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itler- Musolini 
görüştü 

Bern ~ ( A. A. ) - lsv.içre 
autelerin~ g8re , liitler meçhul 
ir ırmte ınUtevecciheo ~crlindr.n ' 
arekl't etmiftir . Musolioiııin de 

G Ü}J O EL LK S I YAS 1 G A:Z:Ern E 
il 2 ı &E esen Sili& 

r il ·~ · .... ---------- .......... ·----·· 

!:Karıabük'iin ilk zıft ! . ~ . 
ı ~e~"'at~anıpiyasatlaı 

Romada bnluomadığı bildirilmek · 
dir . 

lkrlin : 20 ( A. A. )- Mıh· 
ver ltuiciye naıırlart da hazır 
ulunduiu halde yaptaklırı bir 

ViLAYET U :1 
M:EC ~i Si üiÇTiMA~I 
Encümenler "Seçimi ~apililı 1 

* : t Ankar• : 20 ( ~Urk .. zU riNh ... lrlriden ) - Ka- * 
ı rabUk .tabrlk•larımız •rtık ._..._., vaalr•ıne geç • i 
! mı, b&alunmaldadır. ~lrk•\I •••ltt demir rm•tnullttltn * 
':.-anr• Jllar.alallk ~o.a.ntr va Ç.allc \faladkelertmız ••Y•· • 
}•Y• :tllt~a,,.._mallı K•tr•n ve Zift 91karft\lll• b••· ı 
i4t..,_ ... r . luımıda Fübrer ve Dvçe vı· 

iyet hakkında muf aısal bir gö· 
üımede bulunmuşlardır. Bu gö 
- me iki memltk~t reiıini bir· 
birine batlayan aamimi dostluk, 

L.....o.-ntılyın ·ve Alman mi:letlcri arı · 
_,_.. -ndaki 11lcı arlcadaıhlc zihniyeti 

iade c~reyan etmiıtir . Bütün 
ıeleler üzerine tam fi~ir mü 

bMıtt hHıl olmurtur . 

İngiltere şimal filosu 
ba~kumandanlıA-ı 

J..o.P<lra: ~ (t.a.) ~ Amir.ı l 
et(nal Pllnetesin yerine timol 
losu başkumandanlıtma Viı imi· 

S<'Sr Jörj Liyo'un tayini kralın 
ikine iktiran etmiştir. Yeni 

Vilayetimiz umumi mediai 
dün saat onbeote valinin başkan
lıtı altında toplannqf tır. 

Meclisi açınca,. yoklama ..yapl
mış ve ekseıiyet mevcut oklutun· 
dan ruz.name mucibine~ miiıakeıc· 
lcrcJM~nmııt r. Vali. mcdiı reisi 
s.tatiyle ınüUıkerıyi ,ıçmıt v~ a-c· 
çcn sene vilayet varidat ve ıııas

rah ve Yı'plan itler. )tı.kku~~ kı ~ 
sa;ce;;ı.n.ua bullJomuıtur. • Müte-~ 

fkumandan niııanda vu:ifesine l.;ıiridd c nskı ri f anli;> cttl'n bir JlörUnll~ 

, akiben riya~t dlva111 intUı~ı ya · 
RıhOıf v~ ıiıali rey jle ~is. Vekilli
tine f evıi olıdaç 0 kjtiblikluc de 
li-.nn Çaıtlea ve Zeki Ntçall H· 

çilınişlcrdir. Gerek ba4)cİ bir vııi· 
feye f(J;Cn VCr ıcrcksc Olümleri. 
dolayL4'ilc ~ynlan iiç..:ıahn yerine 
.seçilen.- izAJann mazbatalara okun
muş ve kabul edilrtıiıtir. 

Bu yeni a~ biıisi Feke 
tlıyacaktır. 

• 1 

kaıasıadan BaY. Şerif Bapşıq )ı!Cnne 

·vunanttlar • 
- ltalyan Ticareti cyeni esir 

11lalzeme aldı 

.. , .,seçilen Bay Nuri Şimşek, 9lter· 
Jeri de Adana merkez .kaı.ası .ızi· 
lan ikeıı. ıeçen sene ölen Sülcy· 
man Çelik ve Fahri Lğurlu yeri· 

( Gcı-isi UçUQcU~ylada) 

Bazı eşyanın ihracı için 
lisans :verildi 

lngiltereye 
hafif akınlar 

Hasar, ölen ve 
yaralanan azdır 
Londra : 20 (a.8 ) -1 java ve 

•'- ~t -Cn>niyet nezaretleri tebliti: 
~un gündüz sahillerimiz ctraf ın· 
• az düşman hava faaliyeti ol· 
uıtur. Münferid bir düşman bom 
r~_ırııan tayyaresi bu sabah şaı k 

ahılınde bir şehirc bombalar at 
ııtır, Hasar azdır. Bir kaç ölü 

c ~aralı vardır. 
Londra : '20 ( a a ) - lnıiliz 

ava ve dahili emniyet nezaretle· 
nın tebligı: üıin srcce .düşman 
yyareleri lııgı tcıeııin cenub \'e 

nubt şarkisicde muhtelif ye• tere 
c wndra rnıntakasında bazı yer· 
re bomba almışlardır. Düşman 
kınları sabahtan evvel bitmiştir. 

Yüksek iufiliklı buınbalar: ba· 
yerlerde yanım çıkarmış ve 

asara sebcb olmuşsa da zayiat 
azdar. iki düşman tayyaresi düşü · 
·ımüıtür. 

lstanbul : 20 (Türksözü mu· 
habirindcn) - Ay başındanbcri 
aramı7.da mevcut ticaret aulaşma· 

~ı hükümden düştüğün den İtalya 
ile olan tioaretimiz durıun bir 

devreye girmişti. 

Malum olduğu üzere 1'ürki
yeden 1talyaya bilhassa yumu~ta 
ve balık i"itmckte, oradan b_ız~ 
manifatura eşyası ııelmekle ıdı. 
Eski müddeti biten anlaşmadan 
dolayı klering hesapları hen~z 
tasfiye edilmemiştir. Maamafıh, 
klcring hesaplannda ltalyaya az 
miktarda borçlu oldyiumuz söy· 
lenmektedir. 

Di~cr taraftan, dün, Ankara· 

dan relen bir emirde ltalyaya ha· 

1:ı kalem etyanın ihracı için lisans 

verildiği bildirilmektedir. ilk ola· 
rak, 15 bin kilo yumurta ihracı 

için lisans verilmi~tir. Bu madde· 

(erin, eski taahhütlerden olduQ'u 
söylenmektedir. 

Böylelikle, Türk - halyan ti · 

cari mün ebellerinin yeniden 

başlamasına doğru bir adım atıl· 

mış olmaktadır. 

Selaıa iğe .lugiliz 
motörlü kıtaatı 

g~ldiği haberi yalan 

KARA GÔMLEKLl 
TAKVIYELBR 

~tioa ; 20 ( A. ,/t.. ) - YD• 
naQ b.uklmcti oa_...a be#••* 
bulunan bir ıahai,.ct dun ak,... 
demi1tir ki : " Kar fırbaalanaa 
ra&men ArnaYudluk ceplıeHıadc 
cert'yan eden meY.zit muharebeler 
n"ticesiode kuvvetlerimi• iluile· 
mif ve lta.lyanlacd.a bir.çok esir 

alınmıJbr . Ar.ııavwilula yeni Si 
yalı aöınlekli bir tabur ıelmitse 
Je hatlar gcrisiade buluama.kta · 
Jırlar. Sc:l&nilLtc lagiliz motörlu 
k.uvvetleri bulundu&u ve ha'fa 
hombarıfımaoları yUsUııdc&a fohr;n 
lıir huabt'yc döJ>d~u bal'luoia 
ltalyaolar tarafından yapılan ha• 

l.ıerler yalıındtr. 
Atina ; 20 ( A. A. ) - 'Yaı· 

nan resmi teblili : Mab<iaad mrv · 
zii faalin·t almııftur . 'Kulliyetli 
t sir ald;k. 'Muhim Oliktarda baeb 
malzemesi iltinam eftik. 

Atina j 20 [ J.. A. 1 - ~ti 
na ajaosınm bildirdi&ine ıöre • 
dun •Ht 13,30 da hava hblikeJi 
işareti verilmi~tir. Alarm 14,5 ea 
bitrniptir. 

9Fransadaki 
.., ._,,._u~·vazly.et 

Ptcteil , Ab .. n Jaz · 
Jiltitle . 1114*11evemette 

P.ETEN • b~V:td.: Mt1Ll\k~TI 

!:Bir .çok .,lrJmaelerin 
·fran11JJ •atandatlli'tn· 

,..dan i&kalı kaıaflqh 
>= 

Bay Lival 

Vichy : 20 ( A. A. ) - ltet• 

.............................................................. 
· HAF.'T ANIN SPOR TEMASLARI 

:Koş usa 
Sekiz .takım ıwasıneJa da futbol müaabakaJarı oldu 

Kır kotulanruruıiiçÜD~ plan 
~.s.q,ya ~u .. ,c;puar ııünü 
tt1•Pıtlml1 ~ ve~şu lllıUllafhaluyetlc 
~enrpiftir. KClfW!Jra ~ilınen 
önüPden \blflaeıwnı ve a fail ad· 
deyi. ıakiben ~cni . iaa.ycxadan, Şi· 
naJiJer fabrikası yanındaı rcçilerek 

yüzme havuzu yakınandan tekrar as· 
fail yola çıkıldıktan sonra yeni Tica · 
ret mektebi önünde final yapalnuştır. 

Küçükler arasmda yıptlan 3500 "' 
metrelik koşuda birincifiti Milli 
~ensucat Gençlit Kulübünden Ha· 
san Erecekler alm1ştır. lkinc1 Ne· 
ldinı. ~unQliper!di;> Rekor 11,2,10. 

-Büyükler '8ruıildaki 6500 met· 
IJlılik.ıkotu ise cidden meraklı ıceç· 
llliftir. YoUann ..çamurlu ve ka,ran 
olması rekorlar üıer1nde yeni bir 

' netice almata imkln vesm .... e de 
umumiyet itibariyle koıu muvaffı· 
kıyetli ..olm&&ştur. Rekor :ı.2 dakika· 
dır. Birinci ve i~inci Milli Mensu· 

:.at GeeÇlik kulübünden Seyfi Ka
tan ve Yusuf Çakir"dır. O~ncü 
MuelHnt •Mekte'bihden Hasaıf Ere· 
cekler, dördüncü fdınan Vurdun· 
dan Ara_p Celil K~y, 4-tinci 
Toroa SefliOlik kulülı it tlen Naci 
KaJb&'br. 

Lik-.aı~arına daı.rdevam edil
mif, saharun çok ~u ve, ha
vanan l'Vrlrla ...olnaa11na rıtmen 
maçlar zevkle takib edilmiftir. 
Abnan .neticelere ıöre. Mtllr Men· 
ıucat takımı Ziraat lisesi takımanı 
7 - ı, Erkek liseıt Seyhan renç· 
lik kulübü takımını 2 - O, Muallim 
lim mektebi To1Vı ıeftçlik «ulübü 
takımını 6 - O ')'etlmiı.-ve idman 
yurdu Deminiporla 1 - ı bcra· 
bere kalmııtar. 

APRIKADI\ 

T obruk üstüne 
hava hücumu 

• 
l1111lllz hav•cıa.r1 Şarki 
lt.ly•n Atrlkaaın• da 
bUJUk akınlllr yaptı. 

• 
lngı'lizler dün 
Kasa.layı aldı 

Kahire : 20 (a.a) -Orta şark 
lnfiliz hava kuvvetleri teblili: 

17-18 ıon kinun gecesi tay· 
yarelerimiz Tobruk 'Üzerine bit hü
cum 'fapımtlardır. Petrol depolan 
civanıKia büyük bir yanrın çıkmıt. 
bir ltalyın bomltardunan tayyaresi 
düıürülmüıtür. Şarki Afrikada A.· 
sapta bir nakliye deposu üzerine 
tam isabetler kaydotunmuıtur. in· 
rUiz aomaliıinde HaPiuda yan· 
flDlar çabralmıftır. Aaaıara .üzerine 
~apılan hücum da muvaff akiyetle 
neticelenmiıtir. Bir avcı tayyarcmiı 
kaybolmuıtur. 

Londra : 20 ( a.a ) - lnriliz 
kuvvetleri burün Kasalayı almıı · 

hlrdır. 

,Şehr.ir.riizde dün ·llir 
zelzele kayde~Hldi 
Yer aarsıotası fi' altı redi -saniye de•am etti 

ra Cadde ortasında yol 
kesen bir soyguncu 

Atina : iO ( A. A. )- Atiaa 
ajanu , lnıili~ it.taları :.ile ıbir İn· 
giliz moU>tolu lnt•~•nıa Selaaiktc 
hulunduKu hakkıuda ltalyan pro
papnduı tarafından yapelan ba· 
beri kat\ sur.tte c.yalaWanlJifbr · 
Atioa ajaosı: '"Selinikts ~ç bir ln 
ıiliz asker! luıvveti yoktur ,, de· 
mrktedir, 

men tı.Ulii rdil~e ,pre .Mare· 

Duo saoaha a. ... ~, Adanada 
.bafif bir 13·er: ftl'ımtm olmu,tur . 
,Sabalalara erken kalkmak itiya· 
duada olan bir ÇC\k tebirliler bu 
selaeleyi ititmitlerdir . Dun teh· 
rimis Hava Raıat istasyenundan 
yaptı1tm1z talı\iUt ua buna teyid 
ctmi' "f'e 8arografuıı 6,40 ll:ı bi· 
ru iobiraf ı~stcrdili anlaplmı,tar. 
Adana Raaat istasyonunda sis· 

yer ı.uııntalın olmuıtur . Silifke 
müsteına .olmak üzere diıer 
yerlerde hiç bir zorar olmım1ttır. 

.. 

Bir bayanın üzerine atılarak zorla elinden 

çantasını aldı kaçtı; fakat ... 

Şclırtarizde dün enteresan bir 
mrlık vak"'.ası olmuştur. Bu hır· 

ıusılk w.ak'a111 hakkında kısaca iza· 
t veriyoru2.! 

Namtk km Leman Dinçer 
ında bir iDayan zabıtaza müra· 

aat ederek Tepcbağ mahallcsin-

en fcçcrktn meçhul bir şahıs 
ırafından içerisinde 15 lira ve bir 
ol..aaati bulunan . çantamnın elin· 

n aorta alındıQ'ını, bu meçhul 
hsın kim <Udutunu tanıma4ıtını 
cak ıörürsc te~his edcbilecctini 

söylemiştir. Zabıtaca derhal şehirde 
aramaya başlanılmış, gerek hüvi· 

yeti, gerek e,kali bilinmiyen bu 

meçhul yankesici meydana "Çtka· 
nlmııtm 

Sadullah oğlu Mehmet Kemal 
adını taşıyan hırsız suçunu itiraf 
etmiştir. Bir kaç gün önce. de 
Zehra Yetişen isminde diter bir 
bayanın elinden aynı .şekilde çan· 

tasını alan ,ahsın da Mehmet Ke· 
mal olduğu tesbit edilerek bazı 
delille birlikte adliyeye verilmiştir. 

İtalyan bab~ri Atmadan Buk· 
refC ıelınif alan bir yOku.n ifa• 
delerine dAyaomaktadır. " 

-
Mau~~a ~liz . 
hava faaliyeti 

l.ondra: 20 (a.a.) - Hıvı 
Neı.arcti tebliQ'i : 

Bugün ~eden ~nra ..,cı 

tayyarelerimiz Yınş il&criıi<IC1-bir 
düşman bombndınuan taYJallllini 
karşılamıştır ve Fransız sahiline 
doyru t.akip etnıitlcıdir. Avcıları

mız hiç bir kayıp kaydetmeden 
bu düşman t.syyarcsini dentıc- dü• 
ıürrnüılerdir. 

..-l Pebn ıL:\wal il~ıiil'Uf...UftUr . 
Bu fÖr.\o:.yıue 13 Uauaue11ıralde 
Ji..,,ab .. '8~dan . aoDl'akİ aui· 
tiıfllldttl..liriı -**u• k.aich.:mattır. 
GörUşme Alye eyaletinde bir t•· 
toda olımu,tur. Mulikattan sonra 
M~l lausasi trenle Vicby'ye , 
1-ial 9tomGLil ite l>•in clön· 
.IDllftUr , 

Londra: 20 ( A. A. ')- SUn• 
day TiımH •zetesinio diplo~tik 
m~iri PıHnı_. l"'Mi&..tıia" 

t.flik .,.. ııftladitl..nri ----·· 
denm ctti&i tu•İa olunabilir . 
lı••abıu~deıı , ka~• • ailııa· 

;•au...Hıu~undak.WtAl .... i~i1 • 
.... ai.>'• .kadar HWap&I• hlft!lfbr1 
\Hcbl;i&"'twleri , Fransaaıa do· 
nanmasaaın ye i49parat011lu&unaQ 
tam olarak muhafua halini her 
•aıatlıriıaden buyuk , bir tiddetlc 
,_,lb ...U-iyorlar. MM"epal Pe• 

'(.Mai•i ~u ~) 

• 1'!Plraf el•Mla&ından ulz.elenia 
şO\ll t:ijsbi~ -edilemcmi1tir . 

.J'aamio edi.ldilia• gire r feh· 
riıaıi~de:&bissedileD -rsmta 1 Şimal 
bö)lelellimi:ııdhlf'--lan oldukça 
iddetli bir..s9llİ,ılledea ileri gel· 

mektttair. 
Haber aldı&ımısa ıörc ubele 

'iifiıWr• ~ba;~ fasıla ile 
tldl.dtııf a dit ~eı..rif .-~tte dwy..._.,._. Hi9-.. •ar 1Yok· 

tar. 
->~•• 1 20 '~A )- Bu 

iılMlr..,.f 6,1Sıite 614GJuaıın· 
dı Abtakyı , SHıffce , K~ir , 
Ulukı... , ~c Antalyıdı hafif 

.,., •• ;ıı:ı;ı 
lsweç bitar.aOaiı 

rStıWndlm : 20 ( A. A. )- İs· 
•Hç b~• •Mlft bi• autkwada, 
barb Ur.f111ada lneçiQ tam bita • 

,.ra(l.ı&ını bir kere daha tcyid et· 
mit ve huktmctin harici ıiyaıe• 
tini ~iı11tdiy• ka.tar takib eluaan 

_,.elda dinmeden deıram eyle4ii1ini 
ıbildirmif tir • 

~anan itgal .....,.f, 
Vifi : 20 ~ Aı A. ) - Mtata· 

rekc f&rh •11Cibiace Franınz...bU· 
.klaetioin deruhte el'ili Alman 
İfg•l kuvvetlerinin mUl"afuu te· 
min makıadiyle p....,.,z benka· 
sının devlate 'Nliiti av•• mik.· 
janaıır 8l.~/IOO f~ çı· 
kar,1lma11 haklunıdaki kaııua taı· 
vip l>dilmiftİr • 



Sayfa 2 TÜRKSÔZÜ 
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DÖRTYOL MEKTUBU 

Oörtyolda 
çalışmalar 

Portakalcıhk ve 
Belediye faaliyetleri 

HARP iKTiSADI 

Müstemlekeler 
ve Almanya 

Son senelerde · gni alınma <>ını 1 
artık bir şeref değil, hayal mccıe· 

lesi olarak ileri süren Almanya'nın ' 

_ ı . zaı nas :as : s & 

lK TlSAOl BAHİSLER 

ihracat 
vııziyetimlz 
ıc:::;J u hafta içinde ihucat 
~ maddel,. rioıizin veziye 

tind~n bahıederkf'n , 

Evlenecek 
Verilecek 

21 ikinci 

v 

Gençl :: 
Rapor~ :~·k· 

Dörtyol : 20 (Türksöıii tnu eski müst~mlekelerinde - n~şrc t· I 
haoiı inden) Dörtyol, memlc: . tikleri Etiid ve adetlerden istif nele 1 
k e timiıin en mühi ••ı bir narerıci· ederek -Kısa bir gezinti yap:ılım: J 
ye bö!icsi olmak gibi bunlardan Almanya'rıın t-n geniş oıraıiye 

tinin salıib olduiu elmas maden· 
lcrinin mühim bir kısmı bu eski 
Alman müstemlekesi dahilinde bu
lunmaktadır. Mezkur şirketin 1937 
dt:kı umumi istıhsalalı ( 196,800 ) 
kırattır . 

iene tütün mr.vzuuna dev.-m C't 

meyi faydalı bulu)·oruz. Bu hafta 
için if', yalmz hir Türk firması 

tarafından lngiltereye 770 bin 
liralık tütün f·?ndtrilmİştir. 

Bundan başka en miihiın ve: 
nadir cevherlerden olan vaııadium Bundan ba~ka Almanyaya 

Sıhhat Vekaleti Bu Mesele Üzerinde Hass 

Gösterilmesini ! avsiye Ediyor 

çok daha üıtün yr. müstuna bir sahip kolonnsi Kenya'nın cenuhu-
na düşen şnrki Mrika kısmıdır. 

me \ki ve f'hemmiycte maliktir. { 9 ) milyon insanı yaşatan hıı 
Kıızada mevcut 450,000 narer.ci ülkenin birinci umumt harbi müte· ı 
ye : ğacından senede \'ISltİ ola akib taksimde 950,000 :kilometre· 
rakS0,000,000 adet mahsul a lınır.! si~i _teşkil. eden Tanzanika ~ısmı, j 

Son aylarda muz rstih!llalitı buyuk Brılanyaya, (54,000) ~ılom e t · ı 
ela mahsus dt'recede artmı$hr. reside (4) milyon nüfusiyle- ki Af-
Hcr yıl takriben bin sa ı kımdan rika'nın en kalabalık yeridir- Hel· I 

çika Kongusuna terkedilmişti. ı 
fazla ( l 0,000 kilo) muz elde e- Tanıanika mıntıkasında halen 
dıldığinı söylem ek bu sözü teyi- (9000) Avrupalı mütemekkin olup, 
de kifidır, sanırız Kıep fuıt de. bunun (3000) i Almandır. Harpten 
nılen, vitamini mebıul narenciye 1 evvel bu mikdar {4, 107) imiş! Ev
f asılcsindt n olen mry\'rdc rağbet l velce kauçuk ihracatı esas ihraç ı 

.. ı . t · t'h 
1 

• b t' _ ,. metaı telakki edilirken bugün ilı· !' 
gorınc" e ve ıs ı sa nıs e ı mu-• racatın ( %40 ını ) keten, kenevir I 
t r ıııao ı olarak yükselmektedir. l teşkil etmektedir. 

Kazanın meıkezi o!an Dört· i Maden ihracatında attın ön sa· 
zola , nııdık l u 'unduğu sayıa•7. ta 1 fı almakta ve umumi ihracatının 
biat güze!ı ik l eri ka rşısında, ikinci ( ~'• 10 unu) teşkil etmektedir. En 
t> İr Yalovcj dtmemt'k kabıl de mühim altın sahası Viktorya gölü-
ği lılır . .Sırt lardan al cıla, al ala nün şarkında Musama mevkiinde 

.. . ç ç ve Selenke de çıkmaktadır. 
d.uz ovaya ın~ n ve 90,~00 neren fngiliz mandası altındaki ara-
cıy e ağacı arasında sahıle doğru ziden 1937 senesinde ' (3.000) kilo 
uzanan bu ıiı in şehrin f'fi ancak altın istihııal edilmiştir. Bundan 
Yalova olabilir. Onun içindir kı, başka pamuk, kahve ve nebnti 
Dörtyob her gelen buradan ay· yaklar ihraç metaları arasındadır. 
ıı lmamak burada y"rle ek . Deri ve havan postları istihsali de 

' ' ' şm ar · t'kb 1 b- -k b. · k. f -
d f 

. . .. ıs ı a en uyu ır ın rşa gos· 
zusun an ne s nı azade kılamaz. termes· ·ht" ı d h'I' d d ' r ı ı ıma a ı ın e ır. an· 

Kasabad::t son nüfus sayımı ıanika'nın 1912 de umumi ihraca· 
na göre 5728 vatan.faş yaşamak ı tı 1.570,000 lngiliz lirası kıymetin· 

ta, 785 ev, 157 dükkan, 3otel, 2 de iken 1937 de 4.969.44'2 sterline 
hau, 6 a-azino, 3 lokanta ve mı f baliğ' olmuştur. 
kine ile müteharrik üç fu1Un bu Belçika Ksngosuna iltihak e
lunmakta ve 27 rad> 0 işlemek- I dilen Ruanda - Urandı'<le başlıca 

ihraç ~mtia!'>ı deri ve pamuktur. 
tedir . 17 kilometre mesafeden ; 

1 
Almar.ya'nın bu eski müstenı· . 

gelmekte ve kasabanın dışından lekesinden 1936 senesinde: f 
itibaren beton kanal ve demir 

1

J Mark kıymetinde Ton j 
borulara intikal eyl•mtkte olan 3.500,000 ~890 keleıı kenevir ı 
içme suyu gayet sıhhi ve şerbe l 554 000 591 kahve 
son derece salihtir ı 241 .OOO 231 pamuk ı 

31.000 183 nebati yağ 
12 sencdenberı Dört}o un lttial etmiştir. 

kıymetli ve gayretli münevveri 1 ( 835,000 ) kilometre murah-
Ba y Tah~in Ünelin riyueti al· baı olan cerıubıı garbi Afrika Al- l 
lın Ja çalışan ve hütçt'sİni 22,000 , man müstemlekesi Afrika cenubu 1 

lir .ıya ula~t ran belediye; anıcıd-' ittihadına ilhak edilmiştir. Ru nıın-
dderi t ınzim , İsta ~1onla şehir takanın umumi nüfusu 220,000 1 

ar sında güzel bir şoııe inşa , olup ( 35,000 ) ini hariçten gdcn· 
kasa b ve sebzecileri satınaldığı ler teşkil etmektedir . Bunun da 

( 12,000, ) ni Alman olduğu iydicı 
24 dükkanlı hususi bir çaışıdı edilmektedir . 
toplamak, modern bir otel , ı•· 
zino, lokaııh, park, Cümhuıiytt 
nıryd ııı , Belediye binası inşa 

ve t~sis P-)'ltmek ıibi çok fıy· 
dalı iıler görmüştü r . 

Son iki scnedcnbt.ri kıza 

k cı ymakamhğında l ulunmakta 
olan genç ve dC'ğcr li idareci Bay 
Şevket Eker , mütemadi g.ayrct 
ve hizmetleriyle kaı:aya yeni ve 

Cenubu i?&rbi Afı ikasının ik· ' 
limi bilhassa hayvan yetiştirnıeğ-e 

müsait olup ihracatınm ( 0/ı 60 ı ) 
canlı hayvan , deı i , yün ve tere· ] 
yaQ-dır . -

" Consolidated Diamond mi- 'I 
nes of south Vc~t Afrika ,, şirke· 

moclcm bir çehre vermeye mu-
voffak olmuştur. Merkt-zin fenni 

kmdeıunla hemhudut bulunan 
Payas da ayni şt-kilde, giizel ve 
a-eniş bir nahiyenin merkezidir. 

Bıy ş .. vht Eker in yüksek 
frragat rner jisi muhakkalc ki , 

mezbahasının temaml•nması , 
elektrık tuintmın müteahhide Dörtyola y11kın lir atide medc:rıi 
'h I · · )" h" h f bir çchrr. temin e.deccklir. Bunda 
ı a uı, ımar p anı ve şe ır ı· \ .. _ _ · . 

l ·ıtasının 94l f ı· t . . . bulun Doıtyollular tamarrnyle 
aa ıye senesı açına •• f"k . T k 

1 

ımıcJeni hır mıntakada bulunmak· muhtelif günlerde göndı:rilen tÜ· 
tadır,ki cenubi Afrika ve r~ru bu tünün mikdarı da 200 bin lira 
kıymetli cevherin başlıca müstah dan az drtildi. Sevkedilen tü-
sillcıidir . Aynca az miktarda ka- tünler c-vvtlr.~ stok olarak cld~ 
lay, bakır • volfram istih~nl edil· bulunan tütünler di. Stokları ne 
ın ek tedir. 

Uınumi harbi müteakip Afri- dcrtCt' dışarıya ıcvkctmek kabil 
karla eski Alman K:ımerıınıınd..ı n olursa, tütüh piyasasında da o 
Frnnsanın hissesine düşen sahn derecede fer ahlık jÖriilectktir. 
( 431 ,000 ) , Hritanya mandasına Bu itibarla tütür1 piyausrnı 
geçen .kısı:n <.la { 88,000 ) kilo· tanziııı etmek için, yrıine çare 
metre murahbaıdır. Bu ııııntnkanın şuduı: 
niif usn ( 8,3 ) milyon olup. yulnıı 
{ 3,000 ) .i Avrupalıdır. E•d.eki malları, aevketmek 

K aınenın'ıın esas istihsalah :d- için vasıtalar bulmak:.: Basra yo 
ı'ai mahsulata inhisar etmektedir . !undaki vagon adedini ihtiyaca 
'1912 de umumi ihracatının O/o GO göıe tanzim etmtk, mümkün ol· 
si kauçıık, 0 o 33 ü de lrnkao ve dutu kadar çok vagon bulmak 
nebati yaR"lardı · Son zamanlarda bütün münakale vasıtalarını, de 
ise kak<\O . • mul i hracatı mühim pohoda >atan tütünfeıin sevkine 
miktarda artnııslır . Vt'. Almanya 
muz istihlakinin nısfını Kamer un· tahsis etmf'k .. 
dan ithal etme~ tedir . Zirai ihra· Eğer tütün depolarını tahliye 
catı arasında nehai yağlar mühim edecek olursak, piyaaa yükselmiş 
yer tutmaktadır•. Ayrıca kahve , oiur. 
kereste ihracatiyle Koloninin şi- Hafı 8 içind~, tiftık ihracatı 
mal mıntakasında pamuk yet i ştir· d h 
meğc müsait arl\zi bulunma~ tadır. a aı crctli bir dcvrtye firmiıti. 

Kamerun'un maden istihsalatı En büyük alıcılınn basında Mı-
:ız ınikdarda kalay ve altından iba· carlar bulunmaktaydı. Diitr ta-
ret olup demir, manianez, boksit, "ftan lsvcçten tiftiklcre karşı 
volfrrım cevherlerine tesadüf edil· taleplu artmaktadır. lnıil i z ti 
ınektedir. cart't hir li~i tar af andan da 57 

Umumi hnrpten evel Afrika- bin balya tiftik alınacatından 
daki Alman kolonisinin bir nümu· balne<iilmt'ktedir. Fakat bütün 
nesi addedilen rogo'nun (52 ro11) b:.ı bd~pler kartısında tiftik 
kilometresi Fransız, (34.000) kil cı· j fi y~tları yükselmiştir. 
ıııetresi de Britanya mandası altına l , MütdNrik olanlt satılan mad 
girmiştir. Bir milyondan ibaret oları i 
umumi nüfusunun 500 ünii yaban- · Jder atasında taze ve kuru ha 
l'ılar teşkil etmektedir. Umumi ih· lık, yatlı tohumlar, kuıu mC"yva 
racatınııı 0:o50 si kakao olup 1937 lar bulunmaktadır. Bunludan 
de 17.000 ton olmuştur, ki ' ToiO· balık ihracatı en ziyade Roman 
nıııı Kamerun'la beraber kakao y3, Bulgıri~tanvr ıene Bu'ıı· 
istihsali (51.~00) tonu bulmakta, ristan vasitasiylcı: ltaıyayı yap.1· 
Almanyanın ise mezkur senede U· maktadır. 
mumi istihlaki 73.768 tondur. · 

Togo'da son senelerde mısır, 

pamıık ve koko yaQ-ı istihsallitı 
geniş mikyasta inkişaf etmiştir. 

Maden vaziyetine gelince, bu mem· 
!el.ette demir, krom, hoksit, altın 
yataklaı ına rastlanmışsa da lıenü:1. 
ihrncnt yapılmamıştır. 

Okyanusya kıtasındP., Avus· 
turalya adasının şimalinde bulunan 
Alnıanya'nın Yeni Kine müııtem
lekcsinin satıh nıesnhası 250.000 
kilometre mtfrabbaı olup nüfus bir 
buçuk milyon tahmin t'.dilıhtktedir. 
(5000) kadar olan Avrupalı sakin 
terinin ( t300) ü lna-iliz vı (-440) t 

Almandır. lstihsalAb son senelerde 
pek mühim mikdarda artmış, 1907 
de 97 563 lngiliz lirası kıymetinde 
olan umumi ihracatı 1936 da 
2.573.251 sterline çıkmıştır. ihraç 
metalrırının başında 1926 senesin· 
denbcri ehemmiyet kesbeden altın 

istihsal5tı gelir. l 9J6 senesindeki 
altın islih~ali 300.0CO ni bulmuş 

umumi ihracatının üçte ikisini te
min etmiştir. Almanya her sene 
yeni Kine'den 100.000 sterlinlik bir 

ithalat yapmaktadır. 
Büyük Okyanus' ta, Yeni Kale· 

donya ve F'iji adasının şimali Şar
kisinde bulunan baO)ıca Upolu ve 
Sa\'aii adalarından müteşekkil Sa
moa nıüstemlekesinin sahası 3.000 
kilometre murabbaıdır. 52.000 ki 
şiden ibaret olan sekene.sinin 400 ü 
Avrupalıdır. Takriben 300.000 lıı· 1 
g-iliz liralık olan senelik ihracı.tını 1 
zirat mahsuller teşkil eder. Hfüen 
Yeni Zelanda mandasına tibidir. 

Yeni Kine'nin fimali ~rki in· 
de Naura adası 20 kilometr~lik 

arazis·, 3.200 mukimleriyle Almıın
ya'nın terkettifi en küçük nıüs· 
temlckedir. Hilen Büyük Britan
ya'ya batlanan bu adada 100 mil· 
yon ton bir cevher mevcudu tah
min edilen çok ıenrin bir fo)f at 
madeni vardır. Senelik ihracatı 

1907 de 11.630 ton iken buiÜn 
yuvarlak hesap 750.000 ton cev· 
her scvkiyatı yapabilmektedir. 

işte Almanya'nın ha.'lrelle an· 
dıQ'ı eski müstemlekelerinin kısa 

bilançosu 1.. 
P 1 

muttc ı tır. o soy 
alınması , Efzin ve ayas nahi· 
y~ leriniwve ~~ok kö~erin ye~ 1 ~~~~·~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 

- -- ---=--=---

Sıhhat ve içtimai Muavtnd 
V, kaletinin yaptığı tetkiklNde 
ıumi ve hu~usi bazı doktorlar 
tarafından ~vlf'necrk namzetlert: 
sıhhıt raporu v~rılirken, bu ra 
porlarm çok dda namzetlerin 
muıycn~ltri yapılmadan tanıim 

edilmekte oldutu anlaşılmıştır. 

Hall:uki, evlenmeden t'\·v ~ I 

nımzetleıin mt'cburi mu'lyencyc 
tibi tutu'malarındıı o~vldçe 

gözetıl< n gaye, hastalıklı aile 
:teşekkülüne mani olmak ve 11· 

kımızın satlıtını korumaktır. 
Yeni kurulacak aile bünye· 

(erinin ve dolayısiyl~ bunların 
bir araya a-elmc,inden trşckkül 
eden milli var lıtımııın aatlamh
ğ ını temine çahş·nak, Devletimi· 
ıin uas vaz'ftlerinden biridir. 

Bu hususta Sıhbı.t Vekile 
tinden dün Vilayetimize gelen 
bir hmimdt : .. Mıl ıi sAt 1ı~ımiz 
bakımından takip edilen ve ta
hakkuku için çalışılan ciddi bir 
maksada karşı görülen liübali 

vıziyrtlerin sebr p olacatı ff na 
!akların ,ıhıılara inh;sar etmiye 
ccti, bu işt~ neslimizle alile alı 
bir sıhhat meselesinin mevzuu· 
bahis olduiu ehemmiyetle göz· 
önünde tutulmalıdır. Bu İşte sr • 
lihiyet sahibi mcmuı !arımız ta· 

rafından kanun ve nizamname 
hükümlerinin bihakkın yerine 
a-dirilmeml'ıi yalnız biı i<abahat 
olarak detll, aile bünyuini ol· 
duğu kadar milletimiıın .sıhhi 
selametine karş ı c·zayı müst"I 
zim bir ihm1l mahıyetind~ tav· 

sif edilir ,, 

Vekalet. muaycnelcıi yapı l. 
madıkça cvlenfcck oıtmzctlt:rc 
rapor ... erilmemrsi, aksi hartk'"
ti sabit olanların hakkınc.b iıe 
vaıift$İni ve ı1elihiyctini su~isti
mal rttikleri kabul Cltilerek 
hakların1a kınuni takibat yapı 
Jaca~ı hildir ilmt'ktedir. 

Bir fabrikadan 
a~ ınlan çovallar 

Cumburiyd fabrika11 ıfçile 
rinden Cuma o~lu Mt'hmct Şıt· 
hin fabtikadan 40 çuval çaldıtı 
anlatılarak yakalanmııtır. ~u 
hırsızlık çuvalları utın aldıkları 
yapı l an tahkikatla meydana çı 
kan Mühittin G !m ,.e Ahmed 
Çılrşkan da derdest 'dilerek çu· 

. vallıı lı birlikte adliyl'ye sevke· 

dilmiılerdir . 

ve güzel eserlere kavuşması bu 
tarihe rastlar , Belediyeler ban. 
kasından i ,tikraz olunan 28,000 
lira ile inta•h tamamlanacak 
olan d c:ktrik tuiıatı umumi ah
val dolayısiyle muvalckatt-n dur· 
duru'muş ve buna mukabil ka 
sabanın tenviri İşine hususi bir 

•• 
Oteki d~nya için pasaport 

• 

P amuk aııran iıçi 

Mehmcd ozlu V chib Oztürk 
adında hir İ$Çİ çalıştıtı Kalıt · 
otlu f .abrikasından on kilo p•· 

1 

muk ; ıırdı2ından yakalınarak 
• adliyeye vtrilmi,tir. 

ehemmiyet verilmiştir. 

Maker:lonyah Büyük isken 
der in Darayı matlup eylediA'i 
tarihi 1:-us şehrinin huabderi 
drafmda kurulan Erzin , 4000 
nüfu9f u , güzel ve oldukça ma
mur bir nahiye merkezidir . Is-

Dublin'den bildirildiğine iÖre, lrlaııtJa'da Li
ford'da nrkeolojlar, yaptıkları araştırma neticesin
de bir papazın mı:zarında cennete 2'İlmcsi için hir 
pasaport bulmuşlardır. 

Pasaport, Liford piskoposluğıından Patl{ek is
minde bir papaza verilmiştir. Papazın doğruca cen· 
nete gitmesi için pasaport yanına, mezarına kon· 
muştur. Kırmızı mumla mühürlenmiş olan bu pasa· 
porttı, cennetin ı· ıtpıcısı olaıı Sen Pieı re'e şoyle 

hitap edilmittir : 
•1Patg-ek'in, Allahın doğ'ru ve sadık kulu oldu· 

ğ'uıın şehadet ederiz. Biı, onu iÜnahlarındın te
mizledik. Onu, dotruca cennete ~önderrneniıi rica 
ecleriz.,, 

Pasaport bundan tam 600 sene evvel çıkarıl· 

mı~lır. Taı ihi : 13 baıiraıı .l'.'4 t dir. "Cennet için 
µ:ısapoı t,. tıAleıı Dublin ınüıesinc vcı ilmi~tir. 

Ziraat teknik mekte
bine ah nan talebe 

Ôtrenditimize a-öre Ziraat 
ve ilet makineleri ihtisas mck
tebi~e bu yıl 30 talebe alınmti· 
tır. Bu ıurttlc mtktebin umumi 
talehc ka<lruau altmııa yüksel· 

mittir. 

----- ~----./ Tev 

istimlak iş Ti 

istimlak mu~ınelclerİ t hı 
da buj'Ün nıni ve tatbık 
m~kte olan uıul !er 1295 
kararname hükiinılc:rine 

etmrktedir. Rı7. 

Bundan 60 ~r-ne • t'IJ 
adilmit olan bu kararı' 
şüphesi z tadilt• muhtaç - Cü 

G" rı vardır Bundan Leşk• u 
ipot(kli gayri mrnkulle~ 
likinc mÜtf'allik hususi Al 
küm de mt'vcu dr~ıldir. l)~ 

Maliye vrkaldi mılıi 
müdürlüğü bu vaziyeti ma 
alarak 1295 ,tarihli k•'' be 
· k 'ki · · 1 J kar nın e sı crını tam im 1111" dol 

sadiyle, iptidai huırlıkl.I t 1 
yeıinde hazı tetkiktt'fdt r~I 
maktadır. sa 

lstanbul gueteleıirıdl ıak 
Lir ııtimlik kanunu haıt~ f .. 
ta olduğuna dair intiı•' 
hıbC't lerin bundan aalıl 
anlaşılını,tır. 

Belediye mimart < 
~ten 

H•ltn açık bulunan vu 

aylık ücı etli şehrimiz beli. lll\I 

mimarlığına )'Ükıek nıiİ Al 
nuzdsn Bay Nihat Ur-' ye 

d 1 · t· i!'.b e ı mış ır . 

Adana Ziraat 
Şt>hrimiz Ziraat Li•t' ba. 

3t muıllimi B._y Osmıll •İn 
gün, Manisa bo ııc örne~ aa 

ii ziraat muallimlitine kal 

1 Vekaletine ~ t"yin r.diıı · 

j Çeltik ınütehassıl~n· 
1 lçeld~ki tedkik~le 
1 Mm;n : 2D ( Tiirk..ıİ ;; 

' 

habirindecı) - Bir, iki h ka 
beri vili yctimız kaıal,ıl •' 
çeltik aahalarını teftif J Jti 
Mut knıuı:ııJa kurulmalı'- 111 

çeltik fah· ikaıınıÖ mal.
hazır bu'uııan ccnub vilJf 
çeltik mütthıusısı B.a}' 

Onuk. ttfti,lerini bitirer~ 
ı im ize dönmüş ve lıur• 
Adanayı hartket dmİfi h 

Mersinde anaca' b 

delerin tamitİ 1 

Mersin : 20 (Türk.o' ~ 
habirindtn) -- Belcdif~ d 
c•ddelarin tamirine blf i 
tır. le 

Bozkurt caddesinin ti. 
bozdurulmak suretiyle 1 
ioı!lstnı m\it,.akip ayni C J 
müvazi Yo~urt Pazarı P'. 
Fabıikılar c4dcicsi ar'J 
kısmın tamir v~ ıslahııı' 
lanmııtır. 

Diter caddelerin Jı 
kıaımları pl'ydr.rpcy t• 
ıs ıah .-ctiltcrktır. 

Altan fiyatlat' 

lııa .. hnı : 20 (l"ürk1 
luHı indrn) - Altın j 
dün de 23ı4S lira idi . 
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21 ikinci Kinun 941 

Vilayet umumi 
meclisi içtimaı 

( Birinci sahifeden aı tıın ) 

ne seçilen Bayan Leman Sepici 
ve Bay Osman Altıkulaçtır. 

Ôlen aza arkadaıtarın hatıra· 
ıma hürmeten bir dakika ayakta· 
ıükUt edilmiştir. 

Diter maddeler de müzakere 
edildikten sonra encümen seçim· 

rine reçilmiı ve: 
M•llye encUmenlna: 
Fevzi Dural, Hilmi Çamurdan, 

Tevfik Yddınm, Süleyman Otuz 
Tiraje Yürekir 

Zlr•at encümenin•: 
Nuri Kaya, Leman Sepici, 

t lamdi Keskin, Leman Oinçel. 

N•fl• encUmenlne: 
Sabri Gül, Osman Burraz, 

Mehmet Eren, Nuri Şimıek, Ali 
Rıza inan 

M••rlf ve Sıhhat: 
Doktor Salim Serçe, Nevzad 

Güven, Osman Altıkulaç, Dede 
Güvel, Doktor Ali Naim. 

Dahlllye ecnUmenlne: 
lsmail Dallı, Sabri Dincer, 

Ahmet Yarpuzlu, Mehmet Keçiothı, 
Dede Gürsel scçilmi~lerdir. 

.• 

Türk .. Fransız·ticaret: 
paktı temdid edildi 
Temdld altı 
Müddeti sona en:n Türk·Fran· 

saz ticaret ve klirirg anlaşmasa 6 

ay. müddetle temdit edilmitlir. 

21-1-941 Salı 

8.00 Program, saat ayarı 
8.03 AJANS .. haberleri 
8. 18 Müzik : Hafif prognun 
8.45/ 

9.00 Ev kadını - Yemek 
12.30 Program, Saat ayarı 

12.33 Müıik : Türkçe plaklar 
12.50 AJANS habrrleri 

13.05 Miizik : Türkçe plaklar 
13.20/ 

14,00 Miiz k : Karışık program 
18.00 Program, saat ayaıı 
18.03 Müzik : Cazband 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

CINS1 
KiLO FIATJ 

En az 
K ~ 

E.n çok 
K. S 

'Ro't& 12 
Ma. p-·ıı-rl-csi-ı 47,20 50 
\fa;-ıciiıııT 1---'--....-ı-_::48=-=-=,1.,,..s--1 

· K'11pımalı 
,y_ Pam~ 40 
K l evland l ı--:6;-;:0-......-,ı --,6=-o-=,5..,,..0--ı 

Su.aın 

K.bugd~.r· -

iuk~~y To. 
· ;, yerli 
ATp<t -. 5,00 
Yııhtl . 

20 1 IV41 

- 27,50 
5 
4,5 

·5.675 
6,25 

Kambiyo ve pare 
_._ I~ liankasından aıınını~ır __ 

'"'"' 
Rayişmark 

l-~~~-~---1----
Frank (Franaız) 
Sterlin (İngiliz...;..) --•--5- 2 ı 

TORKSÔZU 

- İşarıyor 
Yülcsek tıhsil ıörmüı 

ıyı bir muhasebeci günün 
muıyytn saatleri için iş ar.
yor. 

Muha1cbtnin ~r şekil 

ve usuluna v:ıkıf ve her nevi 
müeıırsc ıı.uhasebuini idare 
edebilir. Şerait chvrndir. 
fünıöıünün (cnmi) rt'mzi 
ne tahriren mi.ırıcaat tdil 
meli. 4-4 G. 12596 

ilin 
Gaip Anahtar Kılıfı 

lçeıjsindc yedi Anahtar asılı 

zincirli Anahtar Kılıfını gaip 

ettim. 
Bulup fürk Sözü Matbaasını 

teılim edeni derhal memnun 

cdtcttimi ilin ederim. 

İlan 
Bir muhasebeci alına· 

cakhr . 

ASRİ SİNEMA 
d a 

SUVARE 

8.30 BU AKŞAM MATİNE 

2.30 
Yüzlerce sayın müşterilerinin alkışları içinde 

Pi ER RE ANNIE - - -RICHARD WILM VERNAY 

------:• ın yarattıkları ...... _______ __. 

TARAKANOVA 
Kadınlar Saltanatı 

DEVAM EDiYOR 
iLAVETEN: 

1 
iKi KAHKAHA 1 

_S_T_A_N_L_O_R_E_L_.. KRALI t-O-L-1V_E_R_H_A_R_D....,I,.... 

CİFTE . ' AVCILAR 
Bundan sonra muayyen içti · 

ai r\inleri pazartesi ve perşem
be günleri saat 15 de olmak üzre 
ararlaştmlmıştır. Meclisin içtimaı 
olayısile büyüklerimize taüm 

tel2nfları çnkilmesi de kararlaştı
nldıktan sonra pt-rşenbe günü 
•at 15 de loplanın ak üzere mü-

18.30 Konuşma (Çiftçi saati) 
18.45 Müzik : Çiftçi saati 
19.00 Müzik : Oda mtııiikisi 
19.30 Saat ayarı, AJANS 
19.45 Müzik : Fasıl heyeti 
20.15 . RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik : Koro 

36~6 ve 3659 sayılı k.nun· 

------·------ 1 lar ıümulüne gıren müeaaesat 
1 

ve dtvlet emmuriyetlrrinde bu 

Dolar (Amerika) l32 20 
Frank isvi c 

P~k Yak:nda - Pek .;akınd~ ·ı 
: 

CLAUDETTE COLBERT - GARY COOPER 
' 

zakerelere son verilmiştir. .. 

f"'ransadaki son 

vaziyet 

21.30 Konuşma (Aile tesislerinin 
içtimai ve hukuki mahiyeti) 

21.45 Müzik : Radyo orkestrası 
22.30 Saat ayan. AJANS 

ilan 
Seyhan Sulh Birinci 

Hukuk ınahkemesin

den: 

! SEKiZiNCİ \ 
~-...,.___,..,._,~,..__....__,~....,.,,__..-._.......__~_.......,,._~~-~--"""""'-..,,,.._....._..._ 1 

J Junmuı bir muhasebf ci alma· 
caktlf. Talibltrin duhıl Toprak 
Mıhsulleri Ofisi Adan• Aj~nsın• 
müracaı.dm.12639 8-12-14 

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

. 23100 Müzik : Cazband 
23.25/ 

( Birinci sl\bif ~den artan ) 23.30 Yarınki 

panış 

Proıram ve Ka-. No 941-167 

tenle l lrryo araıınJ:ı bir mulakat 
vulnıana dair şayialıtrt kaydeden 
mubarrir bu mUl,\ı..otın ' belki de 
Alnıaolara M.areşalııi ba:u vazi
yetler kar ısında ne gibi adamlar 
•tbirli&ioc müracaat e<lecegini pös· 
termekte oldugunu kaydediyor. 

Cenevre : 20 ( A. A. )- O. 
· li. bıldiriyor : Almanyadald 

arb c irlcrinc para -· d .1 . . . &on crı me• 
eıne ızın vc:rilmittir ·>o Ki . · ~ nunu-
•anıden ııonra postalar l 

al>ul edecektir. 
para arı 

, Cro~vre : 20 ( A. A. )- O . 
· B. bıldiriyor · \'.ıcL 'J l • il'\' en a ı· 

n haberlere ö • 1 re DıU!lteıulelı.e· 
erac Ve anayatan da 250 Fran 

aı.ı:, vahnda.,lıktan . '- t t·ı . d' r ı.aa t:l ı mı1· 

u '"· Naaırlar hntti hu kuarı 
•bul r.tmiıtir . 

. Anlıara : O ( Radyo gazete· · 
ıdco ) \ ' · ı - rr ı "" " Lir babere 

Öre Peten ""J Lav:ı lla l.ııarıf• 
ıptw • 

Mersio belediye reisi 
Ankaraya gitti 

1 
1 

1 
:ı 

1 

Mcraio : 20 (Tüı ksözü mu· 1
: 

ha.birindrn) - Belediye reiıi 
Mıthıt Torotlu ıehrimiıe •it 

• bazı işlerin takip ve intacı için 
1 S &'Ün kalmak üzre buıün An 
IE araya ha ı ekct ctmiıtir. Mitbat 
Torotlu'nun gaybubeti unasın· 1 

da Belediye Dıimi Encümeni 
iıasından B. Enver Germen :• 
kendisine vekalet edecektir. ı 1 

.. 

Nöbetçi Eczane 

M. Rif at Eczanesi 

K•I• Kapuaund• 

Çocuk insanlann çiçe~idir. Se· 
viniz okşayanı:>: fakat öpmryin!z 

Adanadı fabrikatöt Hıaan 

Atıl veki ı i •vulcıt Abdullah 

Hilmi Türkucu tlrafaadın Ada· 
uda ocak mahall-.de ......_i 
Öcalan aleyhine ıçtıit ılıcak 

davasında : Müddtialeyh Azmi 

nin mıh~lli ikametrihı meçhul 

oldutundın ilin~n teblitat y•· 

pılrnesına karar verilmit ve 10/ 

21941 gününe muhakeme hlilc 

edılmiıtir. Muayyrn pnde mah· 

kc ııede hazır bulunmadıtı tak

di, dc muhakemenin riyabınd• 

yıpılaca~ı ilin o'upur 

çoi-:uw Eelrgeme Kurmu 
Genel Merkezi 

Her 
Asfalt 

Akşam · 

Caddede 

12649 

ÇAGLAYAN Salonunda 

Tamamen yeni kadro 
lstanbulun en güzide san'atkirlan 

Okuyucu bayan Altınay - Varyete san'at· 
karları bayan Sevim - Süreyya - Cemile 

Sabahat - Leyli. Çift yıldızlar 

1 12626 S-5 . .......__. ........... 

8 Şubatta 
Halkevi salonlarında 

Senelik 
Kızılay balosu 

Davetiyeler Kızılay Merkc~ 
zinde de satılmaktadır. 

12647 19,21,23,25,27 

ilin 
Belediye riyasetinden : 
( Ölçü salıiplerinin nazarı dikkatine ) 

Srnelik muayeneleri 941 yıh içinde )'ıpttacık olan ölçü ve tartı 
iletlcr

0

inin nev'i ve miktarı l,-l-941 · tarihinden 31-1-941 pnü 
akfamına kadar bir btyınname il" belediy~ ayar memurlutuna 
bildirilerek muka&ilinde ( Muayene müracaıt kltldı) allnm ... mrc
buri oldutu ve hu müd~et zarfında müracaat etraiyenler baklı1odı 
kanua.i muamele yapılacatı ölçü aahiplerine bildirilir. 

12603 25-20 

---
Vurddaş !. 

Hava kurumuna aza ol 

Mürettip alacağız 
Matbaamızm gazete lamun

da çalıımak üzerebir mürettibe 

ibtiy•ç vardır. ldarebanemiıe 
müracaatları. 

y 

ıı 

1 L D 

Zarif Ev 

1 z Möble Evi 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

• 

Eşyaları ıı 
Mutedil Fiyatlar 

Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımları, maroken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

VILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Y apıhr 

Taşradan Sipariş Kabul Edilir 
ADRES : Adana Abidinpap Caddeti Vakıflar Apartmanı Albnda "YILDIZ,, Moble Evi 

12546 



__ ıdro ma~k 

jmja dır 
1 1 

:Asıl-mesele satıl~~ radyôla
etmektir 

R~Y.O ,n, ·~ fA•Yi r~~oyu ~ ~ijtıyor]ım ' 
diyen kimseden değil, size en iyi şervjsi 

temin ~ym~ ~iyen müe~eseden alınız. 

n~ · i r ;ile en iyi 
ser-Yistheraher .b lacağınırı n 

ş dur •• muessese -- . 

Muharrem Hilmi REMO 

:M~~•ki• 
. lerı 

Düşünelim! 

bft&Dl#i 1 

~bidin~CLCaddesi~o._ • li,2 ~!:!f L&tm.o - Adl\na - J elefon:s l l~ 

Vurtldaş!_ 

KıZll • . ·üy&ol 

Ü'R K z 

- - - - ·- -- , - ---r---- -· -

KitM>, '.&Rl"1ill! ıllll@iSI , ilet, Afi1t Plin Ha-
• lılerini-Türkiyede ~r.naası: rİtfı 

!!!!!!-mevcut 
de tab ... 

.bet ~d~~ d 

em·z, ;t., · 
... -~-litha · . de Y. p r. · · 

···~···~,·~·~.!!••••········~··~~~··--··~···········..I Kadastro M~rlüğünden : 
T 'd e T 

0

tijkıul.e"' i f 
bu: KCX*vtzir niah l tier~i '".Jli:J .mf·_, saıııam 
4- 2 - tıri ın en iti ren komiıJClll& banuf tetltiklerintt 

r r) ~-

lflanıcatındın ba mahallede pJfİmenkull ltiafunanlarm mGlki-

eti baklanda malüm'' Yf'~ Yf ev\Aln .ıaüıbite ibra7 ~elde· 
tin mezkur tarihten .itib.rea lcoaı'8Jon11JDUza n9racaat etmelert 

p6t3 No.Jy ~ou,n ii nci .wlni•A.'9kr•• ve aiı.,..ame
finin 18 iad maddeli mucibince ilin olunur. 12650 

. . 

Balta 

Mustafa Rifat ~~~ahan~ i üatündelcj 
, ,.. T -r:~ 'ftttf.Ö ı t ,~yJi 

Muayeaehane ·11de li~ l ~ ~ •.• 

-

• 
ES.liR: 

.lÇildtl< . uaıtr df :t:la~.-aıı 

·t ~ ~I . . 

~ lJ\r~-~11ti6 e · P l 'i n ı 

K ~ Ş-1 DfK L B R : 

, •;Ja.ı~, 2 .. ~yı-, ı~ ~.i· 
J.ui~letillfle yapıt .... 

;-9+ 1 · l "-R ~it YtE l.i.&~ 1 
1 Adet 2000 Lipbk - ip Lira 
a ,, i808 .. :wM>O " 

, .. e " 750 · ., - ı.poo ,, 
• .. oOOt> " - a.ooo ,, 
8 •• 860 " . ..r- ....., '' 

... ~- """ .... - Ja.AQO " 
10 " ~ " .::- • ol.QOO •• * .. • " .~ ,A,.000 

Kurulu• lflrJt!I.; ,..,. 

-5ermayeai : -~ TAt1' Lir•• 
..Ş.be ..ft...... a&,di ; .'65 

]Mai ve ticari aa. "vi banka muamelrl•rİ 

Para biriktireAlere 28.800 lira 
ikramiwa veriyor 

,,.,, ~'f•Dd• y111bat1h \'e ihbatilZ tasarruf hePplar 
ea aı 50 liru btaluaanlar~ ••ede A .defa ç~lemık 

. kur'• ile qatldaki pl6na rr• ., ...... Mtıtı~. 

. .. 

4 Adr.t 1000 Linblc 4UOO ıLinı 
.... ~"" ~000 ... " '4141 ,, .. 

" .. 250 .. 1080 " 

.~ ·: ~ : = : 
. .. .. 40 " Al889 " 
""" • .. 20 • .. .. 

ttlO Kr. - .. 


