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GONDELIK SiYASi GAZETE P. K. 44 5 Kuruş 

• un k' . i londr a ısleri • . •. 1 
! lOrkıy8 8~ ( Ro)ter ) ! 
• ftetık S •v•kııı D k - t 
• k 1 Yda• o tor • 

Sovyetlerin mühim bir 
kuvveti ab!oka içinde 

! u lond rnın dOnko • 
• 1 ra •ı nut t 

ı .:~~·Çok.,.~:·: •. :~'::.~·- i Ladoga Şimalindeki Sovyet mukavemet 

1-·-·-·-·-·-·-·-·-·-.-.J Noktasını dün FinJiler tahrip etti 
940 Biidçesı· meclı· ste 1 Edenı·n Nutku Londra : 1 (Roykr) - Ş i mal cep 

hesinden nlınan malümata göre Sov-

.\lııfq e u,./,ılimi;: n«ralı 

Ugos 18---------casus "Yada bır Alman 
Şebekesi basıldı 

28 daha 
edildiler 

İnsan neslinin refahı 
için bir tek çare 

Londra : l (Royter) - E-ien 
Söylediği bir nutukda insan nesli-

nin refahı için nazi sisteminin or· 

tadan kaldırılması lazım geldiğini 
söylemiş ve bu harpten bahsedr rek 

Fransız - lngiliz dost uğunu "C müt· 

tefıklerin müstakbel zaferinden iti

madını anlatmış v e Fin harbine 

Temas t:derek Almanyaoın bu 

harptende mesul olduğunu ilcve ct
mi~tir. 

Romen - Bulgar 

münasebetleri 
L•rndra : 1 (Royter) - Romarı)a 

mali1e nıııırı ıın son Sofya ziyaretinin 

Romen • '6ulg ır iktisadi, ma İi müoa

·"t:batı üs tünd e: müessir olduğ"unu V.! 

İki ıuemleket arasındaki münasebetle 

rin ku"vet bulduğunu Romen hariciye 
1 nazırı Gıtfenkonun organi yazmaktadır. 

yet • Fın muharebesi bütün şiddetiy 
le devam ediyor. 

Dün L:tdoğa şimalinde Finliler, 
Sovyetlerin mühim bir mukavemet nok 
tasını tahrip etmişlerdir. Bu civarda 
tcshşit etmiş olan 2500 den fazla Sov 
kuvvetinin diğer kuvvetlerle temamen 
alakası kesilm iştir bu kuvvet Fin ab
lokasından kurtulamıyacak bir vaziye 
te girmiş bulunuyor. 

Sovyeı hava filoları dünde bom
bardımanlarda bulunmuş ise de bu 
bombardımanların büyük bir tesiri 
olmamışlır. 

--- -------,------ -

V els Beı linde 

Bu seyahat hakkında 
gazetelerin tefsirleri 
Londra : l (Roytcr) - Ruzveltin 

mümessili Bay Vels Bcıline hareket 
etmiştir. Vels Musolini ile vuky bulaa 
mı.i ı akatı hakkında gazetecilere hiç bir 
şey söylenıcmiştir. 

Alman matbuatı Velsin Rerlin zi
yaretinden ancak dün bahsetmiştir. 

j;ıpon g•11.etelerioe göre. Yeisin bu se 
~ ah cı tı, mevsimsiz bır snlh teşebbüsin 
den başka bir şey değildir. 

Londra: 1 (Royter) - Vels Ber. 
tine vasıl elmuş ve Rıbentrop' la bir 
mülakat ~apnııştır. Vclsfarin (bugün) 
Hıtler tar.dından kabul olunacaktır. 

gii ı. Halkevleı i Yı:donümünde Mı llj ş f . 
n ıvıilli Şe r B . e m zın An kara H alk · · . 

•mız ı, aşve1<ılımız1 ve Ank H 'k . . e vını zıyare t ett iği ni yazmışıık Yu11.ardaki Resim, o-casında aı a a, ev ı l< cı sı 1 1 M b . • 
gosıermektedir. - Ank çe e us u Fc:ıid Celal Güveni Halkevi Salonu Jo-

itra l\lluhabırımızın mektubu ikincidedir -



Sa1ıife 2 

A~ NARA MEKTUBU 

Ankara -Halkevi 
çalışmaları 

t 

Şefin Evde · 
tetkikleri 

ihracat birliği 
• • ,.. 

1\B l d. o~3l1 ıçtımaı e e ıye ·~i 
ağacı dı 
~ . 

Madmazel Parde Halk-
ltalya'nın vaki müracaatları oJ ·cniıe ı 

Dün ögrendıg• .. ,aıtf 

evını ziyaret etti 
miz belediyesi taşk0P c 

ıcıs' 
lığa kadar uzanao del Üzerinde konuşmalar oldu 

Ankara : 29 ( Hususi Muhabiri, 
miz yazı)'Or ) - Denebilir ki An. 
karanın en faal gen~lik müessesesi 
Anka~a Halkevidir. 

Orta okula medis 
reisimizin teşekkürü 

de bugün yarin 600 ' 
fidanı dik tirecektir · 

' 

Dün Ankara Halkevinde ilkokul 
talebelerine karagöz oyunları ve si· 
nema gösteıilmiştir. Evin büyük fr 
yatro salonunu dolduran yavrular 
karagöz'ün muzip ve neş'eli halleri· 

Pamuk ıhracatçılar birliği dün 
bir toplantı )'aparak dahili i~ler 
hakkında konuşulmuş ve Romanya· 
ya ihraç edilect.k pamuklarla Maca 
ristana sevki mukarrer balyalar hak. 
kında kararlar alının şhr. 

Bu meyanda ltalyadan vaki mü
racaatlar bahis mevzuu olmuştur. 

Birliğin stok malı ve kontenjanı 

Erzincan felaketi dolayisiyle Ada 
na birinci okul v~ talebesinin yap· 
mış olduğu yaıdımlan dolayı milli 
yardım komitesi reisi ve meclis re· 
isimiz Abdulhalik Re:ıda mektebe 

Adliye dıı'' 
den kaçarı 51 s 

J p __..,,,.., -~'~•t 
İbiş nerede 1 vcı 

~ ~u 
Köylerde nıüte•!1,,i ca ne bol bol gülmüşlerdir. 

Dünkü mevzu "Kanlı Kavak,. dı. 
vardır. 

Bu eski mevzu ele alınmış bu vasıta - -
ile yavrvlara ~ağaç ve Pçiçek sevgisi 
telkin edilmiştir. 

Halkevinin hazırladığı mükem
mel bir filmle de geçen yılki çocuk 

Yedi eminliği suiistiı:tıal 
eden adam mahkfımoldu 

bayramı gösterilmiştir. Film sesli 
idi ve çok muvaffak olmuştu. 

Dünkü karagöz ve sinemada bir 
kaç gün:Jenberi şehrimizd~ bulunan 
Fransa' da Dijon kız lisesi müdürü 
Madmazel Parde de bulunmuştur. 
T e r b i y e ve kültür müessese 
lerimizi t e t k i k eden Madma· 
zel, genç neslin uyamklığından, Ka· 
ragözün ve filmin mükemmeliye· 
tinden hayranlıkla bahsetmektedir. 

Pazar günü kntlanan halkevleri 
kuruluş yıl dönümü hakkında Anka 
raclan teletonla kısaca malumat ver 
miştim. 

Ogün Ankara halk~vinde yapı· 
lan toren', milli şefimiz İsmet lnönü 

nün Şerrf vermiş olması, bugünün ve 
bu toplantının değerini bir kat daha 
artırmış ve salonu hıncahınç doldur 
müş bulunan Arıkaralıları.ı emsalsız 
tezahürlerine vesile olmuştur. 

Cumh:.ırreisimiz tören başlama· 
dan sayın Bayan lnönü. ve çocukla
riyle halkevini şereflendirmiş ve lo 
calarını işğal etmişlerdi. 

Büyük millet meclis reisimiz Ab 
dulhalik Renda, vekillerimiz, parti ida 
re heyeti azaları birçok mebuslar, 
v kaletler erkanı Ankara vali ve be 
lt>dıye reisi Nevzad Tandoğan salon 
d ı hazır bulunuyorlardı. 

Başvekilimizin nutkunu müteakip 

Orman idaresi tarafından yedi 

emin tayin edilerek kendisine teslim 
edilen odunları orman idaresine tes· 
limden imtina etmekten suçlu ibra· 

him oğlu Mehmet Çokdoymuş ve 
Mehm,d oğl u Muhittin Üşenmez 
hakkında birinci asliye ceza mahke· 
mesinde yapılan duruşma sonunda 
Mehmet Çokdoymuş 3 ay hapse 

ve 30 lira para cezasına ve Mu· 
bittin de 3 gün hapse 10 lira para 

cezasına mahkum edilerek 145 lira 
odun bedelinin suçlulardan tahsiline 

karar verilmiştir. 

. Çotlu köyünde bir 
karakol açılacak 

Haruniye nahiyesine bağlı Çotlu 

köyünde görülen lüzum üzerine bir 

jandarma karakolu açı~ması alakadar 
maka mata yazıl m1ştır. 

İlk okul öğretmenlerine 
verilen gaz maskeleri 

Şehrimiz ilk mektep muallimle
rinden 103 muallime zehirli gaz 

bir teşekkür yazısı göndermiştir. 

Mahkum olan çocuk 

'fürksözü ga1.etesi müdürlüı:üne 

29 - Şubat 1940 tarihli gaze· 
tenizin 2 ci sahife ve 4 cü sütunun· 
da yazılı mahküm olan üç talebeden 
en çok ceza alan Mustaf anın oku 
lu:nuz talebesi olmadığı, Birinci Orta 
O~ulda693 no da kayitli Mustafa 
Çakar olduğu anlaşılmıştır .)üıelt-
menizi saygılarımla rica ederim. 

2. ci Orta Okul /)irektiirii 

Hamal kancas le bir 
adamı yaraladılar 

Faris oğlu Seyfi Allah verdi is 
minde biri Hüseyin oğlu Mehmet 
Erturanı hamal kancasile başından 
yaraladığından tutulmuştur. 

Çocuk esirgeme kurumu 
idare heyeti seçimi 

Dün, Ticaret odası salonunda 
çocuk esirgeme kurumu heyeti mer 
kcziye azalari arasında idare heyeti 

yapmaktan suçlu. ·~ lıc 
tevdi edilen ve bırı __,, 

hk 
. - ,e.,. 

ma emesınce uç ,i d 
hapse mahkuaı edile el~ z:, 
yeti kesbi kat'iyet .ed d'~ çı 
yin o~lu ibiş dün ı•~ e 
edileceği sırada •~1~1 ~ lcu 
kaçmış ise de Ah ~ lca 
varın:fa bir abdestb ki;/ hlc 

mış ve cezaevinef~Ji~~ 
Şe~•I 

. -~ 
Ankaraya sıP 'i 
fidanlar yol' j 

20 Dönürn ol•' / 
şehir fidanlı~ı ekildl~JI 

·11~ 
senede Jo-40 b~d,J A 
bilecek olan bu fı d" ~ 
dolusuhda tesis e 1 ~ 
sene sonra Ada03 

/' 11 

na kolaylıkla ce\f
9f _;1~ de 

bu teşebbüsün (il;,,; bol 

rümesi için park}~ 
ta 1ır. Dığer tara 1'•'' 
kilmek üzere A0 

t ı rı 
miş olan 200 ,de Jıi' ~1 
yola çıkarıldı~•01Jeıt. lJ.' 
mıştır. Bu cüınte ":t' ıaa 
parkının tevs~ill~e 
nun bu mevsı(ll >I 

intihabı da yapılmıştır. Bu intihab 
da çscuk esirgeme kurumu idare he 

yeti resligine izzet Koçak, ikinci 1 
rusliğe Mürşide Akyol, katipliğe 

Tahsin Erman, muhasiphğe Arif Ce · 
mal ve veznedarlığa da Halil Naci 

şı\maktadır. 1(4 
'1.1\ı ',;~ 1 

B. sar"' ıe 
ır .,, 1 
uğradı~ C 

de' 
F aydalık0Ç.~d~tl':f hı 

( Gerisi UçUncU sahifede ) maskesi tevzi edilmiştir. ,. 
Ele geçen 

Dural seçilmişlerdir. ı 

planlar , 
oğlu Ahuıe0 j,· 
yakınında sığ~• 

sl.lı 
tutmuş ve 
muştu . 

• 
Bu tun dtın.} n hala Mnnncrhııym 

hattı ıle mcsbul bulunu.} or. Devli lle
rnlcl g'l d ırıin Finlandi\·n cephesine 

gön lcrmış olriu u nuhnbiri Rus • Fin 
harbi h'lkkında ~u sayanı dikkat ma 
10.mnlı v..r•mtkteJir : 

,- GÜNÜN MEVZUU -----
tnyyarc ıle Moskovnya giderken vn· 

li:r.lcri içinde, Alman erkfını harbiye· 

sinin elinde btılunnn Mannc rhnym hnt· 

tı planlarını dn götUrmU-;;tur. ,, 

lnc;nn bu ha heri doyunca hn.} ret 

duyuyor; ve şu sual hnhrn geli) or: 

Bir 

" Ru lnrın Mannuhrı\ m hnttı 

hnkkı ıdn bir ç 1. m lfıruat • hıp ol· 

dukln ı orul.ı.} or. Savanı itimnd 
ınnh tılJ ,, nlıntın m:ılılnı tn öre, mu• 

h, .ıııınt b:ı-şlanıazdnn t \\el Almnn· 
!ar. ınt: hur .Mnnn<.:ı h:l\ m hakkında 

bildiklt:ri butun fn.} l.,lı mnlılmntı 
R uslnrn 'ermişlerdir. 

Almnnlnr, Finlilere 'nkın doo;t 
oldukları z:ımnndan beri ~'\nnnerhuvm 
hnttı hnkkındn i't'İ malfimnta sahip 

- Y n SovJ eller elinde Mnnner· 

hn\•m hnttının planları dn olmn5nyd1! 

bulunu,\ orlnrdı. 
öre, Ribbcntrop 



tı 

.. 

J\. ıu ıı ~ 
l >()() 

6orı 
JOQ 
t<ıo 

- Dı Al o rtıenıleketler 
P n \ ıldi d . için 

o t oın rnf e •şınez \alnız 
> ı znnınıc ı·ı· ... __ ı ır 

idnre.) c 

ti 

Bu Hafta 
olan f tb yapılacak 

l3 u ol tn 
u Paıar g · . aç\ arı 

Por kulü .. ·· ) ~nu (MilliMe 
t uu ıle ( M nsucat 

~J>or kulüb·) alatya Me 
•ı dır. Her iki u a: asında hususi nsu. 
Uvvctt k Yenı"kulüp d rna 

ua11~•bkl adrolariylc c aıa11ıj 
arından rna sahayaçık 

c ır. Çın çok a· 
aısı ŞÜphesizd· entcresano\ 
Bundan b kır. 
A aşa C 

darıa E.ıkck L· u~~rtesi günü 
raat 1 is . ısesı ı e Ad 

~ esı arasıı d ana 

Tiiıbfı1ü 

"Amerika ile japonya 
arasında ha:rp çı abilir!,, 

Japon hariciye nazırı Aritanın 
şayanı dikkat beyanatı 

.. Tokyo ; l (Radyo) - japon 1'a· 
r:cıye nazırı Bay Arıta bugün beya- • 
naııa bulunmuştur. Nazır bu beyana 
h~da, Anıeriktnrn uzak doğuda yeni 
bır · nı am teşkiline hakkı olup olma· 
d.ı~.ı hakk nda bir şey izhıır eımedi
ğını ı-:öylt:dıkten sonrcı sözlf>ıine şöyle 
devam etmiştir 

- " Amerika bizi doku! devlet 
muahedesini ihlat etmekle ittıham edi 
~or. Biz b ınu asla kabul etmıyor uz. 

Norveç'in protestosu 

Londra : 1 (Roylt>ı) - Norveç 
batırılan gemiler üzeı ine A !manya 
nezdinde yapdığı protestolara ce
vap alamadığından yenidf'n tt-şeb· 

büsler de bulunacaktır. 

veırdır 1 a resrnj lik 
B rna 

u ıkı lisenin d . 1 
uvvet\e olduk! c bırbirinc •ak· 
•zanabıl . aıındarı ha .. ıp 

b ğer Amerika bunu bize cebren ka
uı ıt. 

d e ırmeğe uğraşırsa o zaman ıki 
evıet arasında harp zuhur edebile 

Cekıir. 

Fransa şark kuvvetle!İnin 
felaket zedelerimize 

yaphklarıı yardımı 
cce~ı Şıınd· d ngısınin 

t
e;ı:se de Adana Eı kenk kestirilc. 
un•aı r e L· 

. aın ve koınb· ıs"sirıin 
}Ur.unu tuu b· ınt>zonlu rrıutad 
H k' ura ıfdj1• k . 

a ıvetı ld iSı ta dırdern 

~hrnaıı,' ta~;~rnesi. daha fazı~ 
u hale &Ür b n edılebitir 

•tlrsı, heın de u hafta he. 
•c;lar1 ıl c Paıar g·· ınCu 

e saha Unij f tb 
Porculara b rrız dolu d u ol 

aşarılar d 1 • ernektir. d ....__..,___ -ııerız 

en terbi --:---
danada Yes1rıin b 

Yapaca... . u yıl 
Seyhan va. gı ışler 

il Seyhan boı lıai ve bed 
e 28- ub leıj başka crı terbiye 

liern ş. a.t 1940 ~ nı riyasetin 
1 ız ıstışar ı 2unü t 
ı masraf 1 e rıe>'cr 1 Oplanan 
rrıcyand ıskt"sinj tea' . 940 mali 

.. a an Pıt et . . 
Yuzde a Unen bur· rnıştır. 

tlınesj "ksek lut un bütçe 
rnecb . arı t . 

rtınıiyeu· . Urı oldut esısata saf 
ıt fası dı ışlerden b· .undan en e-

ın ak· . Jtıs·d b 
1 - 1\ ı •şler i ı c u tc. 

ıll. b· apafı jırn kaydediyoıuz. 
gC ın nastık 1 
Oo as, rıev k sa onu ve 
• O) lıra (& a ısının ikrrıali .. 
- 16 ('\"ı:en ıçın 
2 ·000 . seneden nıüd 

Atı lıra) ev 
tah ' Polıg 

erı ~~at (S,r o;)n~~rı için nıun 
) Udtvver ı~a (geçen sc 
3 .... tahsısat 10,000 

l'rıb·· 
lıra tırılü Stad 

4 · Yorn İçin 

ka\> kDakevı T 
"

8 tıl8 °ros daır..ı ) rımııın k K arın. 
S O O lira. ışın barınnıası 

l C'si~at 
tamıratı İrin 

~ so2 

. Almanya' da nıevaddı 
1
Ptidaiye ve işçi fıkdanı 
. 8crn : l (Rndyo\ -- Göring'in 

rıJ <lsetindcki fevk nlade meclis bu 

~o toplnnnrcık mUznkerelcr ynpmış· 
tır . 

Sö.> lendiğinc göre, bu ko11uşmn 
lnrın nıevzuunu snnnyi nıUe sec;elerin· 
deki işçi ve mcvnddı iptidaiye fıkda
nı tc~kil etmiştir. 

Amerika'nın şimal 
devletlerine kredileri 

. ~aşington : ] (Radyo) - Ame 
jıka ıdhalat ve ihracat bankasının 
skandinavya :devletlerine krediler 
açması Amerika meclisince ekseri 
yetle kabul olunmuştur, 

ı-Şİ:HIRDE HAVA 
Şehcimizde dün go''k .. ·· k 

h )UZU a~ , 
ava haf,f rüzgarlı idi. 

En çok sıcak gölgede 15 dcre
cr: idi 

Ankara : 1 ( Hususi muhabiri 
mizpen ) - Fransız şark seyyaı kuv 
vetleri Türkiye felaket zedelerine 
nakdi yardırr.larmı Ankaraya gönder 
mişlerdir. 

Koordinasyon bürosunun 
teşkilat kadrosu 

Ankara : 1 ( Hususi ) - Milli 
korunma kanununun tatoıkini temin 
maksadiyle, Başvekilimiz Or. Rdık 

Saydam'ın reisliğinde teşkil olunan 
koordinasyon heyeti umumi im tiplık 
bürosuna ait teşkilat kadrosu f cra 
Vekilleri Heyt:tince tasvip ve yük· 
sek tasdike iktiran etmiştir. Kadro, 
500 lira ücretli bir umum katip, 30"" 
lira ücretli 6 biiro şefi, ; 70 lira ve 
120 lira ücretli altışar katip, 210 
lira ücretli bir evrak şef ı, 140 lira 
ücretli bir I 20 lira ücretli iki evrak 
rnemuru, 150, 100 ve 80 lira ücret
li 3 daktilo, 40 lira ücretli bir, 35 
lira ücretli iki odacıdan mürekkep· 
tir. 

ıo u v -- DUKLARIMIZ --
Bekarlık · · nazar1yesı ... 

Nev} arkta Bınbaşı Hııg Fraser ,, K 
eski 'e iııalçı bir bekar Jır. · ahramaıı iinvanını ka7.anrnağa layık 

_Binbaşı Hug Franserin babası f. • . 
bekar kalmasına asla taraftar de il ~"kalede zengın bır adamdı ve oğlunun 
tavsıye ettıkdcn sonr geçenlerd ğ .. dır. ~ağlığında oğluna daima evlenmeği 
}On. ~Ü7. b n doları mır, s otarake olen ıhııyar, ııerı etınin yarısı olan .bir m I· 
rnesı ıç n oğlunun ev en . ı~ bırnkmıştır. Ancak bu mırnsa sahip oıa bıl-
ola k mesı a1ırr ge'd l'r • d 

ra yar ıa~.tadır· Bu b -ı. • 1 6ını e vnsı}elnamı sıne bırıncı şaıt 
nı ı h . uyu._ servete .... b b 

a nıın cdersinız? Bek.r. k 1 ıa6men ın aşının ne}e karar verdıX-i H aramakta 1 6 
ug Fraser şıınları söylemışt'· ısraı. 

- ile t 1• her . r ıangı b r tesire kapılın . ı . 
ş~yı yapacax.ım Şımd k' h amök, e" enınemek ıc n el nden gelen 

na ve 6 . ı ı ayatımd }> b 
b. ıını~or. fııkat ben an memnuı.uın.. >u 'm sencıinı bn-

ır se o paranın fa· . . 1 l k 
ha rrnaye lrşkıl etmese bıle 17.ını n mak Hık ·rna ınc1lık.rn .. 13ü}uk 

Y t l ID ıı edebılir, 0 para banıı. rı•hat ııe bılhassa kadınsız bir 

Sahif~ 3 

/\akara Halkevi 
çalışmaları 

-lkinc i sahifeden artan 

kısa bir fasılı:ı verildikten sonra An 
kara halkevi gençleri ''Kervan., pi 
yesini oymıdıl;u başta milli şefimiz 
olduğu hal fo gençler davetlilere çok 
uvkli saatler geçntmişlerdır. Reisi
cumh~rumuz Inönü temsil müddetin 
ce Ankara halke"i reisi Ferid Ce. 
lal Güveni localarında alıkoymuşlar 
iltifatlarda bulunmuşlardır. 

Temsili müteakip Milli Şefimiz 

ve diğer büyüklerimiz )Jl dönümü 
ml!nasebt tiyle mermer salonda ha
zırlanmış bulunan rt-sim ve he} kel 
serğisine şeref vermişlerdir. 

Milli Şefemiz eserlerle çok ya
kından alakadar olmuş ve halkf'vİ 

başkanı Bay Fe.rid Cdal Güvenden 
izahat almışlardır. 

Cumhurreisimiz Knvan piyesini 
hazırlı>·an profesör Nurrttin Sevini 
de tebrik f'tmiş ve kendisine iltifat 
ta bulunmu~lardır. 

Mılli Şt-fimiz bu f ırada temsil 
hakkındakı ıhtisaslarını şu cümleler 
le ifade buyurmuşlardır. 

Tebrik edeıim em k vermişsiniz 

çok mütehassis ve memnun oldum 
sizin gibi tiyatro S"'Verler halkevin. 
rle böyle çalıştıkça evlerİ'l'lizin tiyat 
ro sahneleri çok çabuk inkişaf ede
cektir. 

Ş f, resim serğisinde teşhir o 
lunan t>Serleri de taktir buyurmuş 

ve hu taktirlerini ıfade dmişlerdir. 
Reisi cumhu•umuz falonu terk 

edeıkf'n etraflarını dolduran halk 
kendilerini ~iddetle alkışlamıştır bu 
alkışlar ve samimi tezahürat milli 
şefin otomobili uzaklasıncaya kadar 
devam etmiştir. 

lzmir piyasaslna çıkarılan 
3000 ton kahve 

Ankara : 1 (Hususi muhabiri· 
mizdeo) - Aldığım malu na ta göre 
ziraat bankası vasıtasiyle getirılen 

. kahvelerden 3030 tonu lzmir piya
sasına çıkarılmıştır. 

Mersinde '!Üfus tahriri 
Mer in: 1 (Hususi) - Şehrimiz· 

de otifus tahriri hazırlıklarına bı:ış

larıııııştır. ŞimJiye kadar ı.üf ..ısa kay· 
derlilmiyt"nl,.r h ıkkın l=t t:.kıhat ·ya· 

pılınıt k ta olup uu gi L.iler ııufusa 
kaydedilmede beraber· şehrin no
merotai işine de ehemmiyetle devam 
edilmektedir. 

Tayinler - tahviller 
S P Üm"r 2 orman mesaha me· 

muru Kadrı Gürbüz Adana S. 2 or· 
man mesaha memurluğuna tayin edil 
miştir. 

F t:ke Husu-,i Muhase bl! varidat 
men.uru İsmail Ôzansak Mardin Hu
susi Muhasebe memurluğuna veril· 
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Oray r·arming 

usulü nedir? J 

'Hitler bu ÜÇ En kurak senelerde 
bile hektardan 1000 
kilo buğday almak 
köylümüzün elindedir 

unsurundan 
ınühim %.8 ~ 
mahrunıd' ı 

DUndan ar tan 

Nebatlarrn su ihtiyacı büyük 
tür. Bir kilo buğday tanesi yetiştir 

BUNLARI TEDARiK EDEBİLİR MJ1 
mek için hm bir ton suva ihtiyaç Demir 
olması bunu kafi derec~de vuzuhla 

1 
gösterir. j 

Neşvünüma Jevresinde bir met -------------------- '!"-----------ı--------~--Iİ, r ı 
re murabbaı buğday tarlasında gÜn· ı Almanya nerelerden 1 Demir buhr•11~11~ 
de 7 kilo su ihtiyacım . karşılamak Alman i•tlhsali: Almanyanm latlhllkl: demır allyordu: ba•ka .,ır 

için Oray F arming ziraat metodu- -----,...-------
nun prensipleri şunlardır: Almanya: U,140,000 33,000,000 Ton lııveyıen : 8,990,000 

Avusturya: 2,700,000 " Sulh zamanında ,. Norveçten : 1,800,000 
1 ~- Yagış suluının toprağa gir Ton 13,840,000 Müttefıklerden: 7,500,000 

mesini temin etmek, akıp gitmesine Denizaşırı : 3,700,00o 

mani olmak, 21,900,000 
2 - Kış yağışlariyle toprak 

İçinde birikmiş olan rutubeti kaçır
mamak, 

3 - Toprak içindeki rutubetten 
nebatın tam istifadesini temin et· 
mek, 

·rıeri; 
Almanya de~• "' 

Y" tahsis ettiği içıll 

mal etmiştir. ıı'' 
1938 de 193'3 e -.de 

• yıJ~ 
yolu seyrüseferJerı d• 

adt 
halde vagonların ı..j t 

d•'" mıştır. 1929 sonun 591. 
na mukabil 1938 cJe d' 
kalmıştır, Bunıardall 

18 

Bunlar çiftçinin toprağı hazır- tamamiyle csikdİ'· d' 5 20. 
Son zamanla' ' ı arken ve tohumu ekerken gözönün· 

de bluunduracağı meselelerdir. 
Bizim köylülerimizin çoğu, top· 

raktaki bu rutubeti yapan otlara ka· 
çırrnakta en büyük hatayı işliyorlar. 
İkinci büyük hata da zeriyatı gözden 
yapmamaktır. 

Her hangi bir ilkbahar kurağı 
toprakta işe yarar su olsa dahi mah . 
sulı.i kavurur ve yakar. 

Ziraatimizin bir ikinci ihtiyacı 
daha var : 

Azot mf'selesi.. Fak at bu, su ih. 
tiyacı gibi tonlarla ifade edilen bir 
ihtiyaç değıldir. Bir senede bir dö· ' 
nüm toprnktan iki kilo azot kalkar. 

l~te bunun yokluğu ziraati im· 
kansız kılacak derecede müe;sir o· 
Jur. Bu kadar ehemmiyetli rolü olan 
bu madde havada mebzulen vardır. 
Bunu nebatıo işine yarayacak hal~ 

so!.cmak için tabiat bizim memleket 
çıftçilerine geniş mikyasta yardım 
etmektir. 

Bizim topraklarımız çürümüş 

maddelerden terkibine dahil olan 
karbonun yardımiyle havanın azo· 
tun Jan geniş mikyasta istifade eder. 
Eğer bu imkan olmasaydı bizim top 
raklarımııdaki azot 93 senede sona 
erecekti. 5000 senelik bir tarihe ma· 
lik olan topraklar bu sayede çok 
verimli olmalrta devam etmekte· 
dir. 

f ıkbah~rda topraklar yaştır, ısın 
mıştır. Çiftçi de bu toprağı sürer. 
Yani havalandırırsa bakteriler onun 
·hesabına çalışırlar. 

Hülasa etmek lazımgelirse diye
lim ki fürk çiftçisi sanatını bilere1c 
yaparsa toprakta ve tabiata hiç bir 
kusur yoktur. Muvaffak olabilir. En 
kura'< seııelerde bile bir hektardan 
ıoJ kilo ınahsul kaldırmak onun e· 

lindedir. 

1 blJ 
ğelen tren kazalar r_ı 

ala izah etmckledi'· h 

Hitler : Demirsiz şonsö\ye 

Almanya sulh zamanındil muhtaç olduğu demirin <ıncak Üçle birini kendısi istihsal ediyordll d'e 
ikiyi hariçten idhal etmekte idi. Halbllki harp bu sahadaki ihtiyacını artırdığı g bi müttefikler 
mir &lab.lmesine imkan kal~amıştır. . . . . _ . ab'' 

Filhakika Almanya fakır fakat ll'uazzam demır madenlerıne sahıptır. Ve Herman Gormg f d' 
d<!nleri işletmeğe de başlamıştır. F:ıkat bu madenleı i işletmsk için iki şeyin lüwmlu olduğunu ıJ 

ı zaman, 2 bizzat demir ve bakır isleyen fabrikalar ve makineler. Halbuki Alınan}•anın bUi 
sahip olmasına imkan yok tur. 

~~~~~--~P~e_t~r_o._ı~~=-~~ 
Pat rol buhr• .,.,ıı"'. 

kö,.,,or Alman istihsali 

Topraktan çıkarılan: 

Benzol: 
Alkol: 

610,000 
540,000 
350,000 

Sııni petrol: ı ,200,000 

Ton 2,7000,000 

Almanyanın istihlaki: 

Sulh zamanında 7,u00,000 
Harp ,, 15,000,000 
Sulh ZJmanı içim göste
rilen bu on beş milyon 
asgaridir. 

Hariçten satın alınan: • 

1934 : 
1937 : 
1938 : 

3,161,000 
4,313,000 
4,956,000 

el 
Almanya bll p etf0 

den kamüründe0 ~ıı 
suretiyle kapafll;ocı' 
Bugün polonya . eııe 
koymuş bir vaı•) c'~ 

ıışs ~ 
na daha çok ça 1 jsl',tı 
milyon ton petr'~of11~ 
yon ton maden ..... ııl"' 

1'0.,. d• 
buki Almanya e~' JI 
da kavuuk ve ~ yıl ~ 
·L l ·x.· • jçın e~ 
tıı;sa eltı0 ı 8~ 
ton istihsaline r' ~tıf· 
niyle karşılaşacll 

Bir damla petrol bir damla kan kadar kıymetlidir: id' ~e 
Daha sulh zamanında bile Almanya muhtaç olduğu petrolun üçte ikisini hariçten alıt18~~8 rııi1Y" 

kini kat kat artıran harpte ise, eğer harekatı harbiye faal bir hale girerse, Almanya hariçten /'.. 
tedarikine mecburdur. ' de~ ~ t 

Deniz yolu ile yaptığı büyük idhaliit artık imkan haricine girdiğine göre, bu petrolll 11;'f1~;;, 
lonyadan mı? Polonya petrol ocakları yılda ancak 500,000 ton vermektedir. Romanyadan flll ,.ıt11'0~ 
geçen seneki petrol ihracatı 4 milyon tondur. Ve bunun hepsini de Almanyaya tahsis edeıtl~~ blJ 5 

arasında yapılan anlaşma Romanyayı ayda 130,000 ton petrol vermeğe mecbur tutmaktadır. 
bir zaman bu mikdar dahi verilememiştir. ., ~ 

~ t>• 
Rusyadan mı? evvelce 6 milyon ton ihracat yapan Sovyet Rusya ise bugün harice a~c:if· 

rol verebilir. Binaenaleyh petrol meselesi Almanyanın halletmeğe mecbur olduğu en müşkil ıŞ 
Klemanso'nun şu sözlerini hatırlıyalım : 
"Harpte bir damla benzin bir damla kan kadar kıymetlidir.,, 

2 
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Sovyetler Türkiyeye Taarruz Ederse 
ltalyayı da karşılarında bulacaklar 

ki : 

Şimali Avrupadaki buhranın en 
kuvvetti akisleri, cenubu şarki Avru· 
pasında ve Yakın Şarkta görülmek
tedir. Bunun st:bebi gayet basıttir. 
lngiltere şimalcie, Sovydler Birliği ile 
bir harbe tutuştuğu takdirde har bin 
sür'atle Kafkasya cephesine de sira
yet edeceğinden biran dahi şüphe 
edılemez. Çünkü; bu her şeyden ev· 
ve) askeri bakımdan bir zarurettir. İn
giltere Ruslarla yalnız şimali Avr-upa 
bölgesinde uanşacak olursa muvaf
fakıyet imkanları çok güçleşecektir. 
Bu zıkdirde Moskova hükum.ti, lo
giltcreye bütün kuvvetiyle tek bir 
cephe üzerinden mukabeleye imkan 
bulacaktır. Halbuki, Kafkas cephesin· 
den de taarruz açılırsa, Sovyetler 
k\lvvctlerini ikiye taksim etmeye 
mecbur olacaklardır. Bundan başka, 
Kafkasya üzerinden Rusyaya taarruz 
1.:tınekte müttefıklerin ikinci bir men
faaıJeri daha vardır. Bu da, Rusyayı 
Ve Almanyayı Baku petrollerinden 
mahrum etmektir. Hadiseleri bu ba
kımdan müıalea edecek olursak , 
1'iirk hükumetinin milli korunma ka
nununu derhal mer'iyet mevkiine 
koymasının sebep ve ehemmiyetini 
daha iyi takdir edebiliriz. Stefani 
ajansının verdiğ ı malumata nazaran, 
1'ürkiyenin mılli korunma kanununu 
rner'iyete koyması ltalyada endişe 
u1·andırrııışlır. Çünkü; bu kanun, ya 
Türkiyenin harbe iştiraki ve yahut 
da milli t:mniyetin tehlikede görülme· 
si takdirındc mer'iyet mevkine gire· 
cek tir . 

Yine Stefani ajansının bildirdiği
ne gore, dominyonlar nazırı Eden, 
Kahirede söylediği bir nuıukda Al· 
manya ve So,•yet Rusyaya karşı 
meydan okuyan bir lisan kullanmış · 
tır. 

da kıt'alarının Mısıra getirilmelerini 
fevkalade bir süküneı/e karşılamıştır. 
ita/yan matbuatı Sovyetler tarafından 
Türkiyeye karşı bir taarruz yapıldığı 
takdirde !:iovyet hükümetinin karşı
sında İtalyayı da bulacağını tebarüz 
ettirmektedır. 

Stefani, Ajansının siyasi muhar
riri de, Yakın Şark meselesiyle all· 
kadar olmakta ve bu hususda aşağı· 
daki satırları yazmaktadır: 

-· Bir Kaç gündenberi dünya 
matbuatı Yakın Şark meselesi ile de· 
rin bir surette alakadar olmaktadır. 
Bütün gazeteler, harbin Yakın Şarka 
sirayet t tmesi ihtimalinden bahsedi· 
yorlar. Yakın Şarkta harbin başlama· 
sı, bilahassa zengin petrol memba· 
lan bakımından fevkalade ehemmi· 
yetti bir hadise olacaktır. 

İngiltere Fransa, Mısır, Fılistir. ve 
Suriye'de mühim mikdarda asker bu
lundurmak ta ve buralara her gün yeni, 
Avusturalya ve Yeni Zelıında kıt'aları 
gÔnderrrektedirler. Bütün bu askeri 
hazırlıkların, Sovyet Rusya tarafından 
Musul petrollP-ri ve yahud Besarabya 
üzerine yapılması muhtemel bir taar· 
ruzu karşılamak için yap•ldiğını söy· 
lemektedirler. Dığ-er taraftan, Sovyet 
Rusya da, Yakın Şarktaki askeri fa. 
atiyetleri şüphe ve endiş ile karşıla
mak tadır. Moskova mahafılinde, Vei
gand'ın kumandası altında taplanan 
büyük bir ordunun, hedefi Baku pet· 
rollerini ele geçirmek olduğundan 
bahsedilmektedir. Nitekim, Sovyc:t· 
1 de bazı Karadeniz iskelelerinde 
er ' -k b" ve Kafkasya hududunda bü~u ır 

gayretle müstahkem mevkıler yap· 
maktadırlar. Maamafih Veigand'ı~, 
kumandası altıııda bulunan askerlerı_n 

Macar telgraf ajansı tarafından mıkdarı hakkında son güıılercle verı· 
veri'en bir habere göre, İtalyan umu- len haberlerin biraz fnübalağalı oldu· 
mi efk:irı, Avustralya ve yeni Zelan. ~u anlaşılmııktadır. - -..::.::::.::.~...::::::.:::.:_--:--__ _ 

Altın 
Alrnan •toku 

Y b 
B altın buhranının bir neticesi: a ancı •itan valörıar u 

cablrl ihracat 

Almanya daha harp Alman parası karşılıksız ledavüle 
ten çok C\ veı yabancı Va s· leyh bu pa 

çıkmış bir paradır. ınaena lörlerini rekizisyona tabı' k ı tarafından 
ra yabancı memle et er tutmuştur ki. bunlardan k b ık d"lmemek· 

1 
mallarına mukabil a u e ı bir çoğu attın valöı dü 
tedir. 

Başka ödeme vasıtasıda olmadı· 
$."ından Almanya hariçten alacıığı mal 
la . ı kendi istihsalatı ile ödemek mec Mü f tAf'k buriyetindedir. Bazı defa bu malları ~ 1 1 · Yok bahasına vcrmctede mecburdur 

erın altınları A 
';• irııPa.a1 0,ıutu lnıanyanın ablokasını kuvvetlendirmektedir · rı el lıtıyada ın aşa{tı Yukarı dün 

••d•o ba k •vc,ı aıı,n •lok ya alton ;•lihsaıaımon dörtte ü - - • 

ıkıer 1 ~ 1\ ln1r1Jtcıe ve F unun beşte dordu h" 1 k Ç~nu. Yapmaktadır. lngiltcre ve Fransa lııarbe 1 '"•Çten •la k ransa •it ne sa ·~ o ara &'ormoşlerd· 
' '• b., ba k ca la., •naııa., •n denizinde olan bir çok ab "· 6surı1.1 11 

ç ~ 
11 

bır şey var : ,, Lı altın olarak oJeme'· k d t" dyd. ancı Vatörlere de sahiptir !er. Bin11enaleyh ı o, dc~crlı .-.a,p b "' u re ın e ırfcr 
"" ''"'••n b ••utahasaı••ar '•1 •n~ıcrn1a Y•pı!an abluka h : e~ırıdc fclc ır denı~ abıoka 1 

taratrndan çiz'I . t' 8 h . arıtası iktisadi ve ictimai araşdırmalar ol b e Uira111 ı. ııı ılt' f 1 ı mış ır. u arıta o-osı k . 

ltalya, Balkanlarda t•hllke 

görmOyor ; Yarun Şark 
ahvallnl dikkatle takip edi
yor. Fakat alac•O• . vaziyet 
hen uz an lefllmamıftır. 

* 
Temps g_azetesinin 

T 
Roma muhabırındera 

una ve Balkanlar hav;ıı:asını 
yakın hiç bir tehlikf!lin teh· 
dit etmediği kanaatı, Ro
mada günJen güne kuv-

vetleniyor. Romada söylef'ditinc 

göre Almanyanın Balkanlarda 
sulh ve Sükunun hüküm sürmesin 
de esaslı bir menfaati vardır. Zira 
Almanya muhtaç oldutu prtrolun 

ve yiyeceklerin bir kısmını buradan 
temin ve tedaıik ediyor. 

işte bu sebebten dolayıdır ki, 
Almanya, Rusyayı Balkanlarda her 
hangi bir teşebbüse girişmekten 
vazgeçirm~k için elinden gclrni ya· 
pacaktır. Diğer taraftan Balkan an· 
tantı kuvvetlenmiş, Romanya ise et· 
rafını bir istihkam hattı ile çevirme. 
ğe n.uvaffak olmuştur. Binaenaleyh 
Rusyanın bu cihette bir harekat si. 
hası arıyacağı zannedilmiyor. 

Her ne olursa olsun Tuna ve 

Balkanlar havzasında bulutlar da· 
kılmış görünüyor. Adiryatığın emni
yeti de mevzuu bithis drğildir. ~~ 
cihettt-n ftalya, memnundur. Aksı 
takdiı de, yani bir bolşe~ik te hlike~i 
vukuunda kt ndi pustıjıoi, ideolojısı
ni, menfaatlerini ve emniyetlerini 
korumak için mukabil harekete ge· 
çecektir. . 

Buna mukabil f talyanın dikkati 
bir müddettenberi Asya Yakın Şar 
kında toplanmaktadır. Bunlar, ftaı· 
yan mepf aatlerinin kalbiahını leş 
kil edeıı Sü o1eyş kanalına ilişiyor. Bu 
mıntıkalar, ltalyanın sıkı münase· 
betler tesisine çalıştığı arap mem. 
leketlerine ve büyük petrol servet· 
lerine tealluk ediyor. ftalyanın, men· 
faallerinin şiddetle alakadar bulun· 

duğu bu mıntıkalarda si yas· ti giz· 
Jidir. 

ltal)arı gazeteleri Genrral Wey 
gandm, general wavellin orduları veya· 
hud Türkiyenin vaziyeti hakkında 
bir çok makaleler neşrediyorlar. 
Fakat bu makalelerden hiç birinde 
İtalyanın alacağı vaziyeti tarih et· 
mcmiştir. 

ftalya; müttdiklerle müzakereye 
girişmek imkanlarının belirmesini 
mi bekliyor? Nikabını kaldırmak i
çin vaziyetin bilhassa askeri sabada 
inkişafını mı bekliyor? Yoksa, açık 
tan açığa menfaatlerini ileri sürmeği· 
mi düşünü yor? Bu suallere cevap 
vermek henüz mümkün değildir. E. 
sasen birçok ihtimaller, tahaddüs 
edebilır. 

a •lc~tı .. La 

8"-ladır. l<a ~ ece Uhatılırke d'""' t f 6 erme te1irki; Almanyanın den.1aşırı a ..... d,, "" '• ">e d n ··•r •ra tan k - . - 'ki . eçe,.'>«etı •• · •ltef,kıc,.0 ~ "n •ki Pazarlarda döviz İlib•r' ara uzeronde de muıtelr eron •llon sto. tı.., ve •ıı •• wr'"• '''.'klaro SBhcı milletlerle 1 ·~1• Çok lak;, olan Almanyanın ne kadar ku~,u •az,fcsini ıroreccktir. ngıltcre ue F,ansa arasmda Alman)& n a 

Evvel emirde Yakın Şarkta Al. 
mantar ve Ruslar ile lngiliz-Fran· 
sız - Türkler arasında hir müsade· 
me vuku bulursa, daima bolşevik 
aleyhtar lıtmı kayıd ve tebarüz ettir 



\ llan 
l Beden terbiyeinin bu ytl 
\ ada nadaki yapacağı işler 

al-

En az \ En çok K. S. K. S. 
Kozn 00,00 00 

_Ma. pvılağı 00 ~- 45-
Ma. temııi 00 - 40 -
Koı.a par lafı - -
Kapı malı -oo ___ - -
Klevland~ -- '- ss 
Klevlanı çi. -oo--ı--

Pamuk ve koza -----· KlLO F.ATI ---
CiNSi 

\ I dan? askeri satın 
ma komisyonundan : 

1 - 1440 ton buğdayın kırma 
ücreti kapalı zaıfla eksiltmeğe ko 
nulmuştur. Muhammen bedeli 7920 
lira olup muvakkt teminatı 5910 

liradır. 
2 - ihalesi Adana sa\ınalma 

komisyonunda 15, 31940 cuma gü· 
nü saat onda yapılacaktır. 

1 (Beş"nci sahifeden artan) 
rinde kararlar vermiş vt: memleke· ı 
timize faydalı işler yapılmış olmasın 
da da isabetli tahsisatlar ayırmış ol 
doğunu gördük bölğcye başarılar 
dıleriz. ,-BU 

- - - Yapağı 
_:_ t\eya_z ______ - -,_ -~-

3 - Şaıtoamesi Kayseri, Mer· 
sin, Mar~ş. Antep ve Adana askeri 
satın alma komisyonlarında görüle· 

TAN ve 
SiNEMA L AR iN O/. 

~iv•h Çl(;l f - 1 

ı-Yerliyemmıüo--\--ı 
.• tohum 

HUBUBAT 

Büğda:,! Kı~ \ ~ \ -

-,.:;pay~!__1_ ~·.~~- 1 
-Faı;ulya - --
Yulaf-- 4.50 - ----\ 

ı Delice_ J-0 --- - --ı 
1 

Kuş yemi __ ı ________ __ 
susam 1 ı4 , __ ..;....--------------~------Uv"' pol Telgrafları 

27 I 2 I 1940 
.Santım P~ne 

_H_a_7.l_r ______ ı-3_ O§_ 
Vadeli 1. 7 92 
Vade!i \11 -7-96 

bilir . 
4 - İsteklileı io teminat ve tek· 

lif mektuplarını ihale saatından en 
az bir saat evvel komsiyon riyasti· 

ne verme\eti lazımdır. 
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Zayi askerlik 

vesikası 
Ankara 1338 senesinde imalat 

harbiye döküm hanesinden alJığım 
askerlik vesikamı zayi ettim. 

Yenisini çıkaracağımdan es~isi· 
nin hükmü olmadığını iian ederim. 

Edirne hanında 

ı--H-in_d_h_a-zı-r-----ı·7 24-

Nf'vyorl< -;-r-\o7- 1 
l 

tatlıcı 3 17 doğumlu 
Rifat oğlu S:-rh~ Bil~in 
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Kambiyo 

J,ıret 

Rayişmark 

\

-Frank (Fransız ) \~ 9f ı 
Sterlin ( İngiliz ) -S 24 
Dolar ( Ame_ri_k_a..:..) __ -_ 130 \ 19 ı 

-Ffafik"(Tsviçre) 00 00 

------ 1 

askerlik tezkeresi Zayi 
Dörtyol 41 inci alayının 3 tabu· 

,unun 1 \ inci bölüğünden almış ol· 
duğum tezkeremi zayi ettiğimden 
yenisini alacağım. 

Ziamet \cöyünden 321 
doğumlu Hilmi'"' esuloğ 
lu Cabbar 

İlan 

Seyhan 
ğından : 

Vilayeti Defterdarlı-

Mahallesi Cinsi 
Şabaniye araa 

.. 

Ada 
391 

77 

Parsel 
90 

19 

Metre Mu. 
1R8 

167,50 

Muhammen kıymeti 

S7fl 

168 

.. . p.ş~'°' 
ŞıırtOı f 

ve ,,b 

~-----/ı 
1 BEYAZ GÜ~ 

Türkçe 
Büyük Süper Fılm Bırden 
takdim edilecektir. Bu 
müstesna fi'mi yer 
bulup görebilmek ıçın 

Ailelleıinizi bu akşam 
erkPn aldırınız 

Dikkat : 

Bu Akşam için Alsa· 
rayda LoC'a Kalmamıştır 

Tanda Satılmaktadır 

iLAVE.TEN : 
Metro Jurnal, 

DUnya haberleri 

euBON 2.30 DA iKi 
Sinemada birden 

1 - BEYAZ OÜL 
:? - Rio Grnnd Gulu 

Telefon TAN 266 

Sözlü -

Asfalt 
Alidede 
Eskihamam l;'.ınarlı hano 391 71 310 300 7 hissede &.._ 
Akaıcalı 6 hissesi 1 ... 

Ce~ı:ılpaşa arsa 577 61 9480 ~844 1 Seyhan Vilayeti Çıkmazı l 

Yukarıda Cinsi mevkii ve miktarlau muhammen kıymetleri yazılı dört M•• d.. \ 
parça gayrı menkulün mülkiyetleri 22 • Şubat· 94C taıihinden tibaren 15· U UY ÜğÜnden : ~ gü~ ·m.ü<idetle açık artırma~• çıkarılmıştır. ihaleleri 8 3 9~0 t~rihine müs· \ d•~

1 

• dıf Cuma günü saat 14 de salı şı icra kılınacaiıından ta lr plerın '/• 7 , 50 - 1 Dört yol kazasının Banr az olu ~u or 111 an•• ~ 
teminat akçclerilc birlikte aynı gün ve aynı saatte Defterdarlık salış komis 1 kayin kerestecilik a~aç -J4'tl' d' 
yonun• müracaatları i 1 an olunur. ı ı 51 o 1 • 3 . 9 40 ta 1 ihi nden iti haren 15 gün ,,,. t ı& 1 ) 

2-4 kon.muş v~ i~a~e ~6- 3 940 cumartesi giiniİ :;~ı• i" '" çevırge mudurluğuude toplanacak komisyon ,ıf tı ~ 

Adana Halkevi Reisliğinden : 
( ATAT0RKE AıT FOTOGRAFLAR ARANıYOR) 

15 Mart I 940 cuma günü akşamı salonumuzda ( ATATÜRK ) 
günü tesıt edilecek ve bir köşe yapılacaktır • Yanlannda Atatürkün 
Adaoaya gelişlerine ait fotoğraf olanların tekrar iade edilmek üzere 

2 .. - Satış~ iştirak edecek taliplerin 2490 •::

1 

... ~ 
ne gor e 52 lıı a 69 kuruşluk teminat mektUP b" 
de sı 'esikalarını satıştan ~ iı saat evveline k9°

11

r 
meleri. ..Ja'!I :ı - Bu satışa eıit pröjeler ormf° unıurrı 111

u. o' 
çevirge müdürlüğü ve .... , , .... · · · ; · e tt'a' 
bulunduğundan görmek ist!yenlerin bu claireıer 
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ekJe 
194 llJtıekte olan 

O Model 

l\narkoni 
dyolannın 1 
. ge diğini bildiririz 
•n f> 1 aşa cadde inde : 

ahsinBosna 
·A.dr . Meta B~raderler 

Adaıaa p f( 

· . 74. Tel. 274 

B i r dle n 
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1 
Muhterem müşterilerimize 

fskenderunda Şark yağları Şirketi Fabril<a&ının -
Rafine edilmiş ~emsaline iis~Ün 

pamuk yağları ve sabunları geldi ' 

Uygun fiat iyi ve temiz mal 

Müı acaat yeri : Sabri Gül, Borsa civarı No. 12 

Deposu : Abidinpaşa caddesi, Noter sırası. • 
1 ., 

14-15 

----------------------------------...---~ı - ~ ------------
Satılık arsa 

Atatürk parkı ile Alman fab
rikası arasında yeni açılan yola 
hitişik ve 52000 M. murabbaında 
bulunan Yer toptan ve parça ola· 

1 
rak satılacaktır. fstiklal okulu kar· 
şısınd.ı 82 Nu (inan Yazıhanesine) 

1 
müracaat. 

11516 -

Zayi mühür 

Zıraat bankasımnın adana şübesine 
ait 2575 no,,29 .8,939 tarihli cüz· 

danama koymuş oldugım tatbik mü· 

hürümü kazan yazıtim. yf'nisinı ala· 
cağımdan kaybolan mührün hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Mustafe kızı rabia maviyıldmm 



1 

Sahife 8 Türksöıü 

Her çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar l\mpullar 

Herboyda OL iVET Ti 
Ya7.ı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

Radyoları 
Dünyanın en sağlam dayanıklı Gastolin kc.ynak çubukları 

te'minotlı Radyo tamiratını 
Abidin Paşa ~caddesinde 

Muharrem Hilm~ Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

Posta ~ulusu : 60 

-----------------------------------------

1 

j 

JTÜR~SÖZ"tİ· l/:-___ ... -~ 
GAZETEC.İLİK-MATBAACiLIK 1 OL VMPIA 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

1 Türksözü 
matbaası 

Türksözü 
Cilthanesi 

1 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p · harflerle 

Kitaplar, mecmualar, gazeteler, 
ccdveller, çekler , biletler, kart· 

vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar • her boyıfa defterler, 

Renkli afişler 

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

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 

görmek istiyorsanız Türksözü 
Cildhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild ı bölgede ancak Türk· 
sözünün sanatkar mücellidinin 
elinden çıka bilir. • ·-----...................................... . 

or. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını 

başlamıştır . 

kabule 

-------------'!""------------------------------= 

., .. 
Pelczarif, fok saklam ve gayet haııaas olall j 

görüp dinleyiniz. t' 
Mülhakat için Bataryalı Rady01' 
anot Pillerimiz de gelmiştir. p.d 

____ Evrendilek Kitabevi -~· 

Sıhhi Dink 
. 11'1·.J 

Mart iptidasından itibaren gayri sıhhi olan dinkler~,., 
tı~ılacaktır. Mubrem olan bu ihtiyacı düşünerek ( ,dd".JI 
kı makarna atelyesi dahilinde) sıhhi bir dink ~d pi" 
kada bir külek bulgurun kepeğini nıük~mınelefJ f 
eler, savurur setiyi un çıkarmac!an ayırır. i'"'~ 

Küleki 20 '41 
11 

1 
Bu gece nöbetçi eczane i 

1 Kalekapısı civannda 

Tarsus kapı eczahanesidir 


