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Telefon: :H3 -ADANA 

~----·-·--·-·-·---·-· 
Milli Şefimizin yapaca
ğı yurd içi seyaha tı 

Ankara : 8 (l·Iu~usi mub.abi
rimizden) --· ,\lemleket içinde 
seyahate çıkacakları doğrudur. 

Ancak bunun bir maksada ma· 

1 tuf olduğu hakkında muhtelif 
J radyolar neşriyatı doğru değil

dir. 
'-

Alman propagandası 
VE 

sovyetler biz .. 
NEVZAD GÜVEN 

~ nkara radyosu dun. ögle neş · 
~ riyabnda 1 !itlerin gazetesi O 

l:m Fölkise Beobahter' in· ·r , 
Urk-Son·et mUnasebab'l3 ait bir 

habt:ri nak İetti. Bu habere göre. gu · 
la. 1 Urk-So,·yet hudutlarmda, yani 
D.fkasyada kar~ılıklı harp hazırlıkla

rı .Ynpılıvor ve iki taraf da mUtema · 
l\i\·cn hu~luda asker tah~id ediyormuş 
~ 11tı.dolu :ıjaılSl bu babdrin sıhhati hak 
•tıdnki fikrini açık bir surette ilan 
ti. Bizim hun:ı ilave edilecek uir 
tliınenıiz voktur. 

~ Yalnız . bir ınuddettenberi Alman 
'"0Pnğandac;ının Turk-Sov,·et mUna
cbcti"le ,ıkı c;ıkı\·a alak~dar oldu · 
.ırıu ~örUlmektedi;, 
~ Anupanın ~imalinde, Ye bilhas~a 
~altık deni:1inde buyük bir ilerileme 
areketine başlamış olan Savyet Rus

~aııın nziyeti hiç ~uphe yok ki, Al
i\n,,·nnın hosuna gidecek bir ,razi\•et 
e ~· ı . . 

hi gı dir. Başlangıçla, duşundugu mut. 
tj·ş bir girdaptan kurtulmak maksa· 
t·le \"C zoraki rız3 gösterdiği bu 

0
\\•et genişleme hareketinin Alman

\'~\ ı tda~a du~ıırdugu aşikardır· Ru~
nın gözUnU bu taraftan cenuba doğ. 

"tı d· Çevirmek tahakkukuna buyuk fe · 
<ıkarlıklar c;arfedilmesi lazım gelen 
u,.Uk bir emeldir. 

ti .Sov_yet Rusyanm şimalde işini bi
~ '"dıkten ~onra balkanlara döneceği 
c besarab,·a meselesini de hallederek 

'-1()1: • 

1 ı;nzl:1.ra doğru uzanmak emelinde bu 
llrıdu gu haberininde Göbbels'in pro· 
~ nada makinesinin mamulatından 

t •du:funa ~uphe yoktnr. Biraz .' uka-
•dn ·· l 1 · · ·b· Al S • -;oy eı ıgımı ~ gı ı manya, O\•· 

~t: Rus,·a Turkive mUna..,ebetlerinin 

1 Crginle;me-;ini ;emin edecek bu tun 
11<1)• 1 \·etlerden geri durm n.maktad il'. 

Bunun kuçnk bir misali: 
nun m:ıtbanmrza , Almaa sefilT't•t· 

~ ıtrıe inden dolu bir :r.ad geldi. Bu 

ır'"fın içinde İngiltere. Fransaaleyhinde 
~ok nıakalder. haberlerle beraber, bir 
rnvda adındaki buyuk Son·et "'aze · ti . ı . . o 

111n. stanbulda çıkan Tan gaZe(;.> • ln ~ 
nkkındnk; bir yazısı \'ardı. Turk-

t -
~ \ c çın·ril mis olan bu makalede 
t4 ' 
a Vdn, Tan'ın sovyet aleyhdarı yazı · 

11~1~ıı bahane ederek. Turk matbuatı 
ıı.ur 1ndn aµza gelmıyect'k buhtanlar 
a Urlcı• ~a\·urmnktadır . Soı· yet do-.t· 
~r ~ 

tı ı 1111 zın ı·e-.mi ılillc=rinden birisi olan 
ravd ' d l · l · tb a nın o..;t Jır mem eket ma u-

\~~ hakkında bu derece lıa) agı ve '>O· 

o. 2'1 kullanacagına bir turlu inanama 
.._ Gerisi üçünü Sayfada -

•• 

GÜNDELiK SIY ASİ GAZETE 5 Kuruş 

Sahip ve Başm-..ıharriri 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onbeşinci Yıl - Sayı : 4601 

9 K. Evvel 939 Cuınartesi 

Almanya'dan çıkaıı yalan haberler 

Türk sovvet sınırındagüya 
hazırlıklar yaprnış ! 

Anadolu Aj <l nsının 

Ankara : s L Anadolu ajans J -
Berlinde çıkan - Fölki~e Beobahter 
gazetesi Turkiye ve Sov_yetler hak 
kıdda bir yazı nesretmi~tir. Bu yazı · 1 

da, Kafkas cephesinde Turk kltaalı 
nırı arttırıldıgı. Sovyetler Birliğinin 

de mukabil tedbirler aldıgı yazıldık-

' tan S(lnra bu iki memlı:ket ara~ında· 
ki bir harbin zuhurunda, İngiltere bir 
Rus - Turk harbine iştirak ettiği 

taktirde eski Rlls - İngiliz mesele
sinin, yani llindistan meselesinin do 
ğabileceği ve bir Rus - Turk har
binde hutun \'akın şarkta bir hare· 
ket başgöstereceği knydedilmekteclir. 

Anadolu ·Ajansının notu: ne bi· 
"im tarafımızdan, ne de Son·etlcr 
tarafından böyle tedbirler alınmış 

olmadığını bilenler için, .:\iman gaze
teleri ve Alman radyoları nın \'erdıği 

bu haberlerin ne dereceye kadar doğ· 
ru olduğunu anlamak kola.'· olur. 
Londra bu habere ne diyor? 

Londrn : 8 (RaJ,,·o) - Xazi dip· 
lornasisi Sovyet emellerini başka ta· 
rafa tevcih etmek İstemektedir. Ş:>y

le bilinıneli ki Turkiye, ne /limanlar· 
la ve ne de So..,•yetlerle ;-eref~i;ı; bir 

pa:ı:arlığa girmek ııiyetiude değildir. 

Tuı·ki_yeııin siyaseti şerefli , dı:ğrıı . 
ve namusludur. Gerçi Turk Huku · 
meti Savyetlerle iyi mUnasebetleri 
idame ettirmek gayesindedir. Fakat 
icabe<lerse. b:hlike kar~;ısında hiç bir 
menfaatini de feJaya a-.la niyeti yok· 

tur , 

notu ve İngiliz matbuatının mütaleaları 

Sovyet-Fin 
çetin bir 

harbi çok 
safhada 

ltalyan pilotlarının 

giden ta yyarel~r yedi 
idaresinde Finland iyaya 

Sovyet tayyaresi düşürdü 

Londra: 8 (Radyo) - Alınan ma · 
Jümata göre, hava lşartlaıı dolayısHe 
Finlandiya ceph\:sinde faaliyet azal
miştır. Kar yağ'matadır. Ve bilhassa 
karanlık, askeri harekatı işl\al etmek
tedir. 

Ladoga gölünden şimal mıntaka

sına giden 700 800 kilometrelik saha
da Rus kuvvetleri bir birini kaybet-

mekte lir. Rııc; kuvvetleri Fin tuzak
laı 1ı1dr1 ağır zayiat ver.nektedir. Sa. 
lııllerde bahri fealiyet hiç mesabesin -
dedir. 

Londra: 8 (Radyo) - Sovyetler 
Finlanr1iya körfezinde Hogland ve 
diger iiç adadaya tamamile yerleşmiş• 

lerdir. Karada kızıl0rdu yalnız Pet

samoyu işgal etmiş ve Berniıe ileri 
har ek et göstermiştir. Askeri feal iyet 

- Gerisi altıncı sahifede -

faşist meclisi kararları ..................... 
İtalya gayri muhariplik vaziyetiude d evam edecek 
fa ka t lial ı<anlarda bır hareket olduğu taktirde !? 

Riiyü/,· F11çi\t mı·rlisi iı;tıma !JtıliııdP 

Balkanlarda zuhur edecek her han
ğ i bir hareket karşısında İtalya hü · 
kuıneti bu haı ekete lakayt kalamıya 

caktır. ı ı 

l "Göbels için ı 
çalıştım,, 

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

Nazi partisin ve Alman propaganda 
nezaretinin iç yüzünü, sırlarını mey 
dana koyan bu vesika 

ELl~ABET KNAUST 

ldında ~enç bir Almnn karJınrnın 

itıroflarıdır. 

• 

Bütiin Amerikayı hezecana düşüre11 
bu dükömanı tercüme ederek 

Bugünkü nushamızda: 
neşre başlıyor: 

Tı•rciimP cd~11 : 

NE. VZAD GÜVEN 

Roma : 8 (Radyo) - Dün saat 
10 da Romada içtima eden büy:.ik 
faşist meclisında hararetli müanka 
reler olmuş ve mühim kararlar alın 
mıştır bugün f ~şist meclıs toplantı 
sına dair bir resli tebliğ neşredil

miştir. Bu tebliğe göre. Avrupa an 
laşmazlığında bir yenilik olmadığın 
dan , İtalya gayri muharip vaziyetıni 
muhafazaya devam edecektir fakat 

Roına : $ Radyo) - Diinkü fa 1 

şist mec l ı s i nd ~ B ıv 1\1u o lini J ,5 saat 1------------
kon~şmıı~. hır r \"' e r ııı.ı ı ı.:ont Cıya- •••••• ••• •--
ııoda 2 saat 15 duk ika beyanatta bu 

1

J 

Junınuştur . 



2 Tiirksözü 9 Kanunuevvrl 39""""" 
----- --

ANKARA MEKTUBU \# ....................................... ~ ........................................ . 

Buğday koruma 1 Ô ~ 
~er~isinde değişiklik ~~~l~~~~~~~~~--a~~~~~~~~~·~' 

Ankara 8 (hususi} Büyük millet 
Meclisi encümeni, bugdayı koruma 
karşılığı vergisine ek oleın kanun 
Jayıhası üzerındeki tetkiklerini hitir· 
miştir. Layih<ının bu günlerde umumi 
heyeıte rnüzakeres•ne başlar.acaktır. 

Muharrik kuvveti· on beygir ka· 
dar (on dahiı) olan, t-lekli karataş 
değirmenlerinden sahipleri istediği 

taktirde bu değirmenlerin geçen yıl 
içindeki imalat ·ve kurul.u.şlarına gÖ· 
re iş kabiliyetleri ve eaı'\alinin vazi · 
yeti göz önüne alınarak maktuan ta, 
hakkuk ettirilıp tahsili maliye veka 
Jeti selabiyetli olacaktır. 

Maktu vergşnin matrahı, 2430 
sayılı :Canunun 21 inci maddesinde 
yazılı rf'sen tak· tir heyeti (tarafından 

trsbif o'unacaktır. Varidat dairderi bu 
matrah üzerinden buğdayı koruma 
vergisi kanunundaki nisbetler daire· 
sinde vergiyi tarh ve ihbarname ile 
mükellefe tebliğ :edecekll!rrlir. 

Resen takdir heyeti kararlarına 

ve tarh olunan vergiye karşı mukel
lefler tarafından veya varidat daire 
si namına yapılacak itiraz ve temyiz 
sebeplerinde muamele vı>rgisi kanu· 
nu hükümleri cari olacaktır. 

Tahakkuk eden vergiler aylık 

taksitlerle ve bir ayın vergisi ertesi 
ayın onbt-şİnci günü ak~amına ka· 
dar ödenrcekti•, Taksitlerini miadın· 
dd ödemi yenlerin vergisi yüzde on 
-omla tahsili emval kanununa göre 
alına<:cıktır. 

Maktuiyet usulüne tabi olmak 
istemiyen vey::ı bu usule tani ike~ 
bundan vaz g"çnıf'k İ5.Iİyen değir

menler, keyfiyeti takvim yılı başına 
kadar varıdat dairesine yazı ile bil 
dİrecekl~rdir. Bu takdirddalebin mü
sadıf olduğu mali yılı takip eden 
mali yıldan itibaren tal::bleri daire· 
sinde vergiye tabi tutulacaklardır. 

Şu kadar ki bir kere maktuiyet u· 
sulünü tercih edecekler, iki }il evvel 

bu usulden vazgeçemiyeceklerdir. 
Buğdayı koruma karşılığı vergisinde 
maktuiyet usulünü tercih etmişo· 

lanlar, muamele! vergisinde de ayni 
usulü tercih etmiş ofacaklardır· 

L n l'tLValları:kıır§ttrılamıcak.' 

Vergilerin mr:ktııan- alınacak de 
ğirmenlerden çıkarıhcak unlarında 

kurşunla mühürlenmesi ve m•k i)e tez 
keresiyle nakil mecburi olacaktır. 

Bu değirmenlerden un çıka·tmak is
tiyeııler varidat dairesine müracaatla 
çıkaracakları unların miktarına göre. 
parasız nakliye tezkeresi alacaklar
dır. Bu tezkerelerin bir parça~ıoı de 
ğirmenciye, bir parçasını muhafaza ı 
memuruna vererek çuvallarına kur· 
şun mühür koydurduktan '!Onra: ken· 

dilerine kalan üçüncü parça tezke
re ile unlarını nakledeceklerdir. Bu 
hükme riayet etmiyen değirmenci· 
lerle un sahipleri ve bu unları bile
rek nakleden,satan ve satın alanlar 
hakkında cezalar tatbik olunacaktır. 

Vergileri maktuan alınan değir 

• • Fakir halk ıçın 

evler inşası ucuz 1 

Borsada alım 
satım faaliyeti 

Vekalet vilayellen bu mevzua 
istedi 

i 
1 

l dair bazı malumat 
. i 

Dün aldığımız malumata göre, 
hükumtt, güzel bir teşebbüsü tatbik 
sahasına koyma faaliyetine geçmiş 

tır dava, her şehirde, her kasabada 
fakir ve orta halli halkı mesken sa· 
hibi yapmaktır yurddaki bütün şehir 
ve kasabalarda mevcud gayri sıhhi 

b - Merkez ve mülhakat, 
ve kasabalarda oturanlardan : 

h- 1 
şe ır 

1 - Aylık geliri kırk liraya ka 
dar olanlardan. 

2 - Aylık geliri 75 liraya kadar 
olan memur, amele, esnaf, işçi gibi 
aile miktarı ne kadardır ? 

Adana borsasında p:ımuk ve hd 
bubat alım satımı hararetli denecek 
bir şekilde devam etmektedir koı' 
9-9 25 den, makine parlağı 41 ku1 ııŞ 
tan, makine t!mizide 38 kuruş üze 
rioden müb;;ıyr a edilmektedir. klav· 
lrnt piyasası 50 kuruşu muhafat8 

etmektedir. Yerli tohumluk bugda· 
yı 4,25 den, arpa 3,30 dan, susa(J'ld• 
15 15,S den gitmektedir. 

Çiftçi elindeki pamuk mahsultl· 
nün üçte iki~inin satıldığı tahırıİll 
edilmektedir. 

ve teneke, tahta, saz gibi mad 1 
delerle yapılmış evlerin yerlerine 
sıhhi ve fenni temiz hinalar yapılma İ 
sı ve fakir halk için ucuz evler ma 
hailesi tesiri dahiliye vekaletince mü 
nasip görülmektedir. 

3 - Bir, iki, üç oda bir mutbak 
ve bir hamamı ihtiva edecek kerpiç 1 

karkir, ahşap evler vasati kaç liraya 1 

İnşa edilebilir ? 
Vekalet bütün vivayetlerden bu 

ma!Umatı topladıktan sonra inşa me 
selesine girişilecektir. Bu gibi mahallerde muayyen ha 1 

ddan aşağı aylık geliri bulunanlara 
1 

ucuz arsa vermek suretile bina yap ı 

maıarını kolaylaştırmak ıçin bir ka Defterdar ve mu
hasebe müdürleri 

nun layhası hazırlanm~kta olduğunu 

haber aldık. 

Vekalt't kanuna esas olmak üze 

Adana poli'.3 kursu 

Bundan birbuçuk ay evvel şeh 
rimiıdt! bir polis kursu açıld1~ırı1 

okuyucularımıza bildirmiştik şehri 
miz emniyet müdürlüğü dairesinde 
tahsis edilen bir kısımda faaliyette 
bulunan bu kursa 28 kişi iştirak et: 
miştir kursda tedrisata daha yed~ 
ay devam edilec~ktir kurs 939 · 9 
çalışmasını temmuzda b•tirecektir. 

1 emizle~en tohumlar 
Defterdar, mühasebe müdürü ve ııı 

miştir : mal müdürlerinin muvakkat veya da Bölgemizdeki jt!lektörlerle toh.ıl 
re vilayetimizden şu malumatı iste-

a - Şehir ve kasabalar civarın temizleme faaliyetine devam edıl:: 
d imi sur .. tte vazifeleri başından ay. .-

a boş araziyi satın almak, arazıyi ~ . . yor, fki ayda temizlenen tohum (1'1
1 

Parselere ayırmak, arsa haline getir rıldıklarında, vekaleten aynı vazıf_e 
1 • b' tarı 1,256,047 kıloyu bulmuştur. 

mek, m"ydan, yeşiılik, saha, yol ınek ı · yi görecek münasıp ır zatı taAyın • 
tek gibi yerlrr çıkarıldıktan sonra ı etmeleri ve bu zatın adının vt>kaleteıl llk tedrisal öğretmenleri 

. · · ·· , ı bildirilmesi maliye vekaletınderi şeh • 
arazının maııyet tıyatırıı arsaıara ta..: 

1 

. . . ~ _ . . . 1 yardım sandıg"' ı faaliyeti 
sim etmek ve maliyet fiyatı ile sat· rım1zdekı alakadarlara bıldırmıştır. 

mak ciheti düşünülmektedir bu bdle 1 1 Şehrimiz ilk okul yardım saııd; 
göre bir, iki, Üç, oda, bir mutba.: Vl! Ankaralı gençler ı ğı kongresi Gni ilk okulunda ~aP' 
bir miktar bahçeyi ihtiva edecek va mış ve sandığın faaliyeti gözd~n l~ 
sati maliyet fiyatı ne olabilir ? çlrilmiştir. Maarif Müdürü BaY t 

Dün geldiler; Adana genç- rem Gürsel bu toplantı>a riyase 

menlerden çıkarılacak unlara mah· 
sus nakliye tezkereleriyle başka de· 
ğirmenlerden çıkarılmış olan unların 
nakli yasak olacaktır. Bu ya'iağa 

karşı hareket eden un sahipleriyle 
bilerek nakleden, satan ve satın a· 
lanlar hakkında on beş günden üç 
aya kadar hapis ceza~ı tatbik ve 
Türk ceza kanununun 36 ıncı mad · 
desine göre unların müsaderesine 
hükmolunacaktır. 

Bu kanun meriyete girdiği tarih 
te 939 mail yılı vergisinin de mak
tuan alınmasını isteyip istemedıkle 
rini bildirmeleri, kanunun birinci 
maddesinde yazılı değirmenlere n· 
ridat dairesince tebliğ olunacaktır. 

Bu tebliğ tarihinden itibaren bir ay 
içinde maktuiyet usulünü tercih et· 
tiklerini yazı ile bildirenlerin vergi
leri, ihbarı takip eden ay baŞından 
muteber olmak üzere maktuan ta· 
hakkuk ettirilecektir. 

Umumi heyette bugünlerde mü
zakere edilecek layiha, neşri tari · 
hinden muteber olacaktır. 

leri tarafından karşılandı miştir. 

Ankara Galatasaray kulübü 
gençlerinin şehrimiz Seyhan spor ku 
lübü ve milll m'ensucat fabrikası ku 
lübü takımları ile iki maç yapmak 
üzere şehrimize geleceklerirıi yazmış 

tık. Ankaralı gençler, dünkü Ankara 
postasiyle Adana~ra gelmişler ve gar 
da Adana sporcu gençleri tarafın 

dan hararetle karşılanmışlardır. 

Gençler Egepalasda misafir edil 
mişlerdir. 

Galatasaray takımı ile Seyhan 
spor takımı maçı bugün öğleden 

sonra sa'lt 15 de şehrimiz stadında 
yapılacaktır ikinci maçta yarın öğle 
den sonra ayni takımla milli mensu 
cat fabrikası kulübü takımı ile ola
caktır. 

ŞEHİRDE HAVA 

Şahrimizde dün gökyüzü açık, 

hava hafif rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 20 deı eceye kadar yüksel 
miştir. 

Belediyeleri(\ tekaüd ..;e. 
memurlar kanun projeler• 

Dahiliye Vekaleti, belediy~ıer 
d. e 

için hazırlanan tekaüd ve bele ıY. 
1 k . 1 . .. inde memur arı anun proıe erı uzer i 

ki son etüdlerini yapmaktadır. ~e~ 
ve eski nizamname bugünkü ihtıY' 

11
• 

ca cevap verecek şekilde oımad 1f1 • 
dan Vekalet bu projeleri hazır1•1111~ 
tır. Yeni belediye memurları k811~ 
projesinde her belediyenin bün)'e bİ' 
göre teşkilatı gösterilmiştir. Ve 

1 
,1 

tün belediye memurlarının kadro 'k· 
bünyelerine gore yeknesak olac• 
tır. 

• 
YENi NEŞRiY AT 

Görüşler mecmuası 
Adana Halkevinin çıkarırı•~ 

olduğu Görüşler mecmuas111ıllk·de 
inci sayısı çok dolgun bir !e 

1 

intişllr etmiştir. Tevsi ye ederıZ· 

1 

ı 

• 
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alman propağandası 
VE 

Sovyetler biz • • 

f _o_u_D D _n_y_c§l_C::i _h_c§l_C::i _lb)_~-ır-o-~-ır-ü -ı 
L ~ 

{ Başmakaleden artan ) 

dık. Bu makalenin uvdurma değilse 
bile , Turkçe."e çevrilir.ken A11.karada· 
ki Alman sefaret hanesinde buyuk 
cle~i~ikliklere maruz kaldığı k:ınaatma 
\'ardık. Fakat velevki, Prav<la bu ka · 
dar çirkin bir yazıda yazmış olsa, 
bunun Turk gazetelerine yetiştirilme· 
si gibi bir işi Alman sefarethanesi 
niçın UslUne almıştır·~ İşte bizi du · 
~Undurmesi lazım gelen bil nokta .. 

İngiliz ha va hücumlarının 
1

Heligolantda ki tahribatı 
Balıklarımız 

amerikaya 1800 kiloluk 
ilk parti gönderildi 

Bu kuçuk hadi~ede bize isbat c· 

t:di ı·orki. Alman propagandası Turk
So\'yet Munasebatını bozmak için di
rı::ktif almı~tır. Ve bunun için de en 1 

ktıçuk sebeblt.'r ihmal edilmemektedir. 
Fakat hutı.ln bu foaliyetler ancak 

bi7.i unı~ık hulunmağa sevkedebilir. 
8i7., . uzun ınUzakeı·elcrden sonra 
Moskova'ıla bir anlasına\'a ,·arama 

• w 

llıh olmamız:ı. rağmen Sovyetlcde 
llıUnasebellerimiztle gerginliği doğura· 

c;ı,k hiç bir sebeb olmadığı kana<ıtın· 

dn."ız. Yirmi senedenberi devam eden 
knr~ılıklı duru~t hareket, ve iyi kom-
uluk duyguları iki memleket arasında 
n~wlardnnheri kökle~miş olan ananevi 
du~manlığı ya,•aş ya\·a~ ortadan kal• 
dırnrak .'·erine menfaat birliği ve ·iyi 
l\İvt'ttcn mllte"ltellid bir dostlıığu iknme 
tttigini zannetmekteyiz. Bizim Rus· 

.Yadan İ..;lcdigimiz birşe.v olmadığı ~i
bi onuncla bizden ne birşey istemeğe 
hrkkı ,.e nede nİ,\'eti olmadığım duşu· 
l\Uyoruz. 

Yok e~er. Sovn:t dostlarımız 
~'- -'"endilerinin de her .;en: kar..;ı ncf.et 
duydukları çarlık R~~yaıun ~ıcnıleke 
tiıniz hakkındaki emellt•rini tazelemek 
l\ıyt:tinde İicll'r, buna kar~ı .. özle Vt!· 

tılecek ~e\•abımız yoktur. Tarihin sc· 
'i kendilerine hata ettiklerini anlat
rrıaga kafi geldigi gibi, Turk'tııı \atan 
tııUdafaa-;ındaki kudretini hntırlama· 

lrırı ve bu~Unkll kudretli, ,. ahdetli 

Vaziyetine göz :ı.tmalnrı da yetişir .. 
h İz So,·yel do~t !arı mızın Tt1rkiye 'yi 
tıe bir y:ı.nınılan vurulmuş Polonya, 

tıı::dc hir avuç kahram'ln Finlandiya 
~ıbi görmi~ ecck kadaı· aklı selim ve 
1vi görüş ... ahibi biliyoruz. Bu zannı· 

tııızdn yanılmış olmamızda variddir. 

.F'akat şurasını scidcyelimki, hiç bir 
•htimale kal'~ı hazırlıksn olmadıgımız 
gibi, yuı·d nıudafaasında hiç bir mU· 
lneavizlt: boy ölçUşmektt:n çekinrni
\ecek l~adard:ı. kefülimize enıni_yeti

llıiz , ardır. ,\1amafih biz. Sov\"l'l 
Rus\'anın Turkivc hakkında \ıu kn:lnı· 
:\bl~ı.zca bir cı;ı;l he·.le,yeccgine inanma 
llınkta\'ız. Bi~e kar~ı olan dostlugu 

tll!gilsc hile aklı selimi hövlt: bir nin•t 
htslcnıesine mani teşkil ;der. Bu~ıın 
İçindirki. Alınan propagandasının Sov· 
et - Turk mUnasebctlerini lıulan· 

dırmnk için harcadığı emeğe acı.vo
l'uz. 

Nevzad GUven 

1-\skeri Heyetimiz memle 
ketimize döndü 

Londra : 8 (Radyo) - Türk 1 

A.sk"'ıi Heyeti Reısi General Uıba 1 

Yırı Reislığirıde Türkiyeye dönmüş 
tür, Urbay gazetecilere Türk - 1rı 
gılız dostluğ~ hakkında sitayışkar 
beyanatta bulunmuştur. 1 

Alman Tayyarelerinin İngiliz Sahille
rine yaptıkları akınlar püskürtüldü 

- ----

İstanbu 1 : 8 (Hususi) - Amı-ri
kalılar, tababette vitamn deni!en 
hayati cevherin çok kuvvetli olma
sından dolayı balıklarımızıtı ciğerle· 

rine istekli çıkmışlardır. Yapılan an· 
Londra : 8 (Radyo) - Alınan 1 

malumata göre. İngiliz tayyareleri· 
ninin Dleligoland deniz üsltı:rine yap. 1 

tıkları hücumlarda büyük tahribat 1 

olduğu anlaşılmaktadır. l 

Paris radyosunda 1 

Türkçe neşriyat 1 

laşma üzerine 18,000 kiloluk ilk 
parti hususi ter ti batla bazı rlanmış 

ve Amerikaya gönderilmiştir. 
Böylece hem memlekete para 

getiren yeni bir ihr;ıç maddesi bu . 

lımmuş oluyor, hem de şi-n<iiye ka · 
dar denize etılan balık ciğerleri mü
him bir İşe yaramış o'uyor. 

Londra : 8 (Radyo) - Alman 
tayyareleri bugün lngiliz sahillerine 
iki akın yapmışlar'dır, Bu akınlar 

lngiliz filoları ve dafi tayyaı e top· 
ları vasıtasiyle tard edilmiştir. 

Bazı Alman tayyarelerinin hasa
ra uğradığ'ı ve üslerine dönmedikleri 
anlaşılmıştır. 

Atinada gizli 
radyo bulundu 

Bir çok tevkif at 

Atina : 8 (Radyo) - Şehir ci
vaııoda, polis tarafından bir gizli 
radyo istasyonu olduğu anlaşılmış 

.ve bu gizli istasyon meydana çıka· 
rılmıştır. 

Polis hir çok kimseleri tevkif 
etmiştir. Bu istasyonun beynelmilel 
komünist teşkil3tına ıoensu p kim· 
seler tarafından işlenildiği de anla· 
şılmıştır. 

İngil tereye ısmarhy acağı
mız vapurlar hakkında 

tetkikler yapılıyor 

Ankara : 8 (Hususi) - İngilte
re'ye ısmarlayacotgımız vapurlar için 
açılmış olan ihale müddeti daha faz 
la talip temini maksadiyle bu ay 
başına kadar uzatılmıştı. Öğrendiği· 
mize göre bu hu!usta tanınmış lngi
liz firmaları tarafından Münakalat 
Vekaletine yapılmış olan teklıflerin 
bugünlerde tetkikine başlanacaktır. 

fngiltere'ye ısmarlıyacağımız bu 
vapurlar için İngiltere'nin bize aç· 
mış olduğu ilk krediden istifadt": o 
lunacaktır. Satın alınacak vapurlar, 
muhtelif tonajda olmak üzere 1 t 
vapurdur. 

Hükümetimize yapılmış olan tek
lifleı in Ankara veya Istanbul'da 
tetkik olunması da aı rıca tesbit e 
dilecektir. 

Avam kamarası hafi bir 
celse yapacak 

Londra : 8 (Radyo) - Avam 
kamarası 13 Karıunevvelde biitüo 
gün devam edecek sıkı bir celse 
ekdedecektir. 

Neşriyatı 

bir nutukla 
Albesart 

açtılar 

iSTiKLAL MARŞIMIZ ÇAL!NDI 

Prıris radyosu dün akşamdan 

itibaren Türkçe neşriyata başlamıştır 
neşriyat Fransa dahılive nrızırı Bay 
Alber Saronun bır nutku ile açılmış 

ve müteakiben Paris büyük elçimiz 
Behiç Erkin Türkiyeye hıtap ederek 
Alber Saronun nutkundaki Tür~ · Fran 
sız dostluğu hissiyatı lü;.erinde dur· 
muşlar ve Pcıristen Anarfoluya selam 
ve sevgı göndermişlerdir. Neşriyat 

Türk İstiklal marşı ile kaprnmıştır. 
Par is r .ıdyosundaki Tiirkç neşri ya 

tın başlaması Türk · Frrınsız dostluk 
bağının kuvvetlı misallarından biri da 
ha olmuştur. 

P..ır•s radyosu bundan böyle her 
gün saat 20.30 dd 3 :,35 kısa dalg..ıdan 
neşriyat yapacaktır. 

Sıhhat Veki\i bugün 
Elazığ yolunda 

Erzuru n : 8 (A. A.) - Sıhhat 

Vekili yarın Elaziğ~ hareket edecek 
tir . 

Bay l_iafenkonun 
beyanatı 

Bükreş : O (Radyo) - Gaf enko 
gazeteci ere beyanatta bulunarak, 
Bulgaristanın Bitaraflığından Roman 
yan.ın m~mnun kaldığını söylemiş ve 
Türkiyenin Balkanlardaki bir harbı 
önlemek için sarfettiği gayretlerden 
stayişl,. bahsetmiştir. 

TA YMİS GAZETESİNE GÖRE 

"Fon Papen Türkiyede 
nifak yapan alet,. 

Loııdra ; 8 (Radyo) - Taymis 
gazeteleri bugün bir yazısında Fon 
Papenin Türkiyedt! nifak saçan bir 
alet olduğundan bahsetmekte ve al 

man elçisinin entrikalarından bahset 
mektedir, · 

lngiliz ticareti tabii vaı.iye l 
ti!1i iktisdp etmıştir I 

Loodra : 8 (Radyo} - İngiliz 
ihracatı harptc-n t:"V\t: lki t;ıhii v..ıı.t 

yetİPİ alrn ı~tır. lngil 7. Tic.-ird Nawı 
buna da~r .t ugün birçok istalıstikler ı 
ne~retmıştır. 

Amerika kimyevi müstahzarat 
fabıibıları bu ciğerlerden bir takım 
cevhPrler çıkararak vitaminli ilaçlar 

, yapmaktadır. 

Ekrem König işi 

Ruhinin davasına Cu
martesi günü baıolacak 

Ankaıa, 8 - Ekrem Könir 
işinden ciolayı üç a;a mahkum edi· 
len Ruhi hakkındaki kararın temyiz
ce bozulduğu malumdur. Cumarte· 
~i günü bu dazaya yeniden bakıla

Ciik ve Temyizin nakz k~rarm~ u· 
yıılup uyulmaması hakkında karnr 
verilece ktır 

Bir Sovyet denizaltısı 

bir alman gemısıne 

tecavüz ·etti 
Londra : 8 (Radyo) - Alınan 

malumata göre, Alman bandıralı 

Olivya vapuru bugün Ballıkta bir 
Sovyet gemisinin tecavüzüne uğra· 

mıştır. 

Milletler 
azasını 

Cemiyeti 
tehdit 

Konsey bugün toplanıyor 

Cenevre : 8(Radyo) - Milletler 
1 Cemiyeti yarin (bı;güo) Cenevrede 

torlanacaktır. 
40 Alman ajanı gazeteci sıfatile 

Cenevreye gelmiştir. Bunlar küçük 
cievlet fer murahhaslannı tehdit et
mektedirler. 

uazetelerimiz dörder 
sayfaya ınecekler 

Ankara, 8 - Memleketımizde 

çıbın bütün gazetelerin dört sayfa 
çıkm~sı Ve! bunıın bit kanunla tes· 
hitı ıçin hazır !ıklar yapılmaktadır. 

lngiliz Kralı Fransada 
teftişlerde devam ediyor 

Paris : 8 (R~djo) - fngiliz Kra. 
lı garp cephcsınde İ ngi l iz kıta&lınt 
teftışe devem etmekttoir. 
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Bütün Amerikayı heyecana düşüren bir vesika! 
•----------------------------------·-------- • Ter<iimc cd rı 

Nevzad Güven • -

rv~ ........... ~.~ ............................................................................................................. < 
' t Nazilerin nasıl çalıştığım, hasımlarmı ortadan kaldırmak ! 
i için ne usuller takip ettiklerlnl bUtUn açıklığlyle ortaya ko- ! 
i yan bu şayanı dikkat vesikayı senelerce r..ıazl partisinde ve ! 
i propağanda nezaretinde mühim vazifelerle çalışmış oıan ve ! 
; sonra dan yapılan işlerden iğrenerek Amerlkaya kaçmış bu ! 
i lunan Ellzabet Knaust admda genç bir kadın vermektedir ! 
i Kendisi halls bir Alman ve eski olr Alman aifesfnln çocu. ! 
i ğu olan Ellzabet Knaust'm itirafları bilhassa il iman propagan. ~ 
i da nezaretinin sırlarım ifşa etmektedir. 1 
; Alman propaganda maklnasıntn nesıl ;,ıedlğlnl, yaian ve i 
i uydurma sanatlnda Göbeht'ln hayret verici maharetini anlatan i 
i bu vesfüayı tercümede biz de fayda bulduk i 

Nasıl Nazi oldum ? 
2 Temmuz ~1932 de ldı kı, 

Berllnde Nasyonaı - Sosya
list Partl•lne yazumıştım. AY
nt senenin birinci Teşrinin 
ikisinde ise faal aza olmu,tum 

M ensup olduğum yüksek bir 
memur ailesinden gtlir geti 

ren iki ev ve altı odalı bir apart 
mnn sahıbi olduğum için mali ba
kımdan tamamen ınüstakildim. Ba· 
ham, Ka) zerin nişan tevzii ne me · 
mur imperatorluk bürosunun şefi 

idi . 
Harpten evvel amcalarımdan iki. 

si Prus;a meclisinin muhafazakar 
azalarından ıdi . Amcazadelerimin 
ekserisi ise orduda ve donaumada 
..çalışıyorlaraı. 

Menşim, rıiçin Nazi partisine gir· 
di~imi ve sonradaıı da nasıl taham· 
mül ettiğimi izah eder. 

l<J32 Temmurnndan evvel Cum· 
huriyetin Maliye nezaretinde katip· 
dim. Sonra ölümüne kadar anneme 
bakmakla meşgul oldum. 

Annemin ölümünden sonra ha 
yatta kimsesi:ı: vr meşgalesiz kalmış. 
tım. 

.......... 
muş delikanlılardan mürekkep çete· 
ler sokaklaıı tutmuştu. Memltketin 
maruz kaldıgı bu bozgun karşısında 
derin bir hicap duyuyordum. Bır de· 
gişiklik olıııası lazımgeldı~ini ve Al· 
ma ı hayatında rıızam ve şeref n ia· 

desini temin edrcek kat'i hiı şe}in 
vukubulacağını his e iyordum. 

* 
{ ntıh ~p esnasında re) lerin tasoıfi 

ışı bt>ni cuhıırıyetin bütün sıya-
si partılerı şefleri!~ t<"masa gdırdi. 
O z man otuz brş parti ve ıdı. Sol· 
lara hiç bir mevliın yoktu. Sa~ par 
tilerindrn. benı :-n çok alakadar t>den 
Nasyonll - So yalıstler oldu . P.u 
parti rrıPnsupları h"r Ş"yden evvel 

f f dal idıler. 
Hıç bir şeyt' muktcııir olınayan 

" Nas1l Nazi oldum 

Nazilerden nasıl 

f . 7 ne ret ettım • ,, 

--------vazan~------

11 
EliZABET KNAUST 1 

1 

oian bir Nazi ço~ ciddi ve hürmete 
layık bir adamdı. Hiç tir halı ken· 
dısine şüpheyi davet edecek şekilde 
de~ildi O da benim git i düşünüı
ken, Alman milletinin arasındaki par· 
ti kavgalarının durdurulması, ve 
memleket dav darının belli için müş· 
terek bir hamlenin yapılması lüzu· 
muna kani olmu~ bir vatanperverdi. 
tielirrn bazi Yahudi düşmanlığı i~a· 
retleri gözüme çarptıgı için onunla 
bir gün bu mesel,..y! münakaşa ettik. 
Bana: 

" Yahudilere kar şt mücadele ko· 
ıntinisıliği ya) mak istıyen radikalle
rın tt"hlikelı ayaklarını k?ydırrnak 

ıçın o taya serpiln İş t İr çayırdan 

başka bir ŞI"}' rlf'ğiıdır. Bir kerr hit· 

ler iktidar mtvkiıııe çıkır ca bu hu· 
: usta hn türlü ıfıatın öniine geçece· 
~· ~ü~lıeı.izJir. ,, Deaı:ştı 

ltalyanca, lngilizce, Fransızca, 
İspanyolca konuşur ve biraz da la· 
tince ve Yunanca anlyıorum. Bun
ları düşündükçe nasal ve niçi~ Na
zi oldu~umu daha iyi anlıyorum . 
Partiye giriş sebeplerim, Parti şef. 
!erinin 'menfur yalanlarma inanmış 
diğer bir ç.ok kimselerinkine bellzi · 
ziyordu ki, - istikhalin ispat ettiği 
gibi - tahakkuk etmediler,. 

Benim yazıldığım parti şubesi 

Seriinin cenubunda ekserisi eski ve 
muhafazakar zabitler tarafından iş
gal edilmekte olan villa ve parkla
rın bulunduğu mahalle şubesi idi. 

f..'lısnlıetlı l\mwt1111 itiraflrı11rıda adları ~eÇP.11 meşlıur (lıurp ı·ebhesınde )efll 
bır ŞI'\ rnk] adlı pçrrın ~ıılıibı f:rık Hrır}11 Riimarl. ıle bii) üli sınema ')lldı;;ı 

Müdhiş bir zamandı. Yedi mil· 
yon ışsız .. deflasyon.. hükumetin 
başında hıç kimsenin ciddiye alma 
dığı ve Brüning'i takibeden Von Pa
pen ~ bulunuyc,rdu. 

Sosyalistlerle Komünistler çar
pışıyordu Gece eve yalnız dönmek 
tehlikeli idi. He-r şey beklenebilirdi. 
lş'iizlikten maneviyatları berbad ol. 

ıllarlPfl !Jıt 11/ı 

merkez fıı kalarının sadece milli bir 
kopyasından ibard olmadıkları his 
ediliyordu. Sadece söz söylemekle 
iktifa etmeyorlar, 'bilhassa işsizliR"e 
karşı h.uekct etme!ıini de biıi,orlar· 
dı. Aralarında riayet etlikleri disip 
lin bana gittikçe büyümekte olan 
hercümerç içinc!e memll'ketin yl'kin· 
mesi için ilk şaı tlardan birisi olarak 
görünmüştü. Aralarındaki yardım 

hissi de beni bilhassa Çt'.kmişti. 
Ssnra çok samimi dostı'm Fıad· 

nau'da l:.ir ecza fabrikasının sahibi 

Hakikatta, partinin yalnız dir kıs. 
mı nazizmin pratik gayeleriyle ala
kadar oluyordu: Zabitltr Almanya· 
ya hakkı olduAu büyük devltt mev
kiini temin ıedecek yeni bir ordunun 
kurulmasını ve hir de çocuklarma 
iş istiyorlardı. Küçük tüccarlar ise 
büyük mı.ğazaların ilgasım umuyor· 
laraı. 

Döktor Gobelse 
takdim edildim 

Bir gün, Grünevelde yapılan bir 

llıı ı (,ülıbel ~ 

meting esnasında yeniler için adet 
olduğu üzere dok tor [Göbelse tak· 
dim oluo:iunı. Meslekdeki kabiliyc 
tim, lisan bılgıleriın ve bizzat şah· 
sım hakkinda kısace beni isticvap 
etti. Hakkımdan daha evvelden bir 
çok şeyler :biliyora benziyordu. 
Hiç şübhe yok ki, bu malumatı 

şube ş,.fımden almıştı. 

Bu hadiseden kısa bir zaman 
sonra, şubemdeıı terciime edilmek 
üzere malc:ateltri işaret edilmiş bir 
takını yabancı ~azeteler aldım. Bir 
memur tercümtleıimi almaga ge 
liyordu. ir mijddet sonra da parti 
gazetelerinde bu tercümeleıin bazı 

kısımları çıkarılmış bir halde neş· 
rolunduğunu gördüm. 
Bu çeşit işlerın \Jana havalesi git· 
tikce arttı. Ve btn de gittikce iz· 
tırap v~ hayretler içinde kalıyor

dum. Çünkü yaptığım tercümeler 
gittikc~ daha ziyade mahiyeti degiş 
miş ve hatta bazan makalede ya· 
zılanların aksi bile intişar etmiye 
haşlamıştı. 

Bu hal karşısında şiddetle pro· 
testo yapmak üzere idim. Fakat 
tam bu sırada Hıtler başvekil oldu 
ve işler cegişti. Bütün itıdal ve te· 
vazu terkedildi, yazılar tccavuzkar 
bir vaziyet aldı. Bir haf ta birçok 
parti meb'usları sarhoşluktan ayı· 
kamadılar ve alkolün tesiri altında 
müdafaasız bir vaziyette bulunan 
Yahudi ve komünistlere karşı yap
tıklarını anlatarak gururlandılar. lg· 
renmiş ve korkmuştum .. Ve benim· 
le beraber biıçokları da.. bilhassa 
şubenin veznedarı işlerin :aldıgı va· 
ziyetten hiç memnun degildi. Bir 
gün ktndisine, partiden istıf a ntye · 
tinde olduğumu söyledim. 

- Temerküz kamplarından 
mi ğitmek niyetindesiniz? 
sordu. 

birine 
J)iye 

Aramızda vaziyeti mütalaa ettik. 
Fakat biz bu vaziyeti degiştiremez· 
dik. Protesto çıkan ağızlar şimdi 
kanla bogulmıya başlamıştı. 

Bana Hitlerin şahsi 
arşivi verildi 

Eylülde, şubem tarafından bari· 
ciye nazaretindeki matbuat büro· 

Gerisi altıncı sahifede -
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IŞAN MEMLEKET 

' 
~-.. ·----.....-.··--· 
Fin Milleti • 
karakteri 

!Finler, bugünkü Avrupanın en 
yüksek kü ltür seviyesinde ya 
şıyan bi r millet tir Ve memle 

tlcri dünyanın en yüksek medeni· 
ttfi, en ileı i memleketlerinden biri 

ndileri uzun boylu, sarışın ve mavi 
Ollii insanlardır. Ve dünyanın ilme, 

lttbiycye ve kültüre: en büyük önem 
~eren milletlerinden biridir. 

Fınlandiyaya seyahat ettiğim 

rada bir gün Puruvesı gölünün kı . 

hsındaki bir çiftlik evinde bır Fın 
•dcsıle tanışmıştım. Aile zevç ve zev- ı 
tcden, üç yetişkin erkek çocuktan 
~e üç kızdan müteşekkildi . Kızlarırı· 
•kısi küçük, bıri yirmi bir yaşında 
ldı, kızların büyüğü tıp tahsıli gör· 
ftıüştü ve bütün aıle yüksek kültür-
(u idı. 

Fiıılandiyada gördüğüm büyük 

~abishanelerin birinde hapishane 
müdürü barıa şunları söylemiştir: 

"Mabpuslarm biri de, bir kimse
lilin malına taCil/ÜZ etmiş d .. ğildir. 

Suçların çoğu kavga yüzünden· 
dir,, 

Hakikaten Fınli, çok nazik, çok 
-c5 nert ve misafırperverdir. Fakat 

onu kızdırmağa gelmez. Çünkü o 
.zaman kavkacı o'ur ve canla başla 
dö \IÜŞÜr. 

Fınli bir ailenin verdi~i bir ziya· 
f ette hane sahibi bana şunları anlat· 
tı : 

"Eskiden büyük eğlt'ntilt'rde mi· 
saf ırleı in ikisi, diğerlerini rğlendir
rnek için bir düello da tertip eder· 
terdi. liunların biri, diğerine bıça~ı

fl l uz .. tarak rakibine sorardı: 

_ Ne kadarını alabilirsin? 

Ve öteki cevap verirdi: 
- Bir ;antim, veya iki santim. 

Bunun üzerine bıçı-klann yalmz 
bu kadarı açıkta bırakılır, gerisi ka· 
patılır ve iki misafir müthiş bir dü
-elloya girişirler, Bu da eğlentinin en 
heyecan verici safhasını teşkil e· 
der.,, 

Fakat bu gün eski adet ölmüş· 
tür. ve Finler dina.mik enerjilerini 
spora vermişlerdir. 

Finler arasında büyük atletler 
yetişmesinin sebebini Finlerin 
~n mt'şbur doktorlanndan birine sor j 
dum. Şu cevabı verdi. 

- iki sebebi vardır. Biri: Sa· 
-una. Diğeri milli içkidir. Ve bumil, 
!i içki süttür. 

Sauna millı hamamdır. Her çift
likte hamam vazifesini gören ayrı 
kulübe vardır. Burada sular büyük 

'\'\ikazanlar içinde kaynatılır ve Finler 
cutlarını daima temiz tutarlar. 

Bu hamam, Türk hamamının 
daha ipıidai bir şekli sayılır. 

• 

Milli 

MEMLEKET 

MESELESİ 

kalkınmanın bhinci planda 

Hayvanlarımızın 
Hayvanlarımızın 

yer alan mevzuu 

üretimi 
islihı 

Çukurovada hayvancı'ı~ın inkişa 
fı, hayvanların ıslahı hareketleri son 
zamanlarda başladı bu milli kalkın 

manın birinci planda yer alan mev 
zularındandır. 

Çukurovada hayvancılık 
ne safhada bulunuyor ? 

Uzviyetinc:İtn, enerjisinden istifa 
de edilen hayvamn ne mühim bit 
endüstri unsuru oldutunu biliriz. 

Bugün, toprak üstü seı vetlerimi 
zin istihsalinde - Bizim memlekette 
en ziyade istifade , ettiğimiz kuvvet 
hayvanıdır gıda ve :mensucat bakı. 
mından hayvan, mühim birer endüst 
ri işleme maddesidir hayvan bir 

harp vasıtasıdırda onun kuvvtti ile ya 
lımz Sab.ında değil, cepbedede iş gö 
rülür bu günkü harp, bize göstermiş 
tirki motorlu kuvvetler, tabiatın ma 
niaları karşısında işleyemiyor; Binne 

lükleri en büyük mukavemetle kar
şılarlar. 

Fin karekteri bilhassa •Keleva
la. adım taşıyan destanda kendini 
gösterir. 

Dütün dünya edebiyatının beşin
ci muazzam ldestanı olan bu eser, 
kötülüğe galebesini tasvir eder. 

tice yerini hayvana bırakıyor. 
Bugün memleketimizde hayvan 

üretim ve islahı işine başlanırkt'n, 

hayvanın istifade sahalarına göre çe 
şitli yetiştirilmesi düşünülmüştür : 

ihracat, istihlak, enerji sınıfları 
gibi bu işi organize eden zir.at ve 
kaleti, sun'ı tohumlama \e tenasül bi 
yolojisi i•leri için ayrı ayrı şubeler 

ihdas etmiştir memleketteki çiftlik 
ve haralarda, atların ve koyunların 
tenasül biyolojisi üzerinde en fenni 
şartlar içinde çalışılmaktadır mem
leket dahilineeri sıfat itlerini bugti · 
nün teknik esasları dahilinde yap-
tırmak ve yüksek tay doğumu elde 
etmek maksadiyle laboratuvarlarda 
kurslar veriliyor. 

Bu mevzua girmişken, Çukuro-
vadaki hayvancılık çalışmalarım göz 
den geçirelim : 

nin esas çalışma sahasi aafkı-n, ya 
rımkan arap ve nonçüs yetiştirmek 
tir yapılan istatistikler Çukurovada 
15,000 kadar kısrak bulunduğunu 
anlatıyor Mercimek harası bilhassa 
hu kısrakların islahma çalışılmakta 
dır toprağını makinekuvveti ile işlet 

meyen Çukurova küçük çiftçisine, 
har.anın ıslah etmektr. olduğu mub 
telif hayvanlar eleman olmaktır da 
mızlık işlerinin üzerinde ehemmiyet 
le duruluyor 

Geçen yıla kadar damızlık mev · 
cudu 9lS olan harada, bugün bu ra .. 
kam yüzde kırk artmıştır. 

Bugün hayvan besleme sahala •. 
rının genişliğine nisbetle, Çukuroua. 
daki hayvan mevcudu çok detildir. 

Üretint ve islih işinde yalnız milli mü 
esstselerin faaliyetinden iıif ad eyi 
beklemek her hılde doğru değildir. 

Çiftçimizin topratına verditi 
sevgiyi, bakımı, itinayı, toprağını iş
letmekte kullandığı yegane elemanı 
olan hayvanına da göstermesi zaru· 
ri, ve bunun, mühim bir vazife 

Fınler umumiyetle şerefli ve dü ı 
fÜst insanlardır. Ve en büyük güç· 

Bu milli destan, şüphe yok ki, 
bu günkü muharebede Fin milletinin 
manevi rehberidir. 

·oAILY HERALD,, 

Bölgemizde bu işlerle meşgul 
bir tek modern müessese •Mercimek 
aygır deposu,, dur Ceyhanda iş gö 
ren bu teşkilat, Çukurovadaki at, 
inek ve öküz neslinin islihı işiyle 

uğraşıyor bu teşkilat 80,000 dönüm 
arazi üstünde çalışıyor bu müessese 

telikıı.isi lazım detil midir ? 
TANG0NER 
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RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO OIFüZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

IIcr gUn yalnız kısa dalga 31,7 
m. tl4li;) kc/s postamızla neşredilmek· 
te olan Yabancı dillerde Haberler 
saatleri aşağıda gönsterilmiştir. 

lranca Saat ı:~,00 ve 18,4;) de 

Arapça ,, l!l,1.5 ve 19,4;) de 

Fransızca ,, !l1,4j ve 20,tj de 

Cumartesi - 9 / 12 / 939 

13.30 Program ve Memleket Sa· 
at Ayarı 

13.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 

berleri 
13.50 Türk Müziği : Halk Tür· 

külcri ve Yeni ŞarkJlar 
Çalanlar : Cevdet Çağla, Eşref 

Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay. 
Okuyanlar : Mahmut Karındaş, 

Safiye Tokay. 
14.30 Müzik (Riyaseti Cumhur 

Bandosu · Şef : Ihsan Künçer ) 

ı - Schubcrt : Askeri Marş, 

No. ı 
2 - Oscar Strauss : llkbıtbar 

Aşkı (Vals) 
3 - C. M. VVeber 

Uvertürü 
4 - Tschaikovvsky 

foni'nin İkinci Parçası 

: Euryanthe 

: Patetık sen· 1 

5 - F. Liszt : Maca 
No. 2 

Rapsodisi, 

Türksözü 

Bütün Amerikayı 
heyecana düşüren 

bir vesika 
- Dördüucü sahifeden artan -

sundan müstekiJ olarak doktor 
Göbels tarafından kurulan propo· 
ganda nazaretine gitmem emri ve· 
rildi. 

Göbels bütün eski memurları çı. 
karmak ve yerine arasına benim da 
bulunduğum itimada değer nazi me· 
murlar konmuştu 

Burada bana, ltalya, Avusturya, 
Macaristırn, Yunanistan, Hollanda, 
Belçike, lsviç,e, Cemiyetiakvam, 
ve Vatikan arşivleri hep birden tes 
lim edildi. Ve daha sonra da Hit · 
lerin şahsi arşivi verildi. Bn arşiv 

de Hitleri yakından, uzaktan ne 
alakadar ediyorsa hep mevcuttu. 
Nutuklar, fotograflar, şahsiyetin 
husule getirdiği aksülameller i ah .. 

Vesikalar, gazeteler, Almanyada-

ki ve hariçteki parti ajımları hak· 
kindaki hususi raporlar, sefaret ha· 
nelerden, yabancı memleketlerde 
bulunan en küçük ticarethanelerine 
kadar Almanyanm bütün teşkilitma 
ait raporlar kırk üç grupa ayrılmış· 
tı. bunların tasnifi, 1915 de Kayse· 
rin harciye nazereti tarafından tas· 
tikolunan sistem üzerıne yapılmış 

fakat sonradan tatbik edilen hirçok 
tadılatla da tekamül edilmişti. 

-Sonu var-

ıs .ıs - 15.30 Müzik (Cazband- H d k • d k• 
Pi.) 1 en e cıvarın a ı 

18.00 Program ı d t ) 
18.0SMemleket Saat Ayarı, AJANS ma en araş lrffia arl 

ve Meteoroloji Haberleri 
18 2S Müzik ( Radyo Caz Or kest· 

rası) 

19 00 Türk Müzigi : Ses ve Saz 
Geçit Konseri 

6 Okuyucu ve 7 Saz Sıra ile. 
20.00 Konuşma 

20.1 S Türk Müziği : Karışık prog 
ram 

20.4~ Türk Müziği : Halk Şairle· 
rindcn Ôrntkler. 

(~adi Yaver Ataman) 
21.00 MÜZlk (Küçük Orkesra 

Şef : Necip Aşkın) 
ı - Ferraris : Çigan Sevgisi 
2 - Giovanni Carl~s : -Dülsine' 

ye Serenad 
3 - Niemann : Eski Çın suiti 
4 - joh. Strauss : Çigan .Baron 

ooeretinden Vals 
. 5 - Franz Lehar : Eva opere· 

tinden Potpuri 
22.00 Memleket Saat ayarı, ve 

Ajans Haberleri, Ziraat Haberleri. 

22.15 Konuşma (Ecnebi Dillerde 
- Yalnız Kısa Dalga Postasiyle) 

'.:!2.15 Müzik (Melodiler - Pi.} 
22.30 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.1S _ 23.30 Yarınki Pragram, 

ve Kapanış. 

Bu gece nöbetçi eczane 
· Hiikumet civarmda 

istikamet eczahanesidir 

Ankar: 8 (Hususi - Hendekte 
zengin bir de mir madeni bulunduğu 
hakkındaki neşriyat üz~re Maden 
Tel ik ve Arama enstitüsü nezdin· 
de tahkikat yaptık Taprakaltı ser 
vetlerimiz hakkında söz söylemeğe 

salahiyetli bir makamdan şu malu
mat verilmiştir. 

- Türkiye'nin bir çok yerlerin 
de olduğu ğibi Hendek cıvarında 

da tetkikler yaptırmaktayız. Ancak 
henüz kati bir netice alınmış değil· 

dir. Netice alınmadan evvei de t.:ıh· 

mine müstenit malumat vermek za· 
mansız olur. 

Sovyet-Fin harbi 1 

- Birinci sahifeden artan -

bu ileri vaziyeti şayan ehemmiyet 
görmemektedir. 

Tallin ve Oslo ictimaları 
Stokholm 8 (Radyo) - Tallın 

toplanışında, üç Baltık devletinin 
icinde bulundukları na7.ik şartlar mü
zakere olunmuştur. Oslo içtimaında 

da Finlandiya harbini durdurmak 
için tavessut çareleri '1ranmış. eger 
bunda muvaffak olunmazsa Finlilere 
nasıl yardım yapılacağı şekli konu· 
şulmuştur. Bu ıçtima,ılarda mühim 
kararlar alınmıştır. 

Macaristanda Fin lehinde nümayışıar 
Budapeşle: 8 (Radyo) - Ünıvcr · 

site geçenliği Fınlandiya dçılıği önünde 
toplanarak Fınl n ndıya lehınde büyük 
tezahurat yapmıstır. Talı:be hep bir 

q Kanunuevvef 9.3'9 

ihracat Tacirlerine 1 Mekteplerde seneli 
gösterilen kolayhk 1 spor müsabakalar 

1 

icra Vekilleri Heyr:ti. ihı acat ta 
cirleıine kolaylık temini maksadiyle 
yeni bir kararanme kabul etmiştir. 
Kararnameyi ·ehemiyetine bilıaen ay
nen .yazıyoruz: 

"Tüccarlarımızın kliring yoliyle 
ihraç ettikleri mallara ait menşe şe 
hadetnamelerinin tasdikli B nüsha 
larırıı Türkiye Cümhuriycti Merkez 
Bankasına ibraz etmek hususunun 
ahvali hazna dolayısiyle bir kat da · 
ha güçleşmesindrn hasıl olan mah· 
zuı ları izale ve tüccarlarımıza fazla 
kolaylıklar temin etmek maksadiyle 
ihraç ettikleri malların bedeli olmak 
üzere işbıi kararnamenin neşıi tari· 
hine kadar klıring yolundan gelmiş 
havalelerin menşe şehadetnamesi B 
tasdikli nüshası aranmaksızın kendi
lerine öJenmesi ve 2 7021 sayılı ka 
rarname hükümleri dairesinde teah · 
hütname alınmış oldu~u takdirde bu 
teahhütlerin hükümsü-z sayılmasiyle 
bundan sonra 2 10785 sayılı karar· 
namenin birinci maddesinin B fıkrası 
hükümlerine bakılmıyarak bir sene 
zarfında tasdikli 8 nüshalarını ibraz 
edemiyen tacirlerin muahhar ihra· 
catları için 2'7021 sayılı kararna
menin hükümleri dairesinde teahhüt· 
name vermek hususundaki müraca· 
atlarının Türkiye Cümhuriyd Mer· 
kez Bankas.ınca kabul edilmesi; Ti· 
caret V ekilli2inin 6 - 1 1 - 939 
tarih ve 11271 sayılı tele lifi ve Ma
liye Vekilliğinin 23 Jl1/939 tarih ve 
54254/!116925 sayılı mütaleaname· 
si üzerine İcra Vekilleri Heyetince 
301111939 tarihin::le kabul olunmCJş 
tur.,, 

agızdan Fin·Macar marşlarını söyle· 
mişlerdir. Talebeler bit liği reisi bir 
nutuk vermiş, Macarların kalbinin 

Finlil!!rle bt!raber çarptığını bil 
dirmiştir. Elçi gençliği teşi etmiştir. 

Gençlık bundan sonra İtalyan kon· 
solosbanesi önünde de dostluk nü
mayışları yapmışlardır. Sövy«-t elçi· 
liği ön ünde ise, büyük aleyhdarlık 

nümayişi yapmışlardır. 

Moskovadaki Fin sefareti 
Moskova: 8 Radyo) - Buradaki 

çin sefaret erkanı hareket etmiştir. 

Amerika gazeteleri meşgul 

Vaşington: 8 (Radyo) - Amerika 
efkarı umumiyesi ve Amerikan mat 
buatı Fın Sovyet meselesı ile hara
retle • ştigale devam etmektedir. Ame
rikada Sovyetler aleybinde bü}ük 
bir cereyan doğmuştur. 

Helsinki : 8 (Radyo) - Maner 
hayın fethinin yapıldığına <Jair 
Sovyet kaynaklaıından verilen ha· 
berler asılsızdır. Sogl'kların şiddetli 

olmasından dola)ı fena vaziyette 
kalan Sovyetler Siberyadan arker 

getiıtmiye başlamışlardır. 

Ruslar, koyun sürüleri gibi siper 
siz bir vaziyette harbe sokulmakta· 
dır. 

350 Danim9kalı Finlandiya ordusu· 
na gönüllü yazılmaktadır. 
Paris belediye reisi Hdsinki beledi· 

ye reisine iyi leminlerde bulunan ve 

Ankara'da ve bütün Tür~iye 

lise, ticaret iısesi ve muallim me 
tepleriyle sanat mektepleri arasın 
spor müsabakaları bu yılda ge 
seneki gibi olacak ve mahallerin 
tenzim olunacak programa gör 
tatbikine hemen başlanacabr. 

Futbol ve veleybol müsabakr 
rı için lik heyetlerinin kura usul 
ile tatbik ~decekleri fistur i1an ollJI' 
nacaktır. Müsabakaya iştirak ede 
talebeden lisans aranması müsabık• 
heyetine bildirilecektir. Lisans oyull 
cusu bulunan takımlar her ne surel 
olursa olsun müsabakalara alınmıY' 
caktır. 

Müsabakalakın mektep siporuo' 
yaraşır bir şekilde wkar ve cidd• 
yetle cerayanı için talebeye dahi 
evvel lüzumlu telkinlerde bulunac~ 
tır. Her müsabakadan sonra lik hı 
yetieri müsabaka raporunu hazırlt 
yacaklar ve Maarif Vekaletine gön 
dereceklerdir. 

İstihkak sahipleri tara
fından alı•• mıyan tasfiye: 

vesikaları 

Mübadillerin istihkak ba:Ciyeleri 
ne mukabil tasfiye komisyonun~ 

tanzim edilmiş bulunan tasfıye vesi• 
kalarından malmüdürlüklerine müra· 
caat edilerek sahipleri tarafından 
alınmamış olanlar Malıye Vekaletine
gönderilec~k ve Vekalette saklana· 
caktır. Tasfiye ve~ikaları sahipleri· 
nin müracaatı halinde Vekaletç~ 
verilecektir. 

Zabıt Katiplerinin icra 
memurluğuoa imtihanı . 

Halen zabıt katibi olarak çalışan 
memurların icra memurları olabil· 
meleri için Adliye V ckaletince yur
dun La:ıı:ı yerlerinde imtihanlar açıl· 
mıştı. Bu imtihanları aid evraklar 
tamamen Vekalete gelmiş bulun
maktadır. 

Adliye Vekaleti imtihan evrakını 
tetkik ~tmek üzere bir komisyon 
teşkil etmiş ve komisyon dün ilk 
toplantısını yapar ak tetkiklerine baş 
lamıştır. Evrakın tetkiki ve imtihan· 
da muvaffak olanların tesbiti bu ay 
sonunda belli olabilecektir .. imtihan· 
da muvaffak olanlar yuıdun muhtelif 
yerlerinde açık bulunau icra memur· 
luklarma tayin olunacaklardır. 

Fin milletini teşvik eden bir mesaj 
göodermiştir. 

Finlandiya hariciye vekaleti söz-
cüsü Royter muhabirine beyanatta 

bulunarak. bütürı dünyadan Finlan· 
diyanın yardım gözlediğini bildir
miştir. 

Haber, alındığına göre, Hare 
kata iştirak eden Sovyet tayyarele 
rirıden yüzde otuzu dü~ürülmüştür. 

Kareli berzahında buzların çö 
zülmesi Soyvet harekatını çok güç 
leş tirmiş tir. 
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A "' • e d s r 1 s 1 n a a 
Süvare Bu akşam Süvare 
8,45 Büyük ve yüksek bir aşkın romanı ! .•. 8,45 

dt 
~ 

kalpleri heyecanla saracak bir filim ! .. dt 
eP Barbara Stanvyeh - Herbert marchallin 
de 

1 rt Aşktan ilham alan bir sanat İncisidir 
a· 

Kırık Hayat 1 I~ 

~ --e>Q 

Son Buse 

Bngün gündüz iki otuz matinesinde iki film 
, Birdan 1-Talihgüneşı-2Vatan bekçileri pek yakında Bir kavuk Devrildi 

DÜN AKŞAM 

~LSARAY 
-SiNEMASINDA. 

1;. l)efa Olarak Gföıterilen Dehekar 

( Bette Davis' in ) 

t>AMGALI 
~ LAR 

Hud t 
Ateşler İçinde 
BAŞ ROLDE: 

Attşli Artist 

Kadın 

8. 
şapka 

KETİ 

• 
evı 

Arzu edilen model üzerine yeni \;e tamir yapılır 

adres : Yeni postane karşısı No:20 

11149 30 

~ıı ı zca Siiz!ı1 lctimai ve Dcscri 
llıı hilai-.ti-:na hlltun ~c.) rcrtcnler 
llıni~lerdir. Gürmiyenl<.'re 1 la· 
rnrc tle Tn vsi \'e Ederiz 

iL \ \ ETg~ : ~~kler Jt1rnal 

( İlan ) 
Jo~ny Mac Brvon 1 Sulh İkinci hukuk Malı· 

(İlan) 

Adana Sulh İkinci Hu
kuk Mahkemesinden 

Pek Yakında 

ı-........ ızAR 111 u~ ı \ TJH~I 

M AVi TiLK" 
------------· _ı 

FiLMiNDE 

Alsaray Sinemasında Bugün . 2.30 da 

\sri Batakhaneler-Cinayet Cezası 
~ 

'-......----------------------------------------------
Dr. Muzaffer Lokman 

lç hastalıkları mütehassısı 
liergün muayenehanesinde hastolarını kabule 

~1 ~tnıştıi-
'-= 

mesinden: 

No 
99 

Kaçakçılık ~uçundan dolayı mah 
kum olup cezasını Adana ceza evin 
de çekmekte iken vefat eden İstan 
bullu İbrahim kızı Pakizenin tere
kesine mahkemece vaziyet edilere-k 
tfsfıyesi cihetine gidileceğinden mü
teveffanın alacaklılarıyla borçluların 
tarihi ilandan itibaren bir ay içinde 
mahkemeye müracaatla alacak ve 
borçlarını kaydettirmeleri ve miras· 
cısı varsa keza ilan tarihinden iti
baren üç ay zarfında bu sıffatlarını 

isbat etmeleri lüzumunu aksi takdir 
de müteveffayı ne şahsan ve nede 

terekeye izafetle takip edemiyecekleri 
kanun medenin 534, 569 ve 561 in· 
ci Maddeleri hükmüne tevfikan ilan 1 

olunur. 11241 

No 
99 

Ganel evlerde Patrona Münire 
yanında sermaye Ankaralı Abdullah 
kızı Melahatın terekesine mahkemece 
vaziyet edilerek tasviyesi cih,.tine 
gidileceginden müteveffanın alacak· 
lılarıyla borçlularının tarihi ilandan 
itibaren bir ay içinde mahkemeye 
müract1atla alacak ve borçlarının 
kaydettirmeler: ve ımirascısı varsa 
keza ilan tarihinden itibaren üç ay 
zarfında bu sıfatlarını isbat etmeleri 
lüzumu aksi takdirde müteveffayı ne 
şahsan ve nede terrkesine izafetle 
takip edemiyecekle1i kanunun me· 
denin 534, 539, 561 inci maddelleri 
hükmüne tevfikan ilaıı olunur. 

11249 

.__---------------11 Seyhan Kızılay Balosu ı E!~ü~~!t~~v~!~ . 
yazıhane nakli 5 Kilnunisanı 94o adananın kur tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 

"ııkat Macit Güçlü ve Abdullah Türkucu yazıhanelerini Abidinpaşa ,,. 
, 'nie Namık Kemal mektebi k~nıc:ınri;\ doktor Melik apartımanı· 
t katına nakletmişlerdir. C. 

"----------------------------------------------

tutuş bay~a~ında verile~ek~ir. ve Elektrik iletleri tamiratı Tungs 
Bu buyuk baloya şımdıden ha- ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 

zırlanınız. mulatı Adana Acentalığı . 
11228 3 - 6 Eski Orozdibak kaı şısı No: 85 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA ----------,...-- ---- --~-------

KİLO FIATI 
CiNSi En az ı E.n çok 

~S. K. S. 
1"1<::V'="o===za~-=========l==:I) 9. '25 
-Ma. parlata • - 41 - 41 --
-Ma. temizi"'--."'---- -38---ı·-38 

---

Klevland --50- 00 -·-
-Klevland-( Y.M~>--•-----,--

YAPACI 

çtzıilT 

Sahlan Mikdar 

Kilo 

·---1.--!--·---
•Yemlik. ı f Yerli 

•--.--=·Tohumıu-=-k-.. --1--4-.-=-25 ___ -----

HUBUBAT 
Butday Kıbns 

• Yerli 

• Men tane 
Arpa 3.30 
Fa.sulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tobumn 
Mercimek 
Susam 15 

Dört yıldız Salih 
üç .. .. 
Dört yıldız Dotnıluk 
üç • • 
Simit ,. 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç •• .. 
Simit 

Linrpol Telgrafları 
8 I 12 I 1938 

1 15.50 

UN 

Kambiyo ve Para 

PeM ~-
iş Baukasından alınmıştır. 

•--
-~_H_azı_r _______ , __ 8 ___ 90_,_,r.u,,...· ._, _ _...,... _____ ı----
-- Rayişmark 

Vadeli 1. 7 45 F k ( F ) -2 ---o-8 -- ran ransız -> 
Vadeli 111 7 44 Sterlin ( ingilii}·--- --5- 'il 

-H-in_d_h-az_ır _____ , __ 7_ 17 D 1 ( A "k ) --,--30 -36 
----------10 \-14 oar men a --=--oo l-oo 

Nevyork Frank ( İsviçre ) 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

.. . 
1kta~1ve planı 1 

32,000 LiRA .. ı ı .... UKAf J. T j 

Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylôl, 
l lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
j .. 100() - j,000 , • 
8 500 - 4.000 • • • 

16 • 350 • - 4.000 • 
60 • 100 • - 6.000 • 
65 • 50 • - 4.750 • 

250 • 25 .. - 6.250 • 
435 32.000 

l 
il 
1 
ı ı 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız P.4ra biriktirmiş oimaz, ayni 
______ z_a_m_a_nd_a _talihinizi de de~e~~~~ ~lursunuz _ 10661 

....... 1 

r 
TÜRK.Söz(} 

~ 

GAZETECİLİK-MATBAACILI~ 
• • • 

Getirilen yeni makinelerle Türksözü matba•"' 
cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası • Türksözü 

Cilthanesi 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

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

Renkli afişler 

' 1 
: ı 

1 

1 

1/ 

En modern vasıtal' 

mücehhez bulunuyoı' 
bll' b, 

Kitaplarınızı Şark karı ~·~~ 
Avrupa kArı nefis bir cild 1~ ~ 
görmek istiyorsanız Türk' 
Cildhanesine gönderiniz · 

Zarif sağla 111 
tı. 

Ve her türlü resimli ve renkli 
bask1lar sürat ve nefasetle tab 
edilir . 

1 

• 
'@ 

Bir cild, bölgede ancak 1:: J·~ 
sözünün sanatkir mücellid t,ı 
elinden çıkabilir. ltı 

.......................... ı .. ~ ............. --",,j ~~ 

(İlan) 
~ 

ilan ~~ 
Adana askeri Satın 
Komisyonundan : 

alma Seyh:ıo Hususi Muh• ... ~~ 
Müdürlüğünden: ıı 

1 - 90 santim genişliğinde ko. 
misyonda mevcut mühürlü nümunes 
mucibince 9633 metre bez açık ek· 
siltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 3853 lira 20 kuruştur. lık 
teminatı 288 lira 97 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi Adana Aşkeri 
Satın alma komisyonunda 11/ 121939 
pazartesi günü saat onda yapılacak 
tır. Ş .rtnamesi her gün Adana Satın 
Alma komsiyonunda görülebilir. 

3 - istekliler kanunun 3,2. mad
delerinde yazılı vesaikle ve ilk te· 

t 

1 - (Fiyat) markalı vili,e'; 111 

ki hizmet otomobilinin (l 40) k 1 ~,:1 
kırk lira muhammen bedelli '~;ı
tırmasma ikinci defa tayin ~ 

ıl 
müddet zarfında da istekli 1~ ı._ 
dığından satışı pazarlığa bırak•~ t~c 

2 - istekliler, muvakkat t f ile 

nat parası olan (10) onlir•.~5'J) ~~ 
~i kuruşu hususi muhasebe v:-.. ~ 

yatırarak 939 senesi ikinci P'°" ~ ti~, 
nun 19 uncu sah gününe k•~" 1 
susi muhasebe varidat kaledliıl' ı. .. 
gün müracaatla pey sürebilitl'~. 

11239 9-14-19 ...... 
'•I 
()' 

teıı 

minatlarile birlıkt~ be!li gÜn ve sa· ı 
atta komisyonda bulunmaları. 1 

lıtı 
~. ., 
'-•ı 

11212 

adana 
ğinden; 

25-30-.S-9 

ilan 
Halkevi Reisli-

Sosyalyardım ve Hark dersana· 
larinda münhal birer azalık için 12/ 
12/930 Salı günü saat 17 de Halk 

evinde intihap yapılacaktır. Bu komi
teler ile alak>tdar arkadaşların o sa. 

Seyhan Def terdarbf'' ~~ 
dan : ""• ,;ti'! '-tı• 

Yumurtalık dalyanı t~~ ~~ 
ödenmui için Ceyhan -_ ... 

1 haciz edilmiş bulunan dıl~ - .._,•: 
teciri Ömer Lıitfi Selçuk•;,. 1 ~ 
kıir dalyan mahsulü 33 fu ~-J ·• ~-~ 
minen 3500 kilo sala111ur• ~ 'd, f tC ı ~ • 
zayedeye çıkarılmıştır. 5 "I ' 
Ceyhan Mal Müdürlüj'Ü~ 'j 
caatta bulunmalar1 ilin ~~ ~ ... P 

ıt ,, ı...d 
____, > '• 

~------""""' .. ,,; '-•l 
Umumi neşriyat JPU '1•~ 

atda Halkevinde bulunmaları ilin j' 

olunur. 4 - 7 11230 

Macid Giiçl~ · ~. 
Adana Türk söz&i JP•t ' ( 

.. --·-··v,•• • 


