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Sov.Yet'lerin dünkü yeni taarruz 
fayda vermedi sıstenıleri de 

k S:n d6rt taarruzda Kızılordu 3500 
lond,.~ ar asker ve malzeme zayiatı verdi 

Sovyeı 1 •• (Roytcr) N 
ı, Ji mühı eblıA-ine bak 1 eşredilen ,.,, m hiç b' ı ırsa 

Yet t ırşey ol cepht-de 
d ayyrır.,.lerı İst'k mamıştır. Sov 

•rnan•a rne ı şııf ve b . 
D'r. şgul olrnuşJa d Oınbar-

- ı i'ier t arafı . r ır. 
duırnanın an Fın tebljr.· 
rut 211 hlı kızak l 1 

610de ise 
Yapdıt ara dö 1 rında F· 1 ve fakat b t taar-

b. ın hatt1 k u taarruz! 
ıld ir ilınekted ' arşısında dax. ld a-

S ·~ 61 I~ 
ovyeııer d" 

rn işlerdir. Bir un 20 tank ka b 
rnen · h Sevyet l b Y et-

~m 8 t>dilrnis a uru terna-
..1. Vcrrnışlcrdi r. \ e ayrıca 300 öt· 

le~p· Koyuııı b" I u 
deva 0 gesındc 
b .. rn etrnck lcd. rnuharı.:bel 
uırunkü . ır · Son - er 

ısoo ncf z.rıkyıaıı.ın ba"ka usç günde 
1 er · ayb y ov 1 erin alt tlmişlerd ' Yet er 

H ı layyaresidc d" ~r. Sovyet. 
b' elsinkide F' uşurülrnüştü 

ır ~azete, Mosk ın lısaniyle çıt 
!~~fe re atfen şu ::~~an aldıkı h:~ 

.r. umat• vermekte. 
Sovyct k 

aldı~ d umandantı~ 
tır, Küt~~s~rıl~en istıfadey~ bhatpden 

a •ndcki ak aşlarnı., 
( G . ınlard r 

er, i b . . an sarfa. 
~ Cflncı snhif d 
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iKan -d·-·-....... _ 
. a anın ü .. ·-·-·-·-· 
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ı f n. Veygand 
116 R.abire'de 

---... 
Veygand · · 

ıçın 
bü .. k Yapılan 

yu resrn· . 
li.-· 1 geçıt 

l.ir •re : 8 (R. 
~,ti .J lt•ç &lln oyter) - Kah.ired c 

~ ,_,.lı: ord kalac•k ol bil' ııl..-1 n an. Frruıunın 
eJaand uaJkum d 

ıı . ..U • l hu1u b an anı General 
c1etp" ış trdir. ıı uraya muvaslllat et· 

I•~ · . V 'J'&•nd 
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" ··~~b 1 Qok bu:vuk ı. . . 
• tdil-· t' · 1ıo1ır törenle .... , ır. 

·" 1Fran .,er ~ sız Gen ı· 
1 lrır a '- 1 era ı şerefine 1n...:ı· 

.o1 llcr eri t c:ı· ız· 
""' •tsırı · •rafından bu 

ı geçit tert"ıb d"l . yUk bir 
• • c 1 illi t' v rın (bugUn) M ş ır. eyaand 
af ısır Kr 1 F ından kab . a ı •ruk ta-

ul edılecektir v . 
L. "Ytand 9ercfi l 
"llıı:ıandanla . •ne ngiliz • 1\1 

. rı zıyaf tl ısır 
rdır. • er tertibet · 
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Umumi meclis içtimaı 
Umumi Mec· 

lis dun d :> Va· 

linin R eisligi 
altı nda topla
narak mUznke
relerine devam 
etmiştir. 

Bu celsede , 
VHayt:t ldarc 
heyetinin Knr

s~ntı nahiyesi · 
nın Karnisalı· 
dan nlınnrnk 
~t:rkcz kmmya 
n~lnnmnsı hnk 

kındnki kararı 
okun mu ld 
r ş ve .• 

11 Umumi Meclls mUzakere halinde 
e heye tının 
gösterdiği mucibli sebepler kafi görlılmediğindcn reddedilmiştir. Ruznamede 
rııevcud diger meseleler ait oldukları encUmenlcre h:wale edilmiştir 

Hariciye Vekillmız Anka-
1 rada hararetle ka şılandı 

Vekili Cumhurreisimiz 

Aknnra. : 8 [ Turk.:özu nıuaabi· 
rinden ] - Bnlknn kon!lcyi toplaTttı• 
sından dönen Harici~·e Vekilimiz ŞUk· 
rU Saraço~lu bugUn 9,40 da Anka.raya 
gelmiflcrdir. llari<'iye Vekilimiz garda 

Meclis Reisi Abdulhalik Renda, Rei· 

sıcurnbur namınn Başyaver, Başveki· 
limiz Doktor Refik Saydam' Vekiller' 

c~çilcr ve sefaretler erkanı ve buyuk 
hır halk kitlesi tarafından La l 

.K rşı an · 
mışhr. Hnber nl<lıltma göre Milli 

~~miz İsmet İnönu Hariciye Velrili
n:ıızı kabul edeceklerdir. 

... Amerikan hükumet 
azasına suikasd suçluları 

. V.afington : 8 (Radyo) _ A_ 
rıkan huk• A ~e-

umet a:ıasınıı. suikasd 
mak t b yap-
d• L · eşe busunden suçlu olan on 

l IU!Ol Ye• ,. masum olduldaruıı idd' 
mclc.tedirlcr. ıa et 

·ı Bunl•r 5000 dolar kcf alet a1ı:: • 
ı c ser be t bıralulmı~lnrdır. Çesı 

Tahkik.atin seyri dt~ .. 
lcefalet akçesi 20 000 c•Ştı~ınden bu 
nıı,tır, ' dolara çıkarıl. 

in önü kabul edecekler 

...... llİİIİ ............ 

f ransız ordusunda 
kadtn askerler. 

- r Uzba,ırn tefekkür ede rlm 
ama, 11nnem erkeklerden hedl 
Y• almamamı tenblh etmlftl. 

9 Şubat 940 Cuma 
L \ ; 

Sovyet ~ İsveç 
Sovyet - Norveç 
münasebetleri 

, 

tokholm'da çıkan Dagnyhet 
~ gazetesi, Rus lsveç ve Rus 

- Norveç münasebetlerinden 
bahsederek diyor ki : 

" Sovyet Rusyanın hem bir hatp 
içinde olduğundan bahsetmesi, hem 
de lsveç ve Norveç'in bitıraflıklan· 
m munafaza etmediklerinden ıiki 
yette bulunması çok garip bi• ha· 
dise teşkil eder. 

Öyle görünüyor ki Ruslar ayni 
zamanda hem muharip olarak hem 
de muharip görünmemek istiyorlar, 
ve bu suretle işlerine geldiği gi'bi 
her iki vasfın verdiği hak ve ser 
bestilerden istifade etmek niyetin· 
dedirler. 

Bu vaziyet dahilinde kendileri 
her hangi bir sebeFten dolayı mes' • 
ul vaziyette kalmamak arzusu rıu ta 
şıyorlar demektir ki bu mutedil bir 
ifade ile tl'zad ! ı bir hareket teşkil 
eder. 

lngiliz hükumetinin vesika ' usu· 
!ünü kat'i bir adalet dairesinde tat
bik etmek hususundaki isran 
son z a m a n 1 a r d a lr lan. 
dadan kanuni miktarından fazla yat 
satın alanlara gösterilen muamele 
ile güzel bir surette tasvir edilmiş 

olur. 
Daily Telegraphın verdiği ma· 

lumata göre Gida nezareti memur· 
)arından biri şunları söylemiştir : 

" Bizim siyasetimiz ıudur; zenam 
bir adamın lrlandadan istediti ka· 
dar yağ alacak vaziyette bulunup ta 
fakir bir adamın yalnız kendi veıİ· 
kasının müsadesi nisbetinde elde ede 
bilmesi doğru bir hal teşkil etmez. 

Tarım satıs 

kooperatifi 

Dünde bir içtima oldu 

Tarım satıf .kooperatifinin tarn 

teşekkulu etrafında çiftçiler birlill 

binasında dun de toplanılarak etraf· 
lıca konuşulmuş ana mukaYelenameyi 

ilt.tiva eden maddeler okunaru koope 

ratifin maksad ve gayeleri, ınlhtabı1i• 

le hahşedeceği faydalar Uzerinde etud 
ler .rapılmıştır. 

Kooperatifin , ildisadf btınyesi sa'l 
lam ve çiftçinin hakiki desteli olaln· 

lecek bir varlık olabilmesi içia ciddi 

bir şekilde çalı1ılmaktadır. 

Toplantıya mebaslarımızdan OamaP 

Arıko~lu, 1. Safa Özler ve Ticaret ve 

kaletinin teşkilata memur ettiti 8~7 

Şakir Bukerm&n ile P .I. Birliti uma• 

mi katib, Zeynel Besim sun , çiftçiler 
birliği reisi Bay Fazlı Meto, Ye dalaa 
bazı zevat i1tirak etmişlerdir. 



Sahite 2 

Adana'da Su 
Sporları 

Beden Terbiyesi Seyhan Bölge. 
ai Su Sporları ajanlığının memleket 
sporculuğunda inkişaf temin edecek 
bir teşebbüse giriştiğini haber almış 
bulunuyoruz. 

Üğrendiğimize göre su sporları 
ajanlıtı Seyhan Nehrine mahsus bir 
adet beş çifteli talim sandaliyle üç 
adet ttk çifteli kikler sikarış ede. 
cektir. Haziranda başlıyacak olan 
Su Sporları antrenmanlarında bu 
malzemeden istifade edilecek, Sey
han nehrinde sıkı eğzersislere baş
lanmak suretiyle Su Sporları da teş · 
vik ve inkişaf ettirilecektir. 

Yüzme havuzunun inşaatını da 
Belediye e~er Mayısa kadar ikmal 
~ttirebifüsc Adana Spor sabasmda 
mühim bir mevki alacak ve Türki· 
ye yüzme birincilikleri Adana yüz· 
me havuzunda yapılacaktır. 

Hammalı yaralıyan adam 
tevkif edildi 

Hammal Mehmed oğlu Hacı 
Çetini biçakla yaralamaktan suçlu 
l.tiklil mahallesinde oturan Mustafa 
oğlu Mustafa Fevzi Önder Sulh ha· 
kimliğioce sorguya çekilerek tevkif 
edilmiştir. 

Hatay vilayeti belediye
lerinin teşkilat kadroları 

Hatay viliyeti hudutları içindel 
bulunan bütün belediyelerin yeni 
Barem karı ununa göre hazırlanmış · 
bulunan teşkilat kadroları Dahiliye 
Vekaletine gelmiştir. Vekalet, kad· 
roları tetkik etmiş ve tasdik edil· 
mek üzere icra Vekilleri heyetine 
sevkedilmiştir . 

Garp bölgelerimizde 
dün vukubulan zelzeleler 

Ankara : 8 [ f ürksözü muha· 
birinden ] - Aınasyada 6,03 de 
zelzele oldu. Hasar yoktur. lzmirde 
de iki zelzele kaydedilmiştir .. 

Dikilide de bir zelzele olmuşsa 
da hasar yoktur. 

Ankara : 8 [ Hususi ) - Kasta 
monuda dün bir zelzele olmuş bazı 
binalar çatlamıştır. Kız orta mek· 
tebi tehlikeli bir şek i l almıştır. 

Türksözü 
,ı __________________ I __________________________ ~ 

1 "ô ~ h be r o r , ____ , ____________________ . ________________ ....... el 

Köy okulları inşaatı 

Çukurovadaki köy okulları 
hangi esaslara göre inşa edilecek 

A) Nufusu 400 e kadar olan 

köylerde bir derabaneli okul açıla· 

caktır. Bu okulun dershaneden baş 

lca iğretmen evini, köy ihtiyar he

yeti odası ile köy odasını da ihtiva 

eden kısımları olacaktır. 

8) 400 ile 1000 nüfus arasın

daki köylerde yaptırılacak okullar 

iki dersaneli alacaktır. 

C) 1000 den fazla nüfuslu köy· 

lerde yaphrılacak okullar da iiç 

dershaneden ibaret bulunacaktır. 

Köy okullarmm realiteye uygun 

çalışması için esasla tetbirler 6 lm· 

mııtır. Bu sene Şubat içinde etitme 

ni ve tam teşkilatı bulunan köylerde 

• köy örnek fidanlığı " faaliyete rel 

miş bulunaca;ctır. Köy örnek fidan· 

lı~ı 7 ila 10 dönüm olacak ve her 

sene 1 ila 2 dönümü işlenecektir. 

Örnek fidanlıklar için lazımgclen 

fidanlar Ziraat lisesi okulundan te · 

min edilmiştr. 

Köylerde okul inşaatı hızla iler 

lemektedir. Bu ders yıla 12 köyde 

yeniden okul açılmıştır. Önümüzde· 
ki ders yılı da okullara kö)'IÜlt"r ta

rafından hazırlanmış bulunan 10 

köyde de okul açı ! .. c~k ! ır. Buoun 

için kad ı oya öğretmen ilavesi ya 
pılmıştır. Seyha maarifinde geçmiş 

senelere nisbetle büyük inkişaflar 

görülmektedir. 

Geçen ders yıla kadroya 5 öğ· 
retmen ilave edilmiştir. Yeni sene 

bütçesile de 15 - 2o oğretmen ili 
ve edilecektir, 

Senelerden beri merkezde tat· 
bik edilmekte olan çifte tedrisat ö· 

Beden f erbiyesi bütçesi 

Bedr:n Terbiyesi Seyhan Bölge· 
sinin 1940 mali yıla bütçesi 40,502 
llra olarak istişare hey' etince tesbit 
edilmiştir. 

Toros Spor Mersine 
gidiyor 

Toros Skor Kulübü futbol tala. 
mı bu Pazar günü kuvvetli esas 
kadrosu ile bir maç yapmak üzere 
Mersine gedecektir. 

Toroslu Mahmud Türen de A. 
danaya gelmiş bulunduğundan bu 
maça iştirak edecektir. 

Nikah töreni 

Müessesemiz arkadaşlarından Bay 
Fahri Tuğrul ile Bayan Nevale'nin 

nikah törenleri bugün yapılacaktır genç 
lere saadetler dileriz. 

Bir ağız kavgası 
Ali oğlu Şaban Sertler ve lb 

rahim oğlu Deıviş Özgör, Abdul
lah oğlu Hamit Gökalpa hakaret 
ettiklerinden haklarında lazım ge 
len kanuni mu!lmele yapılmıştır. 

nümüzdeki ders yılından itibaren 
kaldırılacaktır. Buna ait hazırlıklar 

tamamlanmıştır . 
Bu deu yılı içinde de Reşad Bey 

mahallesinde 10 dershaneli bir ilk 
okul yapbrılacaktır. Üç senelik ma. 
arif halkmma proğrammın tatbiki 
ile ıeyhan vilayetini şehir ve kasa· 
balarında ilk tahsil işi yüzde seksen 
halledilmiş bulunacaktır. 

1

, Vali ve kayınak•~ 
uhdesinde buluna0 • 

diye reislikleri 

Belediye reislikleri~ 
bulunan vali ve kay111ak•. J 
Jediye reisliği vazifeleri İÇl11 

bir maaş veya tahsiıat ,ı 
takarrür etmiştir. 

Çukurovada Spor f/ 
hakkında bir · koll 

.. da•• 
Bed~n Terbiyesi ruu F 

saat 11 de Milli Mrnsuc'~ 
aı Spor Kulübünde (Çtık11 ,1, 
Tarihi) hakkında bir koof~ 
recektir. Bu konferanslar ~ 
muhtelif Spor mevzuları d• 
diter Spor kulüblerinde 
)anacaktır. 

Hakem Kurı1' 
Beden Terbiyesi Böl,C 

da açılacak olan (Hakedl 
için kayıt muamelatı de~•: 
tedir. 15 Şubatta tedr~ 
nacaktır. Kursa girmek içil 
arasında alaka pek fazlad' 

• 
Şehrimizde bir pı 

talilisi vat 
Milli piyangonun btJ 

güldürdüğü bahtiyarlard•' 
nesidc şehrimizde dir. 

·ı 31790 numaralı bi 
Vila~et ~ektubu kal r~İ ; 
Bek1r Sonmez 5 bin lır• 
hr. 

Bir erkek coc"~ 
kıza attığı~ 

Kini oğlu fsmail Y ~ 
mindeki çocuk Mehmed ~ 
riye Uymaza :taşla vt1r•, 
dı~ından hakkında kar1

11111 

y-pılmıştır. 

i~
i ki şişe rak• 'f 

iki ay b•~ 
, Eski f ıtasyon c•~ 

11 r-----------Ka y nana tabiri 
Garabetler :jiyan Amerikada 

kaynana(ar bir toplantı yaparak ar

tdc bu nahoş is.min üzerinden kal 
~nlmaaını istemişlerdir. 

Bu kelimenin İngilizcedeki kar· 
şıhl't kanuna ıöre annedir. Ameri 
lcah kaynanalar, sıfatlarının pek a
miyane ve eğlence mevzuu olduğu· 

mı ileriye sürmektedir. Bunun için· 

de yeni bir luğat hazırlamakta olan 
Mister Vilfred Funka müracaat ede· 

r= 00N0N MEVZUU ________ ı 
rek lilgıltlarmda kaynana kelimesi· 

nin başka bir kelime ile tebdilini 

arzu etmişlerdir. 

Gerçi Mister Funk yeni bir ke· 

Jime bulacağını kaynanalara vadet 

miştir. Fakat bu teminat ile de tat· 

mio olmıyan kaynanalar Nevyorkta 

bir kelimearamışlardır: 

kal Mahmud Daly•0 ~ 
girerek borcu olan Z ~ 
diği sırada Mahnııı<f••?f.4' 

·5tı .. 
N ,_ le uğraşmasından 1 ~·"" ,ı evyork ~aynanalar cemiyetinio k fi" f' 

iki şişe 22 lik rı ~ de0 
yeni kelimeyi bulup bulmadıklan be7. fabrikası işçiler: ce" 
nı bilmiyorur:. Fakat kendilerine bir Ramazan Bi inci SU!ut,.,,
teklif yapmak mümkündür. Kayna· mesinde yetpılan dtJ d"le~~ 
nanın karşılığı fransızcada ( belle • 2 aya mahkunı ~r~ ıe 
mere) yani güzel anne'dir, 

Bunun karşılığını alıp kanuna 
göre aıınc ( mother in lav ) yerine 

( Beautiful mother ) güzel anne de 

suç"•r kanunun• go 

~~~ 
ŞEHiRDE r;. 

tir. 

bir içtima yaparak ktndileri yeni meleri mümkündür. 
d ··rı ' ... Şehrimizde ıı ·di· "' 

..-.-------------------------------------------------------- havl\ hafif rüzgir~~ 
gölgede 23 deP:..ı 
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i Uhde ınurncno.t d'I •Çın idnreve 
c ı melidir. .; 

k 
.. jJJll "'"--1----··---~ a p . ' en 

~·· jçıll 1 = il ,, 1 
~t ,ıııı ngilterenio Fi ı·ı 

~apa " n 1 ere 
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Bir Heyetimiz ingiltere
ye dün hareket etti 

Yünlü ve Pamuklu r~abrikalarımız 
yakında genişletilecektir 

~ 

Türk matbuat heyeti 
dün Parise vardı 
Paris: 8 (Havas) - Türk ga· 

zetecilerinden mürekkep sekiz ki
şilik heyet Parise vardı. Heyet 
Fransız üslerhi ve Majino hattım zi 
yaret edecekdir. Şereflerine bir zi
yafet veriliyor. 

Amerikanın Moskova 
sefirioin tahsisatı 

cagı Yardım 

r ti -- nıeselesi 
o r --

lstanbul : 8 (Türksözü muhabi
rinden) - Bu akşam bazı temaslar 
da bulunmak üzere şehrimizden ln
giltereye bir hey'et hareket etmiş· 
tir. 

Belçikada umumi sefer
berlik yapıldığı yalan 

Vaşington : S (R11dyo) - Ameri· 
knda, Sovyctlerle siyasi mUnn'.'lcbatın 
kcsilme~i yolundaki taraftarlık gittik· 
çe buyumcktedir. oofe Londra : 8 (R 

, lcanıa oyter) _ A 
~d~ıU ra ının son t "W;ırn 
ıJ t f t rnebus Fin la d' oplantısında b· 
oc' .ı • n •Yaya h ır ,, rı v T arp t 
ukurO e·ı ıp verilrniyece . . ayyarele 
koııfer• başv,kiı narnı B ğını sormuştur 

Sümerbank Birleşik yün ;bJiğin 
ve dokuma fabrikalara müdürü 0-

Bürüksel : 8 ( Radyo ) Belçika 
hükumeti, orduda umumi sef t'rber· 
lik yapıldığı hakkındaki haberleri 
resmen tekzip etmektedir. 

Bunn ufak bir misal : Dun mcc· 
liste Amerikanın Moskova sefirliği 
tnhsisatı mevzuubnhis olurken reylerin 
yuzde kırkı bu tnhsisntın kaldırılması 
lehinde kullanılmıştır. 

ısr b~,, tinin Finland· na ay Batlı, hükarn 
ıJJ' b' ıyaya ya d e 

tarı ır ler aldığ r ırn İçin ted 

rner LUtfi ve Kayseri komhinası 
başmHhendisi Osmandan mürekkep 
o an heyetimizin Londrada bir hafta 
kadar kalacağı tahmin olunmakta 
dır. Heyet halen Londrada bnlunan 
Ve yakında şehrimize dönecek olan 
Sünıerbank umum müdürü bürhan 
Saous tarafından hazırlanmış ·olan 
esaslar dahilinde bazı hususların 
rnüzakeresi yapılacak sikarişlerin ve 
rnübayaatla meşgul olacaktır. 

Yugoslavya Almanyaya 
artık odun vermiyecek 

f ngiliz - Yugoslay ticaret 
müzakerelerine başlanıyor 

de •nı ve . • 
j:de dırnan layyarele . ~erı.lecek bornbar 

lcabili) ette Fin t tını ıdare «"decek 

1 ~ıı oldu~unu söylenı~yştY.arecileri mevcut ur01 ır, 

tin ·ı· Rölf' ' gı ız - Mıs .. r r ır rnun 
lakeıııııı Ve karşıhkt .. asebatı 
de"' ı ıtınıad . ~ a 
dr ıs: f ~---.... __ 

·çıo -
k ı ıt Knhire . 8 (D 
ıl11d Mı ır rn ~ • "-OYter) _ 1 .. 

unasebetıerj h ngılız. 
jc.t# nutuk öyf eyen Erni akkında bir 

p J lısır . in il' n Osrnan 
( uz g ız dos t it ı Paşa, 

\'3 ,.A Un bahset. l:llc;f' 
11 l'"Jc rnış v b .. zun 

bil a 'şılıkfı İtirnad e u dostf uı\ 
d•~ r d a day d gUn ar ıu a lng·lt arı •kını h 

~ 1 ere gib· .. • ıvıısı. 
. bilt et Prensiplerin. ..' adalet ve h ~ . 

. çalıştıiını k ı rnudafaa urı 
eını ~ aydetrnişti Yolunda 
1.,, r, 
ı O• 

:>ır 

ı. Alınan malumata göre, sanayi 
j'eYeti fngi lterede yünlü ve pamuk 
. u doktıma' fabrikalarımızın tesissi 
ıc;in Yapılacak makine siparişleri 
vle Yünlü dokuma fabrikalarımız için 
ı . 
atıçten getirmeğe mecbur olduğu · 

lllu? harn maddelerin tedariki me 
selesi le meşgul olacaktır. --..... __ _ 

Türk · ingiliı: klering 
anlaşması tastik edildi 
J .~ondra:}S ( Roytc:r ) - Turk - l 
ngılız klering nnlaşmasını lngiliz ı 

Parlnmentosu fooıtik etmiştir. Tıca· 
nnzırl Hntsın izahatta bulunmuştur' 

Almanya kaybetmeli ki 
Polonyada mektep açılısın 

Belgrad : 8 (Radyo) - Alman
Yugoslav odun mütehassısları konfe
ransı bu hafta içinde toplanacaktır. 
Almanya ile Yugoslavya arasında o
dun hakkında mevcud itilafın temdit 
edilemiyeceği çünkü ispanya ve Fran· 
sa Yugoslav odunların daha yüksek 
fiyatlarla taliptir. Ve hemde Yugos
lavyada istihlakin artması da göz ö
nünde tutulmaktadır. 

Bitaraflar şimdiye k a dar 
.319 gemi kaybetti 

Londra : o (Royter) - Fransız 
abluka Nazırı Perlo, harp başladr 
ğmdanberi bitarafların 319 gemi 
kaybettiğini ve bu rakamın dünya 
gemilerinin yüzde 1,6 sı olduğunu 

beyan etmiştir. 

Bir Po:tekiz vapurunun 
tevkifi ve iki Alman 

Londra: 8 (Royter) - Bir Frran 
sız devriye gemisi bir Portekiz va· 
purunu tevkif ederek içinde bulu · 
nan iki Almanı almıştır. 

Belgrad : 8 (Radyo) - Evvel· 
ce Belgradda başlamış ve tir müd· 
det inkitaa uğramış olan müzakere
lere yeniden başlamak üzere bir Yu. 
goslav heyeti bu günlerde Londra
ya hareket edecektir. 

Amerikadan Finlandiyaya 
sevkedilecek gönüllüler 

N~vyork : 8 (Radyo) - Ame
rikanın dört kö~esinden Finlandiya· 
ya yardım için ilk hamlede gelen 

gönüılülcrin yekunu 2000 dir. Bun 
Jar sevkedilnıek üzere Ncvyorka 
gelmişlerdir . . Bunlar tamamen mü
cehhez bir haldedir. 

İngiliz ticaret filosu 
inşaatı meselesi 

Londra : 8 (Royter) - bir Leh 
talebe gurubu bir Alman inzibat 
kumandanına müracaat ederek ders· 
ten kalmamak için mekteplerinin 
açılması ricasında bulunmuşlardır. 
A!m~n zabiti talebelere şöyle de· 
mıştır: 

Romen- Bulgar konuşması 

Londra : 8 (Roytcr) - Bay Çör 
çil avam kamarasındaki son beya · 
natında, ticaret filosu için inşa edil 
mekte olan gemilerin inşası biter bit 
mez bunların bahri ticaret nezare· 
tine teslim edileceğini bu nezaretin 
diğer hususi gl"mileride kontrol ve 

müsadere hakkı olduğunu söylemif 
tir. . - " Almany1 harbi kayp etti. 

ğb~ .takdirde Leh mektepleri açıla· 
ılır. 

Sterlin - frank işi 
Lorıdra : (Royter) l ·ı· M J' - ogı ız a 

/Ye rıazırı, lngiliz lirasile Fransız 
'.an.g~ a~asındaki kambiyonun de· 
ğıştırılmıyeceği bunun .. 
Fran~ · •çın. ancak 
üı . ad ıle . yapılan eski anlaşma 
t erın e Yenıden görüşmek ve 
ant kalmak lazım getd··. . - an 

ınıştir, ıgını soyle· 

Bükreş : 8 (Radyo) - Bir Ro· 
manya heyeti Bulgaristanla ticari 
muahede akdi için Sofyaya hareket 
etti. 

Dr. Lo man M 
lç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde 

başlamıştır • 
hastalarını kabule 



Sahife: 4 

~SKERI BAHiSLER 

lngilterede hava
nın korunması 

a ngilteıede askeri esrar addedile O bilecek teferrüata girişmeden 
lngiliz havacılığının büyük Bri · 

tanya etrafında yapdığı müdafaa 
ve emniyet tertibatını gösteren bir 
fılm ~evrilmiştir. Bu filmde görüldü
iüne nazaran sahil müdafaa posta. 
larının düşman tayyare hücumunu 
anlayınca O. C. A. nın umum karar 
gihını telsiz telefonla haberdar et· 
mektedirler. 

BUrada bir tek odada istiböarab 
alan müdafaa emirlerini veren bü-

tün ft fler birlikte bulunmalCtadırlar. 
BUnlardan birincileri büyüte bir 

foıiliı harituanı gösteren muazzam 
bir masanın etrafına dizilmişlerdir. 

Kulaklarında ahizelerlc tarassut ma 

hallinden gelen istihbarab dinlerler. 

Önlerindeki küçük levhalara bü· 
cum eden tayyarelerin adetleri ile 

açuş irtifılarını kaydederler. Sonra 
odanın dört tarafında oturan müda· 

f aa amirletine alınan bu malumata 

! hemen bildirirler. Meseli onlara 5000 

metre yükseklikte uçan beş bombar· 
dıman tayyaresinin lngilterenin şu 
muayyen noktasında bulunduğunu söy 
lerlıar Onların tıçuşla·ı da~ikası dakika 

sını gözrüler tarafından takip edilmek 
tedir. Bu takip her an merkeze 

bildirilmektedir. Bu malumatı alan 

müdafaa amirle ri hemen yine telsiz 1 

tı-lefon vasıtasile tayyare karargahları 

na emirler verir .'Düşman ta) yare(erini 

katşılamağa avcı tayyarecileri çıka· 
rılır. 

Bu suretle haber almak, nıüda

faa için yapılacak tarzı hareketi tes 
bit edip müdafu edici hava kuv· 

vet leri merkezlerini harclcetegetirme 
ıçın bir kaç dakika kafi gelmektt: · 

dır . k 

şakalar 

İhtiyatlı çocuk 

Bahçesinde çiçeklenne bakmak
la meşgul olan yaşlı adam, kapıdan 
sokaktaki-çocuğa seslendi : 

- Eviat, bu top senin mi? 
Çocuk sordu: 

- Bir cam mı kınldı? 
Hayır. 

Evet benim. 

Adres 
- Elbisen çok güzel olmuş • 

Terzinin adresini bana verirmisin? 
- Veririm ama bir şartla .. 

Nedir şartın? 
- Benim adresimi terzime ver· 

miycceksin, 

TGı:Cııözü 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-j . . 
• . • • . BiR DENiZ RIPORTAJI 

• . . 
t-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ ' 

:i 
1 

1 
ti 

İngilizlerin devriye muhripler• 
denizlerde nasıl çalışıyor? 

Gece .•. fırtına... dalgalar .•. gemide 
safahatı 

tatbikat! 
her dakikanın faal 
hazırlık, emır ve 

Yazan 

TAFFARAIL 
Meıhur lngiliz deniz muharriri 

l11gillz devriye muhrlplerl ve ticaret gemllerl 

Ş amarıd ıt iımı z.ı sess:1cP. ler\.;ede· 
rek soğuk , buz bir kış günü 

öğleden sonra gece devriye vazife· 
mizi yapmak ü1 er~ yola çıktık. Baş. 

ka muhripler dl" bizimle beraoerdı. 

Gö7.elleyeı.;eğim iz sahaya ye t işmeden 

evvel gidecek h a yı i uzun y ı lumuz 
vardı . 

Rüıgaı ş i mali şa rkiden keskin 
bır ~urelte esiyor ve liman medhali
nin dışında birbirini kovalayan mu. 
azzam dalgalaı yaratıyordu. Gemimiz 
bunlardan ılkıne çarpınca bir tekme 
yemiş gibi irgildi. Bundan sonraki 

SIHHAT BAHiSLERi 

Ta • v s 1 

on sekiz saat zarfında , limana dönün· 
CE'ye kadar hrmen hiç rahat durma · 
dı. 

Yirmi mil süı'atle ilerliyorduk 
yolda karanlık basmadan demirleme 
mahallerine k ıı file halinde seyahat 
eden yüksek pruvalı ıicaret gemile. 
rini ıeçti k. Sancak tarafındak i 1' 1~· 

lardan biri üzerinde dalgalarla dövü· 
len denizaltı veya torp:ı kurbanı iki 
gemı enkazı görünüyordu. Yanı baş· 
ta birkaç ticaret ıemisi demirli du · 
ruyordu. Bunlarıo ötesinde katar mak· 
ta olan lngiltere soluk, boz bir leke 

y e ı e r 

ÔksUrenler için basit ve mUes!iİr bir ili\ç tarifi : Porslen nya toprak. 
bir kap içet"İsine yirmi gram katran koymalı, U?erine biraz sıcak kaynar Su 
dökerek ullamala, sonra gene kaynar olarak bir litre sıı :daha ilave etmeli 
soğumağa bırakmalı: 

Temiz bir bezden sUzerek gunde birer bardak 111iktarı fa31h Üe içmeli. 
Arzu ecıilirse şeker de ilav~ edilebilir. 

ÔUzel bir dl• tozu : İki limonun kabaklarmı soyup fırında yalıut 
•oba Uaerinde iyice kurutmalı, Sonra lıa.-ancfa dölUp ıayet ince elekten ge· 
çirmeli. Bir eczahaneden toz halinde tehe~ir al19alı . • 

Tebefirle, toz halinde limon kabufundıın ayni mik.t:ır k.arıptırmıılı, bir 
kutuya koymalı. Ga,yet ~Uzel bir ~tiş tozu olur. 

Eldekl mayesıllar : Eldeki mayasılları geçirtmek için gayet buit 
bir ilaç tavsiye edilmektedir. 

250 gram toz fCker Uzerioe bir buçuk. bardak sa koyarak :ateşte erit· 
meli ve indirmeli. Bu ferbeti ılık ol unca elleri içerisinde beş oıı dakika 
banyo yapmalı, sonra eski bir çift tire ddi.-cn ~iyerek yatmalı. 

Üç ak~am sıraya yapılan bu bıınyod:ıo o;onra mayacııldaıı eser kalaıaz· 

o~ 
'b· - - - d R-yet ç gı ı gorunayor u. u . 

1
;1 

idi. Denize karşı ufak b1r 
siyle kapanmıştı: t>d~ 

Bir iki şamandırayı; t 
rında çalkalanan bir fene~of' 
geçtik. Devriye hattıınııa ofıt 
düğümüz zaman ıece olrJI 

Yirmi yaşlıuında kad•t r-'. 
bir yüzbaşı köprü üstüne 11';t 
geldi ve gemide ışıkların. 0 
dütünü haber verdi. oe111~~, ~ 
rımız hazırdı. Toplarıınıı d·d tl 
rekete mühena bir halde 

1 

başı binbaşıya sordu: ,Jı 

Torpilleri şimdi bed it 
edelim mi? ,, f{n~ 

"evet, bir numarayı ;" 
caket ve deniz çizmeleri_ ~'J 
nunda daima bir dürbun • 'ıc' 

zun boylu binbaşı böyle sof r 
etti "lütfen" 

ııc• 
Karadan iyice uzakl~şı d 

daha kuvvetlendi, den•: a 
karışık bir hal a ldı, c.u~~,I 
rüzgar birbirine aksi ıs«.~ 
haı eket ediyorlardı. BaŞ ~~~ 
serpintilerı yıkayordu. fo' 

1 
soğ"uktu. Kaptan, nöbel~if 1 

gözcü ve ben hepimiz d fi 
leri giymiştik ve hemeın " 
kadar sarınmıştık. ~ 

J,,kele t a rafında da uı' 
şamandıranın işı ği kar"11 , 

göz kırpıyordu . Kaptan pıJ~ 
mak üzere eğildi ve c ihe1' 

·ı• tikten sonra hemen har1
• &ı ıf 

kanaviçe örtüsü altına sı l1 z 
kika fasıladan sonra b•' ac 
sesi duyuldu : 

"Şimdi tam vaziyetıef 
ni rota sı Cır - sekiz - 11 

başı ' ·Orr.ıyt" dedi ••on" 
kiz - dörde ge lirin iı, 

\'Cr,, , 

Subay aA-1.ını aşağ'ıd~ 
iresile münasebeti olan 1 

yaklaştırdı. 

''Sancak tarafına· 4e 
mandasını verdi. Oi.iıt'e:ıııı; 
1>erdümenci ''Sancak t11~1 
T1tmam ~ir'' cevabını ve 

n 

dan sonra ; otl / 
"Gemi ortası: lsk~~e dj 

sıhr - sekiz - dört $11•' 
sesi yine duyuldu. V•'/111 ~ 
dört,., ıııı1'' 

Karanlık iyice 111 ıı~'1 ~ 
izimizi takip eden ild ~ifo'°• 
şekillerini ancak seıeb'f•''' ~ı 

O gece bir çok d~ ıcı111~ 
yukarı göverte boY0"~ttiıt'' ı 
na baş ve kıç tarafa ı'1,cı~ ı 
aşağı deniz içine fırl~111de11 

ran yüzlerce makine 1 

yak ilerliyebıliyordlll1' · 1,şıı~, • d0 e I' 
Yemekhanelerı ıifd ı1f 

tamamile giyinmiş,_::,iııde$0 
salar, çekmeceler u ,1d11 Aıı 

ktıç kişi gördüm. OıŞll tOl"(I 
· de ıı 

garlı güverte üıerıll aıb' JI 
boruları ve deniı bO f•S 
daki efrad muntazatı1 ııd 
bet değiştırıyorlard•· 0 d•s',4 

·ne r ~ Aşağ"ıda rnakı 11111 'sıc' 
caklardaki ler dah 11

• ,.ı J' b•' ıe olmazsi\ oraları 
1 1

irJl1 

·ı k e vertede soğuk 1 1 
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h•t !?/. . 
~ ııştı. Ayakla 

::> ütün o rırn buz. tutınuştt1. D u y D u 
:> cdemiye~:~~ tamhmahallini ifşa • K l A R 1 M f Z 
~~~ık .. •msa ~adewfye ~-§§~§§§§§~§§§§§§§~§§§§§§§§~§§~ a mükem~~ıraııı~ birinci Lordu. • • 
lediki yeni ic netıceler verd ığfoi R 

He düşman d:ı.edılen harikulada Oma• berlin ,balkanlar 
1 :. nııatıııarını dinliyor. 

rJ Muayyen tamanıa 
~ le.ıde olacağımııı d ~d~ muayyen 

? tkak bir deniıaııı b uşunerek mu-r JOrduk. bu lakd' d ulaca~ımızı U· 

f ı deniz bombaı ır. e hepimiz bir. 
6; arı ıle t ur. aarruz. ede 

0~ Fakat b 
vet ç u sefer tat" . 
r, ~r sil :fin IŞ1kların1 oöst ııınız }'Oktu. 
ı:ıı u .1 • ereo bi b" r. __ , ru ı e bir ik" r ıtaraf 

t"')>' ı ~amandırad ! b'trifıır şey göremedik b an baş. 
ner rderinde harita d • s~ ahın erken 
~a dO .ıflh kakaosunu i aıresınde buhıar 

0111101\ID ı.ôyledi~i oib~erbk~n biz.zat kap 
~ - • ı u tama . l •d•' -J lbeseleai İd' b tnıy e bir 

~ 'ı d' 1 unara11. ıı c ılen ve 6nıen her b-~e b' ya batırııa il· 
ırı /. ır çok R'Crniler bi 1 n denizaltı 

ı e11iS ı' e katetmek .... b ~erce aıil nıe 
d ,~ 1 ... ec urıy r 

ı ·d•'' ~~· Kaptan bir ilin deh ınde kali. 
de ı e karşıla 8 a iyi b 

ıııca~ını üınit ır 
,ıı ediyor. 

bed Sabahın saaat .. 

. Romadan gelen ve ihtiyatla telakki olunan haberlere göre, Alman-
ya ıle lt~lyan, Balkan meselesi etrafında tamamiyle uzlaşmışlardır. Bu uzlaş· 
maya gore, Balkanlarda, Almanyanın nüfuz mıntıkalan tcsbit olunmuştur. 

Almanya, ltalyayı, Romanya işlerine bigane kalmaya razı etmiştir. 
Buna mukabil, Almanya ftalyaya, Sovyetlerin de Romanya işlerine kanşmıya
cakJanna, ve Balkanlarda komünizm propagandası yapmıyacaklanna dair 
kat'i bir teminat vermiştir. Sovyetlerin, Basaraby,aya müteallik taleplerinden 
feragat edecekleri de, ltalyaya Almanya tarafından verilen bu kati teminat 
meyanındadır. 

Almanya, halyaya, Macaristanda ve Romanyada, bir takım iktisadi 
İmtiyazlar da v!adetmiştir. 

Buna mukabil, ltalya da Yusroslavyadaki harekatında Almanya ta
rafından tamamile serbest bırakılacakbr. Söylenilditinc iÖre, ltalya ile Yu
goslavya arasında, Almanya ile Romanya arasandakine benziyen bir iktisadi 
anlaşma yapılacakbr. 

SovyetRusyadci 
boşanma baremi 

,, ~a~ ır donıııuş bir ~:~~sınde ilıklerinc 
ı ;tın en ıcıcak Yeri 1 e aşagıya gc. B l .. l k • . l db• l ı~;,IDdaki rnuıbaka ı:d~n baı kasara oşanma arı on eme ıçın a ınan te ır er 
o -1tı' •kao bayngt ın aoıcı Orada Fransızca Paris Soir gazetesine ~ so layord 'Yor ve kah A a u 1-s nıet ve altı rnsterdamdan bildiriliyor : 

c• k koınpartıınanı:e eb'adındakı bu Şirndiye kadar Sovyet Rusyada ı 11şıll J w oc8 r.1 • Y8tıııını bir ı. - hoşa d . u,- ıı; 1
igal etnıi ti ıı..o. nma an daha kolay hiç bir şey 

ıı · _Yaına~ı ile 170 ş ve 8Şcı b· Yoktu. Bunun için nikah dairelerine - 11Kll uç d . aç g . ır _ 

."ti~•{. 0

•t öran •ıcak enı•ciye gün ~uracaat etmek ve bir kaç rubleden ( Birinci ,.bifeden artan ) ıs ti~ rd~ . Bu gemiciler Yemek h11 ıır ~ .aret rnasrafı vererek ayrılmak kabil-
ş t(ÔP'~- lıtız olıncırııakıa b ye~ek husunda ı. . 

Sovyetlerin dünkü taar
ruzu da fayda vermedi 

1,ı gelınedı~ı ı akdi d era er ıstedik. f Fakat son günlerde boşanmalar 
b~eJI f llrlarınış. r e ~airna homur 1 cvkatade artmış oldu~ndan Sovyet-
t' Benirn suaı- 1 er formaliteleri daha müşkül bir şek-

ın '" Zor iş iş •rrıe bkarşı evet dedi b c sokrnuşlardır. Bundan maada bo-
ba ı c sa ahı u Şanına t · . ı•~ ş 'Yor gece eyın saat dört I ' arıfcsini yükseltmışler ve ev-ıı ~ lf saat ond b enıne f 

"il · a iliriyor 'Yatını alçatmışlardır. 
r fi.,~ Buraya ieJ .... d 1 • Bundan sonra balayına başlamak 

1 n r • • .. e en e 1 Çın Ru - f heııll g rnının peır 11 . vveı büy-k syada yalnız uç ruple masra • 
' lll ve bır yı~ın ° e •şle}en ınuıb u Y~Pınak kafi gelecektir. Ancak ay-

r\11& Jfbakıa ise f YaınakJara alışını a~Bı 1 ; ınak içiıı de elli ruble vermek şart· 
s. 'zan k ena havala d ş. u ır. 
btf apı aratır. d r a deniz. F k 

tc:~resını ve k gın an gelir 1 a at mesele bu kadarla kalmıyor 
, hınıış bu t~dini oraya• b ava sık kık boşanmağa meyyal olanlar için 

ııe) na Çarpan d~ı. tipler fırıın ~raya bir de yeni barem ihdas olunmuştur . . 
11 YuvarlanırıgaJa, •çinde b' a arda lık boşanan elli ruble verecektir. lkin-

anazar ectilmiş bulunuyor. Sovyet 
tank kollarında şoför fıkdanı baş 

ğöstcrmiştir. Tankların içinde idare· 

den anlıyan bir tek şoför vardır. 

Bu öldüğü zaman yerini tutacak 
kimse olmadı~ı için Sovyet tankları 

çok yerlerde muattal kalmaktadır. 

Londra; 8 (Royter) - Finlandi
ya ile Çine istıkraz yapılması hak· 
kında ki. proje mali encümende ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

Çinlilere 75,000,000 dolar veri· 
ptl armı.., ır top ci bo d ı o - - -ti ıt af h ''" şanma a 5 ve uçuncu boşan-
, :!ı.. . 

1 0 işilc İftih rnada da üç yüz ruble vermek lazım· Loııdra : 8 (Royter] - Sö•yet 
•• tayfasını,, baıan h" •diyO•du gelmektedir. lutaab Manerhaym hatim• yarmak ıd~ ~e:a!men fılo itlnc.':•e:~~rdatıına' Bu bareme göre, işi haylazlıia vu 

lecektir. 

1 
•at ;ıarnı"- • •yı besle. .ru~ dördüncü ~t:fo olarak boşanmak 

P .20 <de kö .. ıstıyeni Allah korusun! o dü Pru ~- ~ 
. 4e rn Ortalık a uatunc dön. 1 ... _. __ 
eııf~ •dı. Şıın ı· hrınıştı C- l -----------, 

t"'' ~ ruıgar es· ı htkiden • oıükı:ııte Garp C phesinde . t. 
,&ı ,tnııı· . !Yor. Gem· ~ ısırır ~ib· Vazıye 

e ur ıçınde . •ınutc ~ ı p . 
,, ı toplarımıt h ılerlfyatd ınadıyen arıs : R (Hav.ııs) - Garp cep. 

ıe ~ı11ıırdı. Fak er. türlü hü u. Hava besinde dün gece devriye faaliyeti • ıı 1 aı hıç b' cuına k 
' fı' htımaı h ır ıay\J ar. artmıştır. · 

1 51 ava Çok f ı8re gel H <ı 
1
• 

' L Çok aşakı İd' ırtınaJı • avanın «1 ı olması dolaytsiyle 
şl~il •hınıncaya k ıd, ortalık ten; ~lu. hava faaliy.-ti olmamaktadır 

11111 ı,ıı· sa1 ın il ar bır arnı e . 

için muazzam bir gayret ıtarfediyor. 

Cepheoin genişliği 24 kilometredir. 

Buğday Koruma 
J(anununa 

Knnun No: 3762 
Nejrı ıarıhi; 15·1-1940 

Sahife 5 

1 JRADY.Of 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO DlFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
CUMA - 9121940 

12 30 

13.35 

Program, ve Memleket Saat 
Ayarı 

AJANS ve meteoroloji ha-
berl~ri 

12.50 TÜRK MÜZICf (Pi·) 
13.30-14.00 Karışık Hafif Müzik (f'.) 
18,00 Program ve memleket saat 

18.15 

19.00 
19.10 

19.25 

19.40 

~0.00 

20,15 

2J.15 
21.25 

22.15 

22 35 

Ayarı 

TÜRK MÜZiCi ~ 
Çalanlar : Kemal Niyazi 
Seyhun, Refik Fersan, Fah
ri Koötsz, 
1 - Okuyan : Mustafa 
Ça§'lar 
Serbest Saat. 
Memleket Saat A1arı, A· 
JANS ve Meteorolji Ha· 
berleri 
Türk Miiıiği : Halk Türkfi· 
Jeri 
Adanalı Aziz, Sadi Yner 
Ataman. 
Türk Müziği 
Çalanlar : Vecihe, Fahire 
Fersan' Refik Fersan. 
Okuyan : Müzeyyen Sunar 
Konuşma 

(Milli Kahramanlık menki· 
heleri) 

TEMSiL: 
La Toska Yazan: Victbrien 
Şardou. Tercüme eden : 
El.rem Reşid. Puccini'nin 
Tosca'dan parçaları piya
noda Cemal Reşid tarafın· 
dan Çdl•nacaktır. 

Konuşma (Sıhhat Saati) 
Müzik : Radyo Orkestrası 
( Şef: Dr. E. Praelorius ) 
Memleket saat ayan A· 
Ajans Haberleri: Ziraat, -

Esham Tcıhvilat , Kambıyo
Nukul Borsası (Fiyat) 
Müzik: 
Operetlerden Seçme Par· 
çalar (Pi.) 

23,00 Miiıik : Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program, ve Ka• 

panış, 

Karşılığı Vergisi 
ek kanun 

Kabul tarihi: 8-1-1940 

r .,~r• ~a Uhtemeı bır . saat gıı- ---
~li .. i, l talıiınit Yoktdenız.aıtı ara· 
1 1 ( tld ıQ-· u. 
,,,, '• •mit Y ld 

e ıtJt•J ınahtuh ... an dönd-k T-
' ır. bır 81ıınıt 1 • u · u. 
-~· .ır~ Petrol . ~anı başımıza ·ıtı ): J sonra r ıeınısınd en t 

1 
f ,,c' ' ı teı k 11llana gird k e o ı et 

·ııde" "c edecekti ı . Ben Ogün 
ı ! daha iki ın. Fakat ertesi 

~· rııte \:ık Rece rnubrip t k 

-
Vatandaş !\ 

Hava i(urumuna aza. Ot 

1 
Hava kuvvetıerlmlzln ç o: 
Aatmaaına Y•rdım adlnl:ı ı 

Madde 1 - Muharrikkuvv~ti on beygir~ kadar olan valissiz ve elelc • 
li dej-irmenlerden ıslınmakta olan buğdayı koruma kar~ılığr vergisini, bu 
değirmen sahipleri istedikleri hktirde, mezkur değirmenlerin geçen yd 
içindeki imalib ve kuruluşlarına göre iş kabiliyetl~ri ve emsalinin vazi · 
yeti gözönüne ahnaralc malctuan tahakkuk ettirip tahsile Maliye Vekaleti 
salahiyettardır. 

1,şıı ~' acak h. e • 
o e ,1 •rp b 
ifef ~f.ieıtıi aşfadıA'ından b . b 

de f 1 Zaına Crı u kü 
ill' jO r ık denitd n•nın .Yutdc 7o ve 7; 
ıd ~' )Q gü e geçırınış ve 

137 
_ 

tO ~ nunde vatıfe ... JU· 
~:~~-~ ~ ~~~~c: ~;.~;rıa~,k~:,·.:uıı~~-

ıtara aranıı2'a ba-
~' il\ arınınış şekiller· ~ -

15ııı donuk ışı~ı ile • Yuıu 
d. ,J~ baş durnı·ncı t 1 aydınlanan 
ııl• ı&' • oµ arın etrafına 

f, s ~ 
,ıe 

-·-----~ ---toplanmış gem· .1 der hal h"r k ıcı er, torpil boruıarı 
... c ete ge /\. ı:. 

nız bomb ç.me5e dtnade de-
arı ve ınakın d 

Ot'ak takı k e o asında ve 
•rnselertfır . • 

Kazandığını int ba i k 
ber hangı bır se vu u bulacak 
z.ırlıktır b şeye k.arşı lamcbır ha 

- <1tp • 
manın ilk . zamaııınaa donan. . vazııe81 I· 
ıhtıyaıJı bir h o an uyumak ve 

aıırlık. 

Maktu verginin matrahı 2430 sa)ılı kanunun 21 inci madd~sinde ya. 
zılı resen takdir heyeti tarafından tesl>it olunur. Varidat daireleri bu mat· 
rah Üzerinden, Buğdayı Korum:. Karşıhtr Vergisi Kanunundaki nisbetler 
dairt'sinde veıgiyi tarh v~ ihbarname ile mükellefe tebliğ ederler. 

Resen takdir he_veti kararlarına ve tarholunan vergiye karşı mükel· 
lefler tarafından veya varidat dairesi namına yapılacak itiraz ve temyiz 
taleblerinde, 3692 sayılı kanun hükümleri cari olur. 

Tahakkuk eden vergiler aylık taksitlerle ve bir ayın vergisi ertesi aym 
on beşinci günü cskşımına kadarödenir. Taksitlerini miadmJa ödemiyen 
lerin vergısi yüzde on zamla ve Tahsili emval kauununa göre tahsil 
olunur. ' 

-Sonu var-
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.... BUAKŞAM BU AKŞAM BU AKŞAM .... 

1 

Al~aray Sinemasında 
Film senayinin En Mükemmel Harikası Sinemacılık Aleminin En Güzel Şaheseri 

Mevzunu lnglllz Tarihinin Azametinden, Ateflnl Ölmez 
Kahramanlarm Şanll Menklbelerlnden alan Sanat OUneşl 

Onbinlerce Fiğüran, Milyonlar sarfile vücude getirilen senenin rakipsiz 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Muhteşem filmi, Nevsimin müstesna Sinema müsameresi olarak 

Sayın Halkımıza Takdim Edilecektir. 
Baf Rolde : 

Sinemanın Yeni · Keşfi 

( ERROL FL VNN ) 
Bu Film Bu Mevsimin Yegfine Sinema Hadisesi Olacaktır. 

iLAVETEN : Renkli Nefıs Bir Sılly Senfoni 

DIKKAf, 
~ Kalabalığa Meydan Verilmemesi İçin Lutfen Biletlerin erken 

Aldırılması Rica Olunur. 

TELEFON 212 

TANDA 
Bu Akfam 

l]laskeli Beşler 1 
36 Kısımlık Seryal Film Muvaffakiyetle Devam Ediyor 

113S6 

1 O 4 O RADYO MEVSiMiNi.N' _ 
• MUVAFF44'i~&:r_A 

f 

MA~eL.Li J<~, \.· 

_ Rekabet Kabul etmez tlat : 

- Gayet kolay istasyon Bulma lertiba!ı 
_ Antiparazit süzgeçli, üa!ılli hususi anten 
- Yüzelllden fazla istasyon isimleri yazılı bü· 
- yük kadran 

itiraz kabul etmez Ostünlü{jD hakkında kanaat hasıl 

etmek için Müessesemizi teşrlfle bir kere görmeni-

zl tavsiye ederiz. 

Atelyemizde Radyo tamiratı yapılır 

Tediyatta Kolaylık 
Abidin Paşa caddesinde 

M. Tahsin Bosna Biraderler 
Telgr. Adr. META 

P. K. 74 Telefon : 274 

1 

inan Yazıhanesi 

Adana ve civar şehirlerdeki nufus tapu bina kazanç be~~ 
Ankarada Devlet - Şurası Mahkemei Tt-myizile rtsmi de"~, 
sür'atle takip ve intacını başaran yazı hanem iz bu işler~ ~ f ıtfl 
satım ) inşaat planlarını harita groki ifraz ve taksim gıbı ~et' 
lik husustaki diplomalı mühendis ve fen memurları alkur . I• 
kabartma müzeyik yağlı boya işlerini değerli ustalar marifeti~ ~ 
ilave etmiştir. Yoksul yurtdaşların yazı ve işleri parasız Y8~~Iİ 
edilir, Rağbet gören dört delikli tuglardan maada 6 - 9 ~eh JJ 
da ist~nilen yere kadar göndermeğe tavassut edilir. istiklal 
srnda 82 numaralı inan yazıhane!line müracaat. ~ 

Eski Belediye Tahakkuk Memuru R~ 
., ,, Tahsil ,, R• 

·--------------------------------}~ 
Keman dersleri 

Bestekar Enver Ayas tarafından alafıranga keman dersleriıı' 
mıştır. 

Adres : Ziraat bankası No : 32 

Enver Ayasın (Nazan) isimli şarkılı piyesi çıkmı~tır. 

1 
Satış yeri : Sadık Aldatmaı ı1 

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

Gayri Menkul Malların 
açık artırma ilanı 
D. No. 940/12/13 

Bahçe İcra memurluğundan: 

Açık artırma ile paraya çevrile· 
cek gayri menkulün ne olduğu· 

Çeltik Harkının kırk Hıssede 
onsekiz hissesi Gayrimenkulün bulu· 
nduğu mevki, mahallesi, sokağı, nu: 

marası : Bahça kazasının Haruniye 
nahiyesinde sabun suyu Takdir olu-

nan kıymet : Umumi 40000 lira 
satılacak mıkdarı 18000 lira Artır-
manın yapıacağı yer, gün saat-14 

Bahça Kazasında 11-3-940 Pazar· 
tesi. 

1 - lş~u gayri menkulün artır
ma şartnamesi 11 2·940 tarihinden 
itibaren numara ile Bahça ' 
icra dairesinin muayyen numara. 
sında herktsin görebilmesi için açık 
tır. ilanda yazılı olanlardan fazla ma 
lumat almak istiyenler, işbu şartna. 

meye ve 940ll 2-13dosya numarasiyle 
111emuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu. 
karda yazılı kıymetin yüzde : 7,5 
nisbetinde pey akçasiyle veya milli 
bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. ( 124 ) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 

haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbiteleriyle birlikte memuri. 
yetimize bildirmalerj irabeder. Aksi 
halde hakları tapu siciliyle sabit ol. 
dukça satış bedelini 1 paylaşmasın
dan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırma· 
ya iştirak edenlor artırma şarnameşi 1 
ni okumuş ve lüzumlu malumat al· 

mış ve bunları temamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin ediJerı ı 
ri menkul üç defa bağ'' 

'bale ra en çok artırana ı 

Ancak artırma bert. 
men kıymetin yüzde 1z 
veya satış istiyenin al•;J.' 

olan diğer alacaklılar 
del bunların' o gayri 

min edilmiş alacakları~ 
dan fazlaya çıkmaısa ~ 
ranın taahhüdü baki ~ lı' ~ 
artırma on beş gün ~/ 
on beşinçi güuü ay0' 1,. 
cak artırmada bedeli 

alacağına rüchani olafl • 
• k 11 lıların o gayri men ıJ/. 

miş alacakları mecrrııJf 
çıkmak şartiyle, en 

ihale edilir. Böyle bi" 
tdilmezse ihale yapıl 
talebi düşer. 

6 -Gayri ııı1 
ihale olunan kimse d ,-f 
rilen mühlet içınde P' j 
ihale kararı fesholLJl'laf~f, 
den evvel en yükse1' t 

kimse arzetmiş oJdllr' ,1 .,,, 
mağa razı olursa 0 .ıl 

. btll'"' j 
veya bulunmazsa <;!~~· 

müddetle artırrna~a f~İ 
artırana ih21e edılı'·~,t 
daki fark ve geçel1 118&~; olıJ "r'. de beşten hesal' ,biJ 
diğer zararlar aYrı.:e~dl 

crııJflı 
kalmaksısın rne I 
dan tahsil olurıur· ıJ~' ,,J 

. kLJı f "'~ Gayrı men t•'ib 
rilen 11-3-940 .,,ııır 
1 c r a Metil ô•t 

· ı" "e g sında işbu ı an . de 
d . eJlf1 

şartnamesi aır 

olunur. 
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A S • 
1 8,30 da 

7 Şubat Çarşamba Akşamından 
Senenin en 

itibaren 
güzel 

Mireille Balin 
ve muhteşem şaheseri 

Daniel Lecourtois 

olan 

Y a r a t t 1 k l a r ı 

( Al TUN MABUT ) 
iLAVETEN . E y . .D .. H b l . - · n enı unya a er erı 

1388 
Telefon 250 

11 ı• 
1t ,ı M-

aı;' ust(\nıel Çirı ko 
jhBle 

Jel1 Je 
be" . yarar bir şekilrie -

75 elıf boyda oluklu . rnustarnel 
111eı' ırzu edeni ~ınko sablık· 

Devlet Hav :- yollarından 
a . 11 M er aıiresı Öğ 
ar t:ıı"" atbaarnııa rn- renınek 

istimi"'-· 
aaı;:a yapan 

Daire 
istimlak olunan 

I uracaatları . ııı . 
1 ıll 11411 
rııı 

eO-= 
sa --------
i "'' gece nöbet . --~ 
d•b' Yeni Postane ~1 eczane 
is' Uat cıvarında 

0 ~ ecz h 
eli ' a anesidir 
tarı ~·· -.. 

1cıı~ urettip al " 
rtııll acag12 
11 ~atbnarnııın 
bİf 'ınak .. gazete k 

9-13 Devlet Hava Yolları 

• • " .. 
" .. 

" .. " 
" .. 

" ,, .. ., 
" " " 
., 

" " 

mülkün cinsi ve 
mevkii 

Tarla: Tayyare· 
meydanı 

• " . 

" " 
" " 
" " 
" " Bahçe 

" 

Beh~r metre sahibinin 
Miktarı Murabbaının Fi. ismi 

5150 4,5 kuruş lbrahim Sadık 
kızı. 

21840 3,5 
" 

Mayhoş İbrahim 

15120 4,5 " Zehra Çelik 
19840 4,5 " Süleyman Çelik 

4440 4,5 K Şerife Çelik 
ı:~soo 4,5 

" Süleyman Çelik 
11800 9 il Salih Ramazan 

oğlu. 

3200 9 
" 

İbrahim veresesi 
ve Halil 

.ti' uıere bir - ısnıırıd 
ıltıY -.ardır • ld lllurcttib . a 

••Ua . ' areban....... e ıhti-
rı. -.ıııc _ 

~I nıu 
e ,ı 

de'b ,,,f ... --... ....... _ 

De"'let Hava Yolları Umum Müdürlüğüne ait Adana f ayyare meydanının tevsii ve yeniden tesis 

edilecek telsiz istasyonu için intihap edilerek istimlak edilen yukarıda cins, mevkii, miktariyle takdir olunan 
~~del ve sabibi yazılı gayri menkullere 1-3 940 tarihınden iıioarcn vaziyet edileceği menafii umumiye 
ıçın istimlak kararnamesinin 13 üncü maddesi mucibince ilan ve ıhtar olunur. 

p ~ 
o•ş' 1 

tcte~~l a)k . 
ıW evı 
ı;- ,, 

o'' 
eO 

ııe1'1 ~ 

r . 
esırn_ ve f otog" raf · · 

sergısı 

cı~' ~ Halkevi R . ı·... d 
(~i 1 

22 eıs ıgın en 
. ...,ıel ' 2, 940 T 
go ~ açılacak arihinde Evim' 
ıısc' Sergi 't'c sergi 15 - d ız ar kolu tarafından bir resim 

tJ ı.~~ "1~h Ye amatörle, İcf A glcund cvam edecektir. 
cııı• lur k v ıra e eccktir R . 
. etiıı' \' ti b Yo tur, Kabul olunacak es. 1 esım muallimlerinin iştiri· 
'I ~ 1 ı oya, aulubo p er er şunlardır: 

a cm. ya, astel, guva Of 
~'" ~lİt"k ş, ort, tahta üzerine gravür 

'ltJ 1e'~ i aka et oıck arzusunda ola 1 
,,ib *" Şarnına kadar Halkc . b- n arın eserlt-rini 17 2 940 

ııtr A.y . vı urosun ' ' cu 
ıırl ~, 8 nı ?.amanda Evimizd b' a vermeleri lazımdır. 
.. tt ~=-.u sergi e ır de fot ğ f 

go' fi .afların ı~e aln8cak fotoğraf arnatö lo .'~ s~rgisi açılacaktır. 
d · • ebad d r erı ıştırak d b'I' 
e ı tiy<'r.lcr u 1 •• ın a olması laıınıd B c e ı ır. Verilecek 

k er erını H lk ır u ser . d 
ere foto~ f 8 evi büro u gıye e iştiı ak 

ra scr2i inde kazan 1 na vermeleri lazımdır Ge k 
an ara Halk . d . re 

11414 

Mende Radyoları 
Radyo tekniğinin şahı-seri olan sağlam, zarif, kullanışlı, her keseye 

elverişli 940 mod li hu radyaJarı, Bclediyele.rin kabul ettiği yükodc va· 

sıfta meşhur Ak taç markalı yangın söndürme makinelerini yalnız as 

falt yolda İş dairesı "!tında 

Işık magazasında 
Bulabilirsiniz. 

Yangın mı.tkiraesi 
. . 
ıçın 

Aktaç 
Mark. .. yı tercih ediniz. Çunku herkes bu makineyi alıyor. ı 

11413 9 - 10 - 12 - 13 - 14 ---------fatl ar verilecektir. evın en nakti tnülci . 
..-.~---~----~~~____ıJ~~~~~-
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Adana Borsası Muameleleri 
- -

PAMUK ve KOZA 
.Ktt.O FIATI 

CiNSi En az En çok Sahlan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
Koza 10,'l5 00 
Ma. parJafl 00 - so • 
Ma. temln • 00 48 1 

Koza parlağı 44,50 
ftapı mıtlı \': 50 
Klevland -·-60 
Klevland çi~idi 4,00 1 

YAPACI 
-

• Beyaz -1 1 1 Siy.ah 

ç G T 

~ Yerli • Yemlik. 
.. •Tohumluk,. -HUBUBAT 

Buğday Kıbns 1 
• Yerli 4,68 

• Mentane 
Arpa 4.50 
Faswya . 
Yulaf o 
Delice 
Kuş _ yeml 

Keten tohumn 
Mercimek 
Şark Susamı 11 1 00 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç .. • ·- .c Dört yıldız Doğnıluk .&l CIS 

~ u:: üç • • - c: o ..::ı Simit :: lllS .. 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet :::s 
N (,)o 

üç " ,, ,, 
Simit .. 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
8 I 2 / 1940 iş Baukasından alınmıştır. 

PeM Sontlnt 

Hazır 8 33 LUeı --- -
Vadeli 1. 8 06 Rayişmark 

Frank ( Fransız ) - 2- 94 - 8- 05 Vadeli uı Sterlin ~ İngiliz ) - 5- 21 
7 5T Hind hazır Dolar ( Amerika ) 

00 00 

1 
Nevyork 10 193 Frank ( isviçre ) 

130 1 19 

Her çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar 

Herboyda OL i VE T T i 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

1 Radyoları 
Mnyamn en satlam dayanıklı Gastolln kaynak çwbukları 

te'minoth Radyo tamiratını, 
• Abidin Pqa caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo 
' Ti~arethanesinde bulursunuz· 

elefon 110 Telgraf adreıi: REMO Adana 

Posta kutuıu :60 

,, 
:;/At 

.~------------------·----------------
Mu h tere~ müşterileriıO~ 

lskenderunda Şark yağları Şirketi ~ 

Rafine edilmiş !:~ 
pamuk yağları ve sabunlari geldi 

Uygun fiat iyi ve teınjJ.J.
1 

Müracaat yeri : Sabri Gül, Borsa 

Deposu : Abidinpaşa caddesi, 

11381 

ı' civarı N°· 
Noter sır••'· 

6"' 

İnşaat yaptıranların 

İyi pişmiş sağlam tuğla stok halinde mevcuttur . 
Her talepte yarım milyon tuİla teslim edilebilir. et' 
Hariçten yapı lan sipariş kabul edilir ve istenilen yeri 

temin edilir. 

Müracaat yeri: Karşıyakad• 

7- 8-9- 11 - 13- 15-17- v 

m -' 
TÜRKSÖ~ 
GAZETECİLİK-MATSA~(:_ 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksöıiİ 

cılıkta son teknikle çalışıyot 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

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

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

Renkli afişler 

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

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Tüıluizii matbull 

• 

• 

En moderfl 

mücebheı 

Zarif 

Bir cild. tJ6lf:~ 
sözünün san;. 
elinden ç•"' 


