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ovyet Sana :····-·"< 
· nde k k yı ıubele- i 

L arışı lık çıkmış ! 
Ofttlr•. 1 (R e 

VJetl•rln BU Ort•r) - i 
b•l•rlnde rnJllk ••nayı i 

kızılordunun dün büyük 
zayiat verdiği bildiriliyor 

t•khkl•r Old ,. hlrn k•rı. i 
lrnektedır u.u h•ber ve. i ·-·-· . . 

----- -·-·-·-·- t ............... Mannerbaym hattı zerre kadar sarsılmamış 

aracoğlu Ankarada 1 ' 

Hariciye vekil' . .. . 
haraıetli b' ·~~z dun lstanbulda 

ır torenle karşılandı 

----rnaıı__taarruzunu i 
tlcfiklar -
k "" , so"' k la beki gu kan-

eınckted· 1 lr er 
.. •rı - Su•r 

llBZetealnd 1 
Bav v· •n 

ın~ton Cu · ı 
nin son s • 1 • rçı ' ve Bay D 1 

. oz erı dün a a-
"~•here ve p Yay11 anlattı 
b" Alınan '•llaa YakıDd, 
'' l•rna taarruıu ile k bi. 
r. s· -n hayrette k •rşılaş. 
.• A~hırı faraıiyelerd alnııyacak. 
• . nıarıyarıan en en kuv . 

İstanbul : 7 (Turkı;özU muhabirin 
~en) - Belgraddaki Balkan antantı l 

onseyi içtimaına giden hariciye 
•ekij· · ıauı Şulnu Saracop,lu kouseyin 
ınesaisin'ı b"ti . d 1 .. 1 b b ı rmesı o ayısıy e u sa· 
abııeınplonle 9,35 de lstaabula avdet 

etınişlerd"ı H . . k")" . l t but r · arıcıye ve ı ımız s an 

t 
C&rında vali muavini, parti reisi 

Uın g 
t&nb 1tneralı Universite direktöru, ls 
h lku lllUddeiumumisi, gazeteciler Ye 

a ta f tı B ra ından hararetle karşılanmış 
r , ando ve ukeri kıtalar 11elam me 

rasi111i ·r . . . . . 
l. . ı a etanşlerdır. Hancıye Yekı· 

11111
7. h ile Ştılr. · a tarafından alkışlanmıştır. 

k bır 1aarruıa iarp Ctphesind 
Almanya d ieçecekid ' C Bir SoYyet- taarruz\lnda Finliler siperlerden bomba ile mukabele yapıyorlar 
n rndu·sı .aha birk"ç sene"· fst b Londra : 7 ( R o y t e r ) -

1 
darma dağınık olmuştur. Ruslar Man· 

t . rtı Saracoğlu Ankara'-·a gitmekte· 
ır. .; 

ı::. " an ul: 7 ( Hususi muhabirimiz-
r Ştyi h rı seferbcrli~in · evve. 18 inci Rus fırkası tamamen im· nerhaym hattına tazyiklerine devam 
lir H arp bakırnınd 1 Yaprnış --... ( Gerisi beşinci sahifede ) ha edilmiş değildir. Fakat bu fırka ( Gerisi UçUncU sahifede ) 

: . attl\ ha an organi ~---------------------------------------------
ıçüındir ki, ~ bh•tladığoı zarnaze u k k h b• 1 1 d• ı rn ltcfikl U•Uad n, Z 

~~,:~~~:~ab:'~urı~:!· j~;t, Ü~:~~~~ a şar ar ı a ev en ı 
• ' t'f a ı •de d 

mıştir . Y sonra e e. 
Farzedclirn k' Vaziyet 

ı, .4.1 
ay harekcta· l'llany8 

et lnrilterc ız kalacakd daha 
'nin artrn ve Franae ır. Bu 
•rnasını asını. Alrnanynın kuv. 
Ç rnucıp anın · 

Şuyeni'de Japon 
dün 17000 kişi 

ay Alrna olacakd ıae 
111 kull nyanın, S ar. Bu londra : 7 

. •narak ı . ovyct 
ısc çok k stıfade d rnen. ( Royter ) -
ve R •sadır hllbuk~ tbilrne. Çin kuvvetler 

kuvvetleri 
• 

zayı etti 

Dlkkatler 
lanrnası ~~anya rncııb '; fiitıerin butün Şuye-
bu t kd~ın bu rtıüdd a •nndan vide 20000 
ı 1 

•rde in ·ı et klfid' duşınan askeri 
Mezbahaya iyi bakılmalı 

p ornasisinin ~ gı tere ve F ır. 
ya v I buton ran . çevirilmtş ve Kanara ve mUessesatını gezen bir 
o· c aveçin Al i'lYrttıer· düşmana 13000 arka..:ı··ımız , Uç yuz bin lira •ibi mtı· 
•''rneıin rnan • ı ~ D 

lacalq c ınani olı:na nufuıu ölü verdirmiş. hia> bir para ve buyuk cmek.Jerle m~y-
lar1tı ır, Bu ik · b ta çalı lir.Diter cep- dana getirilen ve bu..ttll belediyeye 

1 ili but- ı İtaraf rn ı '. h e• 
en 11ı ·h· urı Avrup eme- elerde d e senede yuz altmı~ beş bin lira yari· 

dis u •rn farttar anın İstik- 4000 Japon öl- dört temin eden bu gllzel, modern 
arı;, Ve hakilca;I müştür • Düş. mUessesede bazı ihmaller görmUştur. 

Ctphesin· baılıca harın ıoru manın srcri ka- Bunlardan bir tanesi AYan Frigo dai-
k rne- 1 •darrıak asını oları lan kuv vet- Çang·Kay·Şek resinin kapısının ba~tan başa çatla· 

Cim c~ur;}Ctind ılh hesaba ~':ki ·ı karkmakarışık bir halde o-eri mı~ n çatlatın gunden ıune deriale· 
tdı B I c kaldı Ona Y"' l me mecb · . 6 ~erek frigo dairelerinde buvtık fare· 

' iz.eh ' u stlnL&f · ç· k urıyetınde kalmı..,tır 1 .; 
· 1 • Cde . • 1 birçok ın uvvatı · Y • erin turemi-t olmasıdır. E~er bu dik-ıy c h r. evveli Al sunu . erı bozulan Japon orclu. k :.- o 
re Ve aıFır dctlldi. 've manya 7 ısrarla takip etmektedir· Çinliler -~~sizlikk, devam ederse, bugun, pa· 
l'n . ranı.anın sonra ay Zarfında SOOOO k" "l'k . ~ane apı.sıoın oldata gibi bUvUk 

c ın muk biye - _ 11• ı talım ter J 
. •nrnanı - avenıet srormuş mod b' ~oğwk hava depolarının kapısının ka . rın - lf, butün k zı l ern ır kuvvet h•. 

•
11 tvcudi · a si i. r amıştır. • nadlarını da sök.Up atmak ve et frigo 

ıııb~tkllden kyuerthne ra~nıen kcn. d . 
ır hid' •racak beki m aıresini kapamak 18.zımgelecektir. 

V ••enin ıuhu eniJ. ·--~~~--~-~;;;;; Belediycdeıı hu ihmalin sur•atle ~ . nihayet, A runu bekle. M 
dırıranlar lınanyanın b • illi piyango - önUne geçilmesini ,ve sonra pis .ko· 

1 
modern b" h u )" ltalar ncşretme~e haşhj•an dolu. rusup 

erli be . . •r •rbin ıstesi 1·çerde k ı •••c. aahifede - m ~il ur arınan temizletdirilerek pek 
bozulmuş olan kanara dallili yolları. 
ı:na tamir ettirilmesini temeaai ede--riz. 

Almanyanın 
tavassutu 

Londra : 7 ( Royter ) Almanya

nın Helsinki ve Moskova elçilerinin 

Berlinde bulunmalan bazı tefsirlere yol 

açmaktadır. Bu hareket, Almanyanın, 

Sovyet - Fin arasında bir tavassut 

rolü oynıyacatını zannettinnektedir. 

Amisterdam: 7 (Radyo) - Ber· 

line gelen Helsinki ve Moskovadaki 

Alman elçilerinin, Almanyanın Het

sinki ve Moskova arasmda bir ta• 

vassutta bulunacatı yolunda şayialara 

yol açması Berlin mahafilinde hayreut 

karşılanmakta ve bu tavassut haberi 

tekzib edilmektedir. 

lsveç'te Milli 
' 

Müdafaanın 

takviyesi 

Londra: 7 ( Royter ) - Alınan 
malumata göre, lsveçte milli müdafa
anın takviyesi uğrunda bütün içtimaf 
teşekküller faaliyete geçmiş bulunmak
tadır. 

lsveç Kralının oQ-lu da Finlandiya
ya yardım için radyoda bir nutuk 
verecektir. 



Sahite 2 

KTISAD ve TiCARET 

Yerli sanayi 
mamulatının 
işaretlenmesi 
icra Vekilleri Heyeti,lktisad Velci 

leti tarafından hazırlanan ve Devlet 
Şiirası tarafından görülen yerli sı· 
nai mamulatın işaretlenmesi hak. 
kındaki nizamnameyi kabul etmiş 
tir. 

Türk sözü 

r n ç h @) lb> e ır o e ır ..I~ 
'----·---------------------·---------------~~ 
Ba 1 kan bisiklet yarışları 

Seyhan 
Mersinde 

ve lçel bisikletçileri 
çalışmalara başlayor 

Valimizin (), ! 
evinde tetkik zı 

~~ı 
V 

.-. -B--f-.k O k 
alımız ay aı kJ 

Ceza evini gezerek rııe\' jl 
kumlarla etraflıca teıJJ~~ b 
lunmuş ve bütün koğuş 

Bilhassa ihracat tacirlerimizi a- 1 D Beden Terbiyesi Gene irektör- ı görmüşlerdir. 
likadar etmesi bakımından nizamna· B · 1 b" " · B"" I · d k d.l Go-rdu".kl .. rı" bazı nok5' le lüğünden ölgemıze ge en ır tamı· o gemız en sev e 1 e- .. 
meyi [aynen sütunlarımıza almayı me göre Nisanda Bükreşte yapılacak kında Ceza evi Müdürlİ"er 
f d 1 ·· ·· cek hayvanların ._ı., 
ay a 1 goruyoruz. olan Balkan bisiklet yarışlarına ha- • vererek mahkumların sıııv JJ y 

"icra vekilll"ri heyetince tayin ve muayenesı ı 1 ıııııır zarlık olmak üzere 25 Şubatta Mer· arı üzerinde meşgu o •ı.t'°e p 
ilan edilecek yerli mamul ve yarı sinde 40 kilometre üzerinden hazır Ziraat Enstll" ol 
mamul sınai mevaddm yerine göre lık yarışları tertip edilecektir. Bu Ziraat Vekaleti tarafından Vi · J' )' 
üzerine zaıf ve ambalajlarına veya mühim yarışlara iştirak edecek olan !ayetimize yeni bir tamim gönderi· İ l b } • ge J 
etiketlerine kolaylıkla görülebilecek ı lerek sevk ve ihraç edilecek hay a e e erı . Adana bisikletçileri şimdiden lüzum \ . 1t ıı 
ve silinmiyecek şekilde ve karama lu ted\ıirler almışlardır. Bu hazırlık vanların muayenelerinin muayyen Ankara yüksek zır8 ;J 
mesinde gösterilecek şartlar altında yarışları her hafta devam edecektir. bir mahalde ve muayyen saatlerde sünden 52 talebe profe rıl tel 
(Türk malı} ibaresini ve tatbik ba- Bu suretle de her hafta Adana esaslı bir surette yapılması bildiril çentleriyle birlikde yakı •ü' 
kımından bunun mümkün olmadığı bisikletçileriyle Mersin bisikletçileri miştir. Tamim alakadarlara tebliğ mize gelec~klerdir. .

11 
hallerde Türk malı ibaresinin kısa 1 edilmiştir. Kıymetli gençlerimiıı.., pek ciddi ve çetin bir karşı aş111aya ,. 
ş~kli olan (T.M.) remzini ve lüzum başlamış bulunacaklarından ·gençlere seyahatları esnasında ·~ 
görüldüğü takdirde bunlara ilaveten d 1 . Talebelerı·n Jı•g her dürlü misafirpe,verh do 

muvaffaı<.iyetler i erız. 
ayrıca bir milli alameti koymak mec ccktir. jeJ 
buridir. 25 liradan az· mübayaalar maçları başlıyor Beden Terbiyesi i..,v~ 

Yukarıdaki hükümler daire._inde 25 lira ve daha aşağı mikdar h pi' 1 
1 d eyeti dün to Pi 

alınacak icra vekilleri heyeti karar- daki resmi daireler mübayaa arın a bul 
lan ile karar mevzuuna giren mad- ita emirlerine mübayaa komisyonla- • Cumartesi günü Şehir stadyo ~ 
delerin stok miktarının alakalılar ta rı tarafından tasdik edilmiş lüzum munda mektepliler arasında liğ maç Beden Terbiyesi istif' 
rafından bir beyanname ile mahallin müzekkerelerinin eklenmesinin usul~ tarı başlıyacaktır. dün toplanmış ve 940 11 

en büyük idare memuruna bildiri). ittihazı alakalılara bildirilmiştir. Bu maçlar he· cumartesi günü bit etmiştir. ~ 
mesi mecburiyeti de vazolunabilir. Sevdiği kadının kocasına devam edecek, ilk karşılaşma Er· Bölğe futbol Jllıl, :' 

Üzerinde birinci maddeye göre d kek lisesi takımiyle Ziraat lisesi ta k ·ıdJ 1 

ibare veya remiz ve milli alamet mahkeme kapısın a kımı arasında olacaktır. ta ımı seÇl 
bulunmıyan yerli sınai mevaddın mem saldırdı Dün Seyhan bölğe ~ Yı 
lekette s:ıtışı ve harice gönderilme· Bu münasebetle Kızılay futbol çilmiştir. ldman}urdıırıd.,' _.. 

Kadı"rlı'nin Bahçe köyünden Ô- t f' ı· b P ·· ·· d ,..l(.-si memnudur. urnuvası ına ı u azar gunu e Hurşid, Muzaffer, Sarı ı 

Yabancı memleketlere göndt:rİ· mer oğlu Ali Ceyhanın .. Bekirli kö· yapılamıyacak, ancak gelecek Paza. handan Fevzi, Hasan k ~ r 

lecek mevaddıo, yerine göre, üzerine yünden Kara Osmarım karısını ka· ra turnuva şampiyonu belli olabile· mal avcı, Adil güray, Afıe . 
zarf ve ambalajlarına ve etiketleri· çırmış ise de jandarmalarımız tara- cektir. ri akkaya, Nuri akcarı. l;ı 
ne, birinci madde mucibince konula- fından yakalanmış ve adliyeye ve· ldmanyurdu ve Milli Mensucat ğıç, Ruhi, Torostan M' Jlı'i; 
cak ibare veya remiz ve milli ala- rilmişti. ' Fabrikası Spor kulübü ikiııci futbol Kazım, Cevad, fevfi"'~·, 

Ali, Q3man ve Osmanın kaçırı- •fı 
mete ilaveten ayrıca yabancı bir dil- takımları arasında hususi bir maç gül, Mahmut tören, P'' 1 
d T lan karısı duruşmayı müteakiben A. 

e ürkiyedc imal edildiklerini gös- yaptırılmak suretiyle bu Pazarın boş tan Gani, fbrahim, r 
· mahkemeden çıkarlarken Kara Us· L 

terır bir ibare de yazılabilir. manın taarruzuna uğrayarak muhtc geçmemesi de temin edilmiştir. Bun erkek lisesi~den Keı11~,e1jlt Iİ 
işbu nizamname hükümleri da- b ki I dan başka yakında yapılacak Ada· allim mektebinden f'fd Jıf·t· 

· · d 1 lif yerlerinden ıça a yara anmış " " 
tır. Tutulan Ali hakkında lizıınge en · y y 

ıresıo e alınacak cra Vekilleri he· J na ve Mersin bölgeleri temsili futbol den Ha~im ayrılmı•I•' f ~ 9 
Y_et_ i kararlarının yerine getirilip ge· maçlarına hazırlık olmak üzere si- Muhtelit takım P''~" "Dı· 
t ı d f kanuni muamele yapılmıştır. ," ,6 ın me iği lıctisat Vekaletinin sala· yab ve beyaz formalarla bölgemizin itibaren çalışmaları1 "'t1/G 
hi tı· 1 Beden terbiyesi a1· anları ne ye ı memur arı tarafından birinci iki muhtelit takımı arasında da seç B ki d9 I 
m dd ·b b" t ı t d ıça anan lJ 11er.r 8 e mucı ince tesbit ve ilin edi- ır op an ı yap 1 me müsabakası icra edilecektir. ıY."':Jı 
len maddelerin imal edildikleri sa· Beden terbiyesi Seyhan bölgesi yapılan rnub ~I 
~ldıklan ve depo edildikleri ye

1

rler- Ajanları bölge binasanda toplanarak ŞEHiRDE HAVA Genel evlerde d~1:,'"// 
~I ~aatler~ içinde normal mesaiyi t 940 yılı büdcesi üzerinde beden garson Ahmed Erişı Jf/f'b~ 
ıblal etmıyccek şekilde mahallen terbiyesi müdüriyle birlikde müza· Şehrimizde dün gök yüzü kıa lamakdan suçlu gar5~,.ıl' A 
tetkik ve mürakabe edilir. k~reler yapuak muhtelif kararlar men bulutlu, bava hafif rüzgarlı geç yapılan duruşm•sı 5."" İf~f· t1a 

{Gerisi altıncı sahifede ) almışlardır. miştir. En çok sıcak 19 derece idi. İ hapse mahkum edıl~ı-'• a 

,---------------------------------------·--------.--------------, Bir h~,J., 
T i f 1 i s e d a 1 r 1 Ali kızı 13 yaşırı~~ ~J 

ıçıfl (!'?.~e ri Ôzgüraym hizrP~ def 

Tiflis radyosu hemen her gece 
Kafkas Turkçesiyle neşriyat yapıyor 
Bu şehrin vaziyetine dair mal~mat 

yermek foidesiz olmıyacaktır. 
Bugunku Tiflis Gurcistao Sosya

list Cumhuriyetinin merkezidir. Tiflis 
ayni zamanda Gurcistan, Ermenistan 
Azerbaycan cumhuriyetlerinden terek 
kAp eden Transakafkasya sovyetleri 

,- &ONUN MEVZUU 

federatif .sosyalist cumhuriyetinin tem 
sili ve idari meı kezidir. Bu şehirde 

Turkler, Ermeniler, GurcUler ve İran 
lılar yaşamaktadır. Tiflisin dört tara 
f ı dağlarla çevrilidir. Yazlar burada 
çok sıcak geçer Tiflisin tuğla, tunun, 

ya!, sabun, deri, konyak ve mobilya sıralarda 200 Jira Jtı'" 'J 
fabrikalari. pek meşhurdur. Burada 1 ıı i'{.Jlf 

üzerine elmas taş 1 '"e • 
kumuş işleri sanata çok ileri gitmiştir J·f' Y''' ' u 
Tiflis 570 de İranlıların, 73l de arap ' lara~ Ayşe V~ 8 ııet il c 
lann, sonra gUrculerin eline gecmiş· danlara vediğındeı> 

ı Ş~ tir. Burası daaa sonra ranhlar ve polisce yakalanm• l'ıfl 
Turkler tarafırıdao zabtcdil miş, 1795 50 
de buguoku So"Y"yetlcrin eline geçmiş· Dükkanda o . ~/ 
tir. I . . d ı.,ir• ~ 

••• sa ısmın e d,tl 
S- . d .. kkirıl" urmenenın u t 

tı • 
mış ve yakalanıJJ•I 



, .......... -. .................................................... _, 
1 Dünyc§l halb>~ırD~ırü 1 
l 1 ...................................................................... ~ 

Kızıl ordunun 
zayiat verdiği 

dün büyük 
bildiriliyor 

İrlandalı 
suikastciler 

( Birinci sahifeden artan ) 
etmektedir. Finliler Wtank imha et
tiklerini iddia ediyorlar. l500 Sovyet 
askeri dun rr.ahvedilmiştir. 

Soumusalmide de #muharebelet 
Sovyetlerin aleyhine dev~m etmekte
dir . 

Londra : 7 (Royter) - Avam 
kamarasında, İngilizlerin Finlandiyaya 
Yardım için gönüllü kuvvetlerine ya
zılıp yazılmıyacarrı meselesi haraı etli 
münakaşaları mucip olmuştur. 

Helsinki : 7 (Radyo) - Cephe
lerden merkeze gelen haberler Man. 
nerhaym hattına yapılan müteaddit 
~ecavüzlere rağmen bu hattın ıerre 
adar sarsılmadığını bununla beraber 

her ihtimal gÖ7.Önüne alınarak ihti
yat kuvvetler celbedildığini anlatmak
tadır. 

. Müşahitler, Mannerhaym haltının 
mılyonluk Sovyet ordulariyle dahi 
aşılarnıyı:cağına kttnaat getırmişlerdir. 

lngilterede yeni bir 
kanun hazırlanıyor 

Çenı~Ondra: 7 (Royter) - Başvekil 
Yan 1 erJayn avam kamarasında be
'7 a da bulunarak, düşmana malumat 
ernıek J _ 

lelz suç annın idam cezasını mus· 
iesj e~ olduğuna dair bir kanun pro

azırlanacağını bildirmiştir. 

İskandinav memleketleri 
işçileri Finlandiyaya 

gidiyor 
londra: 7 (Royter) - fskandi· 

~av rneın]eketlerinden birçok işçi. 
her guruplar halinde Finlandiyaya 

1 arekct etmek<ledirler. Bunlar Fin-
andiyada k "d · ·ı : . as ere gı en ışcı erm ye 
rınde çalışacaklardır. 

Danimarka gemileri 
rnuattal bir halde 

londra: 7 (Royter) - Danimar 
ka etrafında seyrüsefain zorluğu 
?aşlanııştır. kömür ve sr.fer müşki· 
!atından baz ·ı b 

ı gemı er uzlar arasıo 
de. muattal bir halde kalmıştır . 
. . KQpenhağda yiyecek maddele· 

rı.nın de azaldığı ha her verilmekde. 
dır. 

Batan Alman denizaltıları 
b"d Londra : 7 (Royter) - Harbin 

ı ayetındcnberi 40 dan fazla Al 
man deniz altısı batırılmıştır: 

Gandinin resmi tebliği 
t Londra : 7 (Royter) - Hindis 
an umumi v r . . . 

d" _ _ a ısını zıyaret eden Gan 
ı, rnulakat f . . 

Jjır. ne ıcesı bır resrni teb 
l5 neşrederek H' d" . 

ni rnüdaf , . ın ıstanın kendisi. 
ten 1 adan acız oldu~unu hüf ase 

an atmıştır . 

Polonyada harp 
sonu 3,000,000 

kişi ölmüş 
Londra: 7 ( Royter ) - Alınan 

malumata göre, harpden sonra Po
lonyada gerek sari hastalıklar ve ge· 
rekse idamlar sebebiyle 3000,000 Leh
li ölmüştür. 

Selaoik civarında zelzele 
Atina : 7 (Radyo) - Selanik 

yakınında şiddetli bir zelzele vuku 
buldu. 

Londra Elçimizin fürk 
ve İngiliz şehitlerine 

çelengi 
Londra : 7 (Royter) - Rüştü 

Aras Cuma günü, geçen harpte ge· 
liboluda şehit düşen Türk • İngiliz 
bahriyelileri için abideye birer çe
lenk koyacaktır. 

Fransız - Yunan ziraat 
muahedesi metni 

Paris : 7 (Havas) - Fransız 
Yunan yeni ticaret anlaşması met· 
ni ilan edilmiştir. 

İki suikast :ının idamı 
· te'hir edilecekmi? 

Londra: 7 (Royter) - frl:ındah 
suikastcılardan Ban, fçel adındaki 
iki lrlandalı idama mahkum edilmiş 
ti. Ve mahkümlar bugün idam edi
lecekti. Fakat mahkümların avukatı 
dahiliye nazırına müracaatta buluna 
rak müekkillerinin masumiyetine da· 
ir deliller göstermek Üzere idamın 
dört gün te'hir edilmesine tavassut 
edilmesini rica etmiştir. 

Bunun üzerine dahiliye nazırı 
Başvekili ziyaret etmiştir. Bu tale 

bin yerin! getirilip getirilmiyeceği 
henüz malum değıldir. 

Londra zabıtası hapishanenin et 
rafında ihtiyat tedbirlerini artmnış 
dır. Polis kuvvetleri iki misline çı · 
karılmıştır. 

Fransız meclisinde r~di
kal sosyalistlerin teıkriri 

Paris: 7 (Havas)- Fransız mec 
!isinde r:ıdıkal sosyalist guruhu 
mebusları bir takrir vermişlerdir. 
Bu takrirde, radikal sosyalistler, Fin 
lıındiyanın mücadeleye devam ede· 
bilmesi için Funsanın yardım ede
ceği ümidini izhar etmektedirler. 

Milli Piyango çekildi 

A\lilli Piyango bugUn çekilmiştir. 2000 liraya kadar olan buyuk ikraıui · 
yelerin tam listesini aşa~da bulacaksınız. Plann göre son çift rakamları 41, 
05 50 olan butun biletler ikişer lira amorti alacaklardır. ' 

80,000 lira 12,000 lira 
41,~41 numaraya 12908 numaraya 

20,000 ı~ra 10,000 lira 
6605 numaraya 

15000 lira 
7905 numaraya 

5,000 lira 
31650 numaraya 31, 790 ve 40704 No. 

1 3000 llra kazanan numaralar 
283 19689 28932 30937 35215 

2000 lira kazanan numaralar 
12ö3 4056 32930 39685 40801 44545 48G51 • 49227 

1000 lira kazanan numaralar 
4320 3718 1590 537 12282 12265 4398 4337 16232 15535 15166 13333 27406 24159 20390 19276 36711 34553 30142 C)---- 39619 38998 37596 37506 _, 101 

476 6 475.3a 45878 42619 48058 49617 
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Sahife: 4 Tt:ı:C.özü 

Bir Alman generalioin 
şayanı dikkat makaıesl 

Yılbaşında Alman 

milletinin maneviya

tını kuvvetlendirmek 

için yazılan bu yazı

da bir ümitsizlik ve 

bedbinlik k okusu 

duyulmaktadır 

"Almanya'nın en büyük ve 
kunç düşmanı~ lngilteredir~ Ev~ 

Onu vurmak 13.zımdır,, 
Alman generali, AJmanyanın şimdiye 1'ıl 
nihai zafere müessir olabilecek biÇ t 
şey yapamadığını itiraf etmektedf 

Scapa Flov'deki CCt>Ur&ne ve muvaf. p a r i s - s o i r' d an politik.anıu ibresi de o )ı,I 
esir, denizaltı gemilerimizden birisiniu I l iyi olursa, İtalyanın tı~ 

fakıyetli hareketi, ne de Friz adal3tt _ __, ___ .._ ___________ _. ya tarafına dönecektir· '
1 

t 

:h 
:f 
d 
y 

<> 
Gazeteler, şu aon günlerde Alman

yanın Romanyn Uzerine bir hare· 
ket ~ npmasından endi~c duymakta
dırlar. Eger:: Almanyanın Rusya ile 
anlaşarak Roman.yadan iktisadi men
faatler temini için bir tazyik ,yapa· 
cağını du~unuyorlarıa haklıdırlar. 

Fakat a-ıkeri bakımdan böyle değil
dir. Çunku, bugUn Almanyanın 
ba,.ka taraflara olduğu gibi Balkanlar 
Uzcrinc buyuk tahşidatta bulunmadığı 
görU!Uyor. Alman kıt:ıları bilhassa 
şimal \'e Baltık denizi ~ahillerinc 
Viyana civarına \•c llolanda - Bel
çika hududuna yığdmaktadır. 

Uzerindeki muzaffarsne hava muhıı.re- General bundan so11~ 
besi karşımızda bulunan duşmanlnrın viyatınızı muhafl\za etmekle meş~ul sadi tarafını ele alara1' l" '1 
hakiki kuvvetlerini ölçmeğe kafi bi- olmamız lazımdır. Alman milleti ken· mir] Romanyadan [petr0 l• 

Zaten, Alman oyunu da bizzat 
Alman_yanın kendisi kadar muglaktır. 
Bunu anlamak için <Kurt ormanın 

hangi tarafından çıkacak?• diye ~or
mak kafi •legildir. 

Hiç şuphe yok ki, f Kurt ' un bi· 
zi şaşırtmak için neden bu kadar 
birbirine zıt hareketler ,yaptığmı ara
mak daha faydalı olacaktır. 

Bir Alman generali l litler'in 
Rausc:hniğe yaptığı ml·şhur beyanntı 
tamamlıyan mnk.alcsi bizi bu lıı.usu ta 
oldukça aydınlatmaktadır 

Bu ne~riynt, Alman generali Von 
Mdzsch 'in c Dnutscher Adel~blath 
gazetesinde yazdığı makıılderdir. 

Filhakika, yuksek rutbeli de ol· 
sa bir zabitin yazıln.rı l litlerin söz
lerindeki o{orite_yi h~i z degildir . Yal
nız ~urasını duşunmek lazımdır ki, bu 
;yazılar her hnlde Al mnny:ıda mUsa· 
ade iz ve tn.svip edilmeden yazılma
mıştır. Binaenaleyh bu yaıılar ya 
resmi projeleri temsil etmekte veya· 
hut da resmi mahafil tarafından ya
pılmak istenen bir manevradır. 

İki takdirde de bizim için ente
resandır. 

Mucizelere inanmamak: 

General Von Metzsch evvela Al
man halkının Um it semasında uç· 

makta olan balonları söndürmekle işe 
b14lıyor ve şöyle diyor: 

cMıknati li torpiller harbin kat'i 
neticesini almak için kafi değildirler. 
Bu torpiller zafere yardım edecek 
kıymetli "·antalardır. Fakat hiç bir 
zaman iflas edcnıi_vecek bir vasıtn 

sayılamazlar. Nitekim Umumi harp-
• teki Buyuk Berta'mız (Kırkikilik top) 

ve zehirli ğazlarımız da mahdut te· 
sirler yapalıildiler.,, 

General, Mıknatıslı torpillerin esra 
rengiz tesirlerinin ne olabilecegini bu 
suretle kapalı bir surette anlattıktan 
sonra, hadiselerin cereyanını deği~· 
tirmemif olan yUksek değerli askeri 
muyaff akıyetlerden ba"-sediyor ; 

<İtiraf etmelidir ki, ne, bir kaç 
hafta içinde alınan 7UO,OOO Polonyalı 

rer delildir. Ve ne de harbin sonu- dini harbin icap ettirdiği guçluklere bahsediyor. fakat bun°'~ 
nun ne olacağını bize göstereb\lecelc alıştırması icabeder. bu gUçluklerin bilhassa Almanyanın, es~ 
birer hadisedir., derecesini, azametini ise aramızda en bir gaye için kuvvetlerİ"'I 

General daha ileri giderek şu sa~lamlarımız bile tasavvur etmeğe israf etmemesi U.t.erinde 1 

itirafda da bulunuyer: muktedir değildir. ,, Fakat btıtun bunlıır~~ 
<Deniz kuvvetlerimiz tarafından neral ncttice hakkında r 

Blrtek gaye : 
batırılan ve tonnajı bir milyonu bu- nikbin görUnmi.>·or: 

1
_ .. 

lnglltereyl mağlup etmek r 
lan duşman kemilerine gelince henUz '' Eğer mahdut o ttf 
1917 de aldığımız neticeye ulaşama- Bundan sonra Alman gener>llı fi- rimi:r.i mahirane bir 5ure 
mışt.ır.> ltirlt:rini izah ediyor. Ne ynpmn · ve onlnrı bizi esaslı lı 
Fransayı vurmakla lnglltere. lı ? Generalın programının bir tek götUrmekten uzak olllt1 
nln majilup edllecaOlne inan- madde:si vardır : lngiltereye yuklen· hareketler için isr:ı.f et 
mamak mek vt: mnğlup edebılmck için onu mUtema<livcn h~rp kudr' 

d w -~ 

Ş imdiye kadar yapılan, fakat za· 
fı:-ri temin için kafi gelmemi' o· 

lan şeylerden bahsettikden sopra, 
General istik bnl için umduklarını 

tetkik ve tnhlil dmektedir. 
Karadn bazı lngilterenin hariç 

bulunduğu Avrupa topraklnrı Uzerin
de kazanılacak Askeri bir zafer de 
kafi değildir. Zafere yaklaşmak için 
hiç olmaz~a sahllleri elde etmemiz 
lazımdır. l Iıılbuki ~:J scııe cn·el elde 
ettiklerimiz kafi gl"lmemişti. Bu ~öz
lerden sonra General Fran,ır. mUs
temlekelcrinin elde edilmesi de mes
eleyi halletmiyeceği•İ ilave ediyor 
Te diyor ki: 

"Luvar nehrine kndar (Fransada) 
muznffcr olarak varsak dahi Taymis 
sahillerinde yaşayan insanlar maglup 
olmuş olmazlar . . 

lngiltere.}' İ Fransanın yardımın· 
dan wahrum etmekde kat'iyyen fay
dasız bir şeydir. Polonya misali İs· 

bat etmiştir ki, yardım etti~ millet· 
!erden biri~ini mağlup etmek İngilte
reyi sar mak için kafi degilclir. ln
gilterenin harp politikası Almanya 
aleyhine muazzam, ezıçı kuvvetleri 
harekete geçirmek için her gayreti 
sarfetmege hazırdır . ,, 

Bundan sonra general kendi fikir
lerini hulasa cdivor : 

"İngiltere imparatorluğunun can 
damarı A vrupanın şu veya burasında 

değil, bir hnyli dağınık olan mUstem· 
lekelerini kendine bağlıyan deniz yol 
ları Uzerindedir. Buton bu .yollar İn
giliz limanlarında nihayet bulduğu için 
bu limnnları elde etmek ar:slanı tam 
boğazından yakalamak demektır.,. 

General devam ediyor : 
lngiliz - Fransız ittifakının yakın 

bir zamanda ~on bulacağına inanmak 
saf dilliktir. Duşıııanlnrıınızın manevi 
yatının bozulacağını hayali Uzerinde 
Umitler besleyeceğinize kendi nıane• 

tecri etmek. Alman generalı mUt· ve harp gayelerimiz 1~ 
tefıkleri birbirinden ayırmak için de ölçu tcsi:. eder:;ek yen~, 
şu tedbirleri duşUnUyor : bu seneye itimadla bıt 

.Milletlere, bizim ancak davamız Bundan başka Hitl~ 
için diğerlerinden pasifik bir yardım bu.} uk bir endişe ,tııb• 1 

ıste<ligimizi lngiltere ile bir harp blo f 
1 k b. " !ngilterenin ugt°~ 

kı sapmakdansa A manyayn arşı ı· b 
zimet, bir lngiliz gi ı taraf bir poliıika takip etmenin daha 

h 1 l b h hisseden Amerikalılarıt1 
ayır ı o acağım is at etmege azır btl 

bulunmamız lazımdır. MiUetleri inan- dunynnın çehresinde . 
şiklik yapacağı konııııt• 

dırmnk içindi~·se Alınanyanm her va· ·1' 
andan itibaren Aroer1 

sıtaya mUracaat etmesi icap eder : 
dahalc"i Almanya içil\ Resmi vadlar, milletlere }\arşı sevği 

tezahurleri, silah arkadacılılh ve dost• like olacoktır. " !J.11''~ 
,. o· Göruluyor ki r ~ 

luklarının te-ıisi, her nevi propaganda Fronqaya. ilişmiyere1' 
bilhas'iia verileC'ek delillerin a~keri ol• t1 

ne karşı sulhperver 11 ,~ 
ması şarttır. Yani Almanya, İngiltere tiyle harpten alıkojşf OJJI. 
nin muttefiklet'İne askeri bakımdan l ııl 

yalnız ba1ına yuk eıı " 
lngiltereye Ustun oldugu manzarasını Alman hilesi muvııff--;, 
gostermeğc çalışmalıdır. giltere mağlubiyete ! 

Bittabi bu manzara.}•ln beraber A "k d bll(e 
merı a ;şe mu ıı t1 

Almanya seyirci milletlere karşı iyi kuvvetlerle beldi)'~ 1, 
niyetle hareket ettiğini de göstermeğe l ak reı;ı) 

yanına a m su e' 
mecburdur,, dilell' 

karşı, mağlup e b,ıJ' 
Bu ~uretle geııeral, yazılarının İn · t..:şkilinden fena 

tişarına mUsaade eden Hitlcrde, en d 
ır . ı" 

korkunç duşman olarak İngiltereyi Yılbaşıııda Alıt' "' 
kabul etmesini ve ezmek için buton :kuv k ltıı'e ı 

neviyatını yU st: f 6' 
vetlerini onun Uzerine teksif etmesini lıtı1 

lamak Uzere ya'Lı. IJİ 
tavsiye ediyor. buyuk bir umitsi:ıl 11' 
Dl§er memleketler 
bitaraf kalmaladlr 

G enerale nazarcn diğer milletler, 
bir taraftan doğrudan doğru· 

ya izhıu- edilecek iyi niyet ve hare· 
ketle, diğer taraftan endirekt tehdit
lerle bitaraf kalınağıı meclmr edilme· 
lidir . Generalin yazısında Franso.
mn ndı ancak anılıyor . Fakat çok 
ıyı hissediliyor ki, her ~atırdıı Cene· 
ral <luşundugu ynlnız oaur. 

..~
Zelzele rt1 1 ~,., ' 

Mualli~ b 

b'' 
Zelzelenin tab'' ' 

rııt~'' 
]erde bulunan 1111 

d 

İtalyaya gelince : 
< ıtalynnın, va:.ıiyeti ihtimamla 

ve dikkatle lakihetmesine hayret et
miyoruz. Fakat unutmamalıdır ki, 
Almanyanın ukeri vaziyeti ne kadar 

yeniden vazıf e>'e. ıe'' 
d ·ıııı•f -mezun adde 1 .tJlı~ 

kaleti bu nııJalh ,,_. 
. d. ·ııııe 

lerinin bıl ırl 

istemiştir. 

t 

t 

r 
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;e.p EMLE KET iŞLERI 

y uınurta ihracatı 
'ı liun~an sonra hangi 

şekılde Y•pılacak 

d . Yumurta ihracat -
aınc ait nizım ının murakabe· 
likl nıınede b d 

!ıcyetincc İtt'h •kkında vekiller ~ 
er yapılması b azı eğişilc-

eh. . ı aı olu k 
~ rnnızdclci rk nan ararname 
dilmiştir, Bu a ~ adarlara tebliğ e· 
Yurnurt 'b araranamcyc .. 

a ı ra<'atı d gore 

'' 

Tıabzon G" n a kontroi lzmir 
• ırcson O d • ' 

•Uo, Jneboıu l t 'b r u, Fatsa, Sam· 

l M . ' san ul A erıın lirnaa . • ntalya ve tJ ı.cakttr . ve ıskelelerinde yapı-

" Tıcaret vekil r . 
a\ \coııtrol m c ı ıcabında muvak 

f t 
bilccckt' crl<ctleri de ihd 

ır. as ede 
Yumurta ibra -

işlctrnete el .catçılarının Yurnu t 
'h Verışli d 1 r a 

'\'e ı raç ol tpor aıı ol-unacak ... ası 
~i ~•da İşlen..... . }'unıuıtalann b 

c ıl "b ... esı rnecb "d· u· 
~' ' rıcattının ~ uıı ır. Bir ka 

~labil' nıuşttıek bir d c 
ır, 'po~u d B a 
u depolar rut b . 

.ıydınlık ve kafi d u ctsız, kokusuz 

olacak ve Yurnurt:ı'cced~ ~eniş ola. 
"~ Je muayenesi i . . arın layıki veçhi-
. 4ht' çın ıcabcd 

ıı'~ ıva edectktir' en aletleri 

'I ihraç edilcc;k 
ş il 2 - Standar >umurtalar, 
l' 2 - Natüıei Yumurtalar, 

3 S )t llHırtelar 
- anauj h • lar / e ma sus 

' YUtnurta · 

Olmak üzere .. 
caktır. Bu y uç kısnıa ayrıla-
c:i v k uınurtalarda b' . . . 
4c c onscrvc n .1 ırıncı ıkin 

ısını'arına t-vı erine, tanı t - ı 
lh ayrılacakt aze 
• raç cdilccclc y ır. 

ıusı bir lirnb ·ı uınurtaların h 
işi a ı e nıu u 

ennıesi şarttı S "Yene edile k 
re! r. tand· d re 

YUınurtala b c r ve nat·· 1 k tın O k• U· 
a ' küflü, kirl i k zu kırık, Çat· 
başka b' ' yı anınanıiş s 
l ır rnay· · ı u vey 
•nnıı~ k 1 1 e silinıni a 
ka ·ı ' aıınrnış, i 1 • ş, Zınpara 

nı • dışları sa ç erı benekli 
saktır, Yatn illan sarılı ol ve 
d ız nar· •nası ya 
ışlarının sanı urcl YUrnu,tal . 

dir. an sarılı ol arının 
rnası caiz· 

anayie tnab 
rık, çatlak ve b sus YUtnurtala k 
tır K ozuk ol rın ı 

İ . ~rarnaın ade maı.ı Yasak-
ve sanıyyc standard 

~I safı h kk hlahsus Yurn ' natürel 
() a ındıı Urtaların 

.. , :J vardır. ınuf assal lll 1 - ev. ... n ::-------___ a uınat 

e - -=---~~:::::---__~;; ,,, Şakaı 
&r 

Mü ~okantada a 
ı-r Ştera - a· 'h 
a aöyiiyccek ; ı liyar aleyhinde 
i . Garson - a arn mısın sen ? 
Çın sordu Hayır · efendim · 

M- nuz.? • ne 
J d'1.• Uştf'!rj - Q h 

11 •~ın Pİl=ç h alde bana getir· 
tı~ .t leme! ak kında fazla ı:.c - • 

, ~S~· 

v .. Yüzük 
,1. b· "Uçük Sclmaya h d' 

t r ır Yüzük . c ıye olarak 
"' daşlarının v~rrnışlerdi. Fakat arka. 

i't~ 2Örüncc pek ~:~ld~arkct~ediklerini 
11 ~arı dikkat' 1 • ~ ve nıhayet na· 

Jı. 1 Ce p ıçın - I er'' - y .. - k . soy endi : 
' d uıu ınsanın jl a ar sıcak t parrna~ını ne 

utuyormuş mcterl 

Türle sözü 

i.-., ......... ...,. '19> ........... # ... ...... ... ... ... ... . 

. ! 
! HAYAT ve SIHHAT t 

• • i . ............... ..., .............. .., ................. .. . ! 

V eni bir keşif: 
gençlik Madeni 

B iraz yeni keşif olan bu 
gençlik madeni, tabii, 
yalnız erkekler içindir. 

Bayanlar bütün ömürlerinde daima 
genç olduklarından onlar gençlik 
madenini kendileri tzeldenberi bul
muşlar demektir. Bununla beraber 
aralarında kendi gençliklerinden -
~~zlice - Şüphelenerek, bu gençlik 
ılacından kullanmak istiyenler bulu
~u~.sa onlar da - gene gizlice -
ıstıfade edebilirJer. Gençlik madeni 
Varonof aşısı gibi değildir. erkek ve 
kadın ayırt etmez ... 

Bu gençlık madeninin manyezyom 
olduğunu belki duymuşsunuzdur. 
Vaktiyle dört yüz yıl oluyor - hekim 
Paraçelsüs bau madenler vasıtasile 
insanların ömrünü uzatmak mümkün 
olduğunu söylediği vakit: 

1 •• - Bu adam şarlatan değilse de
ıdırl 

Demış:erdi. Fakat onmı hekimli
ğe karıştırdığı kimya ilmi o ıaman
~~nberi pek çok ilerled i~inden -

ır kaç yıl oluyor - hekim Uelbe 
rnanyezyo . . . IAh . 
1• • m madenmın em a ı yenı · 
ırse nes· 1 . lh . 1 A • 

1 ıç erın tıyar amasına manı 

~h~~·k dediği vakit hiç kimse onun 

d •ndan yahut aklının bozuklcğun· an ~ 
şupheye düşmedi. 

Örnryakıa, fhtiyarlnmayı gerileştirmek 
k ~ uzatmak manasına gelmez. Fa-

at ıhtiyarlamak hali ömrün sonu 
ra~laştıCjını haber verdiği içı n nes iç· 
erın gençliğini devam ettirmek -

eski zaman er.keklerinin ak saçlarını 
~e sakallarını boyatmalarından daha 

uvvet)j - · bir tesellıdir. Sonra da, 

~ençli~ maddenin keşfi Paraçelsüs 
ekımın haber verdiği yola doğru 

belki bir böşlangıçtır. Hayat kimya
sı o kadar hızla ve o kadar emniyet
~e ilerliyor ki gerçekten· uzun ömür 
ık . . . 
sırınınde bir gün bulunacağından 

umut kesilemez. 

Gençlik mad~ninin bir iyiliği 
harcıalem olmasıdır. O kıymetli cev· 
heri de bir gün platinden mahTaza-
Ja • • R r ıçınde- uha gençlik veren esanslar 
2'ibi pek pahalı satacaklardır. Fa
kat şimdiki halde, gençlik istiyenler 
onu en ucuz yiyeceklerinde bile bu· 
lurlar. Zaten manyezyom madenınin 
vücudumuzda nesiçlerin gençli~ini 
muhafaza etmekten başka daha tür
l~ işleri vardır. Onun için bu made
nın han~i yemeklerde daha ziyade 
bulunduğunu bilmek sadece gençlık 
bakımından değil, bütün sağlık ba
kımından da faydalı olur. 

En bereketli olarak buğday ve 
mısır kepeklerinde bulunur. Ondan 
dolayı olacak ki kepek yiyen beygır 
ler yaşlandıktan sonra bile _ hiç 
~l.mazsa bostan dolabına koşulm ık 
;çın - gene satılabılirler. . . insan-
arın, gençlik hatırı iırin de olsa, ke. 
~~k • ye?1eleri mümkun olamazsa da 
oylulcrın yaptıkları gibi kepekli ek 
meğe · k ııyadece ragbet göstermek 

5~~aydı~: (Kepeğin yüz gramında 
. mıhgıam ) çavdar ekmeğınde 

~~ylıce bereketlı. Almanların hep 
l~~=~•zdan bağıra bağıra türkü söy

yı sevmeleri çavdar ekmeği ye
melerınden olsa gerek. 

. Et yemeklerinde az Fakat ı<r 
etınde ko d k · sı5 ır 

yun a inin iki misli. Etlere 

hardal sürülünce gençlik madeni gel 
miş olur. Balıklarda biraz daha fazla 
sümüklüböcek salatasını yiyebilenlere 
gençlik hazinesi olur. Fakat midyde 
ve istiridye onun yer:ni tutamazlar. 

Yumurtada ve:süıleıde az. Onun için 
yavrular daha analarının karnında iken 

onun kanından gençlik madeni çeke 
rek biriktirirler. 

Sebulerden bu mevsimde en be
reketlileri kurulandır. Kışın yaş seb· 
zelerinden ispanak biraz bereketli 
ötekilerde az. Pancar turşusu yemek 
daha iyi. 

Yemışlerde ıle kurularınrla bere
ketli: sırayla badem, fındık,, ceviz. 
Kestanede daha az. Çikolata pek be
rek~tli. Onun için sabahları en iyi 

kahvaltı sütlü çikolataya esmer 
mek batırarak yemek tir. 

ek· 

Kuru kaysı da j(Cnçlik madenini be
reketlice verir. Onun yüksek pahası
na yetiserniyenler kuru erik hoşafı 

yiyebilırl<-rse pek de çok geri kal
mazlar. 

Eski zaman güzellerinden meşhur 
bir bayan seksen yaşın<ia iken hala 
genç olmasını günde bir düzüne por 
takat yemesine atfetmişse de porta· 
kalda gençlik madeni az. olduğundan 
onun da gençlik hazinesi kadınların 

hc>psinde olduğu gibi kendisinde bu· 
!unmuş olsa gerek tir. 

o. A. 

Saracoğlu An karada 

( Bırinci sahifeden artan ) 

den ) - Şükrüsaracoğlu bugün ls
tanbulda matbuat erkanını kabul ederek 
Belgrada gidiş ve dönüş seyahatinden 

bahsederek Balkan antantı konseyinin 
muvaffak mesaisinden ve ziyaret etti
ği yerlerde gördüğü hüsnü kabuldan 
bahsetmiştirr 

Atina: 7 ( Radyo ) - Hükümet 
makamları ve halk Balkan antantı kon 
feransından dönen meteksası hareretle 
karşılamıştır. Meteksas bir nutukla 
Balkan milletlerinin şerefli bir sulh i
çin çalıştıklarını anlatmıştır. 

Alman taarruzu 

Birinci sahifed~n artan-

neye mal olacağını pek ala 
bilmektedirler. Bunun içindir 
ki, idbarleıını insani bir düşünce ile 
değil bir rnuvaffakiyetsizliğin rejimi 
sokacağı tehlikeyi düşünerek, le· 
hir etmeyi akıl kan saymışlardır. 

Alman - Sovyet taarruz hare· 
ketleri bütün dünyayı amansız bir 
mücadeleye mecbur bırakmıştır. As
keri bir neticeye- varmak için cürüm 
ortakları herşeyi yapmağa teşebbüs 

edeceklerdir. 

Bir Estonya gemisi battı 

Londra ~ 7 {Royter) - Dün ge 
ce lngilterenin Şark sahillerinde Es· 

tonyaya ait bir ticaret gemisi may 
ne çarparak batmıştır. 

Sab!f e 5 

Devletin isticarında 
bulunan binalar 

Maliye V ekaleti, vilayetlerde 
mal dairesi, şube, d epo. m ahzen ve 

• saire o larak müstakillen veya diğer 
dairelerle müştereken istica r olunan 

binala rla bunların icar b edellerinin 

ayr1 ayrı mikdarlarını alakalı lardan 

sormuştur. Vekalet 1940 sene3inde 

bu binaların kaça tutulacağının ve 

tutulurken mahalli umumi kira be. 

delleri seviyesinin gö7. önünde bulun-

durulmasını da istemiştir. Eld~ edi

lecek olan bu malumat 1940 mali 

yılı bütçesinin icar bedeli faslının 

tesbitine esas olacaktir. 

·------------------------. 
/RADYO 

Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO otFOZlYON 

POST ALARJ TÜRKiYE RADYOS U 

ANKARA RADYOSU 

Perşanbe - 8 7 2 I 940 

12 30 

13.35 

12,50 

Program, ve Memleket Saat 

Ayarı • 

AJANS ve metc>:oroloji ha

berleri 

Türk Müzigi 

Çalanlar : Cevdet Çağla, 

İzzettin Ôkte. Hasan Gür, 

Hamdi Tokay. 

Okuyan : Safiye Tokay 

13.30-14.00 Karışık Hafif Müzik (f .) 

17.30 TÜRK MÜZtGt : 

18,00 

18.05 

16.40 

18.55 

19.10 

19.30 

20.15 

20,30 

21,15 

22.15 

22.30 

23,00 

Londra B. B. C. Radyo 

idaresi için Eski Bestekar
lar, Halk Türküleri ve Mo-

dern Bestekarların eserle· 

rinden mürekkep Hususi 

Program. 

Program ve memleket saat 
Ayarı 

Müzik : Radyo 

Konuşma 

Serbest Saat. 

Caz Or-

Memleket Saat Ayarı, A · 

JANS ve Meteorolji Ha
berleri 

Türk Müziği 

Çalanlar : Cevdet Çağla, 

Basan Gür, İzzettin Okte. 
Hamdi Tokay 
1 - Okuyan : Sadi Hoş. 
Ees 
Konuşma (Bibliyografya) 

Türk mü1iği : Fasıl Heye · 
ti 
MÜZiK: Küçük Orkestrası 
(Şer : Necip Aşkın) 

Memleket saat ayarı A· 
Ajans HaberJeri: Ziraat, -

Esham Tahvilat, Kambıyo
Nukut Borsası (Fiyat) 

Müzik : Modern Senfonik 
Müzik (Pi.) 

Mü:ıik : Cazband (Pl.) 

23.25/23.30 Yarınki Program, ve Ka• 
panış, 



Sahife: 6 

Türk - lngiliz Fransız 
anlaşması mündereca tı 

Londra : 7 (Royter) - 19 teş· 
rini evvel 939 da imzahnan Türk
F ransız-lngiliz anlaşması mündere. 
catı bugün Lonrada neşredilmiş· 
tir. 

Polonyada vaziyet 
Londra: 7 ( Radyo ) - Polanya 

ünüversiteleri Almanlar ltahrible 
meşkuldur. 8 Polanyalı idam edildi. 

Amerikada genişletilen 
istihbarat teşkilatı 
Vaşington: 7 (Radyo) - Va· 

şington tedkikat bürosu şefi Cimen 
hükumete müracaatla hususi istih· 
barat teşkilatı kadrosunun gt'nişle · 
+ilmek suretiyle 400 e çıkarılmasını 
talep etmiştir. 

Kral '.logonun teberruu 
Paris : 7 (Radyo) - Kral bi· 

rinci Zogo Türkiye felaketzedeleri 
için 500 Jrıgiliz lirası teberru etmiş 
tir. 

Teşrifat nizamnamesi 
komisyonu dün toplandı 

Ankara: 7 ( Huıusi ) - Veka· 
Jetler delt'gelerinden mürekkep ol· 
mak üzere teşkil olunan vilaketler· 
deki merasim ~e teşrifat işleri hak· 
kındaki nizamname projesini hazır· 
lamakta olan komisyon, dün sabah 
Dahiliye Vekaletiden müsteşar mua· 
vini B. Şefik Bicikoğlunun reisliğin
de taplanarak çalışmalarına devam 
etmiştir. 

Macar ticaret heyeti te
maslarına devam ediyor 

Ankara: 7 ( Hususi ) - Bun 
dan bir hafta evvel Ankara'ya gel 
digini yazdığımız macar ticaret he· 
yeti Sümerbank, Etibank ve umumi 
magazalar müdürlükleriyle temas 
lara başlamış bulunmaktadır. 

Nacar heyeti dün Hariciye Ve· 
kaleti ticaret dairesi umum müdü· 
rü A. Bedri Tarih Şaman'ı ziyaret 
ederek iki memleket arasındaki ti· 
cari mübadelatı inkişaf ettirecek 
esasler üzerinde görüşmüştür. He· 
yet daha bir kaç gün şehrimizde 
kalacak ve tt-maslarına devam ede· 
cektir. 

Polis kursu birinci 
devre çalışması bitti 
Epey zamandanberi Emniyet 

Müdürlüğü binasında devam etmek 
te olan polis kursunun ilk devresi 
dün nihayet bulmuştur. 

İlan 
Askeri ihtiyaç için 250 çift ara· 

ba koşum takımı pazarlıkla yaptı 
rılacaktır. Muhammen bedeli 12500 
liradır. ilk teminatı 937 lira 50 ku 

• 
ruştur. 

Pazarlığı 12/ 2/ 940 pazartesi 
günü saat onda Adana Askeri Sa· 
tın Alma komisyonunda yapılacak· 
tır. isteklilerin belli gün ve saatten 
evvel teminatlarını yatırarak mak· 
buzla rilt'! komisyona muracatları. 

11409 

Türksözü 

Yerli sanayi mamulatinın 
işaretlenmesi 

ikinci sahifeden artan -
Teftiş ve mürakabe neticesinde 

nizamname hükümlerine muhalif bir 
vaziyet görülduğu takdirde salahi· 
yetli memur tarafından bir zabıt va· 
rakası tanzim edilerek 1705 sayılı 
kanun mucibince takibat yapılmak 
üzere mahalli Cümhuriyet müddei· 
umumiliğine tevdi kılınır. Mezkfir 
zabıt varakasının bir sureti 48 sa· 
at zarfında müessese sahip veya 
mümessiline tebliğ edilir ve bir su· 
reti iktisat Vekaletine gönderilir. 

işbu nizamname hükümleri da· 
iresinde alınacak icra Vekilleri he
yeti kararlarına muhalif harekette 
bulunanlar 1705 sayılı kanun hü· 
kümleri dairesinde cezalandırılır· 
lar. 

Ticarette tağşişin meni ve ihra
catın murakabesi ve korunması 
hakkındaki 1705 sayılı kanuna da· 
yanılarak tanzim ve Devlet Şurasın· 
ca tetkik edilmiş olan bu nizamna-
me hiikümleri neşri tarihinden iti 
baren on beş gün sonra yürümeğe 
başlar.,, 

Felaketzedelere 
Yapılan yardımlar 

A D 1 lira. Kr. 
Huseyin Malat 40 
Osman oğlu Ali 20 
Halil Cumet oğlu 10 
Terzi Mustafa 02 
Ali Güvel Oğlu 10 
Ali Vekil 02 
Kani Aduan 02 
Ali Çolak 05 
Cabbar Eğinez 20 
Ahmet Tera 25 
Kamil ve Süleyma 50 
Osman Hecet 02 
Şakir Ünal 05 
Zekeriya Tansel 06 
Cumali Su demir 1 O 
Mustafa Köker 02 
Yusuf Ziya 02 
Ahmet Karındaş 02 
Mehmet Nevres 40 
lsmail Dinçdemir 05 
Mehmı-t Oğlu Ah· 02 
mcd 
Ahmet Çokgenç 02 
Hamid Taşkın 02 
Hacı Ali ÇifdaJ 03 
Ali Ulaştırıcı 05 
Lutfi Halkla • 02 
Cemil Ündag 02 
Yusuf Berman 02 
Ihsan Erbay 02 
Ahmed Ulaşdmcı 05 
Durmuş Ekerbicer 10 
lbrahim Belatcı 02 
Çapulcu köyünden 09 
Kızılkaş • 22 
Bay s~lam Pekyürek 05 
Balcalı Köyünden 08 
Bay Mansur Beyaz- 02 
vürek 
Isa Yarar 02 
Bay Şevket Ya· 1 O 
nılmaz 
Yolğ~cen köyünden 5 
M. Celalettin ve 250 
S. Benyeş 
Misis nahiyesinden 201 
Hüsnü Ôzbey A- 4 
vukat 
Muhittin Kanuni 10 

50 
50 
50 

94 

50 

50 

00 
00 

00 
00 

00 

....... ,~ 
Muamele Vergisi Kanununun bazı hukU .. 

. h .. k11 
değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı U 

· eklenmesine dair kanun 

Kanun No. 3766 

Dünden artan 

19'. 
Kabul tarihi: 5-:_!/ 

. .h. ıs-V Neşrı tarı ı: 

Tahsil edilenler iade olunmaz. 'bte 
2 B k . • d'ğ. tarı Muvakkat maClde - u anuııun merıyete gır ı ı ~' 

tuiyeti isteyip istemedikleri dördüncü madde de yazılı. de tebil 
bir def aya mahsus olmak üzere varidat dairesince yazı ıle. te.,; 
nur. Bu tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde maktuiyeti 15 P / 

rini yazı ile bildirmeyenler hakkında 1 ~40 mali yılından itibare 
iyet usulü tatbik olunur. 

Muvakkat madde 3 - Bu kanunla vergiden .. 
ve kiremitlerden kanunun meriyeti tarihim: kadar sınai ınoe ·p 

yahut satış şubeleri veya komisyoncular vasıtasiyle g ·rek .pefl 
rek veresiye suretile satılmış olup da henüz bey annamesı . de 
olanların kanunun meriyeti tarihinden itibaren on beş gün İC111 

namelerinin varidat dairesine verilmesi mecburidir. 
Muvakkat madde - 4 Bu kanunun ikinci maddesile 1' t' 

dil dolayısile, mükellefiyet dahiline girmiş oİan ba müesseseler ol 
nunun meriyeti tarihinde, 011 beş gün içinde 3257 sayılı kanii~ 
maddesindeki ma.ilmatı varidat dairesine bildirmeğe ve def~e~ 
dik ettirmeğe mecburdurlar. Bu mecburiyeti yerine getirrtı11 ti 
kanunun meriyeti tarihinden itibaren keyfiyetim meydana ~~I~ 
kadar olan vergileri resen ve bir kat fazlasile tahakkuk ett1'

1 

sil olunur. 

Madde 5 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. /tA 
Madde 6 - Bu kanun hükmünü icraya Maliye Vekili IJle fi 

SONU VAR ) 

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

( 

10 
1) / ·o RADYO MEV~~MiNiN .yl' 

4 MUVAFFAK• 

MA~EL.Li ~adflda/ı 

746li oe/lywetfi' 
-..__" ~ü~ fiöst~riŞ 

\ 

I 

- Rekabet Kabul etmez tiat : 

- Gayet kolay istasyon Bulma tertib11~11ı•.,, 
- Antipararlt süzgeçli, dahili hususi ,:ı•'' 
- Yüzelllden !azla istasyon lslmlerl 'I ,J 
- yük kadran 

1 
,., 

. •• ,1 
itiraz kabul etmez Ostünlüfjü hakkında k•fl 6,ıfl 
etmek için Müesse!femizl teşrlfle bir kere fi 

zl tavsiye ederiz. 

,ııt 
Atelyemizde Radyo tamiratı yaP 

Tediyatta Kolaylık 
Abidin Paşa caddesinde 

Biraderle' M. Tahsin Bosna 
Telgr. Adr. META 

P. K. 74 Telefon : 'J.74 



ASR • 1 
8,30 da 

S iNE MA 8,30 da 

7 Şubat Çarşamba Akşamından itibaren 
Senenin en güzel 

Mireille Balin 
ve muhteşem şaheseri olan 

Daniel Lecourtois 
Y a r a t t 

. ( ALTUN 
iLAVETEN : En yeni 

ı k 1 a r ı 

MABUT) 
Dünya Haberleri 

1388 
Telefon 250 

J Aşkrnı· · -.... 
eıt'MÜTHIŞ v MU ıstıyorsurıuz ? H 

Lı c AZZA kı cyecarı 
narkulad M ıv.ı ŞAHEsE rnı arayorsunuz ? 

Elbise diktirilecek 

) n'"n c eraklı Bir Mev R MI GôRMEK iSTiYORSUNUZ 
\'::'el lFll ~ zunıu Beki" 

D fiile liinı -Si ıyorsurıuz. işte Bunların :;epsini 
~~oua~,.,.,.. n e 

( E Parlak \? ~ • u O ınt yen V RR .ııldı::, 

liatkuıade o· OL FL YNN ) . 
llRKÇE SO ır Kabiliyetle y , 1 n 

.Aİ ZLQ F·ı arattığı V v'' 1 rrılerin E Gk e bugüne kadar görülen 11 uzeti r:-
0 Olan c. Heyacanlısı En Meraklısı 

' 

D. D. Yolları 6 ıncı işletme Komisyonundan: 

Kumaşları idarece verilmek üzue Konyı pansiyonumuz talebeleri 
için 80 kat elbise ile pijama ve 40 paltonun maa harç dikimi aÇ1k ek· 

siltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme, 16-2-940 cuma günü saat 10 da 
Adanada işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 40, 47 liradır. Şartnameler Niğde, Konya, Mer • 

ıin istaJyon şefliklerine, komüsyonumuza ve konya talebe pansiyonumu· 

za müracaatla bedelsiz görülür. isteklilerin 940 Ticaret Odası vesikası 
nüfus tezkiresi ve bu ışı yapabileceklerini gösterir vesaikile günürıde 
müracaattan. 11374 28-3-8-11 

Muhterem müşterilerimize 
İskenderunda Şark yağları Şirketi Fabrikasının -

Uygun fiat iyi ve temiz mal 

Müıacaat yeri : Sabri Gül, Borsa civarı No. 12 

Deposu : Abidinpaşa caddesi, Noter sırası. 

1 l38l 5-15 

Seyhan C. Müddei U- 1 talipler 75 lira muvakkat teminat 

ınunıiligindeu ; ı yatırarak m .. kouz ve sirkülerile · 

Adana ceza evinin çatlayan bir 

kısım duvarlarile sıva ve badanası 
pazarlıkla yaptırılacaktır. Muhamacn 
bedeli bin liradır. Şartnamesi ceza 
evi Müdür - ·· 

9·2·940 Cuma günü saat IS de C. 

Müddei Uınuu.ıııği makamında te. 

şekkül edecek komisyona müra~at· 



1 
Sahife 8 Türkaözü 

Adana Borsası Muameleleri 
1 t ı -
PAMUK ve KOZA 

-

Kll..O FIATI 
CINsl En az En çok Sahlan Mfkdar 

--- K. s. K. S. Kilo 
Koz• _l_P-,'~ -~ 
Ma. parla fi ~ 00 50 . 

• 
Ma. temlD • 00 48 
Koza parlata 44,50 
Kıpı mıh 48 -

Klevlınd 59 -60 ·-
Klevland çit idi ~.<» 1 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 Siyah 

ç ~ T 

~' Yerli •Yemllc .. 
.. •Tohumhık,. 

HUBUBAT == 
Buğday Kıbm 1 

• YerH 4,68 

• Men tane 
Arpa ~ 4.51 
Fasulya 
Yulaf o 
Dellce 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Meramek 
Susam 1-4 00 

UN 
Dört yıldız Salih 

:S ~ 
üç .. .. 
Dört l!ldız Doğruluk 

~~ üç .. • 
~ il Simit .. 
::al > Dört yıldız Cumhuri,lel ::ı 
N (,; 

üç ""' tt ,, 
Simit 

" 
Liv~rpol Telgraftan Kambiyo ve Para 

7 I 2 / 1940 iş Baukasından alınmıştır. 
PcM Sontta 

Hazır 8 29 LlTd ----
VadeJi 1. 7 99 Rayişmark 

Frank (Fransız) -2-94 
7 99 Vadeli nı Sterlin ( İngiliz ) -s-21 
7 5l Hind hazır 

10184 
Dolar ( Amerika ) 130 1 19 

Nevyork. Frank ( İsviçre ) 00 00 . 

Her çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar 

Herboyda OL iVETTi 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

Radyoları 
Diinyanın en sağlam dayanıkla Gastolin kaynak çubuklar1 

te'minoth Radyo tamiratına: 
Abidin Paşa caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

elefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

Posta kuhılu :60 

or. Muzaffer 
iç hastalıkları mütehassısı 

hastalarını ~' Herg.ün muayenehanesinde 

başlamıştır . 

------~-----,---------------/ 
.----~----------------------/ 

İnşaat yaptıranların nazarı dikkatine 

İyi pişmiş satlam tutla stok halinde mevcuttur. 
Her talepte yarım milyon tu}la teslim edilebilir. ~ 
Hariçten yapılan sipariş kabul edilir ve istenilen yerlere 

temin edilir. 

Müracaat yeri : Karııyakada Kir•~ 
7-8-9-11-13-15-17-19 ,,,,,,;). 

·-----------------------------_,,/ Keman dersleri 
Bestekar Enver Ayas tarafından aİafıranga keman dersleri" 

mıştır. 

Adres : Ziraat bankası No : 32 

Enver Ayasın (Nazan) isimli şarkılı piyesi çıkmıştır. 

1 
Satış yeti: Sadık Aldatmaz 1 

-------11393 2-4-6-8-10-13-t::!/ı 

~~----------1--------------~ 
TüaK.sözJ 

• 

GAZETECİLİK-MATBAA . . . ) 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü 

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar, gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart· 
vizitler, haritalar, planlar, mak· 
buzlar , her boyda defterler, 

Renkli afişler 

• ~ 
Türks~ 
Cilthaı16' 

Enmo-::.~ , .. -
mücehhez b&J 

Kitaplarınızı Ş.~~ f /.J 
Avrupa karı ncfı• ıfr 
görmek istiyor'!ıs;:; 
Cikfhaneeine 1°

0 ~ 

Zarif s•;' 
'~ Ve her türlü resimli ve renkli Bir cild, bölge;;, - t 

baskılar sürat ve nefasetle tab sözünün sana 

.. e•d•ili•r• ................... 11 ..... el•in•de .. • ~ 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Atlana Türluözü matb .... 


