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~lllanlar Narvik bölgesin
Sıkı bir çember içinde 

. 
harbinde Almanların şimdilik asker z ;ıviah ., 17 ,500 kişidir 

llttN 
~f\oyosu 

1 ""' Londra : ')6 (Royteı) - Oslo 
fiyoıunun şark sahiiıne Jalğalar 3000 
kadar Alman ceseni atmıştır. 

çenberi peydtrpey kapamaktadır 
lar yol olmamasına ve şiddetli so· 

ğuka rağmen müttt fi ki er Narvike 

gittikçe yaklaşıyorl r. 

Nevzad Güven 

<>ıı 
ınrnnnlarda Bcrlin r:ı.d 

~·o l' su çok mUsluman oldu! 

tlııkU:k rnillctine karşı çok 

1' ihijd hharına başladı! Her 
Ilı-, e a etdigine inanacağı· 

•-.ı,0 ~er birgUn kendisinin 
-.,;I ~Unun mikrofonu başında 
'tita ,"tlinıc:i Şl'hadct getirdi

tıt h' 't 
8 

ıç hayret etmiyeliaı. 

iti ~ a_y 1 litlerin politikası· 

b. ııhaınmedin si,·ascti ha-
lf w 

, lrn haberimiz yokmuş! 
i ndası nerede ise l lit
~arıı ·ı · lir'k, .' an edecc:lı. 

rııılletioin ... i~itli~ine 
ile lt J tı b ' 
U arşı hayrahlıklarınn, A· 
• rkun Turk milletine lınr· 

9' ••iyctnameye 'karşı hur- ı 
~n yok. ln~an bunları 1 

,_'ttlt • Lir muddet evvel 
b "'itı,,/•pıp, başına fes gey · 

""11 '- Alman matbunlına 
~· <>lrnadığını kendi ken· 

~~.teli yor. 
l>I' olan birşey varsa, 

~ 0Pagandasmın son 
~i.._1 Balkanlarla ve bu 
''-ı'k ede geniş mikyasda 
t'iııı, kbaşladığı, Turk efkari

tıi, bi:. takım cali sempati 
~t '';}at okşamaları ile al-

Bu hafta zaıfında batan Al ı an 
g<milerinin adedı 26 dir. 

Londra : 26 (Royter) -· Narvik 
mıntıkasında beş gündenberi devam 
eden kar 0fırtınası harekatı ı:ıekteye 
uğratmış bulunmaktadır. 

Londranın askeıi m11hfillerine 

gtlt'n son haberlere gÖrP. İngiliz ve 

Norveç lcıtaları Narvik etrafındaki 

Ullehammerdcki heırekata ge-
lince mü:tefik kıtaların halen Dom· 

basin 40 kilometre cenubundaki 
Otta bölgesinde oldukları bıldiril· 

mektedir. 
Bu bölgede şoseler ve demir

( Ge, isi üçüncü sahifede ) 

Almanlar italyadan sıkı 
işbirliği bekliyorlar 

Yap lan tahıninlere göre Roma - Berlio münasebatı 
manevi nlesai birliğinden ileri şe~ilde değil 

)..,,. ..... ._. ........... ~ ............................. ~.< 

i Romanyadan h ·ıdud $ 
* dışı edilen ,, im an $ 
ı tebaası * 
* * * Londra: 26 ( Roytar) - $ 
$ f\omanyada 200 kadar Al $ 
$ man tebaası hudud harici $ 
*edllmiftir. euıun memıe · i 
* kette ihtiyat tedblrlerl ahn * 
*mi• bulunmaktadır. Her $ 
* tUrlU hareklt bUyUk ceza- $ 
• larl• kar•ıla•maktadır . , . ._._ ..................................................... . 

Bern : '27 (Havas Ajansı bildiri· 
yor) - Berlindeki müşahitler, Alman· 
yanın hiç l)fmazsa bu an için lıalya· 
nın kendisinin yanı başında askeri bir 
müdahAlede bulunmasını ümit etme· 
mekte olduğu mütaleasını seıdetmek

tedirler. 
Bu müıjahit ere göre, lıalya tara-

fından Almanyaya yapılan ve 20 Ni 
san tarihinde Duçe ile Führer arasın· 
da teatı edilm:ş telgr .ıf 1arla sabit O· 

lan manevi mesaı birliği Almanyada 
son derece takdir edılmektedir. Al
manyada mütehassıs mahafıl, bu me-

( Gerisi dördüncü sahifede ) 

h "<>llrad • 'ltt-t· a uhırlemeğe ça-
llıiy '." radyosu Turkiye 

tsı"· 
llıtk 1 muttefiklcr nley-

ttavalarda abloka 1 

1 
tı~, ... 8ayretivle çırpıoırken 

'at· 'nd -ı,lıı e durmayı ve iki 
~ •r et · 

1~ lırıJllrd rneyı çok f aydnlı 
. dil\) d nn birincisi : Turk 
~~İ~j..ı Uygularını tahrik et-
\~ ~,. . 

ı..- llt • .)'•ne Turk milletinin 
"lf' • fı ol h 

1 
11l~b an udutsuz bnğh· 
~"op olarak kullanmak. Fa· 

Ilı! agarıd . tde b· ası daıma olduğu 
'"· ır Psikoloji hatasına 
C·ı 
~ (jueı, .. 

ıt •rı " . T k' • •ot\ • ,, ena Ur ıyenın 

~ lıib,bYırı:ııi yıllık politika 
Ilı- h ker olduğu anlnsılıyor 

'tıı"lt a kında biraz m~l6ma;ı 
ı li tfkAriu . . . t h "l lltı- mumıvcsını a -

ıtııı• etj 11.A ~ 
t ı. ltli p ıYıubammedi, ls-

ı"'."'tı k"0 P"ganda silahı ola-
111'" uıı '"d· t'-'ek. anmanın nekadar 
l 1 olduğunu bilmesi 

~lab 
" ib:l'rı•tın başmdanberi 

'•· -...,_ "et olan lılim poli
~t4 --gtçıni 

n J\ ~ bulunuyoruz. 
~ 'l'~dıltnkara:yı Mekke ve 

~ '"d• · Bu yerler bugUn 
~ tıt~İrl ' ancak birer kom· 
l'\ tl\lı eı-idir. 

ı. ar,llı,tn . 
"""i(:i gıden şey, 

• 
11 

Yapan nazismin 
Ç'1ncu sahifede ) 

- --. 
Resmimiz /rıgilız ıayyıırrlerinirı seri hmeketlerindm bir ıınt gü~teriyor 

Lonıira : 26 (Royter) - S•lah:yettar bir memba 1c1n ,öğreııildiğine gö. 
"re lngilız makarnalı, Alınanların ha ıa tarikiyle va;> ıcı'darı iJ'ıl\lat ve ihra· 
calı kontrol ctmeğe medar ol~c 1k 0 1dn tdbirlerin tetkikine dev J m etmek· 

tedirler. 
Salahiyettar mahöfı 1, m:· ttefıklerin tayyare ile kaçakçılık yapmasına 

artık müsamaha ermemcye kn•a f verm ş ol:luk:aıını· icrası çok müşkül ve 
nazik olma.ına rağmen uc:nız yo!J i:e y-ıpılan ithı 1at ve ıhracata ai J kon· 
trol kadar sıkı bır ı.oıı:ro. ıh ..ı .... ııı. Jl!rµi~ c:ım:"le bJıı.ı.dı.ıkldrıııı b:!yan 

etmektedirler. 

Bııy ılletaksas 

Yunan hükumeti için 
çıkarılan ş:ıyia asılsız 

Atina: 26 ( Radyo ) _ Yunun 
hükumetinde ~eğişiklikler olacağı. 
~etaksasın ye ıne Politi~in getirilece
gı ve metaksasın hasta oldu~u kak• 

( Gerisi beşinci sahifed.! ) 

Ziraat 
kredi 

Bankası 
açıyor 

* 
Çukurova çlfcl•ine bu 

yılda kredi açılması için 
merkez Adana zfraaf ban
k••• •ubealne talimat ver
di, 

----------~* -----------
Dün iyi bir kavnakdan aldıtr 

mız m:.liimata göre, Ziraat Banka· 
sı umum müdütlüğü, Çukurova 
çifcisine h<"r yıl açılması mutat o
lan krediyi bu yıld11 vermeyi karar· 

laştırmış ve bu )'o1daki kararını A
dana şubesine bildirmiştir. 

Başveki)imizin petrol 
mıntıkasında seyahatı 
Ankara: 26 ( Hu •u si muhabiri. 

mizden) - Başvekilimiz bugün saat 
12 de Sivasa gelmişler 13 de se· 
yahatlarına d~vam etmişlerdir. 

------·-----Yazı işleri 
müdürümüz 

Londraya gidiyor 
lngiltere hül ... ümetin!n daveti ü

zerine ınemleketimiıden bir . heyet 
Lond raya gidecektir. Sır general ve 
bir amiralimizin de iştirak edeceti 
bu seyahata m:ttbuat mensuplarımız· 
dan bazıları da d-tvet olunmuştur. 
Gazetemiz yazı işleri müdürü B. 
Nevzad Güven de bu meyandadır. 

Heyet 7 Mayısta' lstanbuldan ha
reket edecek ve seyahat yirmi gün 
kadar sürecektir. Y121 işleri müdürü. 
müı Seyehat intlb al arifti lngilte
rede ve Fransada gördüklerini mun
tazam mektublarl• gazetemize 
bildirecektir. ----·-·-,-----



• 

Sanifc ~ 

Hava Kurumunda 
yeni çalışmalar 

Btitün Çukurova köyle
rinde ve şehrimizde 
teşkilat faaliyeti var 

·ı ürk Hava Kurumu Adana şu· 

~esi ytni varidat kaynaklari bulmak 
'Ve aza kayoetmek hususunda ytni 
ve mühim bir adım atmış bulunu· 
yor . . 

Ma'iim oldu~u üzere gtç«"n sene 
hazi ranından itibaren Hava° Kurumu. 
na yar iım olarak miistdhsillerimiz 
tarafından verilmekte olan }'Üzdeler 
kalkmış ve bu suretle şubtnin va· 
ridatı ş~yanı dikkat bir şekilde 

düşmüştü . Bu vaziyeti ehemmiyetle 
' tetkık eden ~ube, bütün vatandaş · 
farın Kuru!lla aza ~·<mlmasını dü~ürı
müş ve Lunun için de köy ve şeh!r · 1 
de olmak üzere iki istikametten yü· 
rüuıek kararını a l mıştır . H~men bir 
aydan beı i kurum memurları köyleri· 
mizi l irer birer dolaşmakta ve her 
"atandaşın Kuruma aza olmasını te · 
min etmektedirler. 

Bugüne kadar 70- 80 köyümüz 
dt kayıd işi ve dtfterleri tanzim e· 
dilnı iş bulunuyor. 

Mt" mnuniyetle halıer aldığımıza 

göre şimdiye kadar te~ki 1 atı yapılan 

ve temas ~dilen kö11erimizd .. ki aza 
teahhüdleri i ç Hn liraya yaklaşmış-

tır. Merkez kazamızdaki bülÜ!l köy
ler trşkilatmın pek ya~ında bitectği 
ve Kuruma böylece binleıce vatan· 
dışın kaydedilmiş olacağı şü heı-iz
dir . 

•• 
Adana şubtsi şehirdr ki mesai · 

sini de şu ştkilde tamamlaAıak ü· 
zere~ir. Ayın 18 ve 19 uncu günle
ri parti salonunJa V dl i miı ve Parti 
Peisimizirı de iştira\ciyle bir çok ze 
vat davet edilmiş ve maks~d 

hakkında Şube Ba~kaoı Saı:ıri Gül 
izahat vermiş ve ş~hirde~i hütün va 1 

tandaşların Kuruma mua~y<'n ve 1 

mütevazi bir teahhüdle aza k;ıy • 
dolunmasını rica etmiştir iki gün de· 

vam eden müzaknelerdrn sonra, 
ge'relc aza yazımı ve gerekse te· 
ahhüıilerin bhsili için bütün vatan· 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

Tüt ı<SÖl. j 

Çukurovanın köy 
çocukları için kurs 

. oçl 
Halkevi g~- de 

rinin Nıg • 
seyahati 
~~· 

Ziraat okulundaki kurs faaliyete geçti Adanalı gençler 
Atatürk Aoıtıfla~ 

Çukurovanın köy çocuklarının 
zirai bilgilerini artırmak İçin Ada 
na ziraat okulu~da 16 - 18 yaş 
arası köy çocukla ı için bir kurs a· 
çılacağını yazmıştık. 

. Aldığımız malumata göre, lıu 

kurs faal ı yt'lc= geçmiş hulunmakta· 
dır. Bu h3yırlı işde muvaffakiyetler 
dileriz. 

Bu kursda okuyacak köy ço· 
cuklarının yiyec<!k v~ ;çccekleri de 
temin edilmiş bu'unuyor. 

Lisansa tabi maddelerin 
nümuneleri hakkında 

İhracı lisansa tabi tutulan ma J 
delerden nümunelik olarak ihraç 
oluoacakların gerek miktarı, gerek 
mahiyeti tarife ka r.ununda yazılı 

nümunelik eşya ve modellrr hak· 
kıniaki eus ve ö'çülert göre tak· 
dir olunarak lisans aranmaksızın ih· 
raç o'unacaktır. ihracı memnu olan 
maddelerin nümune olarak ihracına 
dahi müsaade olunmıyacaktır. 

Bir çocuk araba 
altında ~an verdı 

iki buçuk yaşlarında l~mail adın 
da bir çocuk Konı m dış mahal· ı 

lelerin Jen birinin yolu üzerinde o I" 
narken Zih 1i a Jınja bir çocuğun 

idareııindeki araba lsmaili çiğnemiş 
ve çocuk derhal öL·uÜştiir. Zihni tev 
k.f edi lmi~tir. 

Nüfus sayımı hazırlığı 
Un umi nüfus sayımı için \• ı li. 

yetce hazırlıklara df' vam f'd lmtk 
tedir . A 'a '<adar mf'mur grupları r.u 
marat <> j işlerini konho le intizama 
sokmağ;t çalışmaktadır. 

8. Şevket Yalvaç 

Mülk iye Müfettişle ı imiı • 
dm B. Şevktt Yalvaç Ankaradan 
şehrimıze gelmiştir . B. Şevket Yal· 
vaç bazı belediye işlı rioi tı ftiş ede. 
cektir. 

H1lkevimizde konferans 

törenle çelenk ~ 
-------- ı e 

GENÇLER iMi 
KONYAoA 

• 111~ 
Niğde : 26 [ Hu~us0,d~ı 

mizden ] - Niğdenııı f>,d 
kandaki Atatürk anıtına ıJ . çt 

30 Nisan akşamı Halkevimiz sa· evi gençleri törenle bı~rıııe" 
!onunda Doçent Hü~eyin Nail muşlardır. Merasimde ıJ,6 ti 
Kopalı tarafından " Hukuk ve D~v · Merkez Komutanı ile p~ ,t 
let hak kında huı sos}o1ojık telak- ciye reis'eri, hu ;usi lll~ ~al 
kiler ., m ·vzuurıda bir konferans ve rif ve okul direktörferlı . 
riltctktir. . isi orta teJrisal talebele'

1
' 

B d . t ' 1 rd•'' orsa a vazıye liler hazır .. bulu_n~u! ~-ki~· 
Bo sada mu"melt: görmekte olan marşını nıuteakıp ıkl ·pe' 

maddeler stolcları azalmış oldu,!un· j sükUtu yapılmış, müteakı 
dan evvdki gün ve ıiün kayda de- ı şiirı okunmuştur. , 
ğer bir mu:ımele olmamıştır. A ia:ıa Halktvi Te~, 

Ş f •• J h k k d ı refioe Ordu evinJe v!rı e 
O Or er a 10 a çoks~mimi olmuşıur. A"-

yenİ hükümler m~tin oğ:u .. p~yui .. oy~~"' 
Dün aldığımız malii nata gÖrf', 

Ddbfliye Vekaleti şoförlerin tabi o· 
lacatı muameleler hakkında Adana 
belediyesine SQn bi_r kararı suretini 
göndermiştir. 

Bu karara gÖrP, şoför olarak 
yetişmiş o'up belediyelerce imtih n 
edilcrrk ehliyc:tname veri!cctk olan· 
lar, imtihanda muvaı fdk oldukları 

takdirde ehliyetname Vf'rilmtden 
evvel imtihan heyrtinin bir müzek· 
keresi i'e askerlik şu lelerine gönde· 
rilecektir. 

Askeri ık şu \ tsi hurıu şoföı ün 
nüfus cıizdan ına ve künyesine işa 
ret t"decek on<ian sonra şofôre eh· 
liyetname verilebilrcektir. 

Hıılen şoför olanlar askerlik şu· 
belerine müracaat ed~rt>k 1-u mua 
mele}' İ yaptırmaldırlar. 

alaka ve takdır gorm••t~· 
Nigde Halkı, Ad•"'· 
1 · b .. -k b·r se"t J genç erıne uyu ı ,; 

M • • 8 ğ- ı<o"Y g.:>!terrnıştır. u un 
ket edilmiştir. • Jll 

51 . 
Konya ; 26 [ Husl.I 11,e~' • f-1.1 " ' mizden ] - Addna Jlld 

ko1u gençltri Kony•Y' ,şıı 
etmiş, h lraretlf" kırşıl•0111~ı~ -t 

Kız talebeye sa;.,,1 
edenlerin mahk~.l' 

rini Temyiz tas 
1 

--·- ~ • 1 rı1 1 
,~ı 

Bir kız talebt>ye sa l 
b' er tıklaıı ıdan dolayı ır 

11
, 

.. 'b' L'. • zafarl ~' uç ay gı ı napıs ce kJ 
olan kalayçı Mt.>hmr:d O tıe' 
h•d 1in Kayad <" len, ve . "'' 
hakkındaki kararı feı11Y1 t. 

,.---------------------------- ™™-
., Si tas iik etmi~t i r ıe 

Muhacirlerin bel,~ .. ııı 
isveçin askeri-eri 

lsveç'ın bugün 600 O::lO a~ker 

çıkarabileet· ği tahmin o unmaktadır. 

Filhakib hrızafda ordu mevcudu 
çok azdır. Bu miktar kışın 18 000, 
yaıın 35.000 kışid i r . Fctkat lsveç'in 
250 300 bin kişiyi teçhiz edebile· 
ceği tahmin o unmaktadır. Düşünü 
nüz ki Fınlan:iiya harbinde bılt>, Fın
lere 90.000 tüfek, 80 ağır tank to · 
pu, 42 milvon f ışek, 25J tan '! muh · 
telif çapta top, 100 tane hava da-
fı topu, birçok tayyare, 400 rı. i yon 

,- oONON ME_v_z_u_u __ , 

kuron yani 10 milyon Türk lirası 
)'ardımda bulunmuştur . 

iki ordusu vardır. Biı isi şimalde 
Norrlaod fa di~eri C"'nupta Gotland' 
dadır. Bu a~kerler çok i}i bir şekil 
de mo ir rn silahlarla mücehh zd r . 

Norveç hubi 1 aşladıktan ıJeri 

lsveç nıütemadiy · n ~~keri tedbirler 
almaktadır . l'am seferberlı k i an 

etmı d ğini bildirm,.sin ~ rağmen bir 
çok sınıflat1n si ıah a l tın t alınmış 

olmasına şüphe yo'ctur. Görü üyor 
ki f sye; ı ir tf'cavü ~ ıhtimıdioe kar· 
şı çok sıkı hnırlanmış bu 'unmakta. 
dır Bu v ... ziyette Almanya Lveçe 
saldırırmı, dersiniz? Mantıkan sal· 
dırması icabeJer. Nı tekim mantıkın 

Norvt çi de isti laza kalmaması la· 
zıJJ iı. Fakat o maııtık nerede ? 

- Uu; -

Mümtaz Faik Fenlk 

vergı ve resı ---- "' ,. ıtı"' Sıhh~t ve ictiın .. ı ~-JbJ' 
kaleci yurdu nuza g !fell, ~' 
bi lf il mü tahsil ofuııc•Y .tıJe' 
1 d. . rıılt'' Lİ e ıye vergı ve r !51 vt~ 

tutu 1masır ı dahiliye 
İstemiştir . 

K<')fıyrt dahilİ)e 
tetkike b;.şlanmıştır. ~~I 
Şehir Meclisi ı/ 

öğleden evvel t0Pb, 
Şehir Meclisi bug~~j ,t 

'" vel saat 10 da to,Jı11rı 
raf oüdcesini müzakere 



12 "' >lık 
Kuru§ 

1200 6 
3 " 6()() .. 300 

" JOV 
j 1 ...... 
ııbc nış ı k 1 .. ~ llt b rncm c et er ıçın °'' td ,. "' llın e 1 dt>ği şmez yalnız 

2 ...... r1n fı zammedilir. 
t• lanı · · 'd ta11t ar ıçın ı areye 
....., edilınc lidir . 

h ~------_m ___ ----
il~ r,. 

ıı r, hı . radyosu 
~ı -·"" ılt ekaleden artan ) 
~ şa ... · 1 11n. is)• '"l>1.Yonluğu yapmaga 
ıııı anı al · · · d lsıd enıını ınan ırmağa 

b,rtıbr. Bil nı i,y oruz, Va-
tıı~İp) ~lnrnıık emelinde olan ea· 
• trın· ' ' b- ın •'1 l"kke,.·e gönul ver 

ır t k " 
~karı e Mu.dumanın inanma· 
losk Varnııdır? Bu tıpkı Bcr· 

~ t~l:;Vanın aşıkdaşJık y apma· 
'ttJ· •• 

•ıı 
~tar kr•dy osunun propaganda 

'di;i .k~İnc aldıgı ve dilinden 
.\t 1 ınci noktnda Turk mil· 
~ 'lUrk tlılı c ve eserltrinc karşı 
~1~1 !ıdır. Glly a Turkiy enin 
l~11 Uttefiklcre mey i etmekle 

r, "asi.ntlcrini dinlememiş · 
'•ıı,~?lunç iddia . Ataturkun 
~ .. ~ne bıraktı lfı en bıı vuk ve 
"'l o ~ 

~·et, Turk yurdunun, Turk 
• 

1stiklatidir. Bu istiklali 
1Çİn • • • • 

~b k' ıcaheden ıstıkamt:tlerı 
.. ... h . 
~İf • Jenın başında bu1unan· 
, tsıd· 
1 bıı ır , Başımızdakilcrde bu 
~.h .... YUk bir dira yc:t ve vu · ,,t' ... ış 

111 b bulunuyorlar. E~er 
~o. ugun tuttugu ,·ol nnzi şef· 

~· rlln • v 

b•ı~ o] a gıtmiyorsa , bundan 

tı.ıı~~ lll\ ~ak bize du~mez . Şunun 
~ 111~ 0~una gitmek milletle· 

it Sıtıı .d 
~ı Y ı.I • ı . are edenlerin du~u-

'ıı " '&•ldır . Politikamıza ha
'ı t'"erı . 
t tıır'ntJ sıp Turk milletinin bu-
't ~lq11~ arıdır . Bu menf antların 

fİııj d nu ve nasıl mudaf na 
tıı L C tt l ' 

'lt r h er ın radyos.ınun spi-
alclc çok ivi bilmekte-

G~ ~ 
t • lı ·il\ 
~tclıiı · Pııpağanları nasıl ister· 

~ ~· İse '~.er· Bu, onların ne ka
~ 1~ v42:İ/zc ele duşen o kadar 

'il,y) e Vardır: KötU mak· 
•tı tııi• 
ı ~''ttı 1 •en bu sözlere kulak· 
Ilı 0.1\ y . h 

\
11 

~ 8• • ' enı arbin ay ni zn· 
~ ~. •rıır h , . 
'~ ı·ı~ıı· nruı olduğunu da 
\) 'rtı ~'.1 z yere bu çeşid si · 

·~ 1 ııınır) . • • h d f t~ • lab crımız ı e e y ap· 
~ · ~tbi l~r alıuak için yalno söy· 

t "'ı dal l '- tOJi. • g a ar neşret mcy t>n 
ı h •~ta 1 .• 
~\l tl>sirıd Yon aı• olduğu gıbı 
it'~ "c: erı cvve l k~ndi sesi· 

• L rıne . 
~, Ql\}I) lllız daha doğru· 
tıı. e Ak 

ı.. 1 tirı <l 0 ara radyoı.unun 
11 

"e dn~ha çok nıuni s, daha 
G a çok bizimdir. 
11-~~vzed OUven 
~s6 I> llıal .... il · ,, u erı 
•i• ~ılı k 
t'lti11~ib·· anunun 24 üncü 
~"l'f ınce h 1 A il . • 

~:'ı ~ ı ltrj h . arp ma u crınm l" ~•illll· alınde dahi te~ aüt 
,~~ltd IYtcektir. 

'ıı . t b' ı · it~ b11 ~b· " ık ve intizamı 
·~·· ~· ıl . ~ 1.1 ttı 'tın ter fi zamla-
~ tıılJ'lıi aaşları ile birlikte 
t '-1 >'c b·· 
~ Ulhak Udcesindcn ve 

11 t"ıit ata da tebliğat ya. 
Relrniştir. 

Türksfaü 

-Seriinin Isveçe oltima-
tom verdiği şayiası var 

İsveçde gönütlü kıtalan teokil ediliyor 

Sovyetler, Almanyanın İskandinav
yaya birleşmesinden çok korkuluyor 

Londra: 2fı ( Royter ) - lsveç 
de göııüllü kıta ları trşkil edilmekte 
dir. 

P.uis, 26 a. a. - Hrılen ~İyasi 

tefsirci lerini alakadar eden mesele 
Norveçteki harbin lsveçe yayılarak 
bütiin lskandinavyaya şamil umumi 
bir şt>kil alıp . almıyacağızdır. 

Epopue gazetesinde Hrnri d~ 
Keıillis Almanya'nın müstakhel 
düşmanının haz. rlıklarını tamamla · 
masına Fransız - lngıliz ve Norveç 

gayretlerinin İsVt"Ç kuvvetleriyle il· 
tisakına her ne baha.>1n11 o'ursa ol · 
sun mani olmak için şimdiye bdar 
lsveç'in üzerine saldırmamış olması
nı hayretle kuşılam.ktadır. • 

KerilJis, luna sebt-p olarak, Al· 
manyanın Norveç'ın mukavemete 
ve fılolarının uğradığı zayiata intizar 1 
etmemiş olmasını göstrriyor. Alman· 
ya, Kopenhag ve Oslo'daki yaldırım I 
muvaffakiyetlerinin lsveç mukave· 
metini de kıracağını ummuştu 

Almanya, hesaplarını dahil: hi· 
yanet sayesinde Norveç'in teslim 
olacağına göre yapmıştı . ikinci se· 
bep, Almanyanın Bonni körft-zindc 
buzların erimesini beklemrsi, üçüncü 

sebep ise. Berlin diblomasisinin hiç 
şüphesiz lsveç hükumeti üzerinde 
tazyikte buıunmağa iştirak ettirmek 
için nevmiJane gayretler sarfetmiş 

olmasıdır. 

Rusya, Almanların İskandinavya 
yarımadasına yerlt-şmesindt>J'\ korku 
yor. 

Rusya, hiç şüphesiz harpten son 
ra, ls~andinavyada kalmıyacak olan 
Fransız logi liz, kıtal <ı rını, kolayca 
gitmiyecek olan Alman kıtaatına ter· 
cih ediyor. Buna binarn Kremlin 
şefle-rinin Alman arzusuna müma · 
şattan İmtina etmiş olduklarını dü· 
şünmek doğru olur. 

Oeuvre gazetesinde Gtnevieve 
Tabouis, Rostock, Varnemunde, S· 
tettin, Danzig, Könisg::,erg ve Me. 
mcl'de Alman kıtaatının tahaşşüdü
ne rağmen lsveç'e doğru bir ihracın 
yeni bir sergüzeşt olacağı kanaa • 
tindedir. 

Stokholm, 26 - Almanya ta· 
rafından İsveçe bir ültimatom veril · 
diğine dair olan haber; resmi mah· 
fıllerce kati surette tekzip t'dilmek · 
tedir 

Almanldr Narvik bölge
S'lnde sıkı çember içinde 

( Birinci sahifeden artan ) 
yolları Almanlar tarafından bom 
bardıman edilmiş İ3e de ya!ınız ta· 
miri kabil h~fif hasarlar vaki olmuş 
tur. 

Trondhrim cebhesinde Alman· 
farı ' Steinkjere doğru ilerlemiye ça 
lıştıkları anlaşılıyor müttefı kler Nam 
sos'ın 50 kilometre · cenubundaki 
M~ier havali~inde bulunmaktadırlar 
bu bölge1e halen şi<ldetli mu hare · 
beler C!reyan etmektedir. 

Bütün gazetelerin ilk Hyfaları· 
nı meşgul eden yegane mevzu Not· 
veç harekatıdır . 

Pöti Pariıycn · gazetesi hususi 
muhabirinden aldığı 1000 Alman as 
kerinin teslim olması bir kayakçı 
taburunun imhuı Norveçe gitmekte 

olan Alman kıtaatı yüklü nakliye 
gemilerinin torpillenmesi neticesinde 
17,50J Alm~n askerinin ziyaı gibi 

entresan haberleri neşrediyour. 

Paris ğazeteleri lngiliz hava kuv 
vetler inin gerek Norveçte ve gerek 
Danimarka veya Almanyada 4 Al· 
man askeri tayyare karargahına top 

lu bir halde hücumlarını bilhassa 
tebarüz ettiriyorlar. İngi liz havacılı 
ğına f.tikiyeti askeri münakkitlere 

gittikçe daha aşikar olarak tezahür 
etmektedir. Diğer cihetten fran· 
sız tayyareleri de resmi tebliğde 

bildirildiği gibi, Prağ üzerinde uç· 
muşlardır. 

Haber gece çok geç geldiği için 
sabah gazt teleriode tef~ir edileme
miştir. 

Karada, Narvikte alman müfrc · 
zeleri şehrin kenarlarında, lsveç 
istikametindeki demiryolu bo 

yunda ve nihayet Garatangen yakı· 
nında kıulı tepelerde çevrilmiş bu· 
lunuyor. 

Trondheim etrafında harekat de
vam etm•ktedir. Şthrin Şimalinde 
esas ihraç roktalau olan Namsos · 
dan harele et eden müttefikler il er· 
lemiyc devam ediyorlar. 

Norvtçin cenubunda ayni mın· 
tıkada Almanlar şimal ve batı -
şimal istikam ı> tinde durdurulmuşlar 

dır lsvt ç hududu isıibmetinde 
( Gerisi altincı sahıfede ) 

Sahif~ 3 

Belçika kabinesi
itif asını geri aldı 

Brüksel : 25 (a a) - Ka bine is· 
tifasını vermiştir . Liberaller .maarif 
bütçesi aleyhine rt'y vtrmişlerd ir. 

ı Münak tşa iki zeyl meselesi üzer in da 
cereyan etmiştir. Pıerlot, libereUeriB 
noktai nazarını kabul etmediğin Jen 
itimat reyi istemiştir. Liberaller ade· 
mi itimat reyi vermişlerdir. 

istifadan sonra kabine Pierlot" 
nun riyasetinde toplanarak üç çey
rek saeıt mütakerede buluıı muştur. 

Bu İçtimada hükümetin k ırala. 
bütün kabinenin ist ifasını vermesi 
kararı teyit edilmiştir. 

Siyasi mahfiller, kıratın, istifayı 
kabul ettiği takdirde, yeni kabineyi 
tf'şkile yine Pierlot'u memur ede
ceğini tahmin eylemcktedirler. 

Londra : 26 (Royter) - Belçi
ka kabinesi, istifasını kralın teklifi 
üzerine geri almıştır. 

İngiltere - lsviçre ticaret 
anlaşması dün yap ldı 

Londra : 26 (Royter) - Bugün 
Berndc lngiltere ile lsviçre arasında 
bir ticaret anlaşması akdedilmiştir. 

Fransa ile de lsviçre arasında bir 
anlaşmaya müşabih bir anlaşma ol· 
muştur. 

Mareşal Çakmak'ın mesajı 

Kahire : 26 (Royter) - Mare· 
şal Fevzi Çakmak'ın gönderdiği me
saj bugün Anzak kuvvetlerine okun• 
muştur. · 

Slovakyada on sınıf 
askere 'davet edilöi 
Londra: 26 ( Royter ) - Slo-

vakya hükumeti on sınıfı askere da
vet etmiştir. Almanya hesebına 
halka mahsus nakil vasıtaları mü· 
sadere edilmiştir. 

Ribbentrop'un beyanatı 
Berlin : 26 { D. N. 8. ) - Al· 

man hariciye nazırı Ribbentrop yarın 
{ bugün ) 14.30 da beyanatda bu· 
lunacaktır. 

Büyük millet meclisinde 
dün yapılan konuşmalar 

Ankara; 26 {Hususi muhabiri
mizdtn) - Büyük millet meclisi bu 
gün toplanmış müstahdemlerden 
askere giden!erin yerine aile!erindeo 
bir ferdin alınması ve silah a ltına 
alınanların ailelerine yardım mese· 
lesiyle Bomonti bira fabrikasının 
mübayaası meselesini müzakere et
miştir. inhisarlar vekili bira istimli
kinin yüzde ikiyüz arttığını, bir tı-lc 
fabrikanın İstihlikı karşılayamadığı 
nı anlatmış ve bomonti fabrikasın ııı 

mübayaası lüıu:nunda ısrar etmiş~ 
tir. 



1ÜRKiYENIN 
.DÜKÜ .;r-LüGü 

Fransız ha~ vekiıinin 
yaptığı son beyanatı 
Pııris : 26 -a.a.- Başvekil Rey 

:no :nebu-;3n mecli-;i hariciye encUme· 1 
rıinde huici va...:iyet lıakk~nda izahat 1 

vermiştir. ı 
Ba,nkil Almnn lc.ıtaatına gögbs 

•errn NorYeçin kahramanlığını tak· 
dirle ,yadettikten sonr& Kuisllng kuk · 
la huktimelinin çabuk ifl&"ını tebarUz 
ettirmiş Alman h"rp ve nakliye ge· 
milerinin 11gır .z a_yiahnı ~aym1ş ve 
NorveçliJt"rİn gösterdikleri mukave· 

metin NorYeç cenubuna çıkan Alman 
kulli kuv\'etlt"riyle Atlas denizi li· 
manların<la yerleşen kuvvetler aruın 
<la imdiden kar& irtibatını kc.,mek 
gibi bir netice verdi~ini söylemiştir. 

Başvekıl şimdi Norveç kuvvet· 

!eriyle İrtibat t,.sis etmiş bulunan 

müttc:fık kuvvei seferiyeleri ilk ka· 
filesinin ce!itr,.tini sitayişle anarak 

lsw ç aleyhinaelci Alman tehdidini 
mütalea etmiş ve tehdinin doğura 

biltccği ihtimalleri gözden geçiımiş. 
Rundan sonra Fransanın muh

teJ;f Avrupa memle' etleriyle olan 

münaiebdlerini tetkik eden Reyno 
Türk hükıirn~tiniıı dü' üstlüğünü öv 
muş ve Türkiyenin Avrupa Cf'ouhu 

şarkisinde sulhu mu haf .tza için müt· 
t<'fi'<lerle yaptığı müsmir elbirli~ini 
t baıüz tttırmiştir. 

ltalva ile o'an münasebata ge-
line! Reyno ilci meml: ket arasında 

muallakta bulunan meseleler üze
rinde Fransanın temenni ettiği ha· 
lisane noktai n,..zar teatilerinin ta
hakkuk ettirilmemtsinden mütevel
lit me:1ııliyetin rransaya ' ev·<cüh 
ttmiyeceğini h~tır latctrak Akdeniz 

sabildarı milletlerin mtşru ıhtiyaç
larına ve menf atlerine ahenk ver· 

mek im~anı mevcut oldutuna F r;ın 
sanın hala k ni bulunduğunu soy 
lemiştir. 

Sorulan hHı sLıallrre cevaben 

haşvekil uzak şark mes~leltrine "e 
Fransa · l,panya münasebatına Rus· 
yanm durumuııa ve ibtidc i madde. 
ler meselesine dair ııaliat veı mi.ştir. 

~~aoa~ i 
Uiş ağrısı 

- G .. n~ mi d.şin ağrıyoı? 

- · Evet, hem de müthiş. 

- Ayol senin dişlerin bir haf· 
ta ianberi ağrıyor . O dişler benim 

olsa çoktan çıkartmıştım . 

- Dişler senin olsa l en de çı

&callı ı dı m ama serı İn değil benimi 

Çocuk 
Kadın, çocuğunu görür.cf' ferya

dı bastı: 
- Bu ne h~I ayol? 

Çocuk hıçkırıklar arasında ce· 

vap vrrdi: 
- Dü~tÜ!ll annecig-im. 

- Çdmura düşmüşsün Üstün 
başın bitmiş. Yeni elbisen mahvol · 
muş. Yeni elbisenle yaramazlık ,.. 
dip çamura düşmeğe utanmadınmı? 

- Ne yapayım annt"ciğim. Düş
meden evvel yeni elbiselerimi çıkar · 
ınata vakit bulamadım kil 

TürksôL 

Eski Avusturya 
Şuşnig mahbesinde 

Şuşnig'in 
Sabık. Avusturya Başvekili Şu· 

şingin kardeş çocuğu olan Rio dö 
Janeryo sabık ticaret konsülü Yal· 
ter Von Şuşing birkaç gün evvel 
Marsilyaya gelmiştir. 

İki kardeş çocuğu 1ırasında şa
yani hayrel bir benzerlik ve konuş· 

malarında da Kurt von Şuşing ile 
Valter von Şuşing tamamen birbirle· 
rine benzemektedirler. 

- Harp gayeleriniz nedır? 
S"aline valter von Şuşing şu ce

vabı vermiştir. 

- Ben Ameri"aJa oturan binler· 
ce Avusturya'ıyı temsilen buraya gel· 
dim. Hepsinde ayni arzu vardır. 

Memleket:er;nin hüı riyete kavuşması 

için müttefıkler yanında harbetmek, 
c<-nubi Amerikada ellı bin kadar A· 
vustu yalı var. Bunların çoğu mülte· 
ci değillerdir. 

Bu Avusturyalıl~r uzun ıarran· 

danberi memleketlerini görmemişler
dir. Bunlar Fransada Avusturya bay· 

rağı altında gönüllü kıtaat olarak 
harbetmek arzulaı ının Fran!'>ız hüku 
metine bildirilmesine beni memur et
mişlerdir. 

Cent>bi Amerika devletlerinin kati 
bitaraflıklarına ı ağmen sizi temin 
ederim ki, bütün bu memleketlerde 
Avusturya için ve bilhassa zavaliı ye
genim von Şuşinge karşı büyük bir 
s mpati beslenmektedir. 

yeğeni 
ŞUŞING HÔCRESlNJE 

Valter von Şuş ;ng devam ediyor: 

- Sabık Başvekil, yalnız benim 
yeğenim değil, aynı zamanda en ya 
kın dostumdu. Babam ben daha çok 
küçükken ölmüş ve beni sabık baş· 
vei..ilın babası general Şuşing büyüt· 
müş. Yeğenimin bJgün Gestapo ta· 
rafından hııpst:dilmiş olmasını düşü

nem yo.rum bile. O kadar faal, o ka 
dar lıürriyet seı.er bir insandı ki, bü
tün gün bıle bir odayıı kapanama7, 
her sabah mutad gezintisini yapma-

-----~----Yazan 

Paris - Soir 
Gazetesi 

dan çalışamazdı. 

Şirr.di onun iki senedenberi bir 
karanlıl.., dar höcred.~ kapalı yaşd

makta olduğuna hayret edıyorum. 

G -;STAPO İLE ŞUŞING 

Fakat ne yazık ki, y.-ğenim hak
kında gelen habeıler fevkalade tees
sür vericidir. 

Şuşing halen Münihtedir. Onu 
niçin Münihe nakletııklerini soracak· 
sınız. Gestaponun en emin yeri ora-

Çocuk haftası neşe 
içinde geçmektedir 

Çocuk H. ft;1sı şehrimizde ntş'e 
içinde geçmektedir. 

Dün şehrimizin bütün ilk okut 

laı ında müsan er eler verilnıiş, tğ· 
len tiler ter ti bl'dilmiştir 

e0Y0K ADAMLAR 

Bugün saat 14,30 da N :ımıkke 
mal okulu ıda volt-y• ol maçları ya· 
pılac .. ktır. 

Dün akşam üzeri veriltn çocuk 

baloııu çok neş'di geçmiştir. 

Mareşal Foch 
Garp cepke~indeki harekat artar ve sık sık Fransı7. orduları başku

mandanı General Gnmelenin adı gazt'telerdc geçerken Mnre~al Foşu (Fer· 
dinand) hatırlamamak imkansızdır. 

191 ·1 dı.: general rutbesini taşıyan Foş, ilk önce Almanların Paris 
Uzerine yaptıkları yUrUyU~le tanındı. Foş, Almanların akınını meşhur ı\.1arne 

muharebe:>inde durdurdu . Eğer buna muvaffakiyet hnsıl olm"•nydı, Pnris, 
ikinci dı.-fa Alman a ... kerleri tarafından çiğnenecekti. 

Bu harpten .;anra Gl'neral Foş. daima muhitinin hur.,,et v~ takdirini 
toplıyan bir mesai.re atıldı. O daima, 'butun Alman tazyiklerine ve harbin 
muhtelif tecellilerine rağmen, neticenin kendileri tarafından knıanılac:ığını 

söylU_yordu. General buna iman etmişti. O ''harp etmek, taarruz ltmektir., 
diyordu. Fakat bu taarru7. sistemini de, daima ihtiyatlı, hes&plı ve ölçulu 
olmakla takyit ediyordu. 

19 t 7 may.,ında Alınanları Fransadan çıkarm:ık için yapılan te.,ebbUs· 
ten '!onra, Fransız ordu.,u erkam harbiye reisi oldu. Fakat itilaf devletleri 
ordularının ınuvaffakiydi Urnidi az<lı . 1918 taarruzu esnasında iı;e bu Umit 
hemen hemen yoklu. ~ô ınad: Wl ~ de mUttefik orduları b:ışkumandnnı oldu 
ve buvuk Alman lnarru:r.unu durdurdu. 18 temmuz tlHH ele mukabil tarrru
za ge~ti. Kunurnclası altında Fr:ını;ı 7., lngiliz, Amerikan urduları vardı ve 

zafer kazanıldı. 
16 ağu~to~ta general Foş, Fr&n~anın tn yuk.,ek A'ikl'rİ rutlıesini (ma

rcşallıgı) ka7.:rndı. M.areşnl 1851 de doğ<lu, 19:!g Ja öldu ve çok p3rlıık ih

tif11lle kııldırıldı. 
Şimdiki Ba~kumanılan General Gamlen onun muavini idi. 

~ 27 NisJI' 

sıdır da ondan. . 11 ıtı0 
Ş. d' .1. ehenır1'1 1 bilt 
ım ı sevgı ı Y & -'uoll 

ıztıraplar içinde bulundu~ . ~ 
rum. d' oro111 p, ıi 

Fakat öyle zanne •Y 'til1l•d1 tt 
!aha ve kati zafere olan.' ualll S 

•thıŞ rfl ~ 
Ge~taponun yaptığı mu • 11 ı3rı111 t . "a. ' lere ıahammül etmek ıın 1 
receı.. tir. s~ .. ııııc 

Yeğenim aleyh ine . a kİrflse 
bürük davadan artık hıÇ . er ôt 

. ç- k- b at Hıtl ~~ etmıyor. nn u ız erı' · 
lamıştır ki Führerin dôrl 

5 eıııı'~ 
şantajlarına muka veınel 1,ş~11 

hükumet reisi için asla suç 

mez. elindt~1 
Yeğenim Gestapo~0~ fs~' 

mak imkanların .1 maiıktı. eıııi~ 
· ıertl ı dostlarından ayrılmak ıs b''' 

çok sevdiği vatanını · ya'nıı 
ğı doğru bulamamıştı. 31!' 

Avusluryanın ilhakınt~i 1 
evvel arkadaşları memle fJ3 
meği tekl ı f ~ttikleıi zaman 
şu cevabı vermişti : 

- Ben Avusturyad 3 
'(11• 

Avusluryada mücadele .et~'.0rıı' 
de Avushıryada ölmek is~:~ ·of . d ..,ı 

Htata on iki yaşın ad . 
• 1 

memleketten ayrılmamış 1 • 

Çünkü do'ltlarının 3Y 11 ~ıı~ 
çocukları memlekette kalı1'1 

1[ 

MADAM ŞUŞING MÜ~ 
Yeğenime bir kaç defıııc 

teklıf ettiler. Anc:ık buna 1 /. 
larak Hitler rejim ni kabll j~I 
dair beya11atta bnlunması~~e~ 
O ş :mdiye kadar bu teklıl el 

d sY" ı' ti ve bun<ian sonra a tı1'1 
ket edeceğine kat'i ıcan 33.ı.te 

M~nı•• ' Şimdi kamı da ll 1 ıı 1 
maktaciır . Olu akrabaların 
tulunuyor. ._.f.i 

VlYANAOA JIA. 11~' , 
· efl ~ 1 ~~I 

Memleke imin vaııY t.f~ 
bazı yeni haberler a\dııt_'· 
men ü nidsiz vaıiyeıtedır· J1dı1' 

Kış çok müdhiş ve t~3~" 
b;r ~ekilde geçmiştir. Isın· ~8ô11 

dun kömür bulunamaın1~· •11 flJ 
parça ekll'ek alabi\ınek ,çı ~·' 
beklemek mecburiyt"tinde 

bel 
dır. rs~ , ~ 

Viyananın o kadar çı.ı" 
. b !Tl uŞı c• 

kahvelerı de bom oş bBıı; 
yana halkı umumiyetle ya i 

teıer 
leketlerde çıkan gHı.e ıer· \ 
için k a hvelianelc re gidf'~0 rll 

Halbuki ılhaktan 5

1 ro11 ıı 1ı 
kahveler inde s ıdece A ,Alfil ı.ı 

dıl I' 
leri bulıınuyor . Bunlar 0~ş~~Lf' 
sının uyd . r nalarından e\'i" 
yazmadıklarından h:ılk 
mağı tercih ~ 

d'"" /\lmdnlar f talY~. 
0

,1 
işbi rliği bekh~,t'~ 1 

( Birinci sııhifedı:" wıt11 
ı cll!i c' 

sai birlığınin artıırı 3 
0 je / 

yakında daha ziyade !ııeı'1' 
bir şekil cılacağını beY •J' I 
ler. f ıııh'' ~' 

Aynı müşahitler, 11111 ~ 
nın Almanya yanı11d 11 g(llP l 
girm~sioe taraftıır bi' 0pıı111, 
ğunu, ;,ncalc bu ~r ıı~(ıl 
mahafil ı nde hakim b•r.,ıet· 
ğını beyan etmelcted• 



meselesi 
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1 dolay • dan sonra ve bazı vazi • 
i Ilı" 181

Yle Türkiye • Romanya 
. . Uııascb ti . . .d tcabt . e erının ıcnı en tan· 
llu hnıştir. 

lltııı i . . 
· eit Çın bır heyetimizin Bük

rtles· k tt V,k~ 1 ararlaştırılmıştır. Ti 

~ ... tt ~letj .d~ş ticartt dairesi rei r 
bl td crkının riyasetinde te· 

ven heyet yarın şehrimize 
~Gık h Roınanyaya gidecektir. 

ta . 'Yetiyle· birlikte tiftik ve 
<:ırfc · 

~ de R rınden mürekkep bir he 
Vekil ~ınanyaya gitmtsi Tica· 
daıı ~~ınce kabul edilmiş ol· 

1-dır 1 
racat birliği hazırlık yap 

~ . 
~ be~ct R 
ıla, om;ınyada tiftik ve 

4Jb. •rtıızın ihraç fiatları üzerin· 
" GSta b 'it. ulunacaktır. 

'et he . . R 
llııı Yetımıı omanyadan 

\ı,ıı Petrol ve benzinle evvel 
~il ıtrılaşrnalar mucibince Ro 

' karşılıklı ticari münase· a 
~ "&as tutulacak her iki mem 

tl,,ara kıymetleri üzerinde mü· 
Yapacaktır, 

"------------
~\tl h •• k A o e e u umetı ıçın 

~.ı an şayia asılsız 
~i 

••lq d ~ .,bt 1 e en artan ) 

1tht~il t/er kati) en ıısı l'\ıtdır. 
~-Ilı tam s ıhattadır, Vaıife· 
tti hcelrtıek tedir. Ve Metek sas 
•t.ı r ı k 
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Çeltik 
çok 

ekin, 
titiz 

fakat 
olun 

Yazan------

S. R. DOGUKAN 
l'ı"iksek Ziraat mühendisi 

Duy dun elbette; rady oda Başve· 
k.il ve Ziraat Vekili 1&na " çok ek , 
hiç boş yer bırakma,, dedi . 

Kazaya vardığın zaman, rastladı
ğın .ziraat muallimi de sana ay ni ö · 
ğUtleri vermiş ve neleri , na'11 eke· 
ceğini de anlatmıştır. 

Bak; i~te buar geldi çattı, bo· 
zuk giden havalar açtı: artık tarla· 
)ara girilebilir. 

Bazı y erlerde, bu yıl havaların 

çok soğuk git mesinden kışlıklar zarar 
gördu. Sulnrın taşmasından hazı tar
lalar su altında kaldı. Mabsulu ~·ok 
oldu. 

Bu eksiği kapamak lazım. Yazlık 
olarak n eler ekebilirsin b:r duşune

l im: Pııtates , mısır , fasuly e, nohut, 
pancar, ha~baş ve eğer öncedan ha
zırlıklarını yapmış, zamanında çeltik 
kanununa ay arak komisyona mUraca
at etmiş ,.n, çeltik. 

Çeltiğin kanuna göre ekildiğini 

\'e çeltik ekmenin bir takım şartları 

olduA-unu bilirsin. Çeltik ziraati yap· 
malı.. ist:yen herkesin bu kanunu iyice 
bilmesi ve onun şart! mna uymc.sı la· 
11mdır. 

B ılmiyenler de duysun öğren.llin 
oiye celıik ziraati yadmak istiyenlerin 
hangi yollardan yürümesi lazım oldu 
tunu kuaca anlatalım. 

Çelt ik ekmek istiyen her~es ko
misyonlar tarafından ilan edilıp köy
lere kadar duyurulnn ekim zamanın

dan en az üç ay önce örne~ine uy· 
gun istidasını hazırlar . 

Lomisyonca sağlanan ruhsatiye 

harcını ckeceğ'i sahanın büyüklüğ'üne 

göre hususi muhasebe veınesine ya
tırır v~ aldığı mııkbuzu isdidasına ek
liyerek çeltik komisyonuna verir. 

Komisyon verilen çeltik ruhsatiye 
harcını yol masrafı yaparak köye ge· 
lir çeltik ekilmek istenilen yeri görür. 
Tarlanın köyden olan uzaklığını ölçer 
suyun gelir ve gider kanalını yoklar, 
suyun iyi akıp akmadığını muayene 
eder. 

Tarlada tümsek, çukur varını di· 
ye bakar .. 

Eğer tarlan çeltik ekimine yarıya· 
cak şek ilde hazır lanmışsa yani hafif 
meyilli, su birikintisi yapmaz, kanal
lar düzgün ise ve yetecek su varsa 
ekim izni vermek için icabını yapar, 
istidayı veıene haber salar. 

Diyelim ki senin tarlan ekime uy
gundur. gen de artık hazırlığ'a baş· 
larsın. 

Tarlanın eksikleri tamamlar ka
nallardaki moloıları te-mizler ve tohum 
atma için verılecek buyruğtı beklersin 
zamanında çeltik komisyonu tohum 
at haberini salar sen de tarlana to· 
hum atarsın. 

İşini öilir çeltikçilcr çoktan ko
misyona müracaat etmiş ruhsatıye re. 
simlerini yatırmış ekim iznini bekle
mektedir. 

Belki de ekim izni çıkmıı ve to· 
hum atmağa koyulmuşlardır. 

Çeltik ek im iznini aldık tohum 
attık. Oh. Diyerek yan yatmak ol
maz hi asıl iş bundan 50nra başlar. 
Çeltik ziraatinde çok titiz ve dikkat· 

ı1 ~ 11" l'~ıı b - ---------
~~ "''~i~ lıl'ldı hiç bir fevkelade 

~ ()ruın Galiba mtşe ağa 

'~~i, Ct . 
4t~. f-t \lııdl'ndir. Fakat sağ 

' · cthctmtk için ne söy 

~ &..y .. 
. ~'" : soylenenlerden kol 

el \"' rClınj L .. ~ I 
b ~.,~ ili ~tıııı k n_a:a an amamış11. 
O ,1 f t tıııd, Cndısıyle eğlenip f'ğ 
• '"; 1\ '<>td . tetcddüdü vardı . En-
ı \J l U, 

\ '~a ~ 
~~ola" tık koltuğu satı ı almı
J l "'a b. Ye· ırşey yok. 
~ ısc .. 
&~Y Şoyle bir oturunuz. 

da • ' ağır vücudurıu sat.n 
•sra, d"t 

1~ t ı en koltuğa yH 
\l b 
~·l u '''•d ~ lı~rı k a garip bir şey 
1(1~ ~İbi - ~lları gcıiye bükü· 
~11ıkda ' alıia yapıştı. Ôy 
· ~İic <>turan Refik Beyin 
ı (}, lıiu . 

lıkk~ •ankı bir lcaf ese 
~· , aııc1 g .. I'. 
·r.llıd· u uyordu. 
~I 1 kalk 
,'tııku ınıya çalışınız ba. 

ı. ıtıı rı dcı1. • ı 
'\\ Ilı~ r:- 1: 1 rnuvaffak o 

ı,t . ı:.ğ,, . 
L ~~ L utersem, bu· 
.,, • llatt"' 
''li\ ' günlerce ka· 

. ~iiot ... 
Ctııır" tndişede 

H i K A y E 

IKoDtlYI k 
bırakmamak için koltuğun arkasın 

daki bir düğmeye bastı. Rt fı k bry 
içine düştüğü cendereden kurtuldıı . 

Biraz sonra koltu~u satın almış 

ve hatta pişman ol muştu. Kt ndi 
kendinr: 

"- Yine bizimkini kızdırl'cağım 

diyordu, al, al, al bir alay lü:r.um 
suz şey, neye yarıyacak bilmem" 

• "' * 
Yaşının geç~'i nlıiiııe rağmen gayet 

cazıp bir mihraha sa~"İP olan Rdik 
bt-yin karısı Şayrste Hanım, koca· 
sının bu antika merakından fazla 
müştekiydi ve hiçbir fırsatı kaçır· 
mıyarak hareketlerini teokid ederdi, 
Fakat hu merak, Refik beyin hayat· 
ta yegane uvkiydi, Bu şiiphe yok· 
ki, yaşı kırktan uzaklaştıkça eğlen· 
celere düşkünlüğü artan Şayestenin 
dört günde bir dtğişen aşık srrile
ri yanında dünyanın en az günahlı 
bir meyli adıioluna bilirdi. 

Fakat Şayestct kalp çarpıntıla
rının geç farkına varmıştı . Ve bir 
defa bu yola düştükten sonra artık 

onu bu inişten aşağı yuvarlamalC.tan 
hiç bir kuvvet menedemezdi. 

Rdık leyin aldığı koltuk eve 
geldiği zaman Şayt.ste Hanım böy · 
le bir haleti ruhiye içinde. bir~aç 

gün evvd tanıdığı bir gencin gön· 

derdiği bir telgrafı evirip çevirmek· 
le meş~uldü. 

Koltuğu eve getiren hamal, kol · 
tuğu Şa} este hanıma teslim edu· 

ken, oda hararetli aşıkının giinder. 
diği telgrafı kalbine basmış: 

"- Gel gelde mesud olalım., di-

~ --- ~-,..~BUGÜNl<ÜPROGRAM ·- ' 

CUMAR fESi 26 - 4 - 1940 
13 .30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 

13 35 A J A N S ve Meteoroloji 
13,50 Müzik: 
14.15 Müzik: Halk lürküleri 
14.30 Müzik: Riyaseticumhur Bandosa 
15.15/ 
15.30 Müıik: Cazband ( Pi.) 
18.00 Program, Memleket Saat ayan 
18 o5 Müzik: Radyo caz orkestrası 

( Gerisi altıncı sahifede) 

li olmak lazımdır. 

Çeltik ekip para kazanacaksın 
diye sıhhatından kaybetmeğe çoluk 
çocuğunun ve komşularının hastalan
masına devlet göz yummaz. Devlet 
için yurttdşların sıhhatı paradan daha 
mühimdir . 

Onun için devlet çeltik tarlanı 
sık, sık yoklar. 

Çeltik kanunu ve talimatnamesine 
aykırı kareketini gördü mü suyunu 
keser. Tarlana maı ıt döker çeltiğini 
kurutur plra cezası alır em.!klerin bo 
şa s.ı itler zarara girersin 

Çeltik ekiminden sonra nelere 
dikkat et:nen ne yapman lazım gel· 
di~iğini de sana anlatayım · 

Kesik sulama usulü ile çeltik ıi• 
raati yapıyorsan : her ( lo ) günde 
( 2 ) giin Ç'!ltikterin suyunu kesmek 
lazımdır. Çeltik komisyonu hanri 
ıün suyun kesileceğini düzene kor, 
o gün geldi mi, ( komisyondan kim· 
se yolc, aldırma, çeltiğim bir gün 
daha su altında kalsın ) deme, h~ 

men suyunu kes. Su kesildi mi, bu 
iki gün içinde su birikintileri kalma· 
ma'ıdır. Eğer böyle yerler varsa on 
lan hemen doldurmalısın. 

( Gl"risi altıncı sahifede ) 

yen bu mektuba: 

- Hayır gitmiyeccğim, gider. 
sem delilik olurl d•mekle meşguldü. 
Bir elde telgraf batları çözülan diz
lerini dinlendirmek için hamalın ge
tirdiği koltuğa oturdu 

Bu sırada Şayeste :1anmın ba
şına hiç ümit edilmedik bir idıse 

geldi. Biraz evvel kocasına dldutu 
gibi koltuğun kenarları kalktı ve 

ktndisini sıkı sıkı sardı; hapsetti. 

"' * • 
iki saat sonraydı ki Refak Bey 

evine döndü. Uzun zaman kapt)ı 

çaldığı halde açılmadığını görünce 
pencereden girmek mecburiyetioi 
duydu. Kamını, koltukta, garip bir 
voziyette buldu, 

Etinde aşıkının gönderdiği içler 
yakan telgrafı vardı. Al~ı. olddu ve 
hiç bir şey söylemeden düğmeye 

basarak karısını koltuktan kuıtardı. 
Bundan sonra bütün söyledjfi söz, 
şahadet parmağiyle sokak kapısını 
gÖ4itermek oldu. 

Refik Bey, faydasız değil, bila
kis çok faydalı bir mobilve aldığını 
anlamıştı . 
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titiz olun rakol binası temeli atıldı çalışmalar arta 

( Beşinci S3 h;fedeıı esirgelll~ 
(Beşinci sahifeden artan ) Haber aldığımıza gön•, Kozan. ( lkir.ci seıhıfeden art;ın ) Ç ok 

da bir jandarma karakol bina~ının daşlara, evlere dağıtılmak üzere bi 18.40 Korıuşma ( oc ) Tarladan çıl<an suyun başka çel- kurumu tarafından 
tiX-i sulamam=-sı ve yolda toplanıp merasimle ttmeli atılmıştır. rer mektup yazılması ve bu mektupla &·aı:5 

6 r 18.55 Serbest saat rı p) gölcükler yapmaması lazımdır. Buna Törrnde Kaymak~m bir hita· rın mahalle mümessilleri tarafından 3 va ' 
19.10 M!ml eı<et saat 'eti da çok dikkat et. Eğer kanalların bede bulunmuş, Kurban kesilmiştir. dağıtılması kararlaştırılmıştır. 1 

19
.
30 

Mü?ik: Fasıl heY eseıclf 
su sızdırıyorsa ve iyi akıtmıyorsrt Bu bin1 iki ay içinde inşa edilecektir. 1 Hab ldıg· g" e bu "n -n 111 er a ımıza or gu 20 10 Konuşma : ( (;ünU 
tabii etrafta su toplanır. Su topldnan . HAVA öğleden evvel mahalle mümessille· 1 ri ) (,.J 
yerde sivrisinek olur, sivrisinek de ŞEHIRD E ?' 

rinin de iştirakiyle bir toplantı da- 20 25 Müzik 1,esıra sıtma yapar. Dün şehrimizde gök )ÜZÜ açık ~k or"' 
Çeltik komisyonu üyelerinden bi- ha yapılacak ve hazırlanan mektup 21.40 Müzik: Küçu ·e~ 

hava hafıf rüzgflrlı geçmiştir. Necip Aşkın arı •. t\J 
ri, yahut salahiyetli başka bir me- Eoçok sıcak gölgede 25 dere· lar, halka dağıtılmak üzere mümes· 22.15 Memleket saat ay f:sll~~. 
mur, çeltik tarlanda bir kusur bulur· sillere verilecektir. Haberlerı" Ziraat. ~ r-Jıı~ ceyi bulmuştu. , ~ 
sa ve b\:lnu düzelt, derse, hemen ° · ------------- Bu suretle hiç bir vatandaşın bu Tahvilat, Kambiyo 
kusuru tamir et, düzelt, yoksa ceıa· Borsası (Fiyat) dıll 

çilerin hasta olursa senin ışın geri milli ve büyük vatan vazifesinden · bİ ya çarpılırsın. ·Bir kere çeltiğin suyu· 22.3o Konuşma - Ecne05185ıJe 
nun kesilmesine karar verildi. mi; ar- kalır, ha deyince de işçi lu'unmaz. hariç kalmıyacağı şübhesizdir. ( Yalnız kısa _ O<il!(a p pi) ( 
tık ne yapsan nafiledir. işçilerin yatacağı yerlrr kapalı Adana şubesinin bu şekildeki 2 '.:! 30 Müzik· Cazband ( ı.ıııı' 

Çeltiklerde iş başı zamanı güneş ve çeltiklığe uzak olmalıdır. mesaisinden çok iyi ve bayırlı neti- at 23.00 _ ~ ~. adar yalnız 
doğduktan sonra başlar. Güneş doğ· En Önemlisi, çeltik işlerinde her celer alınacağından şübbemiz yok · 

1 

dalga posta sile ) • 
1 b k ~ duktan tar ada çalışmak yasaktır. çalışana en az on eş gün yetece t 23 25 ~ ur • · ve 

Akşaın da gün batmadan işçileri kadar kinin vermelisin. Bilirsin ki Esasen havacılık işlerimizde A· 1 23.30 Yarınki Progralll• 
tarladan uzaklaştırmak lazımdır. k' · s t b 'la"cıdır he ·erde 

ının 1 manın aş 1 1 r Y dana şubemiz iyi çalışmış parlak de _n_ış_. _______ _ 
Çeltiklikle;inde katiyen 12 yaşın· bulunur. Bulmusan çeltik komis- receler almış, takdir edilmiş bir şu· lk 935 defi 

da küçük çocuk çalıştırma, oğlun yonuna ve doktora başvur onlar sa· Seyhan Vilayeti ha 1 • jıe 
bedir. .

1
,. tktıı11 .,,, ve kı!ın bile olsa onları çeltik tarla- na yol gôstcrir. bu uğurda diğer \.l aye .ıt'' 

Köy ve şehirdeki bu yeni mesai · d 1 sının semtine ug-ratma, bu da yasak· Yukarıda sayıp döktüklerimi B 'k' tğır ' ti 
siyle de dt!recesinin bir kat daha nek olmuştur, u ı 1 ç c•~ 

tır. yaptınmı, artık çeltiğin göz ve gö· f d h kaıaf13 
Biri daha var ki, onu da çeltik ı . yüks~leceğindrn emin bulunuyoruz. örneklik Ş'"ıe i a a ./ nül doyuran kazancını hak etmiş o- ~ 

tarlasından uzak tutmak gerek: Ge· !ursun. 
be kadın biıhassa doğurması yaklaş ç .. lış ve kazan 
mış gebe kadın. Yeni dofcurmuş ka · .Saban ba:ına; fakat kanun ve 
dınlara da tarlada çalıştırmak yasak talimatnameye uyarak. 
tır. 

Çeltiklikte çalıştırdığın ameleler 
senin için uğraştı~mdan, onlara dü
şünmek sana düşer. içecekleri te· 
miz suyu temin etmen, yiyeceklerini 
hazırlatman gerektir. Zaten tğer iş· 

Almanlar Narvik bölge
sinde sıkı çember içinde 

( Üçüncü sahif,:den artan ) 
gayretlerinde devam etmektedirler: 
Ct<nubi Morv,.çin diğer kısımlarında 
Almanlar cenup sahil limanlarına 
mürhasır kalen işgallerini memle
ketin pek içlerine teşmil edemedik
leri anlaşılmaktadır • 

Londra : 26 (Royter) - Mütte-
fik kuvvetler Moldede de dün ka· 
raya çıkmışlardır. Trondhaim şima 
linde Almanlar siper kazmakla meş 

ğuldur. 

Haber verildiğine göre, Almanlar 
deniz ihracaatrnda Norveç balıkçı 
gemilerini ve Norveç balıkçılarını 

kullanmaktadır. 

Londra : 26 (Royter) - Gudben 
danı arazisinde müdbiş bir muha· 
rebe cereyan etm~ktedir. Müttefik· 
ler harekat icabı biraz geıi çekil· 
mişlerdir. 

Londra : 26 (Royter) - Skaja-
rakda Fransız filosu bir Alman de· 
niz altısı ile lir Alman feri~otunu 

batırmıştır. 

İngiliz - japon ticaret 
muahedesi görüşmeleri 

Londra : 26 (Royter) - lngiliz 
japon ticaret konuşmalarına Tokyo 
da bugün başlanmıştır. 

Yaz sebzeleri 
Şehrimizde yaz sebzeleri bol· 

lanmağa başladı. Halde mevcut seb 
zelerden kabağın kilosu 8-10 ku· 
ruşa, hezel yenin kilosu 3 -5 kuruşa 
enginarın daneıi 3-5 kuruşa, taze 
fasulyanın kilosu 25 kuruşa, asma 
yaprağının kilosuda 7.5-10 kuruşa 
satılmaktadır. Turfanda domatesde 
çıkmış bulunmaktadır. Fakat henüz 
loknata vitrinlerinden sebze haline 
inmemiştir. 

ALSARAY ve 
SiNEMALARINDA 

BU AKŞAM 

Büyük SineJ11ıl . 
Müsameresı '' 

.,jl' 

Cinsi Cazibesi Eo t~,; 
Olan Büyük ve ş~ 

YILDIZ , 

. ııtJ 
lmperio Arge i' 

.. "~ 
tarafından büytJ119 ~ N 
k udretle yara t 

AVŞ 
--·---~ 101· 
T iirkçe Sözlü, lsp3

" ıı 
Ş rlı' 

ve Türkçe 3 

5er 
Şaheserler şalıe 1. 

Jıi.,:,: 
Ayrıca ALSARA YDA ilaveten • Ayrıca TANDA ec' 

Dünya Haberleri (Mas k ell Çete) J.JeY dl 

Bugün 2.30 da Bugün 2•
30 

IKi Aşk Arasında KARA KORS~~(.) 
Maskelı Çete POLO ŞAMPlY . ,~" . 1' . . ıı cif' 

O lKKA T: İzdihama .Meydan vermemek için Lutfen Biletlerırı ;1 V~ 
Tt"lefon Alsaray 212 Telefon J~ 

PEK YAKINDA PEK yf>.~ 

1 SAMiMi ANLAŞf'~ 
lNGILIZ - FRANSIZ lTTIF AKI ~~ 

YARATANL~R: ~ 
GABY MORLEY - VICTOR FRANCEN - PİERRE RI 
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AS Ri 
SiNEMADA 

BU AKŞAM 

dünyasının üç büyük kahkaha yıldızı R eks kardeşlerin 

Ve Dev Maymunları tarafından yaratılan 

ı}:(3 Palavracılar Polis hafiyesi) 
T Ü R K Ç E S Ö .z L .Ü 
Zevkli, heyecanlı, nefis bir şaheser 

iı ~ 
aveten: (Gine Otri) 

&ııgün gündüz rnatinada: 

ALTI SiLAHSES 
CANBAZHANE Çocuğu 

• 
1 

(ALTI SiLAHSESi) 
Telefon • • 

ti~~ --
~if ~hterem Çiftçilerimizle . 

1 ,~~ Nq l\yın Müwterilerimizin 
~~ .. · v 

~ 1 Dikkatlerine,, 
~h 

\ıJı c" l• ·· 1 ·ı 1 • ı·· 
' 

1-:ları •vtaruf ve Çıftçileri nizin uzun tecru >e erı e metırnet erı ma um 

~~LiCHAR GRATiA,, 
kırıaı 

\la aıı geldı.(Şap1<a ' ı ad~m) m:ukasiyle m ıruf Orak M skinaları 
t~ \ 

1
11 ğda döndü~ü gıbi toıJan mu haf azalı tamamen kapalı o'up 

\( }
1 

tckeılrk hi a yataklırlır. 
.A • c"'tt 

5eı j~ıı ~rı ·rniz le huyıik miktar.ıa Ye 1ek parç\lar mevcuttur. 
e Yıt ah _ 

1, fc,Jak·\lalirıc rağmen Çıftçilerimizın lhtiyaçldrını tc ınin mtksadiyle 
ıi\l'p ~I i:lrlı~,. katlanarak M th fot bir puti g•tirtctildık. 
cııP ~ 

-~~ 

250 

İlan 
Belediye Reisliğinden : 

f optan odun ve kömür satan esnafa 

Umu ni hıfııuıbh l ve orm rn k lfU n 1 k mu ıların, g)re ş~hide m !V

cut oiu1 ve kö nür satan toptancıların yerlerinin tes'>iti ve kontrol al· 
tında bu'uodurulmaları iktizl eylediğinden hali hazırda mevcut torıtancı· 
larırı bulunacakları yerler aş1ğıda gösterildiği şeki , de tesl--it edilmiştir. 

1 - Büyükküpeli han, Küçülcküpeli ban, Nc1lbat hanı, ~şiret ham, 
Tarsu' hanı, Kalckapısında eski salcılar sokağı ve ( bir hal yapılıncaya 
kadar mu~akkaten ) kutuköprü m•ydanı tesbir ve klbul e1ilmiştir. 

2 - Bl!nlardan başka g51 hın' ( kö n ir pızuı ) da, h1len i~ersinde 
bu1unan eski eşya, m ılz '!m ! v~ hu ·d ıvatçılar kıl lırılatak .mf o !u ı . kömür 
ve eski erı_ku• sat cılarına hasredi t'cektir . 

3 - Y c1lnız aşiret h rnının a<Jfalt caddede olduğuna nazaran han met
halioin güzel bir ş ~kle ko lmHı ve.sokak içerisin:fen bir m!thal yapıl· 
ması ve asfalt cı Lhd~rı görüı o ~rn!si şartile kö.nür deposu olarak ka
bul ~Jilmiştir. 

1 - l / Hıziran/ 940 tarihind!n itibaren yukarda göjterilen yerlerden 
batk,ı rn~h ıllerde toptan o lun ve kö nür satı,ı ve birinci sınıf ana cad· 
deler üzerindeki dü <kanlırda dı p!rak !nJe su• etiyle o:fo ı ve komür sa

) k;ı 1 ~ A O ANA 
.. ı~ı 48 

~<ıst -so- 5lnuınaralı 

l fışı yapınldrın cezalandırılacakları ilan CJlurur . 
11760 27 - 30 

•k· a Kutusu Nr. 9 
I~~ ~ 

'~t trı;ı, k 1 
t tııalll " 1 rnaruf ve tecrü 

~~~~di. ulatı Süt mdkinala

t: r, 
'~ D~PÔt.NE.L SA 1 lŞ 
ı•ı ntNy Slır:RI 
yttiıtı· tş ve OGULLARI 
~ I~ l 

'~~ fl•t •14 c 'h" 1 J t . MaA- "ı ayette mevcuttur. eyhan ve. ıot .. r auı actn emız 
~sı Kadir Çingi 

Saat sahiplerine 
Yayla mevsimi müuasebetiyle 

dükkanımızın kapalı bulunacagmdan 
yanımda emanet saatları olanların 

10 Haziran 940 tarihine kadar mü
racaatları aksi takdirde mt's'uliyet 
kabul etmeyect'ği:ni ilan ederim. 

Tarsus kapuda Saatcı 

Dilaver Bt:ylan ll 7o2 
27- 28 

. 
Zayi nüfus kağıdı 

Adana nüfüs müdürlüğünden 

almış oldulom nüfus kağıdımı za
yi ettim yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü olmadığını ilan ede· 
ıım. 

Kızıltahta köyünden 
Ali kızı Cennet 

117ol 



Sahife: 8 Türksözü 

Bu sene alacağınız soğutma dolabı: 
den: ' v nser 

" Kelvinator" Olmalı 
Çünkü: 

( Konfrans • ~0 . ~ 
tesı 

27/ 4/ 940 cull'l3
'. iı 5' 

d evıf11 
akşamı saat ıo.30 a ~~ıc.,,Jt 

'' Kelvinator" Dünya da en tekamül etmiş, 
KELVINATOB 

nunda öğretmen rasiaı ~~ reel 
fmdan ( Folklörde bı 1110 te~' 
mevzulu bir konfrans ved!l'I bİ' 

f ao 
de ev orkestra ~ı tara ın ı 

1 

az ceryan~sarfeden, zarif ideal, bir do.Japtır. 
ser verilecektir • f, 1'1 

' GiRiŞ SERB ' 
1ıı 

M. Tahsin Bosna biraderler. Bu gece O 

N ''b t . czahB 

Abidin Paşa Cadd. 

o e çı e d 
ırı a 

Tarsus kapısı yarı ·dit 
Halk tczahaııesı 

,... .. --
Yegane mesire·mahalli olan Atatürk parkı yanında , TURK. S O Z 
Kır Kahvesi açıldı 

Her türlü içilrçek şeylu, pazardan maada günlerde 5 kuruş; nargile 
ve dondurma, her yerde olduğu gibi, on kuruştur. 

Bütün kış dumanlı hhvtlrıde oturmaktan bunalan sayın halkımız te. 
miz hava almak üzere kır kahvesine buyursunlar. 11712 

Pazar günleri bütün meşrubat 10 kuruş 

R. ·C. A. 
nın 

. GAZETECiLiK- MATBAACl~I 
• • • 

Getirilen yeni makinelerle Türksözü 
cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

,., 

TürksötDi 
Cilthane~ 

t~'' 1 En modern vas• 
ıJ 

mücehhez bul 0 " 

~ı. 

Hiç bir hizmet istemeden 
brr sene çalışan 

Bataryalı 

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

f 
ı.ııfl ~ • 

Kitaplarınız ı Şark . cild 
Avrupa karı nefis bıt 1~r~ 

vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar , her boy~a · ciefterl:; ' , 

Renkli afişler . 

görmek istiyorsanız ·rıit · 
Ciidhanesinc gönder• 

Zarif 

Nevyork B . . Ve her türlü resimli ve ı. n" ı 
ı baskılar sürat ve nefaı..:. !! , 0 

1
edilir . 

Bir cild. bölgede 
sözünün sanatkar 
elinden çıkabilir. 

Modelini mutlaka görünüz - ~ --------- ------- ----- te'i g rıı I lan nınm 29 uncu pa~a~ e11,u 
(10) da vilayet daım• .;f 

Muharrem Hilmi Remo : 
yapılacaktır. Pazarlı" ve 

Seyhan Vilayeti M. H. ı,e ıl 
evvel Hususi muhaS~ ,ııı f, 

Abidinpaşa caddesi 

Adana askeri satın 
alma komisyonundan: 

A<Jana garnizonu için Mayıs 9401 
.~onuna kadar yevmi ihtiyaç nisbe· 
tinde alınmak şartiyle 15 bin kilo 1 
taze bakla açık tksiltmeye konul-

mu~u~ 1 
Muhammen bedeli 900 liradır. 
İlk teminatı 67 lira So kuruş· 

müdürlüğünden: )atırılmış bulunması ıa;7) li' 

1 - Hususi muhasebenin ihtiya· pey parası miktarı (l i 
cı olc:n (43) kalem matbu evrak ve kuruştur . ~r~ 1 

defterler (1184) lira (66) kuruş mu- ' 3 - Nümunclerl~:,, ~ 
ham men bedel üzerinden ve pazar· mukavelename her ;ı;ıar· ~A 

tur Eksiltmesi 29·4·94o Çarşanba lıkla yaptırılacaktır. hasebe kaleminde go zO , 
'l ·- Pazarlık, 940 senesi Nisa· 11747 ~) 

günü Adana askeıi satınalma ko· _____ _.__ ____ ---------. t '1~ 

misyonunda yapılacaktır. Belli gün· . Mürettip alacağız Umumi neşr•Y' ,~ 

de talipterin teminatlariyle müra· Matbaamızın gazete kısmında Ma::d u~~ ./.. 
caatları 11720 çalışmak üzere bir mürettibe ihti- ı I'"~ 

yaç vardır • İdarehanemize mü· Adana Türksöıİİ 
racaatları 

11521 


