avyay Y ar b" d Ovıç B 1 tcın ·ı açoglu ın en itibaren 7 ı;ene için uzatıl· 

A elgradd sı en a. , h 
ntantı k a toplana ~ ••lar. ınası, 

ı on eyi · t' n Balk S d A d ar ar1 al I ıç •ınalarınd an i - . uLat 941 e tina a ya· 
ınış ardır : a ~u .lc.a. pılacnk ~konsey içtimaına kad:ır sıkı 

l -- Dört dev tcınasın devamı lkararlıtşbrılmıştır.,, 
"" 11Pasında · let Cenubu Bundan sonr:ı hnricive vekaleti 
\ıi b d f1 rtıdiyc k d sarlti l v 

un an bii l a ar ld sa Onunda dHrt de,·let hariciye .nazırı e ll'lub f y c de b o Ulu 
f a •~asınd arışın t . gazetecilere ayrı ayrı beyanatta bu· 

r c2dtccktir. a nıuştcrck 8 cının lunnıuşl:ırdır. 1 
- A ayrct 

---- Vrtıpnnın bu k Şukru S:ırnçoglu gazetecilere, ev· 
15ınıo1 h vclı:e bir kargaşalık yata~ı olan Bal. 

1 nıanya a;·---( Gerisi UçUncU sahifede ) 1 

Cepheı - k~r topluyor 
ere ın ··h· 

Asker sevk·u ını miktarda usta 
Londrn· 5 l ıyatı yap 1 

1 Ynakdan . al ~oYter] - . J ıyormuş 
re, Alman h~ rı a rı lyı bir 
ıflarını sılah u~üıncu l897lllalümata >~~.,....., 

•kcr ihtıyat sı a lına davet - 1904 T ... k < 
"'· rat~a seıerb:uarırı~ rrıcnıı:'ıniştır. u ı - Bulgar 
~- ker ıarafd tdı1 1 ınişr P bazı 

nç kadı ı an Alına ır. dost) v •• 
ll nııştardırnar Kııılha nyada baı~ uguna gu-
liif · ça Yard un 

Alınan B ıına ba } b• •• k 
la askerle aş kurnand ş ze ır orne 

rı ccph 1 anlıkı b 
"e rnerkeıd e ere se k Ugün 

Cnıi cfrad c boş kaıa: etmek. 
il u ~Ycrleşdırılın .. k .Yerlere 

hı q tcdır u " . 
k fllı Meclis 
unı~~l~~lllaları 

uk t •vıtclıs d-
•lt~ Bay Fevzi ~n R~~s Vekili 
v da topla ldaç ın R,isli· 
l\.arsant nrnıştır. 

n 1 nahiy · · ayrılarak csının Karaisalı 
'<oıan leh ~d~~a kazasına ve 

ıni\ da· oy crının Feke v ·ı 
. ır olan Vr 1 c ı 
ı karerı O h'I" ı ayet darc he. 

a ı ıye en .. 
Çcyj alakad curnenine ve 
eleler de b-•dr eden diter bazı 

u Çe encürn · olunrnu•t cnıne ha M y ur. 
eclia onürnüzd . 

ltkrar loplanıca~lcı Pertenbe 
tır. 

Ankara: 5 [ Huauaı mu 
hablrlmlzden ] _ DUn Y 
h•hkla Bulgar toprakl•r;.: 
giren iki a•kerlmlz Buı 

k · D•r •• •rl makamatı taratın· 
dan •llAhtarı ile b•raber 
tekrar hudut kumandanh
l•mlza lede edllmlfllr. 

Bn kUçUk hAdlae Buı 
D•r -• TUrk doeHuAunun 
kuvvem bir nı,aneeı daha 
oırn_u•tu r. 

Karabük vo Ankarada 
hafif zelzeleler oldu 

Ankara: 5 (Hususa muh b" . . 
den d a ırımız. 

f 'f .- ~n 2,28 de )larabükde ha 
1 bır zel· ı · ze e olmuştur · 

Ankarada d • Vynı saatte 
lir H a bu zelzele his edil . • 

· asar yoktur. mış. 

1tk Sovyet -Alman paktı Moloto a 

Ribbentrop arasında imza edilirken 

Yeni bir Sovyet - Alman 
paktı imzala na ~akmış 

Loıdra: 5 (R ~"er) Haber 

verildiğine göre, yakmda yeni bir 

Sovyet - Alman paktı imzalanacak-

mış. Bu muahede Sov}'et'erin Alman· 

yaya olan iktisadi yardımlarını ge. 

nişletmeğe hı7.met edecektir. 

Tokyo: 5 (Radyo) - Japonya 
ile Sovyetler arasında yııpılmakda 
olan ticari müzakereler, meselelerin 
karışmış olmasından dolayı kısa bir 
zamanda neticelenmiyecektir. 

Kötü propagandalar 

Parti ve Halkevimizin 
tenvir, İrşad konfera asları 

Memleketimizde içten çıkan veya 
cb,tan . gelen kötü propagandaların 
dolaşmakta olduğu hissedilmektedir. 
Bunıarın ynpncakları tesir ne kadar 
ehemmiyetsiz olursa olsun mukabil 
tedbir almak her halde bir akıl karı· 
dır. Parti ve IJ:ılke,•lerimiz bu hu
susta halkımızı tenvir ve İrşad etme• 
yi luzumlu gördUğU için bir takım 

tedbirler almıştır. 
Bu mnksadlıı Halkevi tarafından J 

şehrimizin muhtelif knhv~lerindc sinı::· 

malardn ve buy tık f abrikalnrda kon· 
f eranslar verilecuk 1 Propagandanın 

tehlike.sini nnlatnn kısa cunıleler 
filme :ıldırılnr:ık sinem:ılasda göste• 
rilecek ve köylerimize tenvir heyet• 
leri gö:ıderilecek tir. 

Po.rtimiz tarafından da Parti O· 

caklnrında nyni mevzuda mUteaddit
konferanslnr verilecektir. 

Şehir meclisinde 
Belediye elektrik 
fiyatını artırmak 

cer yan 
isti yar 

ŞiMDi ONBEŞ JKEN BİR KiLOVAT YiRMi KURUŞ OLACAK 
AZADAN BiR ÇOCU BUNUN llALKJN VE HA1TA BELE 
DİYENiN ALEYHİNE OLDUCUNµ ÔÜNKO SARFİYATIN AZA 
LACAClNI ANLATTl - BELEDiYi<: REISl, REŞADBEY MA· 
HALLE51NDE AÇILAN LAGAM ÇUKURUNUNzARARLl OLUP 
OLMADIGINil)A BUNDAN 1Yl NETiCE ALINDIÔINI SÖYLEDi 

Şehir meclisi dun 14. 30 da top· elektrik şirketinin belediyece satın 
lanakrak mesaisine devam etmi~tir. :ılınmnsıdan rnUtevelllt borç taskııit 
Ruznameye göre evvela, iki memurun lerinin kol:ıyc:ı ödenebileceği iddiası 
tastiki memuriyetine dair kanunlar mecliste hnr:ıretli mUnakaşalnrı auı· 
encUmeni mazb:ısı okunmuş ve mUz:ı· cip olmuştur. 
kere kabul edildikten sonrn sı~ır ha· Bu bahis ustunde ~öz alan, şehir 
ıarsaklnrınd:ın alınan 23 kllrus te- meclisi azasınd:ın Bay Coşkun Gu-
mizlemc ucretinin muhafnzasın~ ait ven, bugUn, dektrikin şehirli için sa 
tarifeler encUmeni mazbalıa .. ı d:ı fos· ekmek, kitap kadar mubrem bir ihti· 

yaç olduğunu, evde s:ınayide ve bu. 
"fİp edilmiştir. tun endustri de bunun ne k:ıdar mÜ· 

Muhteakiben elektrik kilovat him Rolu buluduğunu kaydettikten 
fiyatlarının nrttirılması yolunda elek ~onra: elek triki her eve sokabilmek 
trik şirketi tar:ıfmd:ın y:ıpılnn t:ılep için, mUmkltn olursa fiatlarıo tezyif 
hakkmda ki riyaset tczkcrt:si ele a- edilmesi nıuvnffık ol:ıcagı ve elektrik 
lanmıştır. abonalarının çoğalmasiyle gelirin de 

Fiyatlarm arttırılması suretile, ( Gerisi beşinci sahifede ) 
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Moskova Berline 
ne ver.ebilir? 

.ı Ü ~ 
', .......................................... _ .......................... ~el 

r O r 

* 
Ket'I olarak blllnme-

11 ki Sovyetler, Almanyanln 

petrol lhtlyacmı tamamen 

1 
kar,ılıyamaz. 

I • 
Ekonomist başmakalesinde Rus. 

yanın Almanyaya petrol ihracı imkan
larını mevzuubahsederek şunlan ya
zıyor: 

"1931 de 5 milyon ton gibi çok 
yüksek bir miktara baliğ olan Rus 
petrol ihracatı tamamile istisnaidir ve 
müthiş izdiraplara ve vahim siyasi 
ayaklanmalara sebep olmuştur. 

Bundan başka 1931 denberi ma· 
kineleşmede büyük terakkiler olmuş

tur. Mesela b~gün 1916 daki mikta· 
nn yarısı kadar at kullanılmaktadır; 
b~nun yerine yarım milyon traktör 
konması icabeder. Binaenaleyh bu
gün petrol Rus ziraatı için elzem 
bir maddedir. 1938 de umum petrol 
ihracatı yekunu sadece 12 milyon 
tona baliğ olmuştu. Bununla beraber 
bugün bizzat Rusya harp halindedir. 
ve Stalinin almanyanın refahını Rusya· 
nın hayat memat meselesine tercih 
ettiğine dair hiç bir delil yoktur. Ni
hayet nakliyat güçlükleri vardır. Me
sela Baltık senenin mühim bir kısmın · 
da donar petrol sahaları Baltık liman
larından çok uzaktadır. Tuna yolu
nun zorlukları ve Almayada petrol 
vagonlannın azlığı herkese malumdur.,, 

Makale şöyle bitmektedir: 

" Rusya Almanyaya senede ihti
mal iki milyon ton petrol ihraç ede
bilir. Fakat Almanyayı harbe devama 
muktedir ..kılacak olan 5 milyon tonu 
tedarik edebilmesi çok uzak bir ihti· 
maldir. Alm1ny.ının harbi kazanması 
için lüzumlu olan 10 milyon tonu ve
rebilmesi ise büsbütün imkansızdır . 

Damga resmi kanununda 
y~ pılan değişiklikler 

Maliye Vekaleti, damga · resmi 

kanununun bazı maddelerini değiş· 
tiren kanunun tatbik şeklini göste· 

rir bir izahname hazırlamıştır alaka 

darlara gönderilmek üzere bulunan 

izahname damga resmi kanununda 

yapılan değişiklikleri ayrı a) rı ve 

misallerle izah etmektedir. 

Bir köy cinayeti oldu 

Bir Çiftçi kendisine ihanet 
öldürdü eden karısını 

Gezici 
yol 

başmuallimlerin 
yevmiyeleri 

Eğitmen kurslara gezici başmu 

allimlerine yol parası olarak yüz 

kuruş verilmesi Maarif Vekaletince 

kabul edilmiştir. 

MAHKEMELERDE 

Rüşvet Suçluları 

Rüşvetten evvelce birer seneye 

mahkum edilmiş olan iskan .katib· 

lerinden Faik Başarır ve Selim Ya

vu~ temyiz mahkemesinden gelen 

naks üzerine t.:ezalannın üçte biri 

teı. zil edilerek sekizer aya asliye 

birinci ceza mahkemesince mahkum 

edilmişlerdir. 

Milli Mensucat eski 
kooperatif müdürü 

Milli Mensucat Fabrikasında 
Kooperatif müdürü olduğu Sırada 
kooperatif parasını zimmetine ge· 

çirmek suretiyle emniyeti suıs· 

tim alden suçlu B. Fuad birinci 

asliye ceza mahkemesi tarafından 
1 sene hapse mahkum edilmiştir, 

Küçük Çıldırım köyüne bağlı 
Hüseyin tiacılı çiftliğ-inde bir adam 
tabanca ile k ırısını öldürmüştür. 

Çiftlikte dutma olarak çalışan 
Gazi. Çiftlık arabalarından birine 6 
çuval buğday yükleyip Adanaya ge
tiriyor ve Adanada çiftçi başı ile bir· 
!eşerek buğday çuvallarını mahalline 
teslim edip çifliğ-e ait baıi eşyayı 

arabasına alarak akşam karanlıgında: 
çiftliğ-e dönüyor- Ayni arabll ile çift
çibaşı da çiftliğe avdet ediyor. Saat 
20 de çiftliğe varabilen Gazi, araba · 
yı çiftlik damına bırakıp hayvanları 

ahıra bağladıktan sonra çok üşüdü
ğünden bahisle arabadaki yükü baş· 
katarının indirmesini çiftçibaşıdıın ri· 
ca edip şehirden aldığı yiyecek 
maddeleriyle dolu heğbeyi sırtına a
tarak evine gidiyor. Çiftlik damının 
arkasında bir tek odadan ibaret bu-
lunan evinin kapısını kapalı bulan 
Gazi kapıya kuvvetlice vurmağa baş· 
lıyor. Açılmadığını görerek daha hızla 
vurmağa başlıtdığı sirada 12 yaşın· 
daki kızı Elıf kapıyı dÇıyor. 

Kapının eşiğinden içeriye daha 
ilk adımını atan Gazi üzerinde bir iç 
donu ve kömlel<ten başka elbisesi 
olmayan yabancı bir şahısla karşıla· 
şıyor. Vaziyeti birdenbire idrak ede· 
miyen Gazi, kaçmak emeliyle kapıya 
doğru fırlayan meçhul erkeği ya~alı

yarak bunun ayni çiftlikten evdeci 
.Antebli Mustafa oldufunu öğreniyor. 
Gazinin karısı Cennet evdeci Musta
fanın firarını kolaylaştırmak gayesiyle 
kocası Gazinin kollarını tutuyor ve 
evdeci Mustafayı kurtarıyor. 

1 
Hukuk mercileri '''ı 

daki ihtilaflar rıasJ 
halledilecek 1 

Adliye Vekaleti hukuk 1 
arasındaki ihtilafların hal şe ~ 
kında bir kanun pojesi baSI 

tır. ~ 
Projeye göre, hukuk . 

arasındaki ihtılafların hallı, ' 

mahkemesi ve devlet ş~ra~ 
heyetlerinden tefrik edıle~ 
zattan teşekkül edecek bar 

tarafından yapılacaktmr •.. ~ 
Heyete Adliye Vekılı ... . ., .. 

dağı zamanlarda ise heyeti ~af 
demli azası riyaset ede~,, 
sene müddetle seçilecek ~tel' 
yet azalarının yerine yell

1 

Jecektir. . 

Heyetin yaza işlerini i~İ~ ~ 
mahkemes; raportörü, ikiJI / 

let şıirası muavinleri ar•
51 

çilecek dört zat yapacaktır· ı; 
Heyetin vereceği kar•: 

olacaktır. Projenin kab01"#, 
adli mubakim ile idari ııı•, 
arasında muallakta bu!ıJf1:'1 
davaların halli de temın 

Tekaüd ve yetiıı' 

alanların fotoğ'~I, 
Maliye Vekaleti, haı• -

üt ve yetim maaşı alanlar 

de fotoğraflarının bulund 

karar vermiştir. 
Fotoğraflarının arka,.o' 

ismi, soyadı ile aylağın ~ 
duğu kazanın ismi ve sır• 
yazılacak ve bunlar ııı•f: 
kadar Vekalete gönde'' ~ 
nacaktır. /.ı 

Pamuk hırsızı mah
kum oldu 

1 O yaşından küçü~;t 
( Gerisi uçuncu sahifede ) toğraf göndermekteP 

Kısacık Kollektif şirketinden 23 
kilo pamuk çalmaktan suçlu Çınarla 
mahallesinde Hamza Şahbudak bi· 

rinci asliye ceza mahk~mesinin ver

diği kafarla 4 ay 2 gün hapis ya· 

tacaktır. 

Acıklı bir ölüm 

Orman Çevirge Müdürü Bay 
Fuat Evrcn'in rşi öğretmen Lutfiye 

Evren vefat etmiştir. Ölüye f ann· 

dan rahmet diler, Boy Fuat Evrene 

Başsağlılmda bulunur kederl~rine 
candan ortak oluruz. 

tulmuştur. 

Şehrimiz ad1İ1e 
terfii et 

_,. /; 
Adana asliye ikİfJCllb 

kimi Niyazi Akkuş, S~b 
kimi Cemil Yıimaı, 50 ;lj 
mi Nazım Kutlar fıle YJ 

. el 
Hasan Dctğan'ın bır ,ııııf 

---------------------------------------~ layık bulundukları lskoçya'ya bir bakış ~ dentebliğediırniştir· i' 

Ajanslar, Alman tayyarelerinin 
sık sık lskoçya sahillerine tecavüzde 

bulunduğunu bildiriyor. Bu mUnase· 
betle İskoçya n~emleketini gözden ge 
Çİrmck faideden uznk degildir. 

&UNUN MEVZUU 

İskoçyanın nüfıuu 4,882,000 kariarchr 

kilometre murabbaı ba1ma 62 kişi du 

şer aufusun yüzde 75 i glask.OY etra· 

fındaki sanayi merkezlerinde : toplan· 

mıştır. Buralarda zengin kömUr ma· 

denleri vardır senede lsl.:oçya 40,000, 
000 ton maden kömuru istihıal edi-

Beledi~J 
ık .~ 

yor. s oçyanın en buyuk ~ebri Gl- Yu•uf Ayhan g•' t'' 
askovdar. Ve nufuııu bir milyon ka· Muhablrllj1111 . /. 
dardır. Buradan trenle cenuba inilir• beti it' 
ken sa~lı sollu fabrikalar ltıcım1 bir uzun zamarıd'~eı11' 
saat devam eder. İskoçyaom Vi!lkile· vukufla Belediye ,ııe,,,.,~ 
ri pek nefis ve meşhurdur ikinci mef essesata yazı işferı teri,_, ~ 
hur 1ebirde Edimburıdur. İskoçyadA pan çalışkan gePC ,şıll ti 
bilhassa gemicilik ve balıkçılık çok Ayhan aldığı .ııı;eıı il~ 
ileri ıitmi1tir. Buruı kuçuk gemiler ğindeR vazifesı~ teri ~1 

inşaatında meşhurdut". gazetemiz yazı ıt b"I I 

İskoçy:ı, buyuk Britanya adasanıa 

şimalindedir. Buras ı Brilanyanın Uçte 
biri kadardır. Bu arazi ve sahilleri 
çok girintili çıkıntılıdır. İııkoçyada gU 

ı:el göller vardır. Bunlara Loch deni 
lir. !ngiliz mebusları tatil zamanların 
da bu göllerde ördek avı yBpadar. ••• miştir. Bazı f st•~;rlifil" 

1 
' 

do Adana rnuh• ı,ôfl" 

------------------------------------------ daşımız bun.d~"·oi f şehir muhabırlit' 
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~ abone 
Şartları 

~,,ı 
~sıl 
? 
ıııt~ 
~I 

şe Iİ 
aıır 

12 Aylı\c Kuruş 
6 AyLk 1200 

3 Aylık 600 
1 Aylık ~00 

ı lOO 
bcd . -Dış rncını k 

clı de~iş e etler ıçin Abo 
~ammedilı' meı yalnıı posta ne r. masrafı 

rııt 

r ı 

2 - lıAnla · . 
caat •d'I 1 ıçın ld .... ı melid' areye .. ır. mura-
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Sovyetler Finlandiyada 
1000 tayyareci kaybetti 

Finlilerin son taarruzu da 
ta rdettikleri bildiriliyor 

Belgrad konuşması bitti 
( Birinci sahifeden artan ) 

kanlar, şimdi hutlın yangınlardan u• 
:z:ak, birlik, tesanud, teyakkuz örneği
dir ,, demiştir. 

Metakc;as ta '· c;ıkı tesanud vo 
iş hirli~i !!ayesinde dUn_yanın Balkan • 
kö~esinde c;ulhun tamamiyle koruna· 
cağına imanım vardır ,, demiştir. 

Ilııber alındığına gOre, Roma si· 
yasi mahfilleri Belgrad konferansı 
neticesinden oldukça memnun görUn
mektedir . ı, ~ 

351 - . Londra : 5 (Royter) - Neşredilen 
Fınlııııdiya tebliğine göre Kareli cep 

Gazeteler, cenubu şarki AvrU• 
pada milletlerin umum? bir anlafm&· 
ya varması için Antantın temel t&fl 
olduğunu tebarUz ettirmekte ve kon• 
sey mUzakerelerindc, Yunarı • Bulgar 
Romen · Macar mlınıuebatları , için 
de şimdiden buyuk bir mesai kayd· 
edildiğini muşahede ve kaydetmekte· 
dir. 
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Kozandaki 
komite . Yardım 

sı çalışmaları 

Beledi ı ye Mec\i · "\ntılarına d sı de top
evaın ed" ıyor 

Koıan. S l 
den ] - F . - Hususi rn h . 
yapılan cdlakctıcdc kardu ıbırimiz. 

'b' Y•r un f c~lcri . 
fi ı hararct\c aallycti iUc _ınızc 
def ada ö ~cvam cdi &Unkü 
m b ~ ndcrılcn 2500 ~or. Dört 

a u gun de 63 lıra 
ve ed'I . . S lira S k Yardı· 

Kı rnıştır, uruş ili· 
azanıızın . . 

Y•rdu:rıı 313 şınulıye kad 
"•ya 16 5 lira 5 k ar nakdi 
ıi\mi•ti teneke de kav Uru~tur. ~da 

v '· urma " 
A" · gonde· 

,nı Yardım 
ıur, bui'd dan tapı 
tır. Ptk ay da satlıta •n,an bul· 

0
.. Yakında .. Çııc::arılrn 

~onderilcc k . )'uzlcrce ı · ış-
tcsi azala c tır. Milli Yard ıra daba 
Reisi K nnın ve bilh ırn komi 
b aymak assa k . 

u lt'ıilli i t k amımıı R'f oınıte 
ş e i ı at t- d ' rın ha ... · talış... ı:.r alın 

o.uıycr · ... aııı • K 
aııştır. •nı bir kat 0zanlıla-

K 
daha 

ozan . S artır 
den ] - ., · l liusu8-r . "0Zan '- ı rrıuh b' . ısı 1 Şubat .ıtaıası bt!) ~ ırımiz. 
lcdiye R . . mutad t . cdıye mec 
tinde y cısı Şerif Alc o~lantısını Be 
- aparak gunün . 

b . d ' esın e duşınan Suma Uzcrine hucum 
etmiştir, ~ Yapılan dört taarruzda 
tart edilmiştir. So.-yetler burada ye 
niden bir çok insan ve tank zayi et· 
mişlerdir, Karelinin diğer bölgelerinde 
ki Sovyet topçu ateşide Fin batarya 
ları tarafından so<ıdurulmaştur, Ko· 
madaki taarruzda akim kalmıştır. 
Devriye faaliyetleri devam etmeltle· 
dir. Sovyet tayyarelerinin Petsamoyi 
bombardıml\nında sivillerden 40 kişi 
ölmuş, 50 k.işi yaralanmı\itır. Fin tay 
yareleri de Sovyet kıtaatiyle Sovyet 
Uslerini bombardıman etmişlerdir. 11 
&vyet tayyaresi Juşurulmuştur. 

Hebıinkiden verilen mail mata gö · 
re, Fin hukılmeti 18 yaşından 60 ya· 
şıoa ka,lar şimdiye kadar askerlik yap 
nıamış) olan erkeklerin 12 şubata ka· 

dar askerlik şubt:lerine mUracaatını ilin 

etmiştir. 
ı~nç gazeteleri diyor ki : 
-" Finlandiyanıa yardımına koşul 

madığı tak.tirde demokrasiler intihar 
etmiş · deaektir,. 

Gene bu gazeteler Sovyetlerin şim 
diye kadar Fin muharebesinde bin ka 
dar tayynreci kaybettilini yazmakta 
dır. 

Lon<lra : 5 (Royter) - Sovyetler 
bugUn yeni bir bucum daha yapmışıar 
dır fakat Soyyetler bu hucumda mu· 
.,nffnk olnmamışlar ve bu buyuk za· 
yiat vermişlerdir. Sovyetler Avalayı 
da bombardıman etmişlerdir şehrin 
dörtte uçu harap olmuştur. Ruslar 
diğer mıntıkalara 150 kadar bomba 
ııtmışlardır bir çok kiliseler, hastane 
lt"r berhava edilmiştir. 

Düşürülen Alman 

tayyareleri 

Londra: 5 (Royter) - Dün in· 

gilterenin şark sahillerinde dolaıan 
Alman tayyarelcrinden ikisi tiüşü · 
rülmüş ikiside ağır hasara uğratil. 
mış beşinciside kaçmıştır. 

Japon tayyarelerinin bir 

katarı bombardımanı 

Londra: 5 (Royter) - Uzak 

şarkdan alınan haberlere göre, dün 

Japon tayyareleri demir yolunu, 

Hindi çin hududu yakınındaki bir 

noktadan bombardıman etmişlerdir. 
Bu bombardıman bir yolcu treninin 

• geçdiği sırada yapılmış ve demir 
yolunun yüz yardalık bir kısmı 

harap olmuştur, 

Beş Avrupalı ve yirmi Çinli öl· 

müştür. 

Fransız-Japon müzakeratı 

Paris : 5 (Havas) - Peti Pari 

sirn gazetesinin yazdığına göre, Tok 

yoda Fransız Elçisi ile Japon Hari 

ciye Nazırı arasın la dostane müıa· 
kereler cereyan etmektedir, 

uzcrinde .. ruzname . rıyase. 
k gorü• 1 sındek· . •tarı b vıne erde b ı ışler 
deki s.1ı·i~a~ktan sonr ulu~llluş ve 
'-1 gunu t 1 a, onu" .. ~· aııştır. op anmak " muz· 

meye verilmişlerdir. Mahkemede İ 
biribirile barışan mtzkfır eşhas, yol 

da tekrar münazaaya başlamışlar, 

Burhan Belgenin 
konferansı 

Ankara : 5 '[ Hususi muhabiri· 

mizdcn ] - Matbuat Umum Mü· 
dürlüiü Baş Müşaviri Bay Burhan 
Belge yarın akşam Ankara Halice· 

vinde " Propaganda ve tesirleri .. 

mevzuunda bir konferans verecek-

uzcre da-

Mardinde kE. Kl. 

b. anı 
ır d .. ll 

7 - ue o 
ki~i bir-.-. --
<;erleri ıbırlerine han-
Mard· e saldırdılar 

ki rün ırı : S l Hususi } - E 
ol ıchrimizd k vvc1· 

mu.. c anlı b' d- -b· " ve Yedi ıc· · ır otuı 
ırlerinc sald ''' hançerlerle biri· 

tdindj1.' ırınışlardır. Bu h 
~ım malumata ususta 

Mı~\cin mah il . yazıyerum : 
aeyin, Sabri Ha csınden, Şakir H" 
rıaut ve F erh asan, Ahmet, M b~ 
ı\in evvel d'a\n adında 7 kicıi b. ka 
b' . ı rn.. k v ır aç 
ırıbirini ıikiyct :~a _aşası yaparak 

mış ve mahke· 

~~kumete şikayet etmemek şartiyle 
ol~nceye. kadar ç~rpışaca\darına ye· 
mın etmışler · Herkes evinde beline 

ko:a~an kocaman hançer takarak 
Mışkm mahallesinin bir meydanlı-

ğnıda toplanmışlar ve biribirini han 
çcrlcmeğe başlamışlardır. Etrafa 

toplananlar da bunları seyre ba la· 
mışlardır. ş 

Bu sırada oradan geçmckt 
lan p r e o k o ıs memurlarından Mahir Boc 

ay ve Süleyman Co•kun v k' 
y f · v a aya 

e ışmışler' döğüşenlerin üzeri . 
atılarak biribirinden ayırmışlar~nne 

ır. 

Vak'a esnasında riört ıc· . 
yara! ışı ağır 

anmış ve memleket hastahane· 

aıne yatırılmıştır. Tahkik t d 
etmektedir, a cvam 

Cemal lfıne Y 

tir • 
Bu konferas 19,30 da Ankara 

radyosu ile de neşr~dilccektir. 

Felaketzedelerimize yar
dım hararetle devam 

ediyor 
Ankara: 5 (Hususi)- F eliket 

zcdelerimize dış memleketlerden 
yardım hararetle devam etmekte· 

dir. 
Kıbrıs ve Berlin Konsolosluk· 

larımızdan kendilerine tevdi edilen 
eşya ve paraların memleketimize 

gönderilditi bildirilmektedir. 
' 

Belgrad : :> (Radyo) - Gofenko 
husust trenle Belgraddan Bukreşe ha· 
reket etmiştir. Nazır istasyonda ha· 
raretle teşyi edilmiştir. Muteakiben. 
Metaksas, Şukru Saraçoğlu ve Yu· 
go~lav Başvekili Ni~e gitmişlerdir. 

Şukru Saraçoğlu Turkiveve dö
nerken Sofyaya uğrayacak v'e Bulgar 
Ba,vekili ile görU~erek kon~ey içti
mamda Bulgari<ıtan hakkında görüşU· 
lealer hakkında izahat verecekti.-. 

AdFye Vekili tetkik 
Seyahatine çıkıyor 

lstanbul : 5 (Hususi) - Adliye 

Vekili bugünlerde memleket içinde 

bir seyahate çıkacaktır. Vekilin, 

Kayseri, Niğde, Ulukışla, Afyon, lı· 
parta, Burdur, O.nar, Nazilli, Aydın 
lzmir, Manisa, Balıkesir, Kütahya ve 
Eskişehirde tf"tkiklerde bulunacatı 

haber verilmctedir. 

Bir köy cinayeti oldu 

- ikinci sahifeden artan -

Mütad hilafına lambanın çok kı· 

sılmış olduğunun farkına varan Gazı 
lambayı açtıktan sonra kaçan adamın 
oda içerisinde pantalon ve ayak ka· 
bılarını görerek karısının kendisine 
ihanet ettiği kanaatına ,sahib oluyor. 
Zaten karısının umumi görünüşü ve 
yatağın da st>.rili olması hiç bir ~Üp• 
heye yer bırakmıyarak Gazinin ka· 
naatını takviye ediyor. 

Bu müessif durum önünde Gazi. 
yüklükteki tabancasını alarak iffetini 
kirleten karısına 3 el ateş ederek 
Cenneti öldürüyor. 

Mermilerden biri namluda kala
rak diğer iki~i Cenneti öldürmete 
kafi gelmi~tir. 

Katil, cinayetini müteakib çiftçi 
başı ve çiftlik işçilerine hadiseyi ID• 

!atarak karısını öldürdüğünü itiral 
etmiştir. Müddeiumumi Bay Şer 
Gökmen'in hadise mahallinde yap 
ğı tahkikat da bu merkezdedir. Dü 
sorgu hakimliğine verilen suçlu 
tevkıf edilmiştır. 

Gazinin , öldürdüğü kansın 
en büyük 12 yaşında olmak üzere 
çocuğu vardır. 15 senedir evli i 
ler. 
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ÇT iMAi BAHiSLER 

Hadiseler ve 
sosyal~zm. 

D emokrat memleketlerde artık 
sosyaliıtlerin koministlerin ses· 

leri duyulmaz oldu. Partileri hatta 

• muharebeye girmiş küçük de-

mokrasilerde bile bilhassa sosyalist 

lerin, milli safralarla:geçtikleri gö· 

rülüyor. 

Sosyalizm, iktisadi bir meslek· 

tir va cemiyetçiliği istihdaf eder. 

Y ıni kredi değil cemiyete hak ve 

kıymet verir. Bu kelime, ideal şekli 
ile ilk defa 19 uncu asırda (1830) 
yılında duyuldu. ideal, idik. Çünkü 

bu fıkir sadece sefil işçi yığınlarına 

bir merhamet tezahürü mahiyetinde 

idi. O tarihlerin üç maruf sosyalist 

liderleri de şunlardır. 

lngilterede Robert Oven, Fran· 

sada Henri de St. Simon ve F. M. 

C. P ourler. 

Sosyalizm bilahare böy~ duygu 

ile müteharrik içtimai rstılahatçrlıktan 
çıkarak bugünkü ekonomık sosyal 

ve polıtik şekli aldı. Bu da Kari 

mandı. Onun Alman arkaşla'ı da 

Frederik Eogelstir. Onlar, bu müf

rit ve ileri sosyalizm telakkisi ile 

eski sistemi yıktılar . So~yalizmde 

ana fikir şudur. 

Bütün iktisadi teşebbüs ve faali 
yeliyetlerin devlet eline geçmesi, bü. 

tün istihsal ve istihlakin cemiyet 

menfaatine devlet taratından idare· 

si •. Yani fer tlcrin mülkiyet ve tasar 

rufu, karı ve sairesi yoktur, Yani 

iktisatta rekabet değil, vazife esası 

hakimdir. 

İlk büyük hareket, iki liderin 

kominist m ·rnifestosu ile başlar. 

1848 de Avrupanın her yerinde 

mevcut nizam ve sosyalizm telakki· 

sine karşı isyan akim kalınca Marks 

lngiltereye kaçtı. Engelsin yardımı 
ile meşhur Kapital ünvanlı eserını 

yazdı ve sosyalizm'in dünya görüş· 

melerioi izah etti. 

Bilahare sosyalizm, devlet sos · 

yalizmi vesaire grHplara ayrıldı. 

Marksistler sosyal demokat olarak 

kaldılar. Amerikada da sosyalizm 

başladı. Marksın, alemşumul davası 

cihan harbinde aksadı Çünkü sos

J•lizmlerin bir çoğu milliyetperver 

saflara geçtiler, harhe taraftar olan 

larla birleştiler. Bu harp esnasında 
'hakiki sosyalitsler gizli faaliyete 

geçerek eski liderlerini reddettiler. 

Rusyada ilk sosyalist cemiyetini 

brdular. Sosyalistlerle ilk tesir ya· 

pan fikir tarihin martaryalist tefsi· 

ri ve sınıf kavgasır. Nitekim tarihi 

maddecilik fıkri hala konuşulmakta
chr. Mesela, mu,air tarihçiler de sı 

kavgasına ehemmiyet vermekte· 

irler. Fakat şunu da kaydedelim ki 

yalızm bugün gene mücadele 

ıafından çekilmiştir. Bu· 

misali ise Rusyada 

İngiltere ve Fransa yalnız 
Amerikada 4 milyar 

440 milyon dolar 
karşılığı altun stokları 

A. lmanyanın ise ancak 
160 milyon dolar altunu 
vardır. 

f ngiltere içiu harbin ilk ayları 
memleketteki bütün hayati kuvvetle
rin seferber edilmesiyle geçen bir 
hazırlık cievresi olmuştur. 

Nübalaga etmeden söyleyebiliri7. ki 
iktiı-adi cephede şimdiye kedar elde 
edilen terakkiler en yüksek tahmin· 
lerin bile fevkine çıkmıştır- harbin 
icaplarını karşılamak üzere yeni bir 
şekle konulması· tabii ticaret hayatı· 
nı lüzumsuz derecede mütezarrir et· 
mederı temin edılmekte bulunuyor. 

Yeni levazım nezareti, istihsali 
artırmak, ve yeni esaslı ham madde 
ihtiyaçlarını emniyet altına almak su
ı etile bu istikamette çok kıymetli iş· 
ler göı müştür. Buna ilave olarak, 
şimdiye kadar bu nezaret tarafından 
imza edilmiş olan 250 milyon lngiliı 
lirası kıymetindeki mukaveleler ara. 
sınd<! değeri 73.0CoOOo İngiliz lirası 
tutan iptidai meval sıpariş etmıştir. 

Bu suretle nazirlik bütün müstahsil 
memleketlerde mühim bir kazanç tc 
min etmiş bulunuyl)r. 

Müttefiklerin zaf ~ 
J 

dünya ticareti için ~, 
yepyeni bir nizalll ~ 
ifade etmektedir 

Yazan 

Robert Mackay ı 
lbıi 

Fakat iktisadi sahada kazamlan 
en büyük muvaff akiyet, İngiltere ve 
Fransn arasındaki malı ve iktisadi 
birligin temininde görülen sür'at ol
muştur. Bu başarış, ıki memleket 
arasındaki sadık iş birliği yapmaksi
yasetini geniş mikyasta tavsıye etmiş 
bulunan bır adım teşkil etmektsdir. 
Çünkü yalnız malı noktayi nazardan 
biıe, Sir John Simonun dediği gibi 
fngiliz - Fransız anlaşması, Fransa 
ve büyiik Britanya arasındaki sıkı iş 
birliğinin bir hakikat olduğunu isbat 
edt"n yeni bir delıldıı. 

Filvaki, bilhassa bıı sebepten 
dolayı anlaşma istikbal için kıymetli 

bir taahat teşkil eımiştir. Çünkü bu 
anlaşmada her iki millet, yeni bir ik 
tisadi ni1am kurmak yolunda mühim 
bir mesafe katetmiş bulunuyorlar, 
Bu yP.ni nizam bütün milletler arasın 
daki temin edilecek karşılıklı taah · 
hütler esaı;ı üzerine müstenit bulunacak 

lns.ıiltere - Fransız anlaşmasının 
bütün beynelın ılel anl~şmalara örnek 

I' e 
olacak şekilde hususi bir ka11~., 
taya çıkması bu iki memleketılb 
ride semereler verecek bir ~ ın 
çalışmak hususundaki kuvve d r T 
lerine açık bir dehi teşkil e ~ ~ 

Bu ani it ınanın esaslı ınad b"'/:__ 
den ikisine verilen şekil bıJ ~I 
isbata kafıdir. Mesela bu ın8 

den birısi ile ecnebi parası o•~ 
ki bütün öorsa müşkülleri o t 
kaldırılmış bnluyoruz. , 
Hiç kimse ink~r edemt'Z ttı,~ lfı 
böyle bir prensip bütün mcııt1;J, 
arasında kabul edılmiş bıılıJ 
hiç bir şey, beynelmilel ticare: 
tikrarı ve onun daha geniş f111 t# 
inkişafı yolunda bunun kada' 
sir olamazdı. '-"' 

s~şka bir madde, mıletl~';t• 
sındaki serbest ticari miıb11 

en lüzümlu prensiplerden biri5' ,.~k 
r ine iı.t ınat etmektedir. Bu "f .. 
gümrük tarifelerine daırdir: \I~ '/.Y 
göre iki memleketin hıç birİ51' ıl 
memleketten rakı .acak itbal•

1
, 

herek himaye maksan i ıe ve ,e 
nakit mübadelesi mesele leri 
Sİ}1 le yen i mania lar ihdas etfllt Ilı 
tir:. . ~ 

Bu çeşit bir anlaşmanın 1~ze 
çabuklatma hususunda harp 

1 
~vl 

nin müesir oldu~unA hiç kirıısefre 
he edemez. Bununla beraber d' . 
da muhakkıtktır ki bu anlaş(ll8 1 

kim olan ruh, iktisadi mesele rı 
zerindeki beynelmilel anlaşıns18 

zuunda atılmış iri bir adi~ .,Jte 

eder. Zira gözettiği ıl~ '. 

Lig maçları 
neticelendi 

meli gayeleri küçülmeden, şJ'~~c 
etmek vardır ki bu anlaşm• tf"".iı 1 

ler arasında ileride vuku .; 11 

mükemmel bir iş bifliiti irnı..J"ıe 
ze göstermekt~ ve bu sur01 •1 
cihetten tarihi ehemmiyeti "'

1 :ıo 

Yurdlular ve Seyhanlılar 
hararetli bir maç yapdı 

BÖLOE 939 - 940 ŞAMPiYONU SE~HAN SPOR OLDU 

Seyhan bölgesi futbol l i g J 

maçları pazar günü şehrimiz stadın· 

da idman Yurdu ile Seyhan Spor 

arasında yapıla son Jcarşılaşma ile 

neticelenmiştir. 

idman yurdu ve Seyhan Spor 

gibi iki kuvvetli futbol takımmın 
yapdığı maçlar, her zaman olduğu 
gibi pazar günü de şehir stadında 
başda Valimiz Faik Üstün oldu~u 
halde binlerce spor sever toplan · 

mışdı. 

Bu maç ilk dakikadan son da· 

kikaya kadar pek heycanlı geçmiş · 

tir. Maç 2 - 2 bt"raberlikle neti· 

celenmiş ve bundan evvelki maç 

luda alınan puvanlara göre Seyhan 

spor 93' -- 940 Seyhan bölgesi 

ıampiyonu olmuştur. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü kapa 

lı, hava hafif rüzgarlı geçmiıtir. 
En çok sıcak 18 derece idi. 

Vatandaş ! 
Hava Kurumuna aza al 

Hava kuvvetlerlmlzln ça

Aalmas1na yardım ediniz 1 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

plışmak üzere bir mürettibe ihti

yaç vardır • ~ldarchanemize mi. 
racaatları. 

olarak göze çarpmaktadır. ·jİ ır 

f ki müttefikin müdafaa e11'çı~~ 
riyet davası harpten zaferi~ ı~~ 
dıkça, bu anlaşmanın yerı• ~ ~· 
devre için hareket nokta~ıı :eŞ~~~I 
ceği de şüphesiz ki ınuh~ fı 

Çünkü, Nazi rejiminin zafe'"ııı JI 
bütün milletlerin mun tazaf11

8 ,tf' 
surette soyularak iktisadi e~til',s 
tına girmesi neticesini vcıtC ~e~J 

Bununla beraber iki garP.11 '!• 
rasisini kurmuş olan miJlelle'',rf' 
Y.aferlere olan itlmatlann~ d;,. fı 
hiç bir şey mevcut de~ıl tP 

Bu itimat manevi ilhlllll1fl
1 
ifl,--.1 

·rıe il'. 
faa edilen davanın adalel~df fi ;i_ 
olmaktan almaktadır. Ma 1rt111_ 
ise, yıllarsa süren çaJıırP8• 08"i /.. 
ve hür memleketler ara~ıfl 5'~~ ' 
best ticard mübadeleS~ e tP'"/ 
kazanılan müthiş iktısı.dı bvıJ j~ııı 
tünlüğü yakından bilmek ~ 
esasını teşkil edek: 11e f~ 

Bu meyanda, lnriltcre 111~ 11'f! 
da mevüut olan geniş al~~ tiıı 
ilave ola.ıak, her il{İ mı e ı11etP 
memleketlerde malık oJduııı 
da meAcnttur. 

(Gerisi altıncı 



ske~derun Milli -
onntesini f . Yardım 
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b a arzusunu .. nınuniyctle 
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vlerinde ille 'i ~gun, Yarin Ha~k. 
resnıi bi ~ 1ınalarını • 

in liıı r bırlilc fekl' _Yapacak 
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• 

Adana· 
neler 

maarifi 
istiyor? 

Geçen sayımızda •Adana maari 
fi nasıldır ? neler ister. başlığı al
tında Seyhan maarifinin bupnkü 
durumunu, Adana maarif müdürlü
ğünün raporu üstünde yaptığımız 
tetkiklere dayanarak rakamlarla hü 
liseten izaha çalışmıştık. Bugünkü 
vaztmızın hedefi ise "Adana maari
fi neler İster ? 11 Sualine cevap ver 
meğe çalışmaktadır. 

f ekrarlamalıyız ki Seyhanm 572 
köyünde okuma çağında bulunan 
32806 çocuk, bugün tahsilden mah 
rum bulunmaktadır. Şu hale göre 
Adana maarif kadrosunun 820 mu 
allime ve a~ağı yukarı 131 mektep 
binasına ihtiyacı vardır. 

Maarif müdürlüğünün maarif 
kalkınma programına göre şehir ve 
kasabalardaki okullardan bazısı tev 
si ve tamir edilecek köylerde ise 
köy okulları inşaatına devam edile J 

cektir. Her yıl 30 - 40 olmak üze 
re üç sene zarfında 90 150 egit· 
nıenli köy okulları açılacaktır. Dığer 
tarafttan 940-941 ders yılında Bab 
çe ve Osmaniye köylerinde eğitmen 

ltşkilatı yapılacaktır. Bundan sonra 
diRer kazalara eğitmen verilecektir 
şimdilik tam teşkilatlı bulunan okul 
larla f'ğitmenli okulu bulunan köyler 

---~--

de onar dönümlük sebze ve meyve 
bahçeleri kurulacaktır. Bu iş için 
şimdiden faaliyete geçilmiştir. Diter 
taraftan köylerin kalkınmaSJ için yol 
ve ziraat işlcride maarif işlerine mu 
vazi olarak devam edecektir. 

Ayni zamanda köy öğretmenini 
köylere bağlıyacak tedbirler alına 
caktır. Bu cümleden olarak. köyler 
de birer öğretmen evi inşa edilecek 
köy öğretmenine çocuklarının oku
ması için büyük teshilat gösterile· 
cektir. Ayni zamanda öğretmene 

rc.dyo ve kitap mecmualar verilecek 
tir. 

Az nufuslu köyler arasında da 
yatılı )&tısız Okul birlikleri kurula· 
caktır. Kadroda Maarif doktorları 
çogaltılacak, bunlar köy çucukları· 
nı icabında derqal tedavi edecek· 
)erdir. 

Köylerde bilhassa dil ve şive 
meselesile yakından meşgul olunacak 

tır. 

Köylerde okul ınşaatı progra
mının tatbikinde ön safda şu köy
ler vardır. 

Adan:rnın Bebeli, köprü gözü 
Abdi oğlu küçük kapılı. Kuranşa 
Eğriağaç. Adalı, Yemişli. Ct-yha. 

( Gerisi nltıncı sahifede ) 

Şehir Meclisinde 

Sahife 5 

Romen petrolu 
ve fsviçre 

Le Tempe'den 
~._..._.. .., 

C enubu Şark Avrupası devlet 
!etlerinin bitaraflıkları ile 
pek yakından alakadar bu· 

lunan fsviçre matbuata bir 
kaç gündenberi Balkan Antantı kon
feransı için müteaddit makaleler neş· 
retmekte \.e son günlerde bilhassa 
Romen petrolu (berinde durmakta
dırlar. 

.. La Tribune de Lausanne,. gaze· 
tesi, en büyük ekonomik silah olan 
ablukanın harp üzerindeki rolünde 
ısrar etmekte v e Almırnyanua 

bitaraf memleketler istihsalatını 

elde etmeğe ve bilhas1'a yüzde yet-
miş beşi Fransız ve İngiliz hisııedar
lannı elinde bulunan Romen petro· 
lunden istifade etmeğe çalıştığını te· 
barüz ettirmektedir. 

Yine lsviçrede çıkad "Courrier 
de Geneve" isimli razate de Roman· 
yanın petrol meselesini tetkik ettik 
ten sonra : 

"Üçüncü Rayş hükumetinin pro· 
jelerinden şüphe ederek f ngiliz Fran· 
sız garantisini kabul etmek üzere ıı; 

tical göstermiş elan Bükreş hükume
ti Almanyanın vaitlerine karşılık ver-
mekte ne gibi bir merıfaat görü· 
yor.,. 

Diye Sormaktadir. Bundan sonra 
ablukanın tesirlerini tetıdk eden mez
kur gazete muhasamatın başlamış 

olduğu dört aydanberi Almanyanın 
g-eçen umumi harbin ilk iki buçuk 
senesi içincie duçar olduğu müşküll· 
ta maruz kaldığını tebarüz ettirmek· 
tf', ve iktisadi harbin daha manah 
bir şekil alııbilme~i için lngıltere hü· al H e geçccckıerd· erı Yapa· 

atayın fılhak· ır. ( Bırinci sahifeden artan ) 

iı~J/'t nefis olan se~lca tok hlcb artaca~ı noktai nazarını sert ve böy · 

sinin tetkiki derpiş edilerek azadan 
Vehbi Necip . Savaşanın teklifi üze· kumetinde bir iktisadi koordinaııyon 

k 
nezareti kurulmasına doğru bir gidit 

rine bunun kanuni icaplara uyulma 

1 

olduğunu bildirmektedir. FA nıleket i · d ze 'le - zul le bir neticeden zevk duyulacaır.ını 
le çın e "e ·••eyvea. . b ~ 

ı • sebzecilc;· . dııında ını e_yan etmiştir. Buna cevap veren 
- .ttı1 z İçin geniş Puanız ve lllcy"c ~lanı. reıs, şirketin ödemek mecburiyetin· 
•~ ek 1 Zarl:.r • cı eri- d b 1 d 46 .ı.a Ya nız 1 ,. enı· e u un uğu binlira taksit be-
.,~ ni Zarn a ikadarlar . _ın eyle. d l' . ~ f anda bütün ıc;ın de11.i1 e_,ını _bugünkü gelirle kapatmak 

•ydaiı 'le h rnernlclc . K mumbun olmadığını çünkü mazot 
t&ifl..l.lr. 1Yırl1 bir i et ıçin ~iy~tlarının yükselmesi dolayısiyle 
~ Mernlek t . ş olacak· ıstıbsal masrafının artmış bulundu· 

i ,,akı e ışlerine ğunu ve binaenalczh kilovat fiyatla 
. :J armın işJerı. ' servet le 
~ s' 1 l.~rck b· ay. rına zam yapmak liıımgeldiğini tele 

.~·~ . 
1 0 

Dl al arına lca ırcr;, refah ve· rarlamıştır. Azadan Mahmut Barlas 
i ~ 'Yelle alak .. 'fı derin b' h d k • ' 1. b . a goster ır aı· ~ tor Ahmet Erzin ve· Ziya ak ver· 
~ in ~oılşlerin tahak~~lcte 'le bil· dı de kilovat fiyatlarına zam yapıl. 

tl.J rnık und, ht:r türı- etrnesini maaının do~ru olamiyacıtını bilakis 
'ı".j re d!~,olan Sayın ~:ı:r~ımları ~enzi\it yapılmas• lüzumunda itti· 

·,a ze ·ı . t'ıelck- I . . mızc bir lifakla fikirlerini anlatmışlardır. 
cı erırn· ur erınıızi B 

fi bb- ııe · . sunar _ unun üzerine Bay Hasan Ataı 

k 
Uıte sons gtrıştilcleri hayır!; ıoz alarak bir ton mazotun 67 ı·ıra· 

r en. uz nıuvaff k' d 
teocb~~Yvecilcriıniıin ~eı~c_tl~r an 101 liray yükseldiğini ve bina· 
erıni ed ua~ 2'İri,rncıini canody e e;;ıe~h . yılda istihsal masrafırıın 

erız, an bın hra yükseldiğini, bunun al. 

~------- t~ın~an ne. belediyenin ııede şirke-
~-:-._.._. ________ .:= ın _ al~ıyacağını iddia ve bu rnev· 
lı - zu uatunde kif aydi müzakere teklifi 

Y~pıal~rak işin tetkiki kanunlar en
aun~ıne bevale edilmiıtir. 

1 
t uznamedeki numarotaj tahsi· 

a ı rncaelcai b .. d 
vale ed"I . u. çe ancumeniee ha 
üze . ı kmıı ve ımir birliğinin lağvı 

- rıne alan 25 000 ı · 
ıebir olla ' ıra tahsisabn 

1 r11aa barcaamam meşele· 

suretile riyaset tarafından yapıla __ 
cak teklif ,erden sonra büdçe encü· 1 ------------

menine havalesi muvafık görüldü. j Jan 
Şehir içme sularının • bakteriyolojik 
muayenesi için 170 lira tahsisatla 
iktifa edilmesi meseleside kararlaş 

dıkdan sonra, şehir içme suyu te'si· 
satı meselesinin ne safhada oldu~u 
hakkında Coşkun Güven tarafından 

meclise arzedılen takrir üzerine be 
lediye reisi. bu işin bir an evvel 
halli için Ankarada imar heyeti neı· 
dinde müteaddıt teşebbüslerde bu· 
lundukunu ve fakat henüz bir neti· 
ce alamadığını. yeni proje im~r be· 
yetinden geldiği takdirde münaka
saya konacıA-ını söyledi. Müteaki. 
bt>n kumluk meydanında açılan bu. 
laşık su çokurunun o civar halkının 
sıhhatı üzerinde tesir yapacağı ve 

batta bu melevves su,un mahalle ku 
yularına sirayeti edıp. etmiyeceği 

hakkındaki doktor Ahmet Erzinio 
süaline cevaben bu. tecrüueden fay· 
dalı neticeler alındığını. hiç kimseye 
zarar verecek mahiyette olmadığım. 
bundan dolayı adedinin artırılması 

düşünüldüğünü söyledi . 
Şehir Meclisi bqndan sonraki 

toplaatama 9 Şubatta yapacaktır • 

Ticaret Vekaleti iç Ti
caret Umum müdürlü
ğünden: 

Türkiye yangm ve Nakliyat 
Sigorta ıf leriylc meşgul olmak üze· 
re kanuni hüküınler dairesinde teı· 
cil edilerek ougün faaliyet halinde 
bulunan Ankara Anonim Türk Si· 
garla Şırkcti bu kerre müracaatla 
Adana ve • havalisi acenteliğine 
yangın ve nakliyat sigorta işleriyle 

meşgul olmak ve bu işlerden do
ğacak davalarda, bütün mahkeme 
lerdc müddei. müddeaaleyb ve ü· 
çüııcü şahıs ııııfatlarıyle hazır bulun· 
mak üzere Sclaoik üankası Adına 
Bürosunu tayin eylediğıni bildirmiı· 

tır. 

Keyfiyet Sigorta Şirkt:tlerinin 
Teftış ve murakaoesi hakkındaki 
25 HdZiran 1927 tarihıi kanunqıa 

hükümlerine muvafık görülıttÜŞ ol• 
makla ilin olunur. 

11405 
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RADYO! 
Bugünkü Program 

' rORKIYE RADYO DIFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Her gtln yalnız kısa dalga 81,7 
m. 9465 .kds postamızla neşredilmek· 
te olan Yabancı dillerde Haberler 
saatleri aşağıda gösterilmiştir. 

İraoca Saat 13,00 ve 18,45 de 

Arapça ,, 13,15 ve 19,45 de 

FraosızC'a ,. 13,45 ve 20,15 de 

Sah - 6 / 2 I 940 

12.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayarı 

13.35 AJANS ve metr.oroloji ha· 
berleri 

12.50 Türk Müziıi 
Çatanlar : Vecihe, Reşad 
Erer, Ruşen Kam, Cevdet 
Koıan. 

Okuyan : Muzaffer llkar 
1 - 11üseyni Peşrevi. 
2 - Suphi Ziya - Hilsey· 
nl Şarkı : (Feryat Ediyor) 

3 - Bilmen Şen - Hüsey 
nt Şarkı : (Bahçemde Jile 
var) 

4 - Yusuf - Hüseynt 
5 - Refilc Fersan - H\i· 

seyni Türkü: (Birkaçı bir· 
)eşerek köyün yititlerin· 
den) 

6 - Reşad Erer - Ke· 
man Taksimi. 
7 - ...•.•.• - Dört 
Köv Türküsü. 

13.31-14.00 Karışık Hafif Müzik (f .) 

18,00 Program ve memleket saat 
Ayarı 

18.05 Müzik : Bir Konserto (Pi.) 

18.40 Konuşma (Çiftçinin Saati) 

18.55 Serbest Saat. 
19.10 Memleket Saat Ayarı, A

JANS ve Meteorolji Ha
berleri 

19.30 TÜRK MÜZiCi · 
Ankara Radyosu Kadıl'I 

Küme Heyeti 
İdare Eden : Mesut Cemil. 

20.15 Konuşma (iktisat ve Hukuk 
Saati) 

2Q, 'i0 Türk mü1iti : Fasıl Heye 
ti 

21.15 Konser Takdimi : Halil 
Bedii Yönetken 

21.50 Müzik : Radyo Orkestrası 
(Şef : Hasan Ferit Alnar) 
1 - VVeber : Freıschütz 
Uvertürü 
'l - Saint - Saens: Dan· 
se Macabre 
3 - Michel Glincka : Jotı 
Arraıonesa 

4 - Zoltan Kodaly : Mı
roşek Dansları 
5 - Fr"°z Lehar : Altın 
ve Gümüş (Vals) 

22.15 Memleket saat ayarı A· 
Ajans Haberleri: Ziraat, -

Esham Tahvilat, Kambıyo
Nukul Borsası (Fıyat) 

22.35 Müzük : Opera Aryaları 
(PJ·) 

23,00 Müzik : Cazband (Pl.) 

23.26123.30 Yarınki Program, ve Ka· 
pamş, 

/ 
1 ürksözü 

Adana maarifi 
neler istiyer 

( Beşinci sahifeden artan ) 

nın Azizii, Camuz ağlı, Akdam, Kal· 
dmm. Toknamış, Tatarlı, Çarhıpa· 

re, Bağç~nin Yaylalık, Yukarı kar· 
dere, Kızıl kaş , Çamiçi, Böçckli 
Hacılı; Karaisalının Pirili, Cevherli 
Ômerli, Kara yusuflu, Bekirli, Ak 

ören, Çarhıpare, Büyük sofulu, Kı· 
rıklı, Topçu, Bucak; Kadirlinin Ma
hirli, Bahadırlı, Tozlu, Çay geçidli, 
Ali Beyli, Kara ali, Kara kütük, 
Kızıl Ömerli, O e ğ i r ·m e n dere 

Sopraktepe, Elbistanlı, Oruçbeyli. 
Fekenin Göbekli, Kayadibi, Dellal. 

uşağı, Kisenivet, Yerebakan; Koza
nın Hacılar, Ilıca, Kuyubeyli; Osma· 
niyenin Dervişiye, lsıuzca, Tüysüz 
Kırhacılı, Kişnar; Saimbeylinin Kin 

DoA"anh, Yamanlı ve Şar. 
Bugün bu göylerde mektep bi

nalarının kurulması köylümözün de 

ğerli yardımlariyle kabil oİacaktır. 

Müttefiklerin zaferi dünya 
ticareti için yeni bir ni

zam ifede etmektedir 

( Beşinci sahifeden artan 

Federal iht~yat l{omisyonunun ner· 
ettiti rakamlara nazaran yalnız Birle· 
şik Amerikada lng!liz imperatorluğu 
ve Fransanın, Amef!kan teminab ve 
dolar karşılıtt olarak, 8'440 milyon 
dolar kıymetinde albn ştoku vardır. 

Alman yanın mevcudu ise : yalnız 160 
milyondan ibarettir. 

O halde, şurası münakaşa kabul 
etmez bir hakikattir ki lngilterc ve 
Fransanın emrinde bulunan bütün mem 
balar, yalnız bu devletlerin zaferi ka
zanmasma kuvvetli bir yardımcı olarak 
kalmaz, ayni zamanda zaferden sonra 
dünya ticaretinin scrbestiei için de 
çok kıymetli bir kefalet teşkil eder. 

'' İlan ,, 

~----iiiiiiiiiii-----~~6-~ 6~ 
.. k .. f1lt s Muamele Vergisi Kanununun bazı hu ll .. ı 

değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı . bükıl 8. 
eklenmesine dair kanun ~ 

Kanun No. 3766 Kabul tarihı: 5-~'I 
N . .h. ı~ ... v 

eşrı tarı ı: v 

Dünden aı tan ~ 

Madde 4 - Muharrik kuvveti on beygire kadar olan (od · JJ 
siz ve elekli değirmenlerin muamele vergilerini vukubulacak tıl~ 
rine geçen yıl içindeki imalatı kuruluşlarına göre iş kabiliyeti ~1' 
nin vaziyeti gözetilerek maktu şekilde tahakkuk ettirmeğe ın• 
leti selabiyetlidir ·i 

Maktu verginin matrahı 2430 sayılı kanunun 21 inci mad~e" 
zıh resmen takdir heyetleri tarafından te,bit olunur. ~ 

Varidat bu matrah üzerinden varsa iptidai madde tenzilatıfll 
tan sonra kanuni nisb ... ti dairesinde vergiyi tarhederek ihbarnalll' 
kelleflere tebliğ eder. 

·SONU VAR 

------~--------------------------__,,/ 
ilan 

Askeri ihtiyaç için 3000 adet 

ekmek törbası pazarlıkla yaptıw 

lıcaktır. Bu torbaların nümunesi 

Adana ıatm alma komisyonunda 

E gün görülebilir. Pazarlığı 8-2 
-940 Perşembe ıünü saat onda 

yaptirılacaktır. 

isteklilerin belli ıünde komis

yona müracaatları 11390 - 4-6 

ilan 
Askeri ihtiyaç için ; 

pamuklu pazarlıkla y•P"f 
muhamm'n bedeli 4oo01f 
muvakkat teminatı 300 -~ 
zarlığı 8-2 - 940 per~.J 
saat onda yapılacaktır. 

Adana 11keri satın allll~ 
nsnda her rün görüle . 
lerin teminat makbul 

gün ve saatta komisyoll-
ları. 1 t3 

Muhterem müşterilerimiıe 
lskenderunda Şark yağları irketi Fabrik 

d·ı . . --- ~k· e 1 mış !: emsali~ 1 

pamuk yağları ve sabunları geldi A. 

Rafine 

Uygun fiat iyi ve temiz~ T! 
-----...... ~~~~~~~--~~~~~~--- Fr 

Müracaat yeri : Sabri Gül, Borsa civarı No. 12 

Deposu : Abidinpaşa caddesi, Noter sırası. 

·------------------------ı-13_8_• ________ 4_-_~ 
Medine Soydan yazılı resmi da- J 

irelerde tasdikli mührümü kaybettim. ----------~------------/- ı:n 
Bu mühürle kimseye borcum yoktur. . Keman dersleri f 
Şayet bu mühürle bir borç sen,di ·,e 
yapılmış olursa muhteviyatından Bestekar Enver Ayas tarafından alafıranga keman dersleri 

mesul değilim mııtır. 
Adres : Adres: Ziraat bankası No : 32 

11404 

Belvacı köyünden Ali 
Kihya kızı Medine 

Soydan 

'' İlan ,, 
Adana ıarnizonu ihtiyacı ıçın 

eksiltmeye konlan ve 2.- 2 - 940 
Cuma günü yapılın eksiltmeıinde 
90 bin kilo prasanın beher kilosuna 
3 kuruş 90 santim ve lahnayada 4 
kuruş teklif edilmiş bu fiyatlar pa· 

halı görilmüş olmasından on gün 
temdit edilertk 12 - 2 - 940 pa· 
zırtesi saat 15 de ayrı ayrı eksilt· 

meıi yapılacağı ilan olunur. 

11403 

Enver Ayasın (Nazan) isimli şarkılı piyesi çıkmıştır. 

1 
Satış yeri: Sadık Aldatma.ı: 5::!/ 

11393 2-4-6-8-10-13-15-

~---------~ 
M ff Lok 

... ,,. 
Dr. UZ8 er il" 

iç hastalıkları mütehassıs' 
Hergün muayenehanesinde hastalaJ'.'ıJJI 

baılamıştır • 

~ 



Türk.sözü Sahife: 7 

8,30da As R i 
BU AKŞAM 

SiNEMA 8,30 da 

Senenin .. l Nef· en guze ve en 
Go . ıs Şaheserini · sunar --
. rınne 

Luchaire Annie 

Dugaux 
arı 

~~f11ç lb>ôır ko~on 
İL <sJ tJı ifil@\ lhlU 

AVETEN: 
Rintint· ın Casuslar 

Peşinde 
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HAR a gster Ramon Novarro'nın 
LES BQyE.R T cm sili Muhttşemi 

••n l',..,,;ı •I. VE ANNAB 1 Ş~YH AHMET 
11.,. tık.teri l\} <l. ELA. Turkçe Sözlü ve Şarkılı 
••ıcşh o p F·ı f H ur R.oınanı arrer'in ı m Sonsuz alaka ve Rağbet 1 

·,.e A karşısında bırkaç gün daha 

TO R f"\ devam edecektir 
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1kkat: SözLO • HARRY PIELL ' in temsili 
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· da b eıun an D'kk aşlıyacnktır ı at: :inema Tnm Saat 3.30 pek y a Başlar. 

akında 
Pek Yakında 

1

- TUrkçe 8özıu 

'•h•••rıe-ı - ~ ı-Ş-a_h_•_•_•_r_I_ 

- 250 

Adana İlkokulları koruma birliği 
nizamnamesi: 

DÜNDEN ART AN 

C ) Yıllık çalışma proğramını hazırlamak ve yapılacak işleri tespit etmek 
D ) Yeni idare heyeti ve mu rakibi ve aym sayıda yedekleri seçmek 

E ) Üyelerin teliflerini konuşmak ve karara bağlamak. 
F ) Bütçelerinin tudiki işini ikmal etmek. 
22 - Talebe sayısı ( 150 ) yi geçıneyen Okullarda ( 3 ) , ( 150 ) den 
fazla talebesi bu!unan Okullarda ( 5 ) kişilik bir idare heyeti bulunur. 
Bunlar, her yıl birinciteşrin ayının ilk yarısinda toplanan şube umumi 
heyetlerince seçilir. 5 kişilik idare heyetleri ilk içtımalarında aralarından 
bir Başkan, Bir Sekrekr, bir Muhasebeci ve bir Je Veznedar seçer. Üç 
kişilik heyetler ise bir Başkan, bi • Sekreter ve bir de Muhasebeci seçer· 
ler, Bu heyetlerde muhasebeci ayni zamanda veznedarlık ,işlerini de ya· 
par. Başkan şubeyi temsil eder Sekreter büro, muhasebeci muhasebe 
ve veznedar da para işlerine bakarlar. Umumi hetet tarafından ve kendi 
üyesi arasından ayrıca seçilecek iki mürakip te şube muamelat hesapla· 

rını tetkik ve kontrol eder. 
23 - Vazifeleri Clkullhimaye heyetleri talimatnamesin?e tesbit olunan 

işler inhisar etmek üzere her okulun talim heyetince namzet olarak ttfrik 
ve şube umumi heyetlerince tasvip ve intihap olunacak iki öiretmen 22 
ci maddede yazılı idare heyetine dahil olurlar· 

2 4 - Şnbeler yıllık toplantılarında yapılması mümkün olan işleri ka· 
rarlaştırırlar. Programları birlik merkezinde onaylanJıkcan sonra her ıu· 
be programına kendi kendine basarmaya çalışır. 

25 - Şubeler kendi okullarına devam eden çocuk velilerinin duru· 
mu düzgün olanların istekleri ile nakden veya aynen yapacaklara yar
dımlarla ve merkezin kendilerine vereceği tahsisat ile iş görmeie ç'lışır 
lar . 

'lb - Şubeler kendi okulunda çocuğu bulunmayan kimselerden yar· 
dım isteyemezler, ve kabul edemezler. llkoku!!;<da çocuğu bulunmayan 
vatandaşlardan yalnız birlik merkezi yardım ister ve kabul eder. 

27 - Birlığin ve şubelerin varidatı : 
A) Hususi Muhasebe ve belediye gibf mahalli teşekküller ve resmi 

müesseselerın yardımları, 

B) Üyelerin yıllık aidatı. 
U) lialo, müsamere, piyango hasılatı. 
D) Teberrular. (Sonu var) 
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Adana Borsası Muameleleri 

.PAMUK ve KOZA -

CiNSi 
KiLO FlATI 

En az En çok Sahlan Mikdar . 
K. s. K. S. Kilo 

Koza 
.... 

00 00 
Ma. parlafı -00 - 50 • 
Ma. temizi • 00 -48,58 
Koza parla~ı 44,50 
KapJniah 49 
Klcvland 

..__ - 60---60 
Klevland eikfd( - - --4,'25 ı 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ç c T 

1 
1 

Yeni 

1 
•Yemlik,. 3,"'7 

1 " 
•Tohumluk,. 

HUBUBAT • = 
Bu~day Kıbna 1 

• Yerli 4 

• Men tane 
Arpa 4.5• 
Fa.smya 
Yulaf o 
Delice ' 

Kuş yemi 
Keten tobumn 
Mercimek 
Susam 14 1 00 

UN -
Dört yıldız Salih 

... üç • • ;ö .tl Dört yıldız Doğruluk tU 
~ tC üç , 
..:! ı:: • • 
o -= Simit = . .o " ' ~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet 

N c> üç I' " " 
Simit .. 

Livtrpol · Telgrafları Kambiyo ve Para 
5 I 2 / 1940 iş Baukasından alınmışbr. 

l'tM. Santim 

Hazır 8 29 Urtı 1- -
Vadeli 1. 7 88 Rayişmark 

Frank (Fransız ) -2 ~ 
Vadeli 111 7 88 _Sterlin ( !!!giliz ) -5 ~ 

-7 5T Hind hazır 

ıol so 
Dolar ( Amerika ) 130 1 19 

Nevyork Frank ( İsviçre ) 00 00 

Her çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar 

Herboyda OL iVETT i 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

1 Radyoları 
Dönyanın en sağlam dayanıklı Gastolin kaynak çubuklara -
te'minotlı Radyo tamiratını~ 

Abidin Paşa caddesinde 

Muharrem 11ilmi Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

clefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

Postı kutusu :60 

gramafonları, en yeni plaklar 

8-RADYOLAR 
MARKONi 
iN GELEN 

SPARTO 
MAREL-

G.b. 0 k d 00 b; ı ı Avrupa ve Amerı anın ort meŞ j 

markasını görünüz ve dinleyinV 

TÜRK SÖZ 
GAZETECİLİK-MATBAA 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü 

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Türksöt 
Cilthaf16 

____,,,, J 
l.,•ı 

En modern \1
961 111 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart· 

vizitler, haritalar, planlar, mak
buzlar , her boyria defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve ncf as etle tab 
edilir . 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Atlana Türkıöıü •atbaaaa 

mücehhez bU111-

1'~ıd 
Kitaplarınızı Şark ., el' 
Avrupa kan nefis bl 
görmek istiyorsaıııt ,j.llil 
Cildhanesine gönde 

., ıı" 
Zarif sal • o 

.~~ 
Bir cild. bölgede " 
sozunun sanatki' 
elinden çıkabilir'. 


