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ihracına müsaade 
edilen mallar 

Romanyaya pamu.k 
satabileceğiz 

lstanbul 2 (Hususi muhabirimiz
den ) Ddhili sanayiimizde ku:laml
mıyan hurda otomobil lastiği, oyun· 
cak ve bu gibi hurda eşya'arın ha· 
rice -gönderilmeside yeni bir karar 
ile müsaade edilmiş, dün bu husus
ta mıntıka ticaret müdürlüğüne teb· 
Jiğat yapılmıştır. Bu arada kauçuk 
döküntüleri de ihraç edilebiltcektir. 
Bunların mukabilinde mem1ekcte 
mamul kauçuk getircektir: 

Diğer taraf tan hükumetin hususi 
müsaajesi üzerine lznirden Roman. 

yaya pamuk ihracına da başlanmıştır. 
ihracı men~ iilmiş olan p:ımııklarımız 
yalnı7. yeni yapılan ticaret muahe · 

Gerisi iiçüncü sahifede-

goslavya'daki Alman-

gibi esaslar var ? 
Bu plana göre, Ç~ koslovakyn ve 

Pcılonyn birer mUstnk\l devlet olncnk 
Almanya Avusturyadn be\•nelmilel' 
kontrol olmak ·ı b' · · . -ıızın pı c ısıt yapacak, 
Mıllctler Cemiyctiac ~irecel· ve 
altın ödememek şnrtiy le iptl.-J.ai mad 
deler alabildiği taktirde mUstt:mleke 
lerioi istemi ,·ecele 

~ . 

Bir Alman vapuru 

daha intihar etti 

Londra : 2 (Royter\ 2390 ton · 
luk bir Alman vapuru Venezüt:l la 
~çıklarında bir lngiliz Harp gemisı · 

nın dur emrini müteakip kendini 
batırmıştır. 

halyan ordusunda mezu
niyetlerin ilgas\ 

k Roma : 2 (Stef ani) - ltalyada 
ışın Ord . 
rneı . nya veıılmiş olan Lol bol 
rna~jrıır~ler harbiye n~zart-tıce ta· 

ye ılga edılmiştir. 

• 
yıne 

Şin1al o eki harp 
Nevzad 8üven 

Bu gUnku h~berler SovyPt kıta· 
lıırının Vipuri kapılnrınn dnyandığını 
bild;riyor. Fin tcbliğlcride bunıı teyit 
edtr mahiyettedir. Fin kahramanları· 
nın çok nazik, çok tehlikeli bir dev
re geçirdikleri şUphcsizdir. 

M:ımafih, Sovyct ordusunun bu 
şchrc girmccıiyle iş biteceğe benze mi
~·or, A,·rupanın tanınmış yazıcıları da 
bunu iddia t·(mektedir. Yalnız muhak 
kak olan lıir şey varsa, Finlandiya 
mUe~~:r ve hnkiki bir ,yardıma hemde 
sUratle, kavuşmıyacak olursa çok ya· 
kı,ı bir neticcyi rıyazı hakikatlerin 
ışıgıyle görmemcğe de imkan voktur. 

Bir a\·uç İnsanın, elli misli kala· 

balık bir ordu Vf" kahir bir malzeme 
sil#ih Ustunluğu karşıcıındr nihayet o r
tndnn kalkac:ıgı şUphesizdir. 

Yalnız şehir memleketlerinin, bil· 
hn, a Non•cçin mUttcfikler için at· 
m:ıkta nldugu 'hcm miyet gözöntınde 
tutulacak olursa, lngilterenin Şimal 
llll:'nılckctlerindc So,•yct -Alman ha
kimiydinin \,irleşmecıine razı olmaya· 
cağı 't• belkide _yakın bir ınlldnheleye 
hnzırlnndı •ı meyd11na çıknr 

Digt•r tnrntfon İse, F'inlanJiyanın 
knhrnman en ve çok nıUycssir mUJa. 
fnnsı knr~"'ında kızılordunun hir hav· 
li yıprnnmıs oldug ı. da u götUrme~ 
bir h::ıkikattır . 

l.; ~.' içiııdt· :Joıı dt n fazla t:ıv · 
:. arc . . >ıı 1 lıindcn fnzla bir ku .. · ve{i 
ka~ bctnıt·k de kudretli bir orduyu 
dabi snrsncak bir zivandır. 

Ac.ıbn, Sov.' et Rusya muhim bir 

kıpırdanıyor 
Londra : :2 (Royter) -- Yugos

lavyaılan alınan malömata .göre, YU· 
goslnvynda bulunan Alman akalliyet
leri yine kıpırdamnğn başlamış· 
lıırdır. 

Buradaki Alman akalliyet mu 
messilleri hudut mıntıkalarından em• 
lak almak işini . tekrar ta7elemiş ve 

hukömete mUracaatta bulunmuşlardır. 
1 lalbuki Yugoslav hukümeti ara-

zi sııbşları hakkında kayıdlnr koymu~· 
tu. Alman nknlliyet mUmessilleri bu 
kavıdlnrın ortndnn knldırılmasını ıs· 
ra;la istemektedir. 

Söylendiğine göre, Bunlar Alman 
yanın Yugoslav hukOmetine tesir yap·· 
masını beklemektedirler. 
---------:---:-: - -
zafer kazandıktan, mcsı:-la \'ipuri'.ri 
elde ettikten sonra zahiri ve Kızılor· 
dunun ha\•siyetini kurtarmış olmakla 
iktifa eller;k Almanya tarafından 

vapılacağı söylenen med~·asyona razı 
v olup Finlnndiya ile sulh mUzakerele-

rine girecek mi? . 
Gittikçe ehemmiyetle babı-; mev

.l.UU olan ve kendisini daha yakından 
alakadar eden A vrup:ınm diğer taraf
l:ıri vle daha mUessir bir surette ala
kadar olınnlc için bu tnr:ıftn <:Prbcrt 
kalmayı nrzu edeceği d~şUnUlecek 
olurc::ı Sov,yetlerin bövle hır şe~ yap· 
mnsı da akla lllk uzak gelmiyor·, 

Kendisi için çok muhim ve haya
t'! bir sııha olan Şimal memleketleri 
nin geniş ilk mMlde menbalarına el 
ko,·mak, İngiltereyi daha direkt teh
dit edebilmek için Almaııyrnın So\•-
"et Rııs\'R\'ı mll<;terek bir harekete 
;azı ederek' Finlnnıliyn, lsveç Nor-
veçi ihtiva •etmek Uzeru buyuk bir 
taarruz hnrek : tinc g~çmcsi muhte
meldir, 

Ethno;ıl söylendiği gibi harbin sık· 
ltt merkezi hugUn bmnmiyle Avru
pnnın şimnline intikal etnıiştir .:Me

şUm olacağı iddia .:dilen Mart ayı bu 
ihtimallerden hnngic:inin doğru olncn -
ı;rnı bize herhalde gösterecektir. 



Sahıfe 2 

Zirai vaziyet 

,.foprak 
ve hava 

Bu sene ya~mur lar drvamlı ve 
normal şekılde yagmıştır. Vakıa lıu 

gün için yağ< n ya~mur miktarı pa
muğa istediği normal rakama henüz 
ula~nıamışsa da havaların rutubetli 
ve yagışa müsait gitmesi öniimüzde
ki mahsul senesinirı hayırlı olacağı 
kanaatini kuvvttlrndirmektedir. 

Türksözü 
w 

Bölge orma 
yolların 

ar arası 
inşası 

==·"'---'"·------ ~ 
Ziraat okulıJ~~ 
yapılacak tecr~ 

'"bi111 
Pamuklarımızda ınu je' .. c, 

yapan pembe kurd. ınlJ 51r,1t 

Amerikadan grtirtılr 0 . 11;" 
Büyük bir işletme reviri açıldı; bu iş için . . yeııı J Dezenfeksı) un aktı, 6' 

- ~- saat 14 de ziraat ınek 1, 
Gtçen haftaki geceli gündüzlü yağan 
ya~nıur Seyhanı korkunç bir şekild~ 
kabar tm ş ve büyük bir tehlike baş 
ıöıte•mişti. Bu arada her kabarışta 
olduğu ğıbi cenupta Y ıubaşı ve da -
ha aş ığılardaki bir kaç köyümüz 
ve tarlaları yine su altında kalmış-

70 bin lira harcanacak 1 nan besleyici tertibatl•tebl. 

Karaisr.lıd .. ki eski Pos ormanı· p b· ı t} • d ler yapılmak suretile ' 
nın bir müddtt evv 1 müteahhit ta· iya ngo l e erı n e 1 - t k • gos et<Ct ·tır , 

rafı11dan işletilme. te idi. Müt~ahhi- -·- 1''1' 
din mukaveltnamesi bilôhere feshe- Belediyenin do ı·' Spekülasyon yapılmiyacak faı"' 
dilerek bu oımanda bizzat devlet tahsilat 

5 
J 

tır. 
bir işlt:tme "viri açmağa karar Milli piyongo idaresi, 2. inci ve 11 e"', 

1 üncü keşideleı de fi at far kiyle bilet ı Belediyenin gtÇf . 1,tı 
verdi. 1 satışının ve spekülasyonun onüne geç l t ·ı b k" taP

51 
Alınan malumata göre su alt.oda 

kalan tarla miktarı tahminen 250,000 
< cı in ~-edar. Mamafıh henüz pa 

muk ekilmemiş olduğuna göre büyük 

bir zarar olmamıştır. 

B
u kararı faal lıaline getirmek için a ı 1 

e u sene 
1 

bİ' mek için mühim bir karar almıştır. d '- f d 50 b 

Orm 
.. n ba" mühendisi muavini Zeki ve o"uz ay zar ın 

8 
~ ... .tıl~ vüt 

0 
.., Bundan sonra bütün keşidelerde hiç "d ·· -ı ·· tor t>U'" 

Z
·kinin amirliği altında lıö 1ge şefı varı at goru muş ... , la ' bir bayi biletin üzerinde yazılı fiatten 1 aY" 

1·ıe ayrıc'" ı"kı" orman mu-hendı·s·ı şeh- k · B gümrüklerden atı . I~' Jttl .. fazla fiate bilet satamıyaca tır. unun bıO b 1 d' h" . 33 
rimize gönderilmiştir. Bu hayırlı te- iç!n milli piyango idaresi bir e'as ka e c ıye ıssesı tin Hububat tarlaları ise havanın 

bir kaç gün devamlı bir surette açık 
ve güneşli gitmesi dolayısiyle zarar 

götmemiştir. 

•• 
Y \Jk ri Ja da s5ylediğimiz gibi yağ 

murların sık sık ya~ması, hayavaların 
normal bit halde gitmesi yeni sene 

şebbüs için 70,000 lira tahsis edi· bul etmiştir. Buna g-öre bilet sahiple· dir · .aJ ~: 
lerek dara şehrimiz Ziraat bankası- leri her ayın ancak 4

· üncü günü ak- Laz hanede ~"'t ~t ..... 
şamına kadar biletlerini tebdil 9debi· O ~ •"' 

r.a gönderilmiş ve revir açılmıştır, teceklerdir. Bu müddet!en sonra o petrol ve ınaı .. tı 
Revirin bu sme göreceği işler bilet üzerinde hiç bir hak iddia ede- "''"' lec 

arasında bilhassa Eğmer işletmesi miyeceklerdir, Fazla miktarda ·çi~ ti,, 
ile ormanlar arası nakliyat yolllrmı Bu suretle hem spekülasyona ma- st.oku yapabilmek ı ~raca 

• • IA d I ni olunacak, hem de her naı.ılsa eV\el. bır fdmpa yapılın•." "'l"""I 
ioşa etmek birıncı p an a yer a ı ı ""' ki keşidelerde bilet alamamış o an ar dahilinin bir lcıs[ljl ılcı 

1 
maktctdır. Ormanın p"lanları mevcut 4 ~ d 7 · · ı. d ·ı · · r ayın . un en . ısıne ,.a ar . ıncı parkeleomesi bir k•'' ' 
oldu~undan kesime yakında başla· ve 3. üncü keşide biletlerini üzerin· 

ye ümütlerinıizi kuvvetlendiriyor vr: 

arttnyor. H<1va müsait oldukça çif
çimiz pamuk ekimine hazırlklıar·mı 

tamamlamaktadır. 

nacak ve tomruklar bu yollardan deki fıatl~ satın alınacaı...tır. .ı t Yüzme havuı~ , 
ckncre endirilerek orada satışa çıka· b'' rılacaktır. Toros spor takımı ikmaline • Onbcş yirmi gün sonra pamuk 

ekimine başlanacağı muhakkaktır. 
Geniş mezliepli 

karı koca!.. 

llir 
bugün mersine gidiyor Yüzme havuıoouıı '/!öd 

~-'"'' h sunda belediyece .,.,J 
Bu sene 8 iskele 

yapılacak 
Kaıamanın Kılba;an Odhi)eSİn 

den v~ Milli Mensucat fabrikası iş 
çılerinden Mehmet oğlu Ali Özün , 

Öğrendiğimize göre Toros ıpor 

f utbo\ takımı hava müsaade ettlti 
takd:de bu gün mcrsir.e giderek 
Mersin idman yurdu takımıle bir 

maç yapacaktır. 

Ş EHJFDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü kapa· 

\ı, hava hafıf ıüziarlı idi. 

Ankara 2 ( Hususı haber aldı~ı 
auz-. göre hükunlf•e Erdek, L11pşeki, 
Şarköy, Marmara Ereğlisi, Karabi -
cı, Gelibolu, Silivri Kilya' da birer 
i9kele inşa ettirmeğe karar vermiştir 
Ayrıc~ Bendıma ve Karabiga'da 
•evcut iskeleler de temdit oluna 

caktır. 

karısıMchmet kızı Ctnnet Özün t s I 
yaşın :Ja bir kızı kocasi Ali Özüne 
kandırmaktan suçlu. olarak adliyeye 
verilmiş ve karı koca adliyece tev

kif edilmiş tir. En çok sıcak 14 dereceyi bulmuştu, 

r 
Kömür havz 

Ereğli, Karadeniı Sahilinde rü
ıe ' bir şehirdir. Büyük korfezin ke· 
narında, kademe kademe yükselen 
ııhşap evlerle hususi bir manzara ar· 
ze Jer. Zonguldak vilayetine bağlı o
laıı kazanın nüfusu 5500 kadardır. Bu 
m ıntaka, Şımali A(lndolunun ağaç \ e 
komür iıibıuiyle en zea~jn bir kıs· 

n11dır. Gerilerinde muazzam or· 

mıınl,ır uzanır. Sebze \'C mevcsi de 

bo!d~r. bold~r Hav7.ada, çok zengin, 
kom ur, mab~aııez ve denıır madan
Jerı varıiır. Buradaki manganez ma· 
denleri kısa bir müddet işlerilmişlir. 
Komür madenleri kıreçlik, Alacağazı, 
Kandıli ve Çamlı mevzilerinde fazla 
mütekasif tir. Burada bir çok şiı ket
lerın kömür ocakları faaliyettedir. 

Havzada kömiir madeni mcvcud 

1 
olduğL nu ev\ ela ~ reğilı Uzun Mch· 
mcd krşfetmiştlr. B.r gemi de ateş· 

OÜNÜN MEVZUU 

çilik yapan Uzun Mehmed, dağlardan 
sel sulariyle gelt>n kara taş parçala
rını bulmuş ve bunları lstanbula kad vr 
götün.:rek kömür m<ıdenlerini bulmuş
tur. Bu işle evvela, 1856 da Kıı ıııı 
harbi dolayısile Karadenize giren 
lngilızler al5kadar olmuşlar, Ruslar da 
meseleye karışmışlardır. İlk önce hu 
zinei hassa, sonra Osmanlı impara· 
torluğunun bahrı} e nezareti da
marları işletmeye çalışırken arayı 
Fransız sermayesi ıirmiş l ir. 

1895 Ereğlı Osmanlı şirketi le· 
şek k iir ederek Hc.\'zc.da ık rr odern 
tesisatı kurmuştur. 10 mi ıyon frank 
ile kurulan şirket 1!100 de 17,5 mil. 
yon frank istiınaz akd•yıle büyütül-
müş, beş b n hektarlı" Havzadakır 
damarları tşletme imtiyazı alır.mıştır. 

Bürada, kalınlıldaı ı 9 santimden yed 

, 
mız \ 

metreye kadar varan on doknz damai 
vardı:. Şirket hasılatının yüzde kııkı 
imparatorluğa aılti. Hovı.ayı esaııı o· 
larak Fransızlar işletiyorlardı. Mühim 
ocaklardan bir kısmı Saı ıcalıla ın e 
elinde idi. Bunlar bir Belçıka şirketi 
ıle anla~mışlaıdı, Umumi Harpte Bel
çikalıların hi:.sc senedlerini Almanlar 
aldılar. 

Hnrp sonunda bu hisseler İtalyan· 

laıın eline geçli. Cümlıuıiyet hükü· 
meli idareyi ele aldığı zaman bütün 
bu şirketler ccııebıleı in elinde bulu 
nuyordu. Vaziyeti çok geçmeden dü · 
z e~tti. Burası muazz.am bır sanat evi 
halıne kırnuldu. Muazzam teşkilatla 
istihsalat artırıldı. Irmak - Filyos 
hatlı yapılarak Eı eğli orta Anadolu
ya b ıı ğlan·:lı. Burası, yakın bir istik
balde memleketimızin en mühteşeın 
ağır sanayi merkezi olacaktır. 

'i: * * 

Havuza su vernı tt~r-'lla 
•• 1 sıPJ rı 

mış ve motor er ~ di 
·ı· d er;,J }' em muz ayın ao r it t tle 
ne utraşılmaktadı\O:"~ itfa 
havuzun yanınclakı .,;ttth 
havuz meydaniyle )>I 

5 

dilmiş olacaktır. ti 
1 

Baz'. cadde1~i- " 
tüs {ıdanlar• Jt dı 

baş1'0 .. n . & 
Jdede~ dat 

Asfalt cao ııjl 
ı•' • kilo~etrelik ınt f 

1 
... a, 

lediyece Oka uP 1 . .1. 

1 
ştıt• , r 

sine baş aonıı eıııf 
Diğer baZ1 g e ~ .. , " 

rada Okalüplll 
k dit· 

na ekilme r~ ~ .,, 
Belediye0

' ıı' tı ,rj' it ı 
de it 

dde " Asfalt c• ğ''ıfl p 

olup imar P'
0 9~ O~ ı.a 

ed:le rt k satılac "''Jı ~ıtld 
1 1019 .J 

rafı duvaı 81 Y". ~ ve .11 
TürkkıJ~ll ol"",~ 

. h~oı Y ıe 
arasındakı i~' ,ı 

- ere 1 
kelenmek uıd··rt 1° 

Asfalt 
0 ·,,.,eo''"" • s•·· r l 

edertk A5
'
1 ve ~ 

1 22 111e , , ı 

)O uo . I~" 
. . . jstıf11Ô" 

ması ıçın . •· 

k 
.. redır 

me uıe oıı> 
ele t>U cadde 

nacal.tır· 



,, 
1 

- ()ış ıtıe l 
Abone L I rn <'ketler · · 
J> cc eli d r.· ıçın 

o ~n nın rnf eı:.ışırıeı Ynlnız 
2 _ lı ·' 1znırıırıcdilir . 

an ıır · · ınt:rncııııt d 1 ıçın 1dnreye 
............. c 1 rn<'lidir -- - . 

----------~-------------___: a -
1940 bet d· b .. e ıye 

Utçeleri 
h nasıl 
azırlanacak? 

-----

İngiliz - i talyan 
ticaret konuşmaları 

Londra : 2 (Royteı) Dün gece yarısıni .ı n itih;uen Alınanyadan va· 
purla ltalyaya ya pılacak kömür sevkiyatını lngiliz bahıiyı si müsadereye 
baş'amoşlır, Diğe. taraftan Royter Aj ,nsınıo Ö~r<ndiğine göre İngil ;z 
lıalyan lica"ı anlaşma >1nın ak ı için londrada müzakerelrr faaliyetle de 
Vam etmekt .::dir. lngıl tere ftalyanın şim~iye kadar Alm:ınyadan tedarik 
ett ı ği bütün kömürü ltcılyaya vermek ve buna rrıukabil lralyadan agır 
sanayii ve ziıaı.ı rnah ulleri Alınak tt'klifinde bulunmuştur. 

M .. rt 1 1 ~: 

Yurdda zelzele 
ANKARA : 2 ( Hususi ) 

evvel ki g ece Kayseride pazar ve 
riran nahiye3İnde develi kaza mer · 
k<'zinde yı- r sars· nrılaıı olmuştur. 

-- -
ihracına: müsaade 

edilen maJlar 
- t3irinci sahifed~n artan

delerine konu1an k«lyıtlarla bazı 
nıemlekt tlere ser bestçc satıla bile 

Dahiliye V k" ı . 
.. t aetı194 .tcclcrırıin ne Ştkildc O belediye 1 
lızıın oeld 'ğ • haı.ır lall 

6 ı ını te b u a· 

Hatay' da Zirai kalkınma 
. 
ipek kozacılığı ve 

cektir. Yakında ltalyaya da pamuk 
ihracına müsaade olunacağı bıldiril· 
mekt,.dir. 

tlere bild"ı . . ıt etıniş Ve vila" 
. 'rnıştır B ~ • ın tasd k" · • una gorc b .. ..ı ı ını nuı,,k ı . Uc.ıçc 
tlıyarak sene p il Lnchlt1tıe 
iri sonun~ k etoıcsi h .. d adar de-
. · u tele · h .. 

. lflıtdi~İllden . L rı~ Uviyyctilli 
ın t •sarıcısı t L 

a eden l'l'ıiınakaı 1 ı aruniıılcre 
ek "c bGd 1 . c trc:!cn ç .. k . • 
. . Çe c ın ha •nı 

trısı da irıı a göz.. .. zırlanınasıııda 
Caktır Sene . ~rıunde hı 'unduru. 
ı ıçındc ı 

"c fevkal"d }'anız n Üsta. 
a c hallerd .. 

Y•rılabıl"c"'\ı.r e ınunaka le 
cd,n k ır. Daim· 
ha1tlta1t •~unı hı scı"'rlc ı mahiyet 
B Ujçcı,, k hrdırnıar 
clediycı e onulttc k 

·~ "e 'r, büdçeı",- et tır. 
dçcs·ı uç,t tl l'tc u ın •hıarında 

nın rtıuın 
hsı~ 'd L . ancak YÜzd "aridat 

C ıı/,.,. k e ot 
811 '-C lerd· Uzunu sen.. ır. 
tlli bi ~Vvclki tah .• 

İye büd il '"•dall f 1 sılat Y"kün· 
ile Merk Çcle"''irıc Bc;z a olall bele 

ez 8 k en l' b" ı ka rı •ıı er 'Yesi 
L rşı/ı old•ak ı '"'alcı rıak .. 
naıııat k ttarıur aıye 

onul~ c•kt 1lına tc...fk 
19 ıo .. ''· l an 1 
r malı Yılı b~ 

"c daimi lıdçcı" · 
Gcrct ı. d llcr,tlil '•ndc rne. 

ıta 'ol ere . 
•tı t k 8'•rıd~ •ıt maaş a dırd dcıı.· "k 
acakı " burıurı ti''' lik ya. 

d ır. O scbcpı .. 
ar1 0 ç serı 

1
• crı ızah 

dzıır1 • • " ık t h . A ıt L 1 •tıba a sılat ı:;u r... k ra I . ·•ıa j,.· a ırıarak , k' ~ın h va 
t;f' •nilt Ctktir. ayali tahnıinle r· 

ha ... Vııa . 
~~tta dairni 
~Urn . dırı, ~ enınde 11 •tı 672 'llll,kct 

b,d lıra 72 Hastahanesi 
cı, 1 ıı· ku''-ş .... h k a,. h . . .. u •rn· Oıırn ... ı tıyacı k 

a. lışhır E . açı "ksı lt 
IVlaı tııı . kaılt uıe 9"0 

ltJ J · . 't Sc 
at ]() ırıcı Pc-rş"rtıb 
d da Dııırni E. .. c Jrtı · 
a )'ap 1 ncurn"n ı ııcaktır. S-t 

lipl . 
"'•n '' t h ı narne"i .. "r gı n h ı go, rn c k 1 astahaıı . 

e iİ.ınu J V A e 1 far"&İne 
e ı ayt'l Dcıio . r 

c rnuracııatlar . A il ı:.n 
1 l 497 ı ılan olıınur 

28 1 3 s \ 

islahı · için 
lskcnduru ı. : 2 ( Hu~u i mulıabi 

rirnizden) Mrmnuniyetle h ıı her al ıi ı· 
i1 ınıza göre, ziraat \.ekaleti Hatayda 
Zırai kalkınmaya do~ru mühim ka · 

~rları tali ik saha ), ına koymak için 
artkete geçmek üuıe mutahassıs-

la ı ırıd .. H .. d 
. an bırırıı ataya gon ermış tır 

. ilk iş olarak Hata)ın en müh ım 
ıstihsaı madt n'eriııden biıi olan zey 
tinciliğin islahı içın tedtider a lına · 
cak ve orta Kuseyrde fenni b r ıey · 
tin fidaıılığı vücuc..le getirilt>cektir. 
Bundan Oi!Şka bugün iptidai bir hal 
de bulunan zeyt ın yağı istıhsalatın11 

11 fenni bir Ş t k e ifrağ için zi ı aat 
bankası tarafından frnrıi bir tam· r· 
h ;ı nc tesis edilecektir. 

Ditcr taraftan bugün çok geri 
lemi, ıbu'unan ipek kozacılığını ihya 

İçin de mühim tı- tH irler ; lınması ka · 
rarlaşrnıstır. Bunun için ilk iş olarak. 
f cnni nir koza tohum ista,;yonu ku 

ıulacalc: ve ~ u istasyonda istihsal o· 
lunac ık en İyi ipek to~umu, iprk ko 
zası naüstah~l ı lNine dağıhlacaktır. 

Ha... olu Y•pılacak 
Haber aldığımıza göre, Aktepc 

ile Hassa arasındaki ) o!un mükf.m . 

ınel bir şosa halirıe ifrağı işini na f • 
vekaleti Üzerine alrııı$tır. Bu yolun 
Pek ) akında ınşasına başlanacaktı • . 

Garp 
keşif 

cedhesinde 
faaliyetleri 

PMis : 2 (Havaıı) - Gdrp Ct"p 

hesinde d iin keşıf f.taliycıi ile g ç · 

nıistır. 8aıı ınıntıkalarda topçu ate 
şi teati «"dilmiştir · 

Vatandaş ! 
tta,,. Kurumuna aza ol 

l tta,,a kuv,,etıerlmlzln ço. 
laı"'••ına yardım ediniz 1 

Zeytinciliği inin 
çalışmalar 

Ceyhanda selde bir 
bekçi boğuldu 

Pamuk fiyatları gayet iyi bir 
vaziyettedir. Glevlan i ve Akala 
pamukları 60· 60,50 kuruş arasın

dad ır. 

.. 

BUGÜNKÜPROGRAM ·. 
Çıfti havaların iyi git 

mesinden i~t fadeye 

Çalışıyor 

Ceyhan: 2 (Hu~usi ıı uha ' İ ri 
miz lt:n) ŞiJdrtli ve dt'v ,rn ı lı ~tııd 
te yağ-an yağmurlar netict'~i tcı ~ an 
Ce}han nı-hri ov .. nırı ı , ir kısm ı ıl ~ 
bır kaç koyü bas ını~tı . 

1 ANKARA RADYOSU 
TÜ RKI Y ~. RA DYO DIFüZlYON 

1 POS l"ALAKI TU~KIYE RADYOSU 
1 

Bu seylaptan insan v~ h ~}·van 
zayiatı yokduı ; h a s ıı rııt m ıı hsülata 
münhasırdır. Yalnız hir kaç gün 
cvvd Akdam köyü bekçisi Ali oğ 
111 Adem nehrin tuğyan ettiği gün· 

lerde sarı hahç•· civaıinda sudan 

gt'çerken sııyurı ceıt·yarıına kapıla· 
,akb1~11l nıışt ur, Ceyhan ı eh•i ü· 

zeı inde-ki sallarda, nehrin İııor-tk ha 

li tabiisini alması üzeıine tekrar İş · 
lemett: başlamıştır. Bütün çifçiler, 

bu günlerde gcçeı ve baha hava
sını andıran ılık ve günf'şli giinler · 
d~n istifade edt-rtk tarlalarına koş · 
makta \e çift işleıile rn ı derece 
meşgul olarak pamu~ ek ımine ha 
zır:arırna k t adıriar . 

Çlfçllere verilen buGdaylar 

G«"çen sen'" ma h:ıü ! arı has.nar 
uğrayıpta, ida i tahkikatla hu hasar 
mahalıen teshıt Pi 1 ıı rn köylü trıır ize 
bede!i . 31 - 6 - 940 tar ı lıin Je t t" dıyı
edilınek şar l ivle uc müteselsil kr f d 

ld sıı retiyl t• 200.000 kıl oya yakın 
l u~d .ıy t ı- "zi e lılnı işt i r 

Tohumluk ç Oıt isteniyor 

Bö g .. ın i T. köylüleri to~um'uk 
<;İ ~İt ist mtkt .. d ırlt>r, buııunda ve rı . 
lrc .. Ri i •ım ııakt a yız 

llı·- Sı:lçııl. 

P 3 - 3 - 1940 dZdt -

12 30 

12. 35 

12 50 
13 30 
1430 
18.00 

18 o) 

18 30 
13 55 
19.10 

19.30 
20 15 

2030 
21.01 

i2 0!) 
22 ı 5 

? 

Program, ve Memleket Saat 
Ayı rı 

Aj .\ NS ve l\l eteoroloji Ha
berlerı 

TÜRK MÜZIG': 
MÜZiK: Küçük Orkestra 

Program ve Mt'm'ekrt 
Saat Ayarı 

MÜZiK: Radyo Caz Or
kcııtrası 

ÇOCU .< SAA Ti 
Serbest Saat 

Meml~ket Saat Ayarı, 
AJANS ve Meteoroloji 
H.:ıtıerleri 

·ı ÜRK MOZIGI 
~ONUŞMA ( Tarihten 

Sahifder ) 

ı ÜRK MÜZ!Gf: 
TÜı{ < MÜZIGi : Hlak 
1 ÜrKÜI , ı İ 
MÜZI\( : Pi ·•ı o R ~ i· 

tali 

MÜZİ<: Mdodiler (P.) 
Ml"nıleket Saat ayarı, A· 

JAN) Hdberler ı ; Ziraat, 
Es ham T:ıhvi l a v 
yo . 
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Miiddetini İd~~~an Seyhan ilki \ 
öirelmenler Yardım ve Tutum san· • 

dığıoın kongre kamile tasfiye he· 1 
yeti tarafmdan hesaplan tasfiye edil 

Ortada 
"Norveç ·meselesi,, var 

. ,Alı1laııf' 36 l 

nıektedir. Sandıktan alacakh olan 

ların 15 Mart 1940 tarihine kadar 

idare Heyetine başvurarak paraları· 
nı almaları lüzumu ilan olunur. 

İngiliz donanmasının [Altmark} ı 
yakalayarak içindeki lngiliz esir· 

* di. Bunun içindir kı.. şe~~ 27 ·ı·hı ııe mandanbt'ri bu sı a · 
dıt· IOrı 

!erini kurtarmak hususunda yaptığı 

kati hareket müttefiklerin itimadını 
kuvvetlendirmiş, ve düşmanlarının ma· 
neviyatını sarsmıştır. 

Norveç, i11gllterenln 
kalbine doğru çevrllmlf 
bir tabancadır. lngillz mll
letl bu tabancadaki kur
şunların kendisine kar•• 
kullanılmasına mani olmak 
mecbur lyetındedir. 

bil ece~ini a raştırınald& bir ~· ' 
sı dog-rudan doğ'ruya . ıe~I .at 
pabilmek ıçin kendisi01 /. •dar 

Öğretmenler Yardım Tu 

tum Sandığı Tasfiye Ko 

misyonu 

11509 1- 3 

İlan 
Seyhan Vilayeti Va

kıflar Müdürlüğünden: 
lha!esi fesholunan ( 1500) lira 

muhamme~ bedelli Akçamesçit kat· 

şısında 74 - 76 belediye kapu nu 

maralı Hacı Yunus vakfından evın 
mülkiyeti 8 3 940 Cuma X günü 

tırması o güne uzatılmıştır. 
isteklilerin vakıflar idaresine 

müracaatları. 
11507 

Satılık arsa 

Atatürk parkı ile Almm 1' 

Bu karşılaşmaya ait en küçük bir 
tafsil at bile büyük bir merak ve se
vinçle okunmuştur. Kadın, erkek her 
kes mütemadiyen bu hadiseyi:anlat-
maktan usanmıştır. bir emniyet ve se
vinç havası bütlin İngiliz milletini 
baştan başa sarmıştır. Elhasıl bu 
harbin parlak hadiselerinden birisi 

vukua gelmiştir. 
Bu hadise tıpkı [Graf Von Spee] 

nin tahribinde olduğu gibi, lngilteı e
nin, kararını verdiği zaman donanma
sının suratlı ve kati surette tezahür 
eden kuvvetini göstermeğe kafidir. 

Meşru bir surette kendi tabiiye
tine mensup ferdleri kurtarmak için 
bitaraf sulara girmesini, lngilterenin 
meha reli ve cesaretini bir kerre daha 
isbat eden parlak fakat alelade bir 
hadise olarak mı telakki etmelidir.? 
Yoksa bu, harbin yeni bir safhasına 
doğru atılan bir adımmıdır? 

Hiç şüphe yokki harbin siklet 
merkezi, bugün için, Garp cephesin
den Avrupanın şimaline naklolunmuş· 
tur. Majino ve Zığfirit hatları üzerin· 
de muhasım ordular, kendi kendileri
ne burada hakikaten bir taarruzun 

* 
ze bunun, Garp cephesinde bu çeşit 
teşebbüslerin sonuncusu olup olma· 
dığını gösterecektir. Acaba mütte
fiklerin, şu veya bu mıntakada Sov
yet - Alman taaıruzuna mağruz bir 
cenahtan varını dır. lngilterenin coğ· 
rafi vaziyetini mlitelea edelım. 

İngiltere Avrupanın en zengin 
mıntıkalarile - Almanya, Holanda, 
Belçika, Fransa - karşı karşıya bu· 
lunduğu için ve anavatan limanları 
sayasesinde bu mıntıkanın atlas de· 
izi ticaretini kontrol etmek imkanları
na sahiptir. 

ı~·-· ........ -·-·-· 
t 

i Hor - Belişa t 
.• i ! Eski fngifü. Harbiye Namı ~ 

·---·---·Parıs- S oir "df'n·---·---· 

r ı~ f sı ı ı 1 ~ ı ( a ) « r.i açıl en yola olup olmıyacağını sorarak bekleşmek· 
hitişik ve 52000 M. murabbaında tedir. Bu beklemenin monotonlığı a· 

Bu mıntaka, Avrupanın en zengin 

mıntıkasıdır. 
bulunan yn toplan v ı 1 ; • ~ ı ( a caba birgün bozulacakmı dır? Asker-

rak satılacaktır. fstiklal okulu kar· !er hatların i!zerinde nöbet bekliyor. 
En büyük avrupa sanayi merkez

leri buradadır. En kesif halk yığınları 
bu mıntıkada olduğu gibi en büyük 
faaliyet ve leşe bbüs fikirleri de bura
da tezahür eder. 

şısında 82 No (inan Yazıhanesine) Mütemadiyen siperler kazılıyor, tah
kim ediliyor. Tahkimat daha mükem· 

11516 
mel bir şekle sokuluyor. Şimdilik iki 1 nıüracaat. 

1 
tarafta da günler hep birbirine ben-

------------= zeyerek geçiyor. 
Sulh zamanında lngiltere denizle-

rin serbestisini lemin için bu mıntı· 
kanın medhaline hakim olan vaziyet
ten isıifade etmiştir. Harp zamanında 
ise bittabi bloküse müracaat etti. 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti-

yaç v;ırdır ldarebanemize nü 
racaatları 

f atsitle ameliyat 
Parası olduğu halde borç öde 

meğe eli pek gevşekdir. Geçenlerde 

apandisitten ameliyet olmasına lü· 

zum gösterildi. Tanıdığı bir opera 

töre gitti v~ teklifini söyledi: 
• 

- Bana bir kolaylık gösterin 

Ameliyat ücretini size üç taksitte 

ödiyeyim. 
Operatör oı un tabiatını. bildiği 

için şöyle cevap verdi: 

- Hay hay. ilk taksiti verince 

ben ellerimi yıkarım. İkinci taksitte 

karnınızı açarım. Son taksiti alınca 
da apandisitinizi keser ve karnınızı 

el ikrrız. :., 

Tabiat boşluktan ne kadar hoş· 
lanmazsa, tabiiyeci de hareketsizlikten 
o kadar nefret eder. Daima hareket 
arar. Süprizler yapmak ister. Bilhassa 
cenah manevralanna ve düşmanın 
muhasarasına karşı. büyük bir meyli 
vardır. Büyük harple Belçikanın isti· 
lası bu çeşit fırsatlardan istifade fikri
nin bir misali olmuştur. hadiseler bi-

lngılterenin bu metodu tatbik.inden 
maksad düşmanın bittabihariçten muh
taç olduğu malı almıısına mani olmak· 
tır. Geçen harpte bu usul en büyük 
bir muvaffakiyetle kullanıldı ve Al
manyaya nihayet silahlarını terkettir· 

Heligoland adası 

Jngilız hıyyarelerinin, sık sık Uzerinde uçarak bombardıman ettikleri. 11 
ligoland adası simal denizinin Alman sahillerine ,·alun tarafında ufak bir 
adadır. Bu nda~ın Ellıe ırmağı ağzından uzaklığı ~lO mildir. Adanın boyu 
iki milden az, genişiği de yarım mil kadnrdır. Dört tarafı kırmızımtırak 
renkte kayalarla çevrilmiştir. Şimal denizinin şiddetli dalgaları. ncanın yar
lnrını devamlı olarak tahrip eder. Ookuzuncu asırdan beri itikat ncticesile 
bu nda snhnsıaın beşte dördUnU kaybetmiştir. Eski ada 1770 sencisnde iki· 
ye ~J'~ılmış, bir ltısmını 1 Ieligoland: bir kısmını da Sandy lslarıd teşkil d ·mck 
le ııııış ve şiınnl denizi buııl:ırdan ikincisini yıpratmıştır. Bu kısım şimdi he· 

men kalmamış gibidir· 
Adanın nufuslu 1B14 tarihine k:uiar :?:JOO idi. 1914 cihan harbinin baş· 

lausıcında halk Almanyayn nlınmış ve ada tahkin edilQrek bir ussııbahri 
hnline konmuştu. O zaman Almnnyanın şimal denizinde belli başlı bir mU· 
<lafna mevkii idi. 914 harbinde Almanya mn~Hip olunca bu adanın istihkam 
larırıın .} ıkılmnc;ı da sulh ;;artları rırnsında ileri sUrUlmU~ ve ada gn \•ri mUs-
tnhkcm hale konmuştu. ~ 

Bilahare mevkii iktidara geçen Hitler \' ero;o.,vln diğer maddileri gibi 
bunu dn vo.tn ımndı ve Heligolnndı tckrnr tahkim etti. 

·ıdıf• _, 
kacak V<1ziyetle de~ı d' "Crı 

~ ~e 
nanmasının bugünkU 1 1'' 
gemilerinden müıeşek"~eıı 
bu k;.fılelere refekal e ., 

"ll . 
milerine taarru1. e!ıne 

. . ııı. 
Eğer Alman deıır~• sı 

gemileri ve tayyareleri I•' 
yakacak alacak bir liı119~esf 
sah ip olurlarsa daha 

111 jt•1' 
rette iş görebilirler. Ha~ ~ 

~ıııf 
atılacak olur::;a fÖru 8 ~· 
lngıltcrenin bir cenahı~ 1 

Eğer bu memle~e ',ııı' 
düşmanlarından birlo

10 ıııJ' 
olursa, lngiliz dona.nf11

3
: 11 

yapılan tazyik mühıı1l 
olur. d• 

Bu vaziyet karşısın bi 
hava kuvvetlerine dall• 
dakarlık düşecektir. 

·s gb 

A lman~ll muhter
1
d0r

veç sahillerine ,,~ 
·ı olll 

Mamafıh çok müşkı. ıerill 
la hareketinin tehlı"\ ıı ,i 
alınış de~ildir. Bunull ;1,,.a 
kutma me\od ıarını ı.:ıı h 
s ne hakiki bir istıli 0111et" 
bütün avantajları terni~ısı 

( Doçland ) zırh r " ·~ ra ı::ularından geçere ıs• 
çıkmıştır. Hatırlarda 0 

·c• 
Ooçland Raval(Jini tı 1 , 

rastlamış fakat esliha . il la· 
geri olan bu gemi .o~ ~. M 
madı~ını ispat etınıŞ ,f' t 
sı hasara da uğ'rRYar 'eti 
tur. acı 

( Graf Von 5pe'~ 
kara sularına sı~ıo•"~ 
fakat ona geri dôflıııe 

) 

mıştir. 
"eı 

lngiliz hava ı.:ıı~fıll4I 
giliz denizaltısı ıar•) ''; 
verilen ( Brcınerı ç ~ 1 
dönmek için No~ .. ·~e 1

' 

1 

himayesinden isfıfa ı.ıl•''/ 
yine N!)rveç kara ;,~ii 
ciı ki Almanya sa 

de~l 
\ maden olan lsve~ 5er~,-
l başl11n2'1cındanber• ıflı 1 

mas fi 
Ayakta dur d'ıe 

•. . ı11•d ~4 
ğer mut~mmıtn ı•' 0 

Ç 5U 1t 
tazaman Norve 111e~ 
suretiyle tcınin et 11 1 

rlfll 17' 
Kendi vapurla 1 ııı P 

!ediği bu kara ~ul~~i to' 
iar İngiliz gernı!e 
kullanrl'lıştır. 
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Adana Elektrik Türk 
Türksözü 

Sabif~ 5 

OL YMPIA Radyoları 
Anoniın Şiı ketinden: 

Adana E.lekt 'k 
61 - İncj rı l'. A Ş h. 

27 M \te esas rn ._ ' · ıssedarları umumi heyeti ticuet kanununun . art l !t40 Ç Uıı:avelcnarn . 52 
"<>nra 18 t arşanba _ _ enın ve 53 üncü maddeleri mucibince; 

ta vo a 
1
5 de fcvkal"dgu~u saat 1 l de alalade; ve ayni gün öğlenden 

Dünyanın en sat· 
lam Radyo Fıb· 
rikası olan SACH · 
SENVERK fabri
kası Mamulatın
dan 13-2000 met-

d ; Yvoda d a e ıctirn f kd k 1 G 
1 lreha . ca desinde AE ~arını a etme Üzere stanbu l - a ~en his ncdsınde toplarııp G Turk Anonim Elektrik Şirketi Unıumiyesi 
• sc arlar . asa~ıd ıki ru 1 d 1 • 1 • .. - . 1 

! reye kadar her 
dalgayı alan 

ne g- ın Şırkct z:na'lle er e yazı ı ış erı goruşeceğın. 
.. Ya b' arı h' . 

Ate; Iİık '.r. bınkay1 ., kb ısselerı muayyen vakıtıa Adana Belediye 

'ne ··eore 
1

•hibi bufundueksla s rnukavefenamesi ve ticaret kanunu hüküm!~ 

1 

OLYMPIA 
·· - Radyoları 

ctı ıdırehanes· da uz mukabilinde teslim etmeleri ve o 6Ün l " l " ın e ha2 b 1 
a «ldc H ır u unmaları rica olunur. 
_ eyeti lJ . . 

"'"llkere R ıtuınııye ıçtiınai 
1 ) Utnıırıeaj 
. 1939 

Yılına ait b· ı-
İcclisi ve lltiirakı anço ve kar ve zarar hesapları ile idare 

2. ) ı:•re "'Celilinin .~b ''P•rlarınıo heyete arz ve tastiki; 3 are rn,cliai h ı rası; 
' ) idare . . ••ur hakı - · · · ~. ) M- rn~clısı intih b arının ve murakıb tahsısatının tesbıtı; ~ Ura' ıb İntihab a ı; 

.. evkal"d ı. 
a e liey t• lJ "ü k e 1 rn u • lı Crt Ruın rnıye içtimaı 

1 •rncai 
• ) I:' 

ı::.ıas rnuk 
E. ı_, •velerı 

111;1 Şekil . •menin b . . 

.. M d · e,ıncı rnaddesinin değiştirilmesi. a de 5. 
1'ürkiyed · - Şirketin rn 

nıtcJ; . 'de ve g"erelc cc b:rkezi ( lstanbul ) olacak, gerek 
tile ~~ 1 

ar,. tarafında neh 
1 rncrnıeketlerde lüzum gördükce şuJeler n ~Yer · d' k 

ve Ril açabilecek 1 Umumıyeye arz e ılme şar . 
_ y Zctcfcrle i ıan ed'f ve keyfiyet iktisat Vrkaletine ihbar crıj Şekil : ı ec,.ktir., 

"M•ddc 5 . 
ı · . Yeır ofa · - Şirker 

e ahıyetrıarn Ş n .-\darıa .w h .
10

• merkezi, fıilen çalışmakta bulunduğu Ada e ekJ·. ve rıdır 
na Eı k '· " . . . e trik .,... ._ 

. . . rıurn Ur11: A 
ı •tıb,r· a'•da norıirn Şi k . . 

•Mart 1 
1 

kıyllıett 11 
• • •• , • • r etının, sahibi bulunduğumuz. , , ... 9~o t • . • .. nunıaraya k d r k 

etj urnuıni ltibi"de. 'r • •• • •.. adet h' a da~: ... ·k: .. : ku~ 
lel"h· Ye içr starıb 1, ısse sene ını, mez ur şır etın 

a ıyetta, kıldt ırnıı,,,nda u da Yapılacak olan alelade ve f e\lkalade 1 11lıızı b nanııınııa temsile Bay yı t k' I 
eya • · • · . . . . ev ı ..........._ h eyleriz. l 1529 

·ı ~ dan B 1 an 
a eJ d' Ca~o~ . ~ 1Ye Riyasetinden · 1 §•sesi ~ • 

e gazoz kapsolu satıh) ıt\d'"• b Alınacaktır <>ı , . elcdiy . • 
•ıeaj ·ı esı 2•Zozh . 

• •lin•eok • ( 900,0(ıo ) ;n•. ıbıiucr için ııerekli olan on bin 
1 

. 

• ,Şil•ltıj tıı. 1 
et &'•zoz kapsülü açık eksiltme ıure 'S) k rı llıuha 

Şi Utuftu, rnrnen beher ad d" 
iu ftletirı ' e 1 (7 ) kuruş kapsülün beher bin •tı ıs'} llıuvakkat t . 
lh 1 < lir d crnınatı (52) b 

• ~ıi ~ a ır. uçuk lira kapsullerin muvak . 1Pıla •rtırı 19 
Caktır uncu salı ~.. -

n al · e.Unu saat b 

Geldi 
· Pekzarif, çok sağlam ve gayet hassas olan bu radyoları bir defa 

görüp dinleyiniz. 

Mülhakat için Bataryalı Radyolarımız ve taze 
anot Pillerimiz de gelmiştir. 

Evrendilek Kitabevi - Adana 

İskenderun 
lüğünden : 

gümrük Başmüdür -

IJa n 
1- lskenderun Gümrük Müfettişliği için on dört parça yazıhane v e 

yazıhane koltutu gıbi meı.,.,:ı <-r~- ,, __ , "· . 

2 - Buna ait şartname ve pıanıar Od~ ;." .... .;.,yet satın alma komıs· 
yonundadır. 

3 - Muhammen bedeli beş yüz dokuz liradır, 
'4 - Açık eksiltme günü 11-Mart·1940 Pazartesi günü saat on dört· tedir. 

5 - istekliler biçilen bedelin Ofa yedi buçuk teminatı olan otuz do
kuz lirayı lskendeıun gümrükleri Başmüdürlük veznesine yatırmaları. 

6 - Planları görmek \le tetkik etmt'k istiyenlc::r her gün lskenderun 
gümrükleri Başmüdürlük levazım servisine müracaat edebilirler, 

Seyhan Vilayeti 
Müdürlüğünden: 

11459 20- 25- 1- 6 

Orman • 
çevırge 

- 1 Dörtyol kazasının Banraz o]uğuormanındaki 281. metre mikab 
kayin kerestecilik ataç 

1 - 3 - 940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmağa 
konmuş ve ihale 16- 3 940 cumartesi günü saat Jo. da seyhan orman 
çevirge müdürlüğüude toplanacak komisyon rifetileicra edilecektir. 

2 - Satışa iştirak edecek taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri· 
ne göre 52 lirı. 69 kuruşluk teminat mektup ve makbuzlarile ticaret o· 
dısı \lesikalarını satıştan bir saat ev\leline kadar bu komisyona ibraz et· mel eri. 

3 - Bu satışa ait pröjeler orman umum müdür 1ükünde; seyhan orman 
çcvirge miidürlüğü ve , . . . . . . . .. , . , . . . orman bölge şefliğinde 
bulunduğundan görmek ist!ycnlerin bu dairelere müracaatları ) 

1152.( 2 - 5 - 10 - ı 5 

ilan 
Adana Belediye Riyasetinden: 

-Belediyeye ait kasap halindeki kasap dükkanları c ophesioe yap· lırılacak olan tel kafes işi açık olarak eksiltmeve konulmuıtur. 
2 - Bedeli keşfi ( 725,62 ) liradır, • 
3 - Muvakkat teminatı :( 54,42 ) liradır. 

1

rıacak . on "Şte belediye encüme Par 0•oc Ve kah "I l' asız ist" b . t"su lcre a't 
~lipltrin ıh:~.'1": _ 

1 
••rtnameler Adana Belediye,.. tıcaret d gunu ırıua 

tları I" o aaı kayt >'Y"n saatt 

4 - ihalesi Martın on ikinci Salı günü saat on dörtde Belediye en• ciimeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Belediye fen işleri müdürlüğündedir. fstey•nler ora· ! da görebilirler . 

ı . İsteklileri~ ihale gü~ü muvakkat teminatlarile ve ticaret odası kıy! vesıkalarılc bnlıkte encumene muracaatları ilin olunur. 

----- ........ ~--...------

1 

•n olunur, \'csikala11Jc birJ:k muvakkat teminat mak 

te Belediye encümenine 
ı 1s31 

3 - 6 
- 11 -



S:.hif.- 6 Türksözii 

askerlik tezkeresi 1 

Nuseybinde 3 üncü fırka 34 ün AL 
Zayi 

ARAY 
Pamuk v.-

CiNSi 

Koza 00,00 
M(l :ııl;ı~ı cıtı 

MH ıemı11 00 
Konı rıırlağı 

.., arı n alı 00 
Kl<'vlıınn 

Kl<'vlıınl çı 00 

r n cok 
r-. 
on 
45 
411 

58 

Y;ıpıı~ı ____ _.;. ---=-----1 

cü alaydan aldığım askerlik tezkere. 
mi zayi t>ltim. 

Yeni~ini alacağımdan eskisinin 
hükr..:ü olmadığını ilan ederim. 

Adana Garında Makas, 
çı Halil oğlu 313 do
ğumlu Mehmed Doğru 

11528 

Zayi askerlik 

vesikası 

Sinemasında 

Şarkın En Büyük Mugannisi 

Abdulvahap ' ın 
Yarattığı 

Beyaz Gül 
Türkçe Sözlü -

Arapça Şarkılı 
Senenin acıklı v~ içli şııheseri 

Emsalsiz Bir Muv .. fakiyetle devam 

Bugün GünoÜZ ve 

seı 
Binbir Maceralar ve I 

•• oık ı 
Dolu Heyacanlı, ıvıe fıfdl 

Bir Seryal 

çllif r 
Af )'Onkarahisar fırka kararga. E d i Y 0 r 

hından 340 sem·sinde aldığım asker Ayrıca : Metro Jurnal - Dünya 

ARSLft 
ADA 

Maceralar P 
_ Y eıli vhemlı~ ı oo \ ___ _ lık Vf'sikı1mı zayi ettim. H a b "' r 1 e r i 

Yeni.sini alacağımdan eskisinin hük Bugün 2 30 dı1 t.JeÇ,ı •. to ıım 

HURU\AT ---
~uğdıw Kıh. , 

ueyaz Gu··ı 37 - Kısr11ı 
mü olmadığını ilan ederim 0 

Paşanebi mahallesin. ve Nefis Bir lspanyol Fılmi Bu Ser yal Şaht5e" 
,, yerli 4.68 

Arpa 4.37 
-Fa•ulya 

den Mu.stafa oğ'u316 ı l Rio lirand Gülü A fa\ls~·re rayanlara 
doğum'u Abdurrah-

man Şener i•-------------··------- İ Yulaf 4 50 
Delice O 
Kuş yt>mi 

sus11m '4 

1 IHI 1 of 
27 2 

Vaneıi 111 -- --
Hind hıım 

vor~ 

.-l~nıfları 
1940 

l-~ 
1 ' 7 

7 

Kan ) o vr Para 
I~ Bankasından alınmıştır 

-ı 
1 

ıntı 

09 
92 
96 

1 
2~ 

07 
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~eyhan Vilayeti Dai
mi Encümeniuden · 

' 
Adana Memlekhanesinin 7747 

lira 34 kuruş keşıf bedelli umumi 
tamiratı açık eksiltmeye ~onulmuş· 

tur' 
El:siltme 910 senesi Mar~ın 7 

iı:c' p,,, s m f' giinü sa:ıt 1 ''.30 da 
St-yhan Vı ayd Daimi Pncümenin 

'"" de yapılııcaktır. 
Rayişmark Taliplerinşartnameyi görmek 

ı~ı. rank ( F-ra-n-sı_z_) ___ 

1 

lizere her gijn hastahane daresiııe 
Sterlin ( ingıliz ) ~ \'e eksiltme günü de Seyhan Vilaye-

Dolaı (Amerika) 1 ·w-1 19 
-Frank (İsviçre"""")___ 00 00 ti Daımi EncÜmf'nİne müraceatları 

-----1 i lan olunur 
11"198 

ilan 

Adana belediye riyasetinden: 
1 - Asfalt istasyon caddC"sinde belediyeye ai\ dört p ırçı arsa cep 

helrorin ie yaptı·ılacık tah Jit duvarı inşaatı açık o1arak eksiltmeye ko· 
nu muşlur. 

2 - Muhammf'n bedeli (749) lira (2) kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı (56) lira (25) kvruştıır. 
4 - lnalesi martın 19 uncu salı g inü saat ( 14) de belediye encü· 

meninde yapılacaktır. 
5 - Keşif ve şartnameler bl"lediye fen işleri müdürlüğündedir. iste

yenin oradrn parasız alabilirler. 
6 - Taliplerin ih~le günü mııv~\ckat teminat ve ticaret o fası kayt 

vesikalarile birlikte belediye enc:imenine mürac~atları ilan olunur. 
3-6-11-17 }ı23J 

Mart İptid~s>ndan ılib8'e~;~i~ı:lıi ol~:i:~i bel diye kaıa•ile kapalı 
tırılacaktır. Mubrem olan t.ıu ihtiyacı düşünerek ( M 1• h il · d · k er mer ı ma a esın e 
kı ma arn;ı atelye~i dahilin le) sıhhi bir dink ku d B d' k ı O d k" .. r uın . u ın a •· 
kada bır kultk Lulgorun kepeğıni nıük<'mmelen d ·· d '" . .. "b' ·· "d"" · k .ı ov ugu gı ı, uyu ur, 
eler, sıı1.ıııur setıyi un çı arma\Oan ayırır. 

Küleki 20 kuruştur 
11441 15 30 

Alsaray 
Yakında 

Sinemasırd8 

Gösterilecek 

ilan ~~ 
Ankara Asliye birinci huknk mahke i''~ 

Evvelce Ahlelv.ım camii yanmda ~ ~ 
vasinde Garson iken halen ikamet,. 

lan Mehmede 

Adli müzaherl'te nailyetine karar verilen Ankar•,,111 

Daracık sokak 7 No da mukim karınız Şefıka akııı'" e 
h. . 1 d 'k'"' ınıze açı an avas nın davetiye ve arzuhal sureti ı " 
hul olmas:n-:lan dolayı tebliğ edilemt!diğinden H lJ.rJ. ıt 
madJeşi mucibince Muhakemenizin muayyen oıdı.ıJt.I ti 
şenbe seat 9 da Ankara asliye b"rinci huku~ mahkerıı 1r 
veya bir vekil gön iHmeniz ilaııen teLliiat ifasına k•:JI 
ğundan bermucibi karar mezkur giin ve saat m;ıhk~dl 
ya bir vekil göndermeniz lüzumu davetiye yerine k81~9' 
on gün müddeti~ ilanen tebliğ olunur. 21-1 

11532 

---------------------------------------
lna n Y azıhaoesi 

Adana ve civar şehirlerdeki nufus tapu bitıa k•ı~"ç Je 
Ankarada Devlet • Şurası Mahkemei Temyizile rt~~~re' 
.. ' 1 k' . b ıŞ ı.ı sur at e ta ıp ve ıntacını başaran yazıh ınemiz u . fır 

satıın ) inşaat planlarını harita grokı ifraz ve tak5'~1~ıı' 
lik husustaki diplomalı mühendis ve ft-n mtnıurl•'1 111'' 
kabarlma müzeyik yağlı l oya işlerini değnli ustalar 51j; 
·ıA . . y ı . P''' e ı a.ve elmışhr. oı<wl }Uıtdcşların }azı ve işler• 6 9 ~ 

., 

edılir, Rağbet gören dört delıkli tuglardan maad8 • J5tı~1 

da istr.nilen yere kadar göndermeğe tavassut edıhr• ~ 
sında 62 numaralı inan yazıhanesine müracaat. • tıflıJ 11~ 

Eski Belediye Tahakkuk f.'f 
Tahsil 

" 



e iN 
Bu MA 

Akşam __ , 
Tyrone 

Pover 

! IVlari 
" Muaızaın 'k 
·e Tek ın .

1
. ısıın iki devre 

ı ı B. 
qkkat: s 1td en 
f Uvare t 

~ · c n L o c a ı a , , . a rn 8,30 da 
rını.,. ~ 

' 

•· .c..•teı ·f · • . e ef on . .e. 0.ııı. ay 1 rtı_n1 z 

Bu .. 2so · 
•• .;, g 11 n G ü n d 

~I 
/ uz 2,30 Matinada 
1) € 
c Fi 1 m B i r d e n 

1 k -
Mercan Ad ı 

ı-\ ası - 2 Lorel Har i Harbe Gidiyor 
~ ...... ________________________________________ , ____________________ __ 

11521 

BekJ 
19 enınekte olan 

40 
Model 

"" 
1 

bildiririz j 

1 ı 

Bıraderler 

p · I<. 74. Tel. 274 

Muh erem müşterilerimize 
fskenderunda Şark yağları Şirke t i Fabrika5ının -

Rafin edilmiş ~ e msal ine üs t ün 

1 pamuk yağları ve sabunları geldi 
1 

Uygun fiat iyi ve temiz mal 
Müı aca t yeri : Sabri Gül, Borsa civarı No. 12 

Deposu : Abidinpaşa caddesi, Noter sırası . 
1 

Zayi nüfus 1 ağıdı 

14- 15 

= 1 

Türk Hava Kurumu 
Adana şubesinden: 

Adanada nüfus dairesinden al. 

dığım nüfus kağıdıı ıı zayi ettim. Kurumumuza ait ve ambarları 
Y 

· k nuzda mevcut 1000 - 1 700 kurban cnısini çı aıac:ıgımdan eskisi· 

nirı hükmü olmadıgını ılan edeıim. dersi 15 mart 940 Cuma günu açık 
Paşanebi mahallesin- artırma ilesatılacaktır. 
den Mustafa oğlu 316 J k . .. 
d ~ 1 ı ste lılerın mucıyyen gunde saat ogum • A.bdurrah-

15 
d K .. 

Ş c:: ururnurnuza nıuracaatlar man entr j ·ı~ 
1 ı an o u11ur. 

11526 1 11517 



Sahife 8 Tü1ksöıü 

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

Herboyda OLiVETTi 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
1 Marka 

Radyoları 
Dönyanm en sağlam dayanıklı G Htolirı k.-ynık çubukları 

te'minotlı Radyo tamiratını 
Abidin Paşa caddesinde 

Muharrem Hilm~ Remo 1 

Ticarethanesinde bulursunuz· 

Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

Posta kutusu : 60 ---
·1 ............................................. .-r 

--UR 

GAZETECİLİK- MATBAACILIK 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

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

vizitler, haritalar , plcinlar, mak
buzlar , her boy<ia defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 

edilir . 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 

görmek istiyorsanız Türksözü 
Ciidhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild~ bölgede ancak Türk
sözünün sanatkar mücellidinin 
elinden çıkabilir. 

1 

• ............. -. .......... ------------~ 
nr. Muzaffer Lokman 

iç hastalıkları mütehassısı 

Hergüu muayenehanesinde hastalarını 

başlamıştır · 

kabule l 

El planlarında da 

Martın 4. üncü günü , 
akşamına kadar. değişt~~ , 

- Aksi takdirde bu numara üzer~~iç bi::Yt: • 

d nı . 
ilan 

Seyhan Vilayeti 
,( -De Ya 

ğından : 
Mahallesi Cinsi 
Şabaniye arsa 
Asfalt 
Alidede 
Eskibamam 
Çınarlı 

Akarcalı 

Çıkmazı 

" 

hane 

Ada 
391 

77 

391 

Parsel 
90 

19 

71 

Metre Mt1· 
118 

167,50 

310 

Cenıalpaşa arsa 577 61 9-480 ııı 

Yulcarıda Cınsi mevkii ve miktarları muharnrıı:~ t'"~ 
parça gayrı menkulün mülkiyetl~ri 22 • Şubat . 9. s·' 
gün müddetle açık artırmağa çıkarılmıştır. lhalele~• 11 i" 1 
adif Cuma günü saat 14 de satışı icra kılıoacak•0 (,eıt"'t1' 
teminat akçelerile birlikte aynı gün ve aynı saatte 
yonuna müracaatları ilan ol•nur. 

llan 

Türk Hava Kurumu 
Reisliğinden : 

Hava Gedikli Hazırlama Yuva
sına talebe kaydına başlanmıştır. fs· 
teklilerin Kurumumuza gelmeleri. 

11508 1-3- 6 

z-4 


