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GÜNDELİK SİYASİ GAZETE 5 Kuruş 7 Şubat 940 Çarşamba 

Manerhaym hattına tazyik 
Sovyetlerin yedi büyük taarruzu da akim kalmış 

ve her · defasında büyük zayiatla neticelenmiş 
Londra: 6 (Royter) - Neşredilen 

Finlandiya tebliğine göre, Sovyetler 
Karelide yeni taarruzlar yapmışlarsa· 
da bu hücumlarda tardedilmiştir. 

Ladoğa gölü şimalinde Fınlandiya 
kuvvetleri iki taarruz.uda püskürt· 
müştür, Sovyetle buralarda 500 kişi 
zayi etmişlerdir. Ayrıca yedi top, 30 
otomobil, birçak silah ve mühimmat 
kaybettiler. Fin kuvvetleri Sovyetle· 
rin cenuptaki hareket noktalarını 
bozmuşlardır. 

Sovyet hava üsleride bombardı· 
. nıan edilmiş ve 9 Sovyet tay~aresi 

tahrip olunmuştur. Finlandiyanın S•w· 
yeller tarafından şimal ve cenupta 
yapılan bombardımanlarda yalnız üç 

( Geri~i UçUncU sahifede ) 

VE 

. ~racotlu yaran Semplon eupire· 
11Ylt hUeket edeceklerdir. 

( Gerisi uçancu salaif ede ) 

Fransız - ingiliz yüksek 
şOrası Parıs'te toplandı 
Çemberlayn, Daladye, Gamlen, Darlen hazır bulundu 

Paris:6 (Havns) -
Fransız - lngili.t ,yuk 
sek şiira .. ının beşinci 
içtimaı bugUn Po.. 
ri:-te yapılmıştır. Bu 
toplantıda İngiliz 

Başvekili Çember· 
)ayn, Fransız Ba;; · 
vekili Oaladye, Gam 

len , Darlen ve iki 
tarnf yuksck ku· 
mandanları hazır 

bulunmuşlardır. Şt· 

ra1 lok.iliz • Fran 
sız clbirliti mesai· 
~ini tetkik e tmi,tir. 
laşe YC diğer mese 
leler Uzcrinde draf
lı ıörUtmefer yapıl 
mış Y~ tam bir mU· 

tabakat hasıl ol
mu,tur . 

L•ndra: 6 (Roy· 
ter) - Fransız la· 
gi)iz yUkııck Jlra
ıııua Franınz ve in· 
ciliz Hariciye Na· 
zırları da iştirak 

etmiJtir. 

İngiliz Bapvelı.ili 8 . Çemberlayn ile FrHsız Ba,nkili B. 
Daladye yuk~k harp şlruının bir topl&nhsından çıkarlleıa 

"Aııyı Bldilrmedet? poş~unu sştmamalı4Jr !,, 
Qüzel bir f fanaıı darbı rneaeli.. Ümitlerini bir ders alan ikinci avcı cevap vermif : 

• hayal derecesine vardınp ' tuttu~ itin NEVZAD eOVEN - A)'lvı öldürmeden postunu ~tmayınf henuz t1iph r l , f 
Y"' e 1 o an meyveleri karpsında atız· 1----------· dedi .. 

larının suyunu akıt t b . 
~ ma a qlıyan maanlann kulatında 

kupe olacak bir aöz •. 

Parb.ı 1Pes~lin 'ıkbtı hikiye fu : 
~akti~le, bsr köyün civanndaki ormanda büyük bir 

~~· !:~mış •. kö~ hal~ını korkutmata, rahatsız etmcte 
ti f. Bır run koy del.ikanlılanndan ikisi silihlannı 

omuzlıyarak ormanın yolu t 
birbirlerine h nu utmuşlar. Yolda ıiderken, 

ep, ayıyı nasıl öldün·c~klerini öldürdükten 
sonra postunu nasıl satacaklannı , 
nı anlatırlarmıı 8 - 1 h ve para kazaoacaklan· 

• u guze ayal · • d 
ederlerken birdenbire -ıh· b" •çın e yollanna devam 
korkunç ayı, ıenif gö::ıi ı~ir ır homurtu işidilmiş ve 
ederek önlerine çıkm S atkacın arkasından zuhur 
b" . . ış. apsarı esile d l'k ırısı silahını atarak dcrh 1 b ' n e ı anlılardan 
de y- • - a ır ataca hrm .J: • 

uz ustu yere yatarak ölü takl'd ' anmış. wterı 
dotruca yerde yatan avcının ı 1 Yapmış. Ayı bittatıi 
lerek zavallı delikanlıyı evir .Yanına _gelmiş, üzerine eği-
ınış k" mış, Çevırmi F k . ı, acs, seda çıktıtı yok T" ş.. a at bak • 
~ır müddet sonra savuşup gİt ~ u olduğuna inanarak, 
aştıktan sonra ataçta bul mış .. Ayı bir haylı uzak-
tan a k d unan delıkanl · r a aşının yanına gelmi ı ınerek yere ya-

- Ayı Ml k ş ve sormuş· 
dedi ? e6. ere senin kulaQına b" . 

ırşcy söyledi, ne 
Korkudan hata t't 

ı reyen ve b·l~ 
a apervazlığına güzel 

•• 
Sakın bu hikiyeyi, mahaJlt bilipervazlara, şarlatan

lara bir taf olsun diye yazdıtımı sanma~. Hakiki se
bebini anlatayım : 

Hitlcr, giriştifi harpte Fransa ve lnriltereyi mutlaka 
matlup etrnete karar vermiş. Hatti kendisine o k&aa~ 
itimadı varmış ki, lngiltere imparatorlutunun taksim 
projesini bile şimdiden hazırlamıı: Dominyonlar Nazi 
protektörasi olacak, ve koloniler de döğrudan dof'ruya 
Ccrman imparatorluğuna ilhak edilecek, lngiliz anavatanı 
olan Büyük Britanya adası ise yine Almanyanın hima· 
yesinde bir diktatörlük olacakmış. Hatta, buraya nas· 
bolunacak diktatör namzedi bile şimdiden tesbıt edilflJİf •• 

Bu brojeyi haber veren gazetelerde Fransa için 
Hitler'in nasıl bir akibet hazırladığ-ından bahsedilmiyorsa 
da bunu anlamak her halde p~k güç değildir. 

işte hen, Lu haberi okuduğum zaman aklıma 
yukarıda anlattığ'ım ayı hikayesi geldi. 

Kimbilir, belki bir gün silahını atarak yere yatan 
Hitlerin kulağına da ne gövdesi ve ne de çehresi pek 
korkunç olmıyan B. Çemberlayn aynı sözleri söyle
ycce'· fr: 

- Ayıyı öldürmeden postunu bile satmağ'a kalkıı
mıştın 1 



Sabite 2 Türksözü 

,!--------·-------------·------------------·--~ Bölgenin Sıhhi 
vaziyeti iyi 1 

Aldığımız rakamlar '----·-------------------------------.-.------~ 
Kazalar da dahil olduğu halde 

Adanada halk sihhatinin bu günkü 
durumunun normal olduğu ve sıhhi 
teşkilatın çalışarı.k halk için azami 
faydalar teminine muvaffak olduğu 
Öf!renilmiştir, Bu çalışmaların rak· 
kama istinad eden kısımlarını aşa· 
ğıda bildiriyoruz. 

Rakkamlar, mesainin müsbet ve 
müsmir neticeler verdiğini pek 
canlı olarak göstumektedirlcr. Vi· 
layct dahilinde bir taraftan sıtma 
mücadc-le ttşkilatı, diğer taraftan 
trahom mücadeltsi ve doğum ve 
çocuk bakımevi ve dispanserleri me· 
saisi bu meyandadır. 

Müessesatı sıhhiyenin bir sene
lik mesaisine dair edinebildiğimiz 
malumata nazaran trahom mücade· 
lesinin bir sene zarfında hastahane 
ve dispanserlerinde 19,229 mektep· 

lerda 10,622 fabrikalarda 3,475 ve 
diğer müteferrik muayenelerde 385 
kişinin muayene edildikleri gibi tra· 

bomlu görülenler de tedavi altına 
alınmışlardır. Bunlardan başka tra· 
hom hastahanf'sinde 619 ameliyat 
yapıldığı ve 230 hastanın da yatı· 
rılar ak tedavi edildigi anlaşılmış· 

tır , 
Doğum ve çocuk bakımevimizde 

de bir sene içinde 512 doğum, 348 
ameliyat ve 4,256 kişi ayakta mua-

yene ve tedavi edilmiş ayrıca 183 
çocuk da yatırılarak ve 9,611 çocu 
ğa ayakta bakılmıştır. 

Memleket hastanesine gelinC'e: 
bu:müeuese de gene bir sene zar· 
fında 3158 hastayı yatırarak ve 19,· 
246 hastayı da ayakta muayene ve 
tedavi ettiği gibi rontken ve labora· 
tuvar muayeneleri de mühim yekun 
lara yükselmiştir. . 
Küçülclülı:leri nisbetinde büyük fay 

dalar gö~teren Kozan ve osmaniye 
bastan~sinden Kozan haitanesinde 
370 kişi yatırılarak 491 kişi ayakta 
Osmaniye hastanesinde de 408 kişi 
yatırılarak 2,942 kişi ayakta tedavi 
ve muayene edilmiştir. 

Halk sıhhatını korumağa matuf 
bulunan bu içtimai hayır müessese· 
leri hayatı umumiye için geceli gün ' 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

r 

Kadastro teşkilitı sicil
leri tanzim ediyor 

Halkevi resifll 
' 

fotoğraf ser 

, 
Bu ayın 22 sı Şehrimiz Kadastro işleri norma 

vaziyette ilerlemektedir. Şimdilik 
yeniden mahallelere dokunulmayıp 
ancak bu güne kadar tesbit işleri 

bitirilen Kuruköprü, Karasoku, U
lucami m~hallelerinin henüz kütük· 
)ere geçirilmemiş olan sicillerile 
meşgul olunmaktadır. 

Kadastro dairesi hir an evvel 
halkı haritalı tapulara kavuşturmak 
için mesaisini intizamla yürütmekte 
dır. 

ZABIT ADA 

Kunduracı dükkanından 

alet aşıran adam tutuldu 

lbrahim oğlu Şakir adında biri 
Mustafa oğlu kunduracı Selahattİ· 

nin dükkanından bir pense ve bir 
çekiç çaldığından yakalanarak hak 
kında lazım gelen kanuni muamele 
yapılm,tır. 

Bozmak bahanesile para 
kaçıran açık göz .. 

Mehmet oğ u Hüseyin Yarbaşı 

adında birisi arkadaşı Duran Se 
petçinin bozmak bahanesife iki lira
sını aşırdığından polisce yakalan· 
mıştır. 

Fabrikadan çuval 
aşıranlar 

Ali oğlu Osman Engür lbrahim 
oğlu Cuma adlı kimseler kalağ oğ · 
lu fabrikasından üç adet boş balya 
çuvala çaldıklarından haklarında 
polisce muamele yapılmıştır. 

Vatandaş 1 
Hava Kurumuna aza ol 
Hava kuvvetlerlmlzln ço

Galmasına yardım ediniz 1 

Kır koşuları 

Beşinci koşunun neticesi 
Kır koşularının beşincisi büyük· 

lere 7500 ve küçüklerede 3500 met 
re üzerinden yapılmıştır koşulara 

bir çok atletler girmiş büyükler ara 
sında birinciliği Milli mensucat fab· 
rikası spor kulubündcn 26,7 rekorla 
Yusuf, ikinciıiği Toros spordan 
28,10 ile Naci Kavkat, üçüncülüğü 
de •orta okuldan Osman al· 
mıştır. 

Küçükler arasında yapılan koşu· 
da birinciliği Toros spordan 12,30 
rekorla Naci, ikinciliği milli mensu· 
cattan 12,31 ile Hasan ve üçüncü· 
lüğü Ômer kazanmıştır. 

açılacak 

Halke\.imiz muhitirnİ1~ 
ve fotuğraf amatörlerioill 

den müteşekkil 22 şubıtt• 

(Resim ve fotuğraf serg~~ 
zımgelen bütün tetbirlerı 

lunmaktadır, 

Gerek resim ve gere"'' 
sergilerinin daha geni~ bİ'I, 1 

ve daha teşvik edici bır t 
buması göz önünde tu~ 1." 

Gaye, sanat kabiliyeti. 
lere bu kabiliyetlerin 

yardımcı olmak ve ayoi 

halkımızın doğuştan me"cJ. CI 
sanat severliğini / : i ı ı · 1 

.. 

hale -gelmiştir, • 

~alkevi resim ve fo~O~:ı 
T orosspor kulübü toplandı lerı ve halkevlerin gus~ 

sahasında göstercceti f"" 
inkilabının ilerideki sı 
nın bir zeminini teşkil 

HaJkevimiıin bu faali 
mış tabloları toplayıp tjJ 

linde teşhirden ibaret 1 
~~hitimizdeki resmt: "~ 

I ıstıdatlı gençleri bulup 
ma imkanl:ırı etmek ol• 

Değerli Valimiz Bay Faik Üstün 
hami reisi bulundukları Torosspor 

1 

kulübünün dünkü idare hey' t.ti top
lantısına riyaset ederek idare hey'eti 
arkadaşlariy le kulüp mes' elcleri et· 
raf .nda uzun uzun tetkik ve konuş
malar yaparak bazı kıymetli direk-

tifler vermişlerdir. Bu meyanda To· 
rosspor Kulübü adına bir müsame· 
re tertib edilmes;ni ve spor temas· 
!arının sıklaştırılmasını arzu buyur· 
duklarını beyan etmişlerdir. 

Şehir stadında bir · 
• revir inşa edilecek 

Bu maksada uyma~ 
halkevimiz bir resim ~ ''jl 
lık kursu açmış bul9.ı 

Genlerio 22 Şubat"~ 
de açılacak resim 'le ,;, 

gisine zevkle koşaca~, 
Şehir stadyomunun mühim nok- rini, manzaralarını, del. 

sanlarından biri de şüphesizki bir sever halkımızın gözle" 
stadyom reviridir bazı noksanlar gi ceklerini umuyoruz. Jı 
bi bununda düşünüldüğünü ve stad · b Sen'at, bir milfeb11 ~~ 
Yomda sıcak duş tesisatı yaptırılma d tat" 

emı-ktir. Zaten, A 
sı karara bağlanırken güzel bir re· . 
vir inşasına da teşebbüs edildiğini Sanatsız kalan bır ııf 9 
haber aldık yalınız, verilen kararla damarından biri koPıl' 
rın vaktında tatbik sahasın~ ç~karıl 1 demişti • 
ması gençleri daha çok sevındırecek of t 
tir. Ceyhanda sp , '' 

---------------,nın kurulması" c 

Harp anketi .. ,e 
Yansen plarııoa gojt :.} 

te•P ; 
stadyom olarak bİfe 

Harp lter şeyi değiştirdi. Bu de· 
tişiklik yalnız. haritada değil, ruhlar
da, düşüncelerde oldu. Artık herkes 
harple meşgul ı 

fogilizce Niyuz Kronik! gazetesi 
lngiliz efkarı umumiye enstitüsü ta-
rafından yapılmış olan bir anketin 
neticelerini neşretmek tedir. Anket, 
hemen herkesin fikrini kurcalaml\kta 
olan '' harp ne zaman bitecek ? ,, 
ıuali ü:r:erine açılmıştır. Alınan cevap· 

1 00N0N MEVZUU '---
lara göre fikirler şöyle tasnif olun· 
maktadır: 

Bir senedenaz yüzde 'iO 
Üç sene yüzde 42 
Üç yıldan fazla yüzde 13 
Bundan maada, ekı>eriyeti kadın-

)arın teşkil ettiği bazı nikbinler har· planları beden ter 
bin nihayet altı ay içinde biteceğini I~ 

tır. ,ir 
bildirmişlerdir. Diğer taraftan, bu • tJ( 
sual hakk ındk düşünceleri iOrulanlar· Teşkiline kara'. fe ce 
dan yüzde on beşi böyle bir suale k l"b.. oçlerıt spor u u u ge , e 
cevap v~recek vaziyette olmadıklnrı· ıpO ı' 

. . menlere Adana t il 
nı beyan etmış!erdır. ı. ss' .ı ; d .k. buçU• ,,.,., 

En akıllı olanlar, muhakkak ki ev.n e 1 ı ·ştİf· V: 
bu ~uale son şekilde cevap verenlcr-ı li drrsler vermı 1 .... ,1' il 
d . ~ 1 o,.. .J,~ 

ır. cularla meŞ5u ;ıtı•CJ 
•u: . " ~ p.d Je 

martes& gunıı . gio 
. e ııı 

bir spor eğıttfl 
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Ad~na halkevi / ' ' 
reısliğinden: 1 1Dn°n~y~ halb>~ırD~ırö · 1 22-2-940 . . f lb::!J ~ u u ~ 

ar kolu tırafınd taıı~ınde evimiz / 1 1 
• 1 •n bır · ..................................... , ............. 1 ............................... .,, 

sı açı acak ve . resım sergi 
d k sergı 15 .. 

ece tir. Sergiye i . gun devame 
teyenlerin J 7_

2 
Şlırak e~mek is 

ak.~arrıına kadar h-~40. cumartesi 
rnuracaatta eserle; . evı kalemine 
zırndır S . ını Vern.eJ . ı-

Manrhaym hattı~a tazyik! Metaksas ve Saracoğlu 
Yugoslavyadan ayrıldı 

. crgıd ·- . ... erı a· ~ıa b ~ JUrı he . 
1c· n ep eni len es Yetı tarafın - Birinci sahifeden artan- Birinci sahifeden artan ) 

af atlar veri erlere uakd· -
R . ı ecektir. ı mu 

esırn se .. 
b rgısı tal" 
u husustaki rn .. h. ırr.atnarnesinin 
ıdadır. u ırn rnadoeflri aşa 

sivil yaralanmıştır. Seyyar fsveç has
tahanesi de bombarduman ediliştir. 

Tutulan bir hesaba göre, Sovyet
ler Finlandiya topraklanna son hafta 
zarfında 6800 bomba atmışlardır. Ve 
bu bombalarla ancak 44 kişi ölmüş, 
179 kişi de yaralanmıştır. 

Sovyetler 1920 - 1921 
sınıflarını askere çağrayor 

Tüı kiye hariciye nazın Şükrü 

Saracoğlu bugü.n Köseivanofla bir 
görüşmede bulunmu~tur. 

ı - s . 
~ lu d ergıye o h lk 

rjı 1 n .u~u rnah ld . a evinin bu· 
. er ışr k a ekı b-t .. 

joıO 2 ıra edebilir u un aınatör Manerhayın hattına yapılan taz
yiklar artmaktadır. Son 44 saat zar
fında Sovyerler buraya yedi hücum 
Y•ptılar. Geri hatlara indirilen yüz 
Sovyet paraşutçusu esir edilmiştir. 
19 İnci Rus fırkasının temamen imha 
edildiği haberleri doğru değildir. 

Londra: 6 (Royter) - Haber ve· 
rildiğine göre, Sovyet Rusya 1920, 
1921 sınıflı efradı silah altına davet 
etmiştir. 

Belgrat: 6 (Radyo) - Siyasi ma
hafilden alınan malumata gore bu 
günlerde Balkan antantı ekonomik 
komitesi toplanarak çalışmalara baş

lıyacaktır. 

att• Ya ke -. R"sim ınualli . 
·si) rıdı ~evki il rnlerıniıı Ve· l'. I Patak bu sah e çı:ılışıp resi 

rı olanların s ~da k.cndisini ın ya 

Hollanda Başkumandanı 
dün istifa etti 

Sofya: 6 - Türkiye Büyük elçisi 
Bay Berker Hariciye vekili Şükrü şe
refine bugün bir öğle ziyafeti vermiş
tir. Ziyafette Bulgaristan Başvekili 

Köseivanofla refikası ve elçilik erkanı 
ile diğer bazı zevat ha1Jr bulunmuş
lardır. 

.Yok tur er gıye iştirak· d tanıtrnış 
· ın e • 3 rrıahzur 

eki' . - Sergide t 
c bİ' •rrnlerin m eşhir edilec k 
~ .i evzuu s b c re 
· " · 4 - y ~ı "' estir ·~.ı/.tel, guva af~ ı boya, sul~b 
U"" "~ü, ş, o Ort, tahta .. ?Ya, Pas 
ti ~ ' kara kale uzerıne 

e if"l'natına d h~· desen gibi .gra 
c h" a ıl her resırnn 

. ş ır edilel ·ı· nevi 
yoı S ıı ır. eser 

~d CI - T"şhir d"I 1 evcrr 0 krudan d e 1 ecek 
1 

• 

ı Da o~ruy t b esırnlcri 1 ı ı · ış olması I" ~ a iattan 

Sovyetler küçü!~ adalara karşı 
rlcvmidane gayretlerine devam etmek
ledir. Soma mıntakasında da Sovyet 
tazyiki azalmamıştır. Sovyet kumanda 
heyetinin, ne pahasına olursa olsun 
toprnk kazanmak arzusunda olduğu 
görülmektedir. Kızıl ordunun hücüm· 
larırıı beslemek üzere Karelide bir 
çok kıtaat bulundurulmaktadır. · Sov
Yetıer Soma cephesinde de 40 tank, 
Yedi top ve 600 kadar asker zayi 
etti. Burada ı 3 Sovyet tayyaresi de 
tahrip edildi. 

Yeya h h azırrıdır. J<a t Yapıl 

~ er angi b· r Postald S>ıJrnış ko ır Orjinald an 
oto b I PY~lar ve b.. .. an Ya· 
güı~ u 6I~az. . uyutrncler ka· 
i f"J,, - Sergıoin k .. 

s ~ao~~:i kb~buı edil~~d~:deanl bir 
·ı ır ıe r er a ı Ctler ve . Çıne Yapa ra 

. rır. Bu d r ve de f alı nasında ereccıe 
a 'ti ikttı .. eserlerin Ü • r teşhir 

p 7 ~ ıasterilmelidir zerırıde bir j 
ret . erece al . 

a tJI Yı •çind~ A k an eserler 
• ııle 1 n ara h lk nıayıs 'i... .açı acak olan h a tvi salonu 

P •rn ser · · alkevı · n 
ol• rr - 2•sınde t h· erı umum" 

ı rtıukaf at eş ır edil ı 
"h •n" n rtıek ak nı ayet ıs . •ıtızet ol ve 

:ıriyet halk nı_.ana kad rtıak Üze 
. .. Partisi ar Cu<n 

ul ne gonderilmeı·d.ıenef sek, t 
• il 8 - A k ı ır. e er 

av ıJ nu res· n aradaki h 
~ ,,- •ı ırn sergisi ·- afkevler· 

" ~ er arasınd )ur ai 1 ı u 
~11''~ Pınak a a ayrıca b·ge en re. 
'- . anat b k ır 8 eJ . •rı için z a ırnındaıı 'tıne 

ıer• lbek ayıf bulduıı. urrıllnı" 
ı selahiy • 5U eserf . ı 

j 9 - Lı etıne mıtlik . erı red 
lı . . qalkevle • tır, 

i11 b fısınde J • • rı t.ıınurn"ı 
;.k .. • ıncı 2 . re8• 

t•!f,ncü 5 . . • . ınci 3 ırn 1 
• •ncı de · ün ·· 

·r r sahipJc . receferi k cu 
ı _,d b. r ıne ald ğ aıarıan 

Belediye memurları, 
Devlet daireleri 

Bu memurlar ayni 
maaşla devlet işlerine 

geçebileceklerdir 

Belediye bütçelerinden maaş veya 

Ücret alan memurlar da devlet me-

rnurları gibi yeni barem kanunu hü 

kürnlerine tabi tutulmuştu. Aynı ka. 

nun ile elyevm ücretle çalışan me· 

ınurların ücretle çalışkan memurla-

rın ücret dert-ce)erinin tesbiti husu· 

sunda yeni hükümler vazedilmiş ve 

Ücretten maaşa geçme esası da ka
bul e:iilmişti, pıP"'· ' ır Para mükaf : ı derece.ve 

~mukabil rnük-f a 1 Verifecekr Belediyelerde maoş veya iicrdle 1 
fr.artict" h d" a dtlandırıl ır müstahdem bulunanların devlet dai· 

O( t J ilir. e ıyc olarak kan ese, 
J' Ynı abuı 0 relerinden birine ayni maaş veya üc 

ııtJ' f ~attıanda · . retle naklen tayin edilip edilrniye· C Seıgisj dA evımızde bir fo '-1 . 
arı "' ar 1 celf erı bazı yerlerdt" tereddüd .. 

O .. ,e J Cak foto ~• acaktır. Bu se . u mu 
g 't ı'°'·: tdebil"ı kraf arrıatö 1 • CJp olmuştur. 
•P' . 'I e .1 r. r erı ış M l 
·re 18rı ecek fot a iye Vekaleti bu husustaki 

bı ebad1ııd C.ıkrafJarırı asgari mütalea ve kararını alakalılara teb· 

Londra: 6 (Royter) - Hollanda 
kara ve hava kuvvetleri Başkuman
danı General Riynberg istifa etmiş, 
yerine Viukelıuaıı tayin edilmiştir. 

Bu isııfanın siyası sebeplerle a· 
lakası olmadığı 6ildiriliyor. 

Enternasyonal mesai 
bürosunda yapılan seçim 

Centvre-: 6 (Havas)- Enternas· 
yona) mesai bürosu cemiyetindrn 
ayrılan Rusya ve ftalyanın yerine 
Hollanda ve Belçikayı seçmiştir, 

Avcılık Atıcılık 
Kulübü kongresi 

Adana Atıcılık ve avcılık spor 
kulübü kongrası çok samimi bir 
ş,.kilde ceryan etmiş ve kongre baş· 

kanları bay Sadettin Sarı Kaya ve 
diş doktoru Yusuf Hüsnünün idare
si altında aşağıdaki mukarreratı İt· 
tihaz etmiştir. 

f da re heyeti raporu müttefikan 
kabul ve faaliyet ve muvaffakiyet· 
Jtrinden dolayı eski idare heyetine 
umumi heyetçe teşekkür edilmiş· 

tir. 
Koruyucu başkanlığa Valimiz 

bay Faik Üstün, 
Onursal başkanlığa Tüm Gene

ral Bay Arif Tanyeri, 

idare heyeti başkanlığına kadast 
ro hakimi bay Cevdet Benker, 

idare heyeti üyelikle-rine : Bay 
Naci Temel, Hikmet Gencer, Sa· 
lih Zeki Bugay ve Rüştü Bümen; 

Yeni idare heyetine başarılar 
dileriz. 

mümkün olablle-cektir. 
Yalnız, nakli halinde nakle-

·t~ tt nileıı a olrnası lazımdır. 1 lığ t . . B 
1ı eserlc·r · . .. e mıştır. una göre belediyede .,,e l'lf Verilecek . ıçın nakdi •nü uc ti 

·'ile vı/aflar A kve derece kazanan re e çalışan memurun yeni bare· 
1 r n ara halkc . d I· rn e İntibakı buluncuğu belediyece 

' 
e llr?ıurn~, f t vırı e arı 

o f o o~ f ~ ıcra d"I · ıı•·ı"k b l!:ra strgisiııe ·· . ~ 1 mış olmak şartiyle devlet ,,t lf., ve urada da k gon j daıre erind b" . 
OÇ{'ıca nakdi n .. k ·r azanan eser . en ırıne maaşla geçme 

r. " ıu a atlar verı"le· ı sı veya ma .. 1 1 b . " il--------------------.!~ uŞ a ça ışan i r beledi e IJ J·11 rnenıurunun . y 
()Y - • gene aynı belediye dai- / 11ıı• relerınden b· . _ 

gide ırıne ucretle geçmesi 

dileceği dairenin teşkilat kanunlarında 
mevcut hükümler gözönüne alına· j 
caktır. Gene hususi kanunlardaki 
hükümler mahfm: tutulmak, J 452 
sayılı teadül kanunu dairesind~ terfi 
edilmiş bulunmak şıırtiyle maaşlı bir 
belediy«" memurunun bulunduğu maaş 
derecesiyle diğer dairelere nakilleri 
de caiz olacaktır. 

Saracoğlu ziyafetten sonra Tür
J<iye elçiliğine gitmişler ve daha sonra 
Sofyenin görülecek yerlerini gezmiş

lerdir. Hariciye vekili saat 18,50 de 
lstanbula hareket etmiş, Köseivanof 
sefirler. Kral namına mabeyncisi tara
fından uğurlanmıştır. 

Amasyada şiddetli 
bir zelzele 
daha oldu 

Ankara: [Hususi muhabirimiz
den) - Aldığ'ım malümata göre, düu 
Amasyada Cumuş haci köyünae 11,10 
da şitdetli bir zelzele olmuşsada ha· 
sar yoktur. 

Bugün bire on 
da hafif bir zelzele 

kala Ankarada 
kaydedilmiştir • 

Tarsus halkevinde 
• milli saz gecesı 

Tarsus: 6 (Türksözü muhabirin-

den) - Hatkevimiz pazar ve cu · 
martesi akşamları bir milli saz gi· 

cesi tertip etmiştir. 

Her iki gicede pek parlak ol

muştur. Milli türküler söylenmiş 

bir komedi tem!lil edilmiştir. 10 
şubatta büyük bir müsamere verile 

cektir. 

Bölgenin sıhhi vaziyeti iyi 

ikinci rnhifeden artan --

düzlü çalışmaktadırlar. 

Bütün bu faaliyetlerden başka 
son günlerde ın•1tahassıs hekimleri· 
miz tarafından kız lisesinds bir has· 
tabakıcı kursu açılarak derslere mun 
tazaman devam edildiğini de mem· 
rıuniyetle kaydederiz. 



Sahift-: 4 

, cONuı::LJı( c ... zut - AOAlllA .. .. 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Ayblc 

3 Aylık 
t Ayhk 

Kuruş 

1200 

600 
100 
\()(} 

ı -DtŞ rdemlekcllcr ıçın Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - llinlar ic;ın ıdareye müra
caat edilmelidir. 

...................... , .. 
CEYHAN MEKTUB_!! 

Ceyhan köylerini 
ağaçlandırmak .. 

Çıf tçiye verilen buğdaylar 

Ceyhan : 6 [ Hususi muhabiri
mizden ] - Adanaıia bir " Tarım 
Satış Kooperatifinin teşkil etmek 
üzere olması burada memnuniyet 
uyandırmıştır. 

Bu kooperatıfın faaliyet sahaııı· 
nın Ceyhana da şamil olması temen 
nı edilmektedir· 

• 

Tt;ı:C.özü 

Skandinav donanmasının 
müdafaa llazırlıkları _başladı 

Bir 
bu 

asırdan beri 
donanma Re 

Finlinc. iyıdıki harp dolayısiyfe 
Baltık denizi gittikçe ehemmiyet · 
keıbetmektedir, lıveç Hariciye na. 
zmnın,. Fınlandiyanın davası laveçin 
de davasıdır,. meaJjndtki açık heya· 
natı ve Amerikanın tebaasına lwe. 
çi tcrketmek tavsiyesi ıösteriyor 
ki : Rus - Fin harbi lıkindinavya 
yarımadasına da ııçramaic istidadın· 
dır. Diğer taraftan Rusya, Fin harbi 
ni çabuk bitirmtlc için Alman deniz 
kuvvetinin ) ardımı na muhtaç bir 
vaziyettedir. Çünkü mevcut donan
masile Finlandiya sahillerinde mü
essir bir abloka tatbik edemediki 
gibi lsveçin deniz yolile Finlandiya 
ya yardımınada mani olamamıştır. 
Muhtı-meldir ki Sovyet Jer Almanya -
ya Romanyadan petrol tedariki ser 
bestisi vermeğe mukabil ondan Fin· 
landiya ve fsveçi dt>nizden tehdit 
etmesini şart koşmuştur. Bu takdir 
de Baltık denizi donanma harekatı 

bakımındao oldukça mühim faaliyete 
sahne olacaktır. 

şacak, Sim al denizinde kapanıp ka · 
lan Alman donanması niıbeten ıer · 
bestii harekata kavuşacaktır. Fin 
harbine Sovyetler lehinde Almanya 
nın müdahalesi mevzubahs olduğu 
taktirde lsveç ve Norveçin Alman· 
ya tarafından tazyik ve tehdidi de· 
nizden vaki olacaktır. Acaba iskan· 
dinav devletlerinin donanmaları bu 
tazkiye mukavemet edecek kudrette 
midir ? 

Danimarka da dahil olmak üze
re İskandinav devletleri arasında en 
kuvvetli donanmaya İsveç sabip :bu 
lunmaktadır. lsveç ve Norveç do
nanmaları mecmuu 12 küçük 

harp etme~6' 
vaziyettecfi'

11 d•' . .JJ 70 mil arzında \le karşı ~tİrı 
vapurla birkaç saatte ge~ y 
bu yakınlık ihraç kuv"etl ~ 
istikametini tayine yar•!~ 
müdafi tarafın tahtel~a.h~ 
man nakliye kafilelerı111 

arama yarak der bal yak•1 

tını vercektir. İ d 
1 .... ell 
sveçe ihracı duşuP k b 

land adalarını zaptedere.'~ 1., 
'btı>"J .. üs olarak kullanmak ı ~ 

alındın Alman donanrn•~ n 
. di11· b' zaptına te~ebbü~ edıl ::.! 1 

müttefık ısgandmav d ;J 
bu adaları müdaf aad• 
müessir olacaktır. Alrn~il'~ 
nın f sveçe ihraç edilme'1 
tamam olamaz. OrduP~~ 
ikmali ve ibraci deniz t~~,. 
kıta temin edilmedikçe 1 ıı11-' 
fayda elde edilemez. A I• 
nakliyctına f skandinav d~ ~ 
seri kruvazörleri hücüıfl dl 
yiat verdirt cektir, Balıık g 
kısmı derin olmadığın.dıı~ ·, 
lahını müdafa maksadı e ,l 

Muzır Hayvanlarla MUcadele 

Fınlandiyada harp başladığı za· 
mım acaba Sovyet orduları bu ülke 
yi işgal ettikten sonra duracak nıı? 

1 
suali varit oluyordu. Bugün bu 

ıırhlı 4 kruvazör, 20~ muhrip, 
27 torpitobot, 25 tahta! bahir, 12 
hıicumbotu, 10, mayo atıcı ve mü
teaddit muavin kruvazörden müte· 
~ekkildir. Gerçi bu donanmanın Al 
man donanmasile bir muharebe ka· 
bul etmesi mevzuubahs olamaz ise 
de sahil müdafaası bakımınean mü 
him kuvvet sayılır. Bundan maada 
gerek lsveç ve gerek Nor\leÇ bah 
riyesi tayyareden torpito atmak hu· 
susunda da çok müterakkitir. 
Müttefik lskendinav donanmasının 
personeli iyi talim ve terbiye gör· 
müş yüksek harp haiz bu 
bunmaktadır. Binaenaleyh Alman 
donanmasının lskandinav sahille. 
rirıi abloka ve bombardımanına f:;. 
vcç Norveç donanmaları eneıjik bir 
mukavemet gösterecektir. 

da çok <'lvc•işlidir. Alıfl 
dinavya) ı istila etmeği P 
müşsa ~unu Danimar~: '}in 
yapmaRı düşünebilir. zir~ )'. 
ka ile fskendinavya ya'',.e ıtj 
boğazlarla ayrılmıştır ,. )' 

Bölgemiz çifçilerinin mahsulatına 
:zar ar ika eden Hayvanatı muzirrcnin 
itlafı hususundaki faaliyet de hızla 

devam etmektedir . 
Bu ciimleden olarak. bölgede 

sık, sık sürek avları tertip edılmek· 
tedir . Bu )ıl sen a}larda 153 
yabani domuz oldurülmüşdür. Bun 
ditn böyle her kim bu hayvanların 

derisini çıkararak ziraat mücadele 
teknisyenli~ine getird ği takdirde 
satın alınacağı bildırilmişdir. 

Ceyhan KöylUlerlne Fidan 

Tarrns fidanlığında yetiştirilen 

okaliptüs fidanlarından bölgemiz 
köylülerine 500 fıdan tevzii karar· 
laştırılrnıştır . Mevsimin ağaç dikme 
zamanı olması hasabile bu fidanla· 
rm bugünlerde Tarsustan getilirtk 
köylülere dağıtılacağı haber alınmış
tır. 

Çiftçilere buğday verlllyor 

Ceyhan çifçilerine verilmek üze· 
re 360 ton buğdayın mübayaası
na karar verilmiştir. Ancak umumi 
istek ı so· tonu geçmediğinden bu 
miktar mübayaa edilmiştir. Köylü· 
lere ~ u hafta ieinde dağıtılmasına 

başlanacaktır. Me. - Selçuk 

Köyde bir vak'a 

Ceyhanın Misis Nacarlı köyünde 
Hamza oğlu Talib adında birisi bek 
çi Halil ismindeki tutmayı tüfekle 
ağır surette yaralamıştır. 

Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. 

memleketteki harbin ikinci ayı ge· 
çerken mütearrız kuv\ıetler henüz 
yerlerinde saymalarına rağmen ati 
için ayni ~mal zihinleri kurcalıyor, 

Belki sovyet ordularının müteakip 
hedefı lskandinavyadır. Fakat bu 
yarımada S0yyetlerden evHf Al
man) ar.ın matmai nazarıdır. Çünkü 
lskandinavyayı işgale muva!f ak olan 
AlrÔe nya için Norveç sahillerinden 
lngiltereye hava taarnızlaı ı kolayla-

Almanların donanma himayesin· 
de fskandinavya asker ihracı mese 
lesine gelince; gerçi Baltığın At. 
manya ile lsveç arasındaki kolu 60· 

DUYDUKLARIMIZ 

Bereketli şehir 
Avrupnnın nUfusu fevknHhtc sUratlc ıırtnn şehri Pro.ğdır. Bu şehirde 

geçen senenin sonunda yapılan tahrirde Prağın A;ru~naın en knl~bnlık şe· 
hirlcrinden lbiri hnlini aldığı anlaşılmıştır. Prag yırmı sene evvclıne kadar 
Orta Avrupanm dördUncU derecede bir şehri idi. ÜçllncU derecedeki Stutt· 

gartd, Hanover '\'e Dusseldorfdnn sonra geliyordu .. Şimdi i<ıe en b~yUk, dört 
şehirden yani Berlin, Viyana, Hamburg ve Munıhten ~onra gelıyor Son 
tahrirde nUfusunun 1,021,000 kişi olduğu anlaşılııuştır. 

Halbuki 1830 senesinde bu tun nUfusu yuzbinden biraz fazla idi. KlS· 
nigsgrötz meydan muharebesinden ı;onrn Pru,yalılar 1866 da P~a~ı işgal et· 
tikleri zaman nUfusu ancak 172.000 kişiyi bulmuştu. 1900 senesmde de hal· 
kı 228,000 kişiyi zorla bulmuştur. 

Bundan sonraki senelerde oUfusu artmıştır. Varo~ları ile beraber umu· 
mi harpte nUfusu 616,631 idi. 1928 de 750.000 1935 de 900,000 olmuş ve 
gcçen sene de bir milyonu geçmi\itir. 

Yirmi sene içinde Prağın nUfusu dev ttdımları ile ileriledili zaman ya· 
01 başındaki Viyananın ve hatta Berlinin nufusu yerincle saymıştır. Yalnız 

Hamburg ile Munihin nUfusu bu mud<let zarfında bir parça artmıştır' Bo
bemya ile Moraryanın bugUnkU nufrtsunun mecmuu 7,147,000 kişi olduğu• 
na na:r.aran umum1 nUfusunun her yedi kişiden biri Prağda ya~ıyor demek· 
tir, 

'hr'' ihraç yapmak ve ı 
beslemek şüphesiz davıı 
Bu takdırde Danimar kll 
da lsv,.ç Norveç do1111 ih 
hak ed~cektir. ~ : 

Danimarka dona11z Ja 
] 7 torpedobot, 12 ;f 
ibarettir. Mamafıh Al ~et' t~ 
dinavyaya karşı hart cıı'~ 
lngiltereyi hesaba k•~, .. ) '8 
yetindedir. Bahusus ,ı'-. a 
zerinden geçerek Y9~~ ~ 
lngiliz donanması 11.'~.,i' e 
debilir. Baltık derııı ~' il 

Alman kontrolü altt",ıı ı)e 
müddetçe İngiliz d0~ıl 
ğazları zorlayarak. fJıl 
ten içtinap edebilı'j"'.Jt 
lsveçe düşünülen P..• e"f 
nı doğrudan doğrll>' ~tt''j 
kısmı yolile yapıl•c'ıe fjı 

lskandinavyaY1 eı ~ ı 
1111 r· J. 

şebbüsil şayet Y'b011ıJ ~· 
nında ise Rusya ""el - 11 
İşgal etmezden e '°'il~ e 
Çünkü Rus do111111 ·~rıı&l 

dll 1 ,, 
ıinde İsveçe or ,,rı -"" ili 

.. mat> '.J nanmasının ınu. li11di1~ 
lır. Mamafıh f~rı alİ . ~ 
ler tarafından ışf 1ı _,.' 
İskandinavya ya :,ı~ 

• · d ta•'r cepnesın en . llı' 

kışr;ıttk harbın ~ 
dPr. Zira Not~ev.,,ci 

· bef1 
- Gersı 
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-
liitler ne 
Yapacak ? 

• -
Le Tan'ın ••k -
rtrlne alre :"' "'Uhar. 

~.İt '-•rruz h~d '_"'•nl•rın 
C•Ph••ldlr· 1 etk 1 G•rp 

' • •l .• - • 
•• t Fransızca L.. T -------1.eaJc. • O IQ 
ç' •rı rnohırrari gızcteainin 
l~ ylırdınbcrj rn~d ıırp. cephcıinde 

Jı b ern sılibl ı 
ez İr ınily d ir a oıü-

·rl le be~liyen :.t ın fazlı kuvvet 
:.-- P~catı rncaeı ~~n ordularının ne 

ehcelind csını tctlcilc d" 
l \ca d .c vırdıtı hii\t .. e ı yor. 

,,Y Lıcdıyor : lllu ıu suret 
J nerlcea li' 1 

ll'"diyc b" 'b ıt er rıc 
dl bt· ırı İrine ao Y•pıcalc ? 

ırnalc k 'UYor r: _ 
k Ya ın olan f ' l;,q ziyade 

ti ~kı~IL~klar ~ihayet ~:~iyeye· gö 
tJI ne k ıernuurg ve Manda, Bel 
~ti _J'bir t:~~ F ransı Üzerirıd ozeldcn Re. 
°""~ G uza gcçcccklerd·en büyüle 

cçcn b· · . ır. 
ti Al ırıncı kinu 

,O ı rnanların gar nun başından-
. -, Ztrlıkları hep b p cepb .. sindeki 

51 lunuy B u rnaksad 
or. unun b" 1 nıatuf 

~~ Evvela Al ır sebebi vard • 
rtP'" rırn b ınanlar b ır. 
~b lcr Barbi olarak kıs u le harbi yıl-
ı si • u sur ti 1 a earn k · 

111' .. nın tatbik c .e ngilterc Ve eF ts 
•ınde k cttıkleri bl ran 

d •. ıJ n Uıtulab'I a ukanın t • 
eV. ~derler 1 "ceklerini .. ~ 
".1 ' Urnıd 

ık 6". .Ge.çcn harbin a 
'" ~eçır_rnış olan Almacı tecr~belerini 
('frlcrı Yiı ıni n askerı rnuh 

e ·J ep b .. sencdcnb . ar 
cıı"'.ı Yete o:~~ kısa bir ba~~lc Alınanyaya 
i p rdır. ek tavsıycsind rnuıaffa 

B e bulu k't.r· urıdan b k nrnuş-ın 8 i a Al 
jrl geçen 1 . k tnan erk" 
rı Yaptığı b .. l'~ı anunun l ı a.nıharbiye 
"' ıtikarner du un hazırlık! sındenberi 

ı e Lu ·ı arın ş k'I 
1ç Yor. Al ı ttirnaJe k e ı ve 

r . nıarıı Uvv t . •r su . arın strat .. k e verı 
"' k 'P•l't eıı n k 

) 
o tur Yarrnaı 0 tadan 

k9 1' ·b. arına İtnk" 
a 'Ye n k an 

IJ ihtimali çok : t'sındarı bile .. 
" ınanlıırın gar ayıftır. Her h su'P•iz 1 

ı~ı larına bakınc~ c ... Phesındeı~lde Al 
' " esindeki 1 ·ı bıç olrna.. baZ!rlık 
~r . ngı ız .. sa () 
~- crının ilk ve Fran e>arp Cep 

t' · ınanial sız ku 
e~t ını Üınit et arıııı yık . vvet-
tdl'• Ancak Olektc oldukı abılecekle-
O""J tarın böyle garp c Phes~~ anlaşılıyor 
ı"' arrutları umumi ve b~ Alrnan 

~.~rtdccek bi ehllerirıde 8\il Uyük bir 
iJ -~ ll b r arbe I" ~ arca d 
ıiP" y_ c eıızin ve . " azım ola evanı 
~' J'" bağlıdır s~!lahırı hut n l>etrol 

1 

Türle sözü 

-...,.~ .. ! ........................................ . 

ı MEMLEKET MESELELERi ! 
i . 
111!!·'.9·~·-· • ................ ~ ......................... . 

Mersin Maarifinin 
bugünkü durumu nedir? 

Tahsil çağında 41,414 çocuk var. Buna 

mukabil Mektep ve Muallim sayısı çok az 

Mersin: 6 (Türksözü muhabiri bil· 
diriyor)- lçel umumi meclisinin me· 
saiye bıışlaınası, bölgemiz davaların
dan bir çoQ-unun teş.aih edilmesine 
vesile verdi. Bu münasebetle fçel 
Maarif Müdürlu~ü umumi meclise bir 
rapor vermiştir. Bu rapor üzerinde 
yapdığım etQdlerden aldıkım neti
celeri hülasa ~deyim: 

Vilayetin kadı osunda müfettiş 
adedi 4 dür. Biri münhal biri asker. 
de, dığer ikısi de vaıifededir, 193 er· 
kek ve 1)7 kadın olmak üzere 260 
Öğretmen "·ardır. Bunlardan buşka 
fazla talebe tehacümü karşısında ka· 
larak hars komitesinden tahsisat a
lınmak su etiyle Mersinde, Tarsusta 
ayrıca 20 ôkı etmea vekiJi çalıştırıl
rnak suretiyle şubeler eçmak mecbu
riyeti hasıl olmuştur. 

Bütün köylü çocuğunu okutmak 
için canla başla uğraşmaktadır. Bü
Yük fedakarlıklar yaparak köylerinde 
okut binası yaptırmaktadırlar. Fakat 
büdçenin dar vazıyeti her köye Öğ· 
retrnen vermek imkanını bırakma
maktadır. 

G~çen ders senesinde Mersinde 
ve Tarsuata ikioer okulda yarım ıün 
tedrisat vardı. Bu sene okulluın bü
tün odalarından aznmt iıtifadeler 
yapmak 1>uretile yeni şubeler açmıf 
yarım gün tedrisat Mersinde hiç kal· 
mamış ve Tarsusta bir mektebe mün · 
hasır kalmıştır. 

Geçen sene Me.1sindeki trahom· 
lu okul bir tane idi. Ve bu okulda 
da yarım $(Ün tedrisat yapılırdı. 600 
ialt-bc küçük bir okula istif edılmişti 
Esasen huta olsn bu çocuklar gay. 
ri sıhhi vaziyet altında tedrisat yap
makta idiler. Bu sene trahomlu O· 

kul ikiye ayrılmış - Yarım ıün ted
risat kaldırılmış normal ve ııhhf bir 
şekilde derslerini görmekte ve mun· 
tazam şekildt- ht>m Adanadao gelen 
mücaciele reisinin ve hem de okul· 
lar doktorunun tedavisi altında iyi 
t. lmağa başlamıştır. 

Geçen sene Tarsustaki trahom 
· lu çoauldar okullarda sağlam çocuk

lar ile beraber otururlaı dı. Bu sene 
Tarsustaki trahomlu çocuklar bir o 
kula toplanmış ve ayrıca bir trahom 
lu okul ihda& edilmiştir. Geçen sene talebe mevcudu 14 

337 idı. Bu sene talebe mevcudu 16· 
R64 dür. Geçen seneye nazaran 2531 

talebe fazla<fır. Bütçeye hiç öğret- 1 YENi NEŞRiYAT 
men ıUh e edılmeden bu kadar kesif 
bir yekünu mevcudu olan sınıflara 
Yerleştirılmek mecburiyetinde kalın· 
ınışı ır. Ynni sınıflarımız 70 ten a_şa· Mtrsin Halkevi tarafından neş· 
ğı değıldır. Bir ôhretmen 70 kişiyi 1 4 

İÇEL 

k 
6 

rolunan çel mecmuasının 2 cü 0 ·utmıısına zaruret hasıl olmaktadır 
Vıliiyet dahılinde tahsil çağınd~ sayısı güzel yazılarla dolu bir halde 

58278 çocuk \<ildir' Bunun 16864 dü çıkmıştır. Okunmasını tavsiye ede· 
okudu~unu nazaran 41414 çocuk tah· rız. 
silsızdır. 

lıu sere 'ilayctimize 20 eğ-it mert 
vermek suretıyle Mdatif Vckiiletı yar 
dım yapmıştır. Ônümüzdcki ders se
n.esinde de 20 eğ,tmen dahıt verecek 
lır. Bu suretle 20 köy okulu tahsile 
kav~şmuş olncak ve 2000 e yakın 
t~hsılsız çocuk Maarif nurundan is
lıfade edecektır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün Gök yüzü açık 
hava hafif rüzgarlı geçmiştir. En 
çok sıcak gölgede, 20 dereceyi 
bulmuştur, 

o f"" • oyle b unrna 
'"-""drol ve b . Üyijk .sı Şaıtı 

" ili' evcut d ~nzın ve de rnıktarda 
8' dil eğılse ayni nıı, ıstokt 

ır rı ve c zarna d arı 
luz K ŞARKTAN 

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

• _6' anuı . enuptan Ya il a şimal 
lı9"' • ı ıle ellerine u Pacakfarı b · 

ve be . l '"Onıa ır 
• k isr nzın sveçt nyadarı pet 
"tt'' alı lıa'tcckletdir. arı d:rniı geçir. 
ıe tcketı ıra ictirerı b ugurı bu ıhti. 
t ~~t Zi r:·t Vardır. Bir ~ZI deliller Ve 
ıJ av· g ıd hatt ere Alman. 

ıçrey k •nı şirıı 1 d ~el -" lltett e •dar a enizirıden 
,ı•"" e F e Rarp Ccph U~atınışlardır. Bu 
,,et ınr<ırısızların rn··esınde lngılızleıın 

..1 a er1 uıterek L' 
,tP:l.lıkay az ıniktarda b' ık taarruz 
. ~/p eınet edebT ı ır uvvetıe 1~,r d 

0

1
° larnanıa~d~e~ .. ~İRR'er taraf. 

. ut arında G 1 ırı oınanya 
ll'ıÜntehasınaa :;Yaya~ di~eri lsve 

~ arda Batt k ukabıl olan k 
k .. ı dc.ni>:i no • 

Utcrc asker tab . aahılleı İne 
ııd etrnişlcrd' 

ır,, 

Japo11: imperator luğu 
JaponyA İmpcrAtorlu~unun t ... 

dur. Bunu t "d . . b' e~ısının bu sene iki bin alta \'UzUncU yıldönUmU · 
esı ıçın ır çok me . ~ 

gibi yıldönUml . d . rasını ve abideler yapılacaktır, Eskiden bu 
crın e o znmnnkı J 

ressamlar tnr:ıf d l npon hnyatmı gösteren resimler meşhur 
ın An yapı ıp bu Uk b 

de gctirılcn nınhf h il d Y ma edlerin ve sarayların altında vUcu· 'k uz ma n er e saki 
tı ten sonr4 bu re.· l t k anır ve Aındaıı ytız yalıut bin sene geç• 
d. . sım er e rar çıb. l 
ılırdi. arı ıp eski hayatın manT.araları seyı·e· 
.. Znmnnımızdn fotoğraf ve film . . . 
h~ındcn bundAn bir kı-.mı , bır tnılletın h:ıyntını daha iyi temsil et-
vc t h' ;>Uz sene ve b' k d b' eş ır edilmek Uzere b U k ır ısmı a ın ~ene sonra açılmak 
rını ·· ug n U Japo h h · 

gostercn fotoğraflar fi 1 n nyatının mu telıf şube v~ saflıala-
deruo d ve ı nı er ah k h hl. . . 

un a ırınAJ' yen abid l . l nara avası ta ıye cdılmış kaplar 
rnfçıl . e crın a tında uh f d'l . 

ar Ve sınemAcılar c • • m n aza e ı ecektır. Japonya fot0 ı.. 
tere 2GO emıyelı ınah o 

n O foto~raf ve l. k sus surette bugUnku Japon hayatını gös· nç 1 k b >ır o ad f l ı nen hr. ar 1 ın aldıracaktır. Buııll\r 29iO ııeaeaıinde 

Sahile 5 

Bugünkü Program 
TORKIYE RADYO oJFOZlYON 
POST.At.:ARi TORKIYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Çarpnba - 7 I 2 I 940 

12.30 Program, ve Memleket Saıt 
Ayın 

13.35 AJANS ve met~oroloji ha· 
berl•ri 

12.SO TORK MOZICf (Pi') 
13,30 14.00 MÜZiK : Küçük Orkestra 

(Şef : Necip Aşkın) 
18,00 

18,0S 

18.SS 
19.10 

19.30 

20.15 

20,30 

21.00 

21.10 

21,30 

22.15 

22.35 

Program ve memleket saat 
Ayarı 

Türle mü:riti : Fasıl Heye· 
ti 
Serbest Saat. 
Memleket Saat Ayarı, A· 
JANS ve Meteorolji Ha· 
berleri 

TÜRK MÜZiCi : 
Çalanlar : Fahire Fersan, 
Cevdet Çatla, Refik Fer. 
san Fahire Kopuı 
1 - Okuyan : Necmi Ri· 

za Ahıskan 

Konuşma (Dış Politika Ha· 
jiseleri) 

TEMSiL: 
En Haklı İnsan 
Yazan : Kemal Tözem 
Serbest Saat. 

Konuşma ( Haftalık Pos· 
Kutusu} 
Müzik ; Riyaseticümhur 

Bandosu (Şef : İhsan Kün
çer) 

Memleket saat ayarı A· 
Ajans Haberleri: Ziraat, -
Esham Tcıhvilat, Kambıyo-
Nukut Borsası (Fiyat) 
Müzik 
(PL) 

Koro Eserleri 

22,55 Müıik : Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program, ve Ka· 

panış· , 

Skandi nC! v donanmasının 
müdafaa haznlığı başladı 
( Dördüncü sahıfeden artan ) 

muvasala yolu lsveçe daima açık ka 
lır. 

lskandinavya yarım adasını isti · 
la için onu denizden abloka altına 

alr.aak zarureti vardır. Böyle vasi 
bir ab'oka harekatının kuvveden 
fıile getirilmesi ancak şimal denizi 
hakimiyeti sayesinde mümkün olur 
ki bu hakimiyetin temini mütearrız 
donanmalar için mevıırnhahs ola· 
maz. 

Hulasa: İskandinavyaya vaki 
olacak herhangi bir taarruzda Bal
tık denizi harekatın sıklet iDerkezi · 
ni teşkil edecek ve harp denizcile· 
rinin şiddetli boğuşmıılarırıa şahit 

olacaktır . 
Bir asrı mütecaviz uzun bir za· 

mandanberi harp ifeti görmiyen 
fşkandinav bahriyelileri şimdiye ka • 
dar sulh havası esen sahiilerinde 
harp fırtınasının uğultusunu duy~· 

rak hummalı bir fa:liyetie yurcllannı 
müdafaaya hazırlanıyorlar. 



Adana ilkokulları koruma birliği 
• • 

nızamnamesı : 
DÜNDEN ART AN 

2~ - 27 inci maddesinin A, B, C, D, fılnalarında gösterilen gelirler 
doğrudan do~ruya birlik merkezince alınır. Birlik heyeti kararı ile bu 
varidatı temi11 eden okullara veya yardıma muhtaç okullara sarfolunur. 

29 - Şubeler müsamerelerini birlik namına yaparlar. Safi hasılat 
aynen şubeye ait olur. Birliğin ve şubelerin parası MilliBankalarda sak· 
lanır. 

30 - Şubelerde (50), Birlik ır.eıkt'7irde (1(0) )i1ad2n fazla para el · 
de bulundurulamaz. 

31 - Şubelerin \le Birliain bankalar muamdatı veznedar ve Başka. 
nın müşterek imzasile yapılır. 

32 - Şubeler hesabı şube mürakibi v~ .birlik n ürakipleri ve kültür 
dairesi Müfettişleri tarafından teftiş olunur. 

f;3 - Birliğin hesabı birlik mürakipleri ve kültür dairesi müfettişleri 
tarafından teftiş edilir. 

34 - Her yıl ikinci kanun ve mayıs ayları içinde şube ve birlik he· 
sapları mürakipler tarafından incelenerek netice şube ve birlik başkanla· 
rma ve kültür dairesine bildirilir. 

35 - Ana yasa Birlik Umumi heyetinin mutlak ekseriyetile değiş 
tırilebilir. 

36 - Birlik ve şubelerinde büro ve muhasebe işleri cemiyet lcanu· 
nunda yzzılı şekil ve suretlerde yapılır. 

37 - Birlik ve şubeleri okulların dahili idaresine veya öğretim ve 
eğitime karışamaz. Yalnız düşüncelerini doğrudan doğruya kültür daire· 
sine bildirir. 

38 - Birliğin dağılması halinde bütün parası ve malları münhasıran 

ilk okull~rda sarfedilmek üzere Hususi Muhasebeye geçer 

1 - Fahri Uğurlu 
2 - Sahip Yıldırım 
3 - R. Salih Saray 
4 - izzet Genç 
5 - Hilmi Çamurdan 
6 - Cevdet Benker 
7 - Ziya Kurtt~ı:;eli 

8 - Ekrem Gürsel 
9 - lsmail Hakkı Gürle 

10 - Sırrı Gökmen 
11 - Salih Boğaay 
12 - Hilmi Ôzsümer 
13 - Ziya Abdi Rona 
14 - Ômer Adli 

imzası 

D) Teberrular. ( Bitti ) 

İlan 

Adana Belediye Reisl:
ğinden: 

Mevsim dolayisiyle buz imali 
durdurulmuş olduğundan her hangi 
bir hastalık vukuunda lüzumu göz 

önünde tutularak kaoara buz fabri· 
kasında hususi surette imaledilen 
buzlardan her gün muntazaman iki 

kalıbı siptillidc sebze hali civarında
ki eski buz müteahhidi bakkal Cü· 
mali Büyükdt'nize verilmektedir. 
Buz iktiza ettiğinde sayın halkımı· 

zın mezkur mahalden tedarik etme
leri lüzumu ilan olunur. 

11406 

ilan 
Okay marka yangın makineleri

nin sağlamlığı bede lir.in her daire 
müesseseye uygun ve iki sent:ye 
ka rantilidir, inan yazıhanesine mü· 
racaat etmek ve görmek menfaat 

1 ı i ır. C. 

Yitik askeri vesika 

Adana Jandarma Alayının Mer· 
sin f aburunun Tarsus Bölüğünden 

almış olduğum askerlik tezkeremi 
yitirdim- Yenisini alacağımdan es. 
kisinin hükmü olmadığını ilin ede· 
rım. 

Ak Mehmet Mahallesin· 
de Hacı Hüseyin oğlu 
316 do&"umlu Hasan 

ilan 
Adana Askeri satınalma 
komisyonundan 

Ask~ri ihtiyaç için 96 adet eğer 
takımı yaptırılacaktır. Muhammen 
bedeli 6730 lıra olup muvakkat 
teminatı 504 liradır. işbu eğrrler 
1012/940 cumartf!sİ günü saat onda 
Adana askeri satmalma komsiyonun· 
da pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 
belli gün ve saatta teminat makl:.uz-

1 
ları ile muracaa ti arı. 

11408 

Muamele Vergisi Kanununun bazı hükÜtJI~ 
değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı hük&I 

eklenmesine dair kanun '°.I 
Kanun No. 3166 Kabul rarihı: 5-1 :;J!_, 

Neıri tarihi: 15 _ J.,.. 
Dünden artan 

Ressen takdir heyeti kararlarına ve tarholunan vergiye k•~ 
kellefler veya varidat dairesi namına selahiyetli memurlar t.•.

1 

36'2 sayılı kanun hükümleri dairesinde itiraz ve temyiz edilebıl~r: 1 
Tahakkuk eden vergiler aylık taksitlerle ve bir ayın vergil'dl 

ayın on beşinci günü akşamına kadar ödenir. Taksitlerini roiadıllpl 
mi yenlerin vergisi, yüzde on zamla ve tahsili Emval KaııU1111 

tahsil olunur. ·Jıl 
Mali sene içinde işini terkedenler, keyfiyeti yazı ile ""~ r 

resine bildirdikleri takdirde, ihhar tarihinden sene sonuna ka ' 
vergil • ri terkin olunur. ı( 

Maktuiyet usulünden vıtz geçmek veya bu usüıden "~I 
iken tekrar maktuiyet usulüne dönmek isteyenler keyfiyeti t~ 
iptidasına kadar yazı ile varidat dairesine bildirdikleri takdir e 
takib eden mali yıldan itibaren talepleri ~airesinde vergiye tabi 
far. Şu kadar ki mükell~fler hangi şekilde vergiyi tercih etmiş 
sa olsunlar iki sene geçmedikçe talep1erinden dönemezler. ti, 

Muamele vergisinde maktuiyet usulünü tercih edenler 
koruma karşılığı vergisinde de maktuiyet usulünü kabul etmıŞ s• 

Mavakkat MaJde 1 - gı!rck kendilerine aid olarak, ger~ 
mukabilinde ahar hesabına vücuda ge .. irdikleri mamulaltan eco'l i 
leketlere çıkarılanları bizzat ihraç etmiyerek veya bilvasıta ihr~~ 
rek memleket içinde ihracat tüccarına· sat'llış olan sınai IJ111-" 

1860 numaralı kanununun 7 inci ve 2430 numaralı kanunun 9 tJV'' 

desi hükmüne riayet etmiş olmak ve sattıkları mamnlit ihrac•1 

ları tarafından doğruda, doğruya ihraç edilmiş bulunmak ~·'11 

mamulat dolayısile müesseselere vergi t?hakkuk ettirilmez ~ 
kuk ettirilmiş olup da henüz tahsil edilmemiş bulunanlar d• 
olunur. 

SONU VAR 

Muhterem 
lskenderunda Şark yağları Şirketi Fabrik 

Rafine edilmiş ~ emsal~ o 
pamuk yağları ve sabunları geldi l 

Uygun fiat iyi ve temiz~ 
Müracaat yeri : Sabri Gül, Borsa 

Deposu : Abidinpaşa caddesi, 

11381 

civarı No. tj 

Noter sırası. 
4-15 

ilan 

Adana Askerlik Şübe
sinden: 

1 - Topçu sınıfından şimdiye 
kadar her ne suretle olursa olsun 
askerliğini yapmamış olanlar 335 
doğumluların topçuları bu önümüz 
deki pazartesi günü 12/ 21 940 
tarihinde sevk edilectktir. 

2 - Yalınız şimdiye kadar as · 
kere çağrılmamış oltnlar için dave
tiye çıkarılmışdır. 

3 - Şübede toplantı günü 10 
Şubat 940 cumartesi günüdür. 

4 - Bu erlerin hemen hazırlık

larını yapmaları ve istenilrn günde 
behemmahal şübede hazır bulunma 
ları ilan olunur. 

i' Müsteamel Ç 
·ıde 

işe yarar bir şek• ~ 
muhtelif boyda oluklll ~ 

dre 
tır. Arzu edr.nler a .. , 
.. M b ...,ur uzere at aamıza "' . 

. "' Bu gece nöbet?:,rı~ 
Tarsus kapısı cı (Jel 

Halk~ 
~ 

M.. . 8]8 
urettıp 



Sahife: 7 

Suvare 

8,30 da 

Çarşamba Akşamından 
Senenin en güzel ve 

itibaren 
muhteşem şaheseri 

Mireille Balin Daniel Lecourtois 
Yarattıkları 

1 
( AL TUN MABÜT ) 

LAVETEN : En Yeni Dünya Haberleri 

lBugiin Gündüz Matinesinde 2 Film Birden 
1388.. CIKMAZ SOKAK 

2 - Rintintin Casuslar Peşinde 
Telefon 250 

görülen 
Ht:yacanlısı En Meraklısı 

İnşaat yaptıranların nazarı dikkatine 

iyi pişmiş sağlam tuğla stok halinde mevcuttur. 
Her talepte yaram milyon tuila teslim edilebilir. . 
Hariçten yapılan sipariş kabul edilir ve istenilen yerlere kadar sevki 

temin edilir. 

Müracaat yeri : Karşıyakada KiremithaÖedir. 

7-8-9-11-13-15-17-19 11-t07 

Adana inliisarlaı tütün fabrikasından . 

1 - idare ihtiyacı için 235 metre mikibı sandıklılc 'kereıte alınacak 
tır. 

2 - Alınacak kerestenin muhammen bedeli 9846 lira 50 kuruş ~A 
muvakkat teminat ise 738 lira 49 kuruştur. 

3 - Kapalı zarf usulile ya..,!İacak olan işbu eksiltme 2-2-9c&O la· 
rihinden 21-2-940 tarihine kadar yirmi gündür. 

4 - Evsaf ve miktarını gösterir liste ile şartname her gün fabrikada 
münakit komisyondan alınabilir. 

5 - Kapalı zarflar 21 -2-940 taribine müsadif çarşaoba günü 
saat 14 de açılacağından talip olanlar saat on üçe kadar fiyat ve sair 
vesaiki muhtevi kapalı Zdrfıarmı komisyooa makbuz mukabilinde tev<Ji 
etmeleri laznndır. 11383 1-4-7 

Dr. za r L kman 
lç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenwhanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır . 
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Adana Borsası · Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KİLO FIATI 

CINsl En az En çok Sahlan Mfkdar 
K. s. K. S. Kilo 

oz• ()()- 00 
:::.-. 

Ma. parlatı • 
-00 50 

Ma. temi:ıl • 00 -48 

Koza parla~ı 44,50 
Kapı mAlı 

50 ___ 

Klevland 60 
_60 ___ 

Kl~vland çitid( (oo~-,-

YAPACI 
Beyaz 

1 Siyah 

_ç G T 

---ıı.-I -1--1---
Yerli •Yemlik,. ı 3,'25 J 1-----

" •Tohumluk,. 

HUBUBAT 
::rw 

&~ay~~s 1 
------'~----ıı----ı---':.-----.. Yerli 4 

• Mcnta_n_e __ 

Arpa , 4.50 ..._ ___ , 
Fasuly,a 
Yulaf o . 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 1'4 00 

UN 
Dört yıldız Silih 

'~ .ı:s üç • • 
~ el Dört Y?Jclız DOJruluk 
~ c ftç • ; 

j · __ Si_m_n __ __..~"----,__ __ _ 
:ıı B. Dört yıldız Cumhuriyet 
'~ r. .. - ..... " " 

Simit " 

[m;poi Telgrafları Kam~yo ve Para 
6 I 2 I 1940 1f Bauka.sandan alunnııtır. p-...,.. ----------

8 l•-29 lJrif _ _._ ~ 
...__v_8d_eH_l. ____ .,_]__ 38 Frank (Fransız ) ""2 91 

Vadeli tn 7 88 ~--Sterlin ( inpiz ) -.S 24 
._HiiKI_· _bam _____ 

1 
__ 7 1 5 l Dolar ( Amen'lta) 130 J 19 
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Mer çeşit Elektrik tesisatı 
15 V altdan 500 Vatta kadar Ampullar 

Herboyda OL iVETT i 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

Radyoları 
Diinyamn en satlam dayanıkh Gaatolin kaynak çubuklar1 

te'minoth Radyo tımiratım • 
Abidin Paşa caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

Ziraat Bankası karşısında yeni~~! 
M. l'AHSIN BOSNA BIRADV 

Ticarethanesinde 

GÜZEL UCUZ sAG~ 
1 - Yerli ve Avrupa Sobalar• 
2 - Her nevi karyolalar 
3 - BİZERBA Terazileri 

4 - UNDERWOOD Amerik'' 
makifJ 

5 - FILADELFİY A Daktilo 111-' 

6 - ERRQR Kolay yazı yazma aleti' 

7 - SAHiBiNiN SESi 
gramafonları, en yeni plaklat 

1 

SPARiO 
MAREl.J 

8-RADYOLAR 
MARKONi 
iN GELEN 
Gibi Avrupa ve Amerikanın dört rrıef 

markasını görünüz ve dinleyinİI 

1 -- --TURK 80 

GAZETECiLİK- MATBAA 
• • • 

Getirilen yeni makinelerle Türksözü 
cıhkta son teknikle çalıııy 

~ 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gaıeteler, 
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 • 

1 

1 

• 

En moderl'I " 

"'" mücehhez b 
~~ 

Kitaplarınızı ŞI:. 'ti 
Avrupa kirı ıı~ ~ 
fÖrmek istiyO~, 
Cildhınesine 

Z ·f sıl 
arı ~ 

. . d ı...;;.J,,.ede 1 

Bır cil , uv • ttci' 
sözünün sarı'·ıtt· 
elinden çıkabl 

elefon 110 Telgraf adresi: REMO Aciana '-~U-m-um_i_n_eş-riy_a_t -m-üd_ü_rü ____ _ 

Posta kutusu :oO ı Macid Güçlü 
-------------------__; Adana Türkıözü matb&a.11 


