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Kızıt ordunun son dört 
hücumu da akim kaldı 

Finlandiyaya Amerikadan yeni gönüllüler geldi 
• . Londra : 12 (Royter) - Neşre-

aşıngton . 12 ------ dılen Sovyet tebliğıne göre. dün cep 

Curnhurrl.İsi B~Racıyo) - Aıne. ' hc~erde keşıf \'e topçu faaliyeti ol-
gençlık k y Ruıvelt A J muştur. Ladoğeı şıma ınde piyade müf 

rezeleri arasında çarpışmalar olmuş
tur keza Karelide de piyade kuvvet· 

leri mücadelt'sİ devam etmiştir. Sov 
yet kıtaatı Fınlilerin ll müdafaa is· hliş ve " OSllgresinde bir ıne. ı - - ~ 

h ovyeıı l . nutuk 1 T ---
~~r h~ngi b.,dik~:,::t~~~i dün. u··rk Heyetı· MaJ·ı·nonun •kraıorlükt ~ u kadar 1 
bır dk ur. So 

ı ·ıatorlükl . vyet1er 

•ne fenalık e ~ttıfak ede, • • h • k 1 d • 
•• hor deo,:~;:t•ck kad:~ nıu. ım ısım arını gez ı Yaşarnakıan b olarak SlJlh 

an bir ko aşka bır ~ . 
rnşusuna 1 

8Yesı '' 
• aarrnız et 

lıselirn sah 'b. 
' Sovyetı ı ı her insan F· 
&.. er Bırli11.· . ınlan. 
607. dık ,.ının ta 

t h • rnenıiş 1 nıarni. 
t ının edeb·ı· o duhnu k 

1 it, o. 
er ikada 

ınfatıdiya 1 h!iernpalirıin y~. 
e •ndedir· Uzdc 

zvelıın bu nu(k • Dernişıir. 
ıştır. Alınan u çok iyi kar. 

ondr da haberlere g· 
tun A ve Pari l ore 

""Ya ve A c ldu~ 
rakını~t '"'VruPi\d .. ıı:U 

~ 11 
• • •yı bir 

Açık llluh b 
a ere 

8Ay H~s 
rataş Pla·i h • AN A'tAşA· 1 

gönde J. akkındaki . 

Majino 
tefikler 

adeta bir fabrika, müt
zaferinin fabrikasıdır ,, 

Pari: 12 (Havas) - Fransız hü
kumetinin misafiri bulunan Turk mat-

buat heyeti bugün cepheden Parise 
avdet etmiştir. 

Dost memleket gazetecıleri gör 
düklf'rinden çok memnundur Heyet 

oıdular mmtıkasıaı, Strasbıırg'u, Ma
jıno hattının mühım kısımlarını gez
mıştır. 

Majinoda bir müfreze kendileriıı;ı 
selam resmi ifa etmiştir. 

Majino hattının azametı karşı - ın· 
ria Türk heyeti reisi şöyle demiştiı: 

tihkamını i~ğal etmiştir. 
Diğer taraftan neşredilen Finlan. 

diya resmı tebliğine göre Kareli ber 
ıahında düşman taarruzlarına devam 
etmiştir. Somama mıntıkasında ve 
Taypaoa nehri eivarında yapılan bü· 
tün taarruzlar şiddetle tart o lunmus· 
tur burada heş düşman tan~ı tahrip 
edilmiştir. Ladoğa şimalinde 70 atlık 
biı Sovyet iaşe kolu imha edilmiştir 

IFınlandiya tayyareleri sovyet tecemmu 
1 noktalarını da şiddetle bombardıman 

etmiştir. 

Sovyet Vilboı k şehrini bombar
dıman ederek bir çok sivil öldürmüş 
)erdir. Burada hava dafı bataryaları 

tarafından iki Sovyet tayyaresi dü-
şürülmfü.;tür sovyellerin teşebbüs ettikleri 
son dorthücıımda muvaff=tkiyetsizlikle 
netice lenmiştir bu hücumlardd Sov 

yeller ciddi zayi;ıtla püskürtülmüşlerdir 
Dün Finlnndıyayil bır mikt.ır Ame 

rikan gonüllıisü gelmiştır meşhur !'~e 
ı rikalı plot Vılvam Vıltonda bu gonul 

luler aıasındndır fs\·eçten bir çok gö 
nüllü doktotlar gelmiştir! 

Lon<lra : 12 (Royter) -- Sovyet· 
ler T dypalada müdhiş bir lopçu ate
şıne rttğ" nen Fın hatıını yaramamışlar. 
dır Fınlilerin 1ayiatı a7.dır. 

1 
Yugoslavyadaki komünist 

unu tdıkirıiz ta . Ynzırnı. 
a • Ya'-ını~ı al Vzıhi aldık 
n Yazılıp ~ı~ırnıza d . · 

hlış bulundu RorıderHen aır ta. 

'' Bu hat, adeta bır fabrıka, mut 
1 tefikler 7.aferinin bir fabrikasıdır! ,, 

lerle mücadtle 
Belgrdd : 12 (~adyo) - Yugos · 

lav ayan rnedisi reisı bif nutuk söy
lıyerek gençlıği ve bütün milleti ko· 
münistlikle mücadelenin artması· yo· 
!una teş\·ik etmiştir. 

dernektir F' ~uırıuz •Çın bs:nedi 
tavzihin··. akat esefi ılı.Yor. 

ızı ne e s~ . 
Hacrnırn Şır iıtıka oylıye. 
1 •zın kü ~ nın1 ~ 

Heyet şerefine Pdris matbuatı 
tarafındrn ziyafetler, balolar verilmek
tedır. 

ar için r d ÇUkfür.~ Rore. 
ay atı ı>U a 

tikırniz olduğ- ncak 
Ylcri n:azı Ve h una ka. 
kd d Şretrneın· aberıerd 

a ır. ıze iınk~ en 
ak ika b ıtn bı. 

r---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·""I . ~ 

! Milli Şefimizin parti i 
?merkezinde:: ~alışması i 

. 

!Şehir Meclisi son içtimaı 
Unen h· u lavzi/ıirıiz· 
F ıç b· ı rıe~ 
akaı k ır lllecb .... retrne. 

ecburiye~n?irıizi rtıü~1Yetirniz 
u bu h kını duyduk af aa et. 
lıirnh a dan lllah unuz için 

uz ta rurrı et 
tdcr d . zı de/';."ld' ıneğe. 
. e fık· 1 • gı ır. El\. ıle ·ı ır erınjz· 5er 
tr.ın~ ade ederse -~ daha kısa 
ıs ız ı. nız · 

• • i • i Ankara : 12 (Hususi mu e 
iki tekerlekli arabaların şehre 

girmesine Belediye de rıza görterdi 

Vctd 11.ısa t Yenıden 
~ ederiz. avzihi koya. 

ti 

i hablrlmlzdan) - Mllll Şa- t 

i flrratz ismet lnönU dUn saat 1 
i 1

7,30 da Cumhuriyet halk t 
i P•rtıaını ziyaret ederek 1 
i Deç Vak,e kadar ora da ça ! 
i h•mı,ıardır. ! 
• • • • ~~! 

Şehir meclisi dün ~aat 14 de son 
löplantısını da yaparak ruznamedeki 
4 madde üzerinde konuşmuştur: 

Ruznamenin birinci maddesinı 
ınülga imar birliğine ait tahsisat hak-

mezkur yirmi heş bin liranın 10 bin 
lirası parkların tevsiine, 9 bin lirası 
yol ve kaldırımların tamirine, 2 bin 
lirası lağımların tiimirıne, 4 bin lira
sı da umumi abdesthanelerin fazla· 
laşlırılmasına taksim edilmiş bulunu· 
yordu. 

kındaki büdçe encümeni mazbatası 
, teşkil ediyordu· Bu mazbataya göre 

r 

--
Kırılmaz 

Oranlttlr 

Vilayetin bu paradan Karataş 
plajında otel, kazino ve kulübeler de 
yaptırı!rnası, adana heılkının ve köy· 
lüsünün çok mübrem bir ihtiyacının 
da göıörıünde tutulması hakkındaki 

( <;erisi dötdüncü sahifede ) 

Londra: 12 (Rovtcr) - 150 Ma· 
car gönüllüsü mücehhez hir halde Fin
landiyaya hareket etmişlerdir. 

Rusların Ladoganın şimalinde 
yapdıkları son taarruzda neticesiz kal· 
mıştır. Sovyetler den bin kişi ö~ 



, 
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Sahife 2 

Çin·- Japon harbi-
Japonlar dün 2000 kadar 

ölü verdiler 
Şanghay : 12 ( Radyo ) - Uzak 

Şarkın harbi devam etmektedir. Bütün 
Çin ve Japon cephelerinde faaliyet: 
hüküm sürme!.tedir. Çın kuvvetlen 
dünkü hücumlarda Şanling•ı geri al
mışlardır. Kuvalinzda da Japon ha 
reketi durdurulmuştur. 

Buradaki kanlı muharebelerde Ja
pon ordusu mevcudundan 2000 kd
dar asker zayi etm_iştir. Japon kuv
vetleri cenubi şarki istikametinden 
çekilmektedirler. 

Romanyada ihraç 

mallarına konan verği 

Londra : 12 (Royter) - Roman 
)'a hükumeti bu ihraç maddelerine 
verği koymak selahiyetini almıştır. 
Bu verğiler Romanya teslihat mas 
raflarına y~ardım e:=decektir. 

Veygant Beruta döndü 

L">ndra : 12 (Royter) - G~neral 
Veygand Kahireden tayyare ile Be 
ruta hareket etmiştir. 

Almanya Romanyayı 
gene tehdide başladı 

Londra : 12 (Royter) - Alman. 
ya Romanyadan gelen mallara mu· 
kabil eşya göndermemekle Roman· 
yayı tehdide başlamıştir. 

Sovyetler 1920 - 1921 
sınıflarını askere çağırdı 

Londra : 12 (Royter) - fsviç· 
re ajansının Moskovadan aldığı bir 
telğrafta, Sovyetlı:rin 1920-1921 
:;ınıflarını 'iİlah altına çağırdıkları 

haber verilmektedir. 

İngiltere parlamentosunun 
önünıüzdeki toplantısı 

Londra : 12 (Royter) - İngiliz 
parlfımentosur.un hll hafta içındeki 
yapacağı toplantılarda Başvekil Çeın. 

berlayn harp hakkında 9ey an atta 
bulunmıyncaktır. 

Bu içtimalarda işçi partisinin tak
rıri ve ziraat işleriyle Hindistan mese-
l• görüşülecektir. 

r 

Türksözü 

Pamuk ihracatcıları 
kontenjan istiyorlar 

ihracatcılar birliği ikin :i reisi ile umumi katibi 
dün sabah An karaya gittiler 

1 -, Pamuk f lırrıcatçılar I3irıiği ikin- 1 

ci reisi ile umumi Katibi pamuk ih 
racatını tanzıırı dınek ve bir ınik· 

tar kontt:ojan talebinde bulunmak Ü 

zere Ticaret Vekaleti nezdinde te· 
maslarda bulunmak üzere Ankara
ya gitmişlerdir. 

Birlik azalaıı pamıklarının Ban. 
kalara merhun buiunduğunu ve ih 
racat yapamamaktan mütevellit za
rar gördüklerini söylemektedirler. 

MAHKEMELERDE 

Bir Hırsızlık Suçlusu 
Hırsızlıktan suçlu Malatyalı Meh 

met oğlu Halid ikinci sulh ceza 
ı mahkemesinde yapılan duı uşmasını 

müteakkip 7 ay hapse ve 7 ay da 
polis nezareti altında bulundurulma. 
ğa mahkum edilmiştir. 

Bir hakaıet Davası 

-----------
ipek Böceği tohumu l 
Fransadan getirtilecek 1 

lskenderundan ithal edilmek Ü l 
zere ihrac:atçılarımızdan Bay Alber 1 
Diyah'ın Hatay mıntıkası için Fran · 
sadan 5,000 kutu ipek .. öceği to· 
humu getirtmesine Ziraat vekaletin· 
ce müsaade edilmiştir. 

Köy Muhtarları halk
evinde toplandılar 

Dün Halkevinde toplanan köy 
muhtarların3 Köy Kanunu okunarak 
mahalli idareler m Ü f e t t i ş i 
ve köy bürosu şefi tarafından 
köy biitçelerinin tanzımı, köy 
varidatının ziyı:ıa uğratılmadan sar· 
fı, ihtiyar hey'etleıinin tarzı teşek· 
külü, ıdari ve zirai köy işlerinin 

hangi esas ve metotflar dahılınde 

görüleceği, muhtarların başlıca va. 
zifeleri ve köy kaıkınması ctrrıfıııda 

Abdullah oğlu 322 doğumlu 

Topçu alayında ask~r Hamid'i döğ 
mek ve küfretmekten suçlu Şaban 
Sertler ve Derviş haklaıında meş· 

hud suçlular kanununa göre mev· 
kufen yapılan duruşmaları sonunda 

1 izahat verilmiştir. 

1 er ay 2 şer gün hapıslrrine birer 
liraya mahku r;iyetlerine ikinci sulh 
ceza mahkemesince karar veri 1miş 

tir . 

Üçer Ay hapse mcıhkfım 1 

olanlar ı 
Apt'oğlu kötünJen Mustaf tı oğ 

hı Ceylanın bır baş inegini çalmak· 
tan suçlu 'Siverekli Ömer oğlu 
Hüseyin ile Urfalı lsmail oğiu Da· 
vudun birinci sulh c~za mahkeme· 
sinde yapılan duruşmaları sonunda 
Davud s::ıbıkasından dolayı 3 ay 15 
gün ve :;üseyin de 3 ay hapse mah· 
kum edilmişlerdir. 

F' elaketzedelere yardımlar 
Seyhan Kızılay merkezi vasıta

siyle felaketzedelere yeni eşya te
berrüatında bulunan hamiyetli yurl
daşlar şunlardır : 

31 adet çir.ko leğen ve beş ko 
va ıle yedi çift kundura Riza Ôz· 
şahin, 2 kat elbise tüı cardan Mehmet 

Şaşmaz, 2 kat çocuk elbisesi tüccar 
dan sarraf Yusuf, 2 k~t çocuk elbi · 
sesi Alber Diyap, 2 kat çocuk el 
bisesi Gilado, 1 kat çocuk elbisesi 
Ahmet Hidayet, 1 kat çocuk elbise 
si Mahmut Evliya, 36 kat çocuk el
bisesi Ahmet Sapmaz, 36 kat ço· 
cuk elbisesi lbrahim Burduroğlu. 

HalkeviJJli~ 
.. ıtl~ \ 

yıldöntl p 

.. ' Verilecek ıntJS / 
açılacak set 

.... ~ 
25 Şubat pazar g~e 

de yapılac~k olan Hııl 
nümü merasmie Ankıır;~ 
Başvekilimiz Dr. R.e ,~ 
Radyo ile verecekler• 

a 
başlanacaktır . ek r 

Her Halkevi, BaşVJ:~ "· 
d. leOJ ~ ıc 

yoda nutkunu U1 r".J R 
hazırlayacakları prok 
bince tezahüratlarda 

Halkevimiz tu bu5 e 
len tedbirleri alınış " ~ 

. 5t'f 
bir kutlulama heyeti 1tn 

maktadır. . ş~ ~ 
Halkevimiz teınsıl .. / 1 

leri Halkevlerinin yıl do ., " ne büyük bir temsı I rn 
t e 

hazırlıhla rrna ha re re~ t 

mektedir· Oynanac3fe) 
Suıurinin ( Yanık ~ bİ' v 
perdelik muzikli nefı5 

dir. Eserde gönül_. 1c' 
komıtesi reisi lngılıt 
Bayan Nuriye Üner t n 
tir. ı/, )' 

l iaıkemizde 22 Şıı l 
olan resim ve foıoğ~I 
hazırlıklara drvam e 

·~ çok gençler. Halkev• 
sen, manzara nevinde" 
mişlerdir. 

Bu sergiden ınak 
• 1 

natkarların eserlerıfl 

k ·ı· et' değil, sanat abı ı'f ;tı 

re bu kabilıyetlerİ' ~ 
. 11' 

r ı 

yardımcı olmak v d' 
ta karşı sevgısioı ~dı' rn 
aktif hale gctirıtle ~ rı 

Eser ieri derece 3~ d 
istidatlar nakdi ~ tı 
taltit edileceklerd1

':" f 
r5"' Torosun ıne ftı1 

gelecek b' .. 

Lond ra ş e h 
.. r ı 

, rb~ 'l 
Torosspor ku ll ı°"..J 

mı havanın yağışlı .0 e (j 
Pazar günü Mersıfl iJf; 

Beynelmilel vniyet dolayısiyle 
«Londra,» her dakıkanın mevzuudur. 
Londra nasıl bir yerdir? Lonclraya 
aid bir kroki çizmek herhalde fay. 
dasız olamıyacaktır. 

Londra: ilk girişde eğri büğrü 
sokakları, küçük kirlı binalariyle hiç
de ıyi intiba vermeyen bir yerdir. 
Fakat ilerleyip !!ağa sola girince inti· 
ba değişir. Zengin, yeşil dekorlar 
içinde muazzam, modern binalar gÖ· 
rürsünüz. 

Nakil vıısıtaları daimi bir uğul
tu halindedir. Caddelerden insan 
selleri akar. Bu?unkıı Londrada ta 
Nurmrınlar devrınden kalma eserlere· 1 de rastlanır. ve keza ok ve yay dev 

--

GÜNÜN MEVZUU 

rıne aid bir Roma yaµısı .. 

Gene .Norman devrine ilid bır 

kale var ki, kapısında hala e.5ki 
tarzda geyinmiş bir muharip vardır. 

Krallık hanedanının müccvherııtı bu
rada bulunur. 

Londranın Belediye hududu için

deki nüfusu 4,500,000 dir. Şehir ci· 
variyle beraber nüfsu 8,000.000 u bu· 
lur. Londrada Muse\'iler, lrlandalılar 
çoktur. Bu Şı'hrin iş muhitinin adı 

h hat.> (Ciıay) kısmıdır. Bütün ojyük cadde Bu seya at ;"'paı•''·, 
ler hep Taymis nehrıne müvazidir. dirde gelece şel11 

Ayni sebeple ... ""' Londrıı limanına dünyanın en .. 
11

1.l ,.f'"' 
biiyük transatlantikleri girebilir. da da Pazar gu E 

I.ond ranın garp tarafı ise deb · yapılamamıştır: ııı: 
)10f ıı le debe, tanlane ve modayı tem<iil e· s· sat ~I' d 

ır b•I'.' der. Parlamento ve hükumetin binala- y 

rı da b~radadır. adaını "~ 
Keıa gazete ve matbaalar da Osman oğlu ııı~ 

şimalde hayvanat bahçeleri ve eğlen· minde biri serh~~i ~'C/ 
ce yerleri vardır. Yeraltı tramvı=ıyları Ahmet oğlu Sabr'.şti'' , t 
ve şimendüferleri şehri!' altı oda birer lıyarak firar ctııı• ,j~ " 

köstebek gibi işler. edilmektedir. C r' 
Lonera da senenin belki : 00 ŞEHJRDP -' 

günü hava kapalı ve sislidir. l':ı 

"'** ı Şehrimizde durı ~ 
men bulutlu, hav-' 

--------------------------------------------- k ıo En çok sıcP. 
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Abone hed t· nıenılckctler için 
P t e ı d ~· o n nıa rafı 'c.•şmc:ı: ynlnız 

:! _ lıa 1tanımcdilir. rnu n ar i . "d rncaat •d'J çın ı nreve 
"'" 1 ıtıcl"d' ~ 9pp ı ır. 

•• 
Türk · hal r yan 

ıcaret Paktı 
lt~\ an 1uı . 12 

abah Parıst~n • { Hı..ısusi ] - B· 
~. hük" gelen h u 
car"t Urtıetırnııle lıaı aberl<-r~ gö 

<ınlaşına Ya arasında b" 
oınad sı alcd· ır 
k a cereyan ı husuı;unda 

a ereler b"t . etmekte ol .. 
ı ınış v h an mu 

-' a P~raf,. ed'I . e aıırlanan a 1 
ı/9J;. ı rnıştir. n aş 
,. Yakında · 

rılaşnıaya g .. ıınıalanııcak ola ı 
l}'a R<h) n ·ıor<'. mübadele ed"ln vU 

1 ıı Yon ı· ı ecek 
ac k ıret a tır. İtalya l':IYmetirıde 

un. Pamuk, tohu rnemleketirniıden 
adde\er al rn ve saire .. 

hlarıifatu acak, bunlara gıbı 
Al ra, otonıob 1 mukabiı 

marıyadan celb ı ve eskiden 
verecekr erlılen lıbbA 

ır. ı ecza 

Tüıksôzil 

Sovyetlerin isveçi işgal \ 
planları dün ele geçdi \ 
K omünis t yataklarına yapılan bask ın larda İsveç l 
zabıtası daha bazı mühim malum~t elde e tti 
Stokholm: 12 (Radyo) - lsveç 

zabıtası uıu n zamondanberi lsveçde 
kı komiin:stlerin faaliyetini takip et· 
;.ekle meşgul bulunııycJrdu, Nihayet 

un gece lsveçde kı kom·· . t t k 
1 p unıs ya a • 
~r:n 1 olıs ve Askeri kuvvetlerin iş· 
tırakıvle anA b" b ' ır askın yapılmıştır. 
~u bıtskırılar neticesınde komünist 
•ı:.t•ma ve merkeıleı ınde birçok mü· ' 
hım evrak yakr.lanroıştır. 
. Bu meydnda Sovyetlerin İsveçi 
ışgal .ta.arruzlarına aid planlarda ele 
geçmışhr · Bırçok tetkıkat yapılmış • 
ve sorguya başlanmıştır. 

Hukômct bu vaziyet üzerine ih· 
tıyat ledhırlerı arıırılmış ve memle
ltet ıçinde ki sıynsi faalıyet unsurlu· 
rını daha ciddi bir mürakabe al:ma 
almıştır 

İngiliz - İspanyol ticaret 
an,aşması yakın gibi 
Lonıira . 12 ( R ">yter ) Sun 

day Tımes, logılız -lspanyol tica
ret anlaşmasının pek yakın oldu2u· 

Si r Oeeds 
Ankara' da 

General Deeds 

Ad\ Ye V 
ekili Af 

A YOnda 
nkara: 12 

11 •zdcrı) _ \ (Husu.,\ rn , . 

• nu yatmrıkta v~ 1 unun doğuracağı 

eyi neticele-rden bahsetmektedir. 

Ankarn : 12 [ Hususi ınuhaoiri 
mizden ] - Son zeluln yüzüno ·n 

felakete uğrayan vatandaşlarımıza 

yarJınıda hnlunmok üz .. rr İ ıgilt<:'•e 
de teşekkiil etmış ol;ın Türk lııgı 
liz yardım konııtt"s•rıin ırıÜmtS"iılİ 

Sır Vyndham Ot'e s hun lan ıki 

hafta kadar evvı>I memıf'ketimize 

gelmiş ve kerıdi-;İne nııhmandar o· 

larak terfık edilen Sıhhıye V ('kaleti 
mütehassıslcırından Or. Remzi Gö 
nıcnç'ıe berabn z lzele mıntıkala· 

r•nda bizlat tetkikatta bulunmak, 
ıhtıyaçları ve yapılan yardımlaıı ye
rinde görmt'k üzere bu mıntıkala· 

içinde bir seyahate çıkmıştı. Scya· 
kattan döndüğünü haber ver 
diğim mümessil, daha bir kaç gün 
misafırimiz kalacak ve sonra Lon· 
draya hareket edt'cektir. 

)'a1an Af dlı>-e Vt-k ı· . unabıri 
Yona ha k 1 •mıı K re ·et e . on 

8· 11 lmışlerdir. 
a <an A. 

R . ntanh k 
eısi Şükrü Onseyi 

Saraçoğlu 
Ankara~ 

rıınizdeo ] . 12 [ Hu • 
Ümuceb· BalkarıA.Usı nıuhabi· 

h ınct dokuı ntantı statü 
tı ~ntaotın < t Şubattan ıtiba. 

ır sene . . i' l 
Naıırı Ci •çın Roma ı' riyase· f 
rnıt S afenkoda Lı rıya Haricıye 

araçorwı n ı,;ı .. 
na b li una rıcıye Vekili-
da s etle iki H ~eçmiş ve bu mü 

samı arıciy N 1 
tır mı telgrafı c azırı arasın 

ar taati edilmiş-

Cey ha rıd 
toplu a gençlerin 

c;_ı Çalaşmaları 

tı Ceyhan . 12 [ 
mıtd"n ] · Hususi muhabi 

harı b··ı - Cc.,han gençl . S o Re . erı, ey 
•ntrcrı sı tarafından .. d 
1 Orun gon erıl~ıı 
csj e>lj nezareti altında C 

s h C) rıund . . umar 
a ası d en ıtıbaren esk" 

t- n a 1 ı spor 
ı::.klt:t . ça ışmalara başlam t 
1 sıılerd k 1 b ış ır, 
f'sı 1e . e. a a alık bır halk kit· 
dır seyırcı olarak bulunm k 

· a ta· 

Dün H lk . :t r,.trn . a evınc e Ceyha ~. 
enlerın h" n og 

c ır çay verilmıştir. 
Kaynıakam B k" tan d ımız e ır Suphi Ak 

a bu sa . • 1 
etrrıişlerd" Çmınıı top anlıya İştirak 
lır, ır. ay çok neş'eli geçmiş 

14"ransız - İngili1 ticaret 
anlaşması üstünde ... 

Londra : 12 (Royter) - lııgiliz 
F ran:.ız murahhaslarından müteşek 
kil bir komisyon Frar.sız - lngiliz 
ticaret anl.ışması hükumlerini tesbit 
için teknık mevzudan konuşul. 
maktadır. 

Daladye hükumetine itti
fakla itimad reyi verildi 

Paıi : a2 (Havas} - Fransız 
mrbusan meclisi, gizli komite içti· 
maı dun öğleden sonra bitmiş ve 
bütün grup re.isleri tarafından be 
yaP-neıne ile hükumete, mevcut 534 
mebusun ittıf akı ile itiınad reyi ve· 
rilmiştir. 

Şimal Mektubu 

Kanada valisi öldü 
Londra : 12 (Royteı) - Kana 

da umumi valisi L'lrd Büken vefat 
etmiştir 

Antrenmanlı köpekler 
Avrupanın şimalinde tehlike ·· ··ıd .. k . . goru u ·ten sonra lweç de 1939 kanunu· 

evvelınde kısmen seferberlık yaptı. 

lsveçliler Finlandiya hududunda ve bilhassa 8 d k ı l l · 
dal yapmışlardır. lsveçlilerin dağ kıtaları bu " tok en mıntkı al sınc a 1 ad1şı· 
Sk" ·ı - hh r - c mın ı ava sev o unmuş ar ır. 

ı ı e mucc ez e raıtan muteşekkil olan bu kıtal d · k ·· ki f d çek"I k ki b k ar a ope er tara ın an 
11 

ı etn ıza ar uluııma tadır. Bu kızcıklarla nakliyat yapılmakta ve vara-
ı ar aşınmaktadır. .1 

Kopekler o kadar antrenmanlıdır ki vaı ıhla ı d ı ğ k layc· k · k d" ' ' 1 a o u a ır ızakları ko-
. a çe ebılmc ·te ırler. Her kızağa iki kopek ı k ı k • · 

resı · 1 b" d a ı ma ta ve bunların ıda-r ıçın yan arına ır e asker verılmektedir. Fakat b k k .. 
ıyı çok iyı bildikleri için işlerini ı .. rço opPkler hava
nulan yaralıları bir ok kerreler :a nız başına gormekte ve kızaklara ko· 
rına ··t- . ç çok uzaklarda bulunan hasta nakliye arabaln-

go urmektedır. • 

Sahife 3 

Sovyet - Alman 
askeri faaliyeti 

Paris : 12 ( Havas ) - Gaze. 
telcrin bildirdiğine göre, bazı A lman 
mühendisleri Kafkasyaya giderek is
tihkamlar inşasına başlamışlardır. 
Ayni zamanda Scwyet · Rumen hat· 
tında Ruslar istihkamlar vücude ge· 
tim•ektedir. Bu gösteriyor ki Al· 
mantarla Sovy~tler büyük bir istila 
planının tatbikatin,. geçiyor. 

Bohemya ve Moravyadao da bir 
çok Alman subayı Rusyaya gitmiş· 

tir, 
Anlaşılıyor ki Almanya Kara· 

c<lenizdeıı bir ihracat. ithalat yoiu 
teminini düşünüyor. 

Birçok Alman mühendisleri Bul· 
garistana gelerek büyük bir petrol 
deposu inşasına başlamışlardır. 

Garp cephesindefe!1a 
hava harekatı durdurdu 

Paris : 12 (Havas) - Gnp cep 
hesinde havu y niden ~oğuJuğu için 
faaliyet durrnııştur. 

F ransız'ar ZıgfriJ yakınında ho 
parlcirlerl{" ııe~'i}'at yapmaktadırlar. 
A 1man kurnondarıları, askeri bu n°ş· 
riyatı dınlc:nt"kten menediyo:lcır. 

Milli Şefimiz Milli 

rv1üdafaa Vekaletinde 

Ankara : 12 ( Hususi ıııuhabiri

mizden ) - Milli Şefimiz bugiin 
Milli Müdafaa Vekaletine giderek 
General Naci Tınaz'ın yanında geç 
vakte kadar kalmışlardır. 

Ziraat alatının 

Türkiyede imali 

Bir heyetimiz dün 
Londraya gitti 

!stanbul : 12 - ( Hususi mu· 
habiriınizden ) - lngiltere ile yapı
lan son ticari ve iktisadi anlaşma 

neticesi Ziraat vekaleti 600 bin in· 

giliz lirası kıymetinde ziraat ve mü· 
cadele alat ve edevatı mübayaaya 
karar vermiştir. Bu maksatla kom-

binalar kuru mu müdürü Necati, 

Devlet Ziraat işletmeleri kurumu 
meclisi idare reisi Cemilden müte· 
şekkil bir h<>yt-t Londraya hareket 

c ı ııı•ştir 

Heyet a>rıca pulluk V" diğer 
ziraat alalı imal etmek ve mcmle· 
ketimizin her türlü zirai ihtiyaçları· 
nı karşılamak üzere Ankar:>da kuru· 
l.ıcak fabrikaya ait makinelerin mü· 
bayaası etıafında da tem<>slarda lJu· 
lunacaktır. 



Sahife 4 

KTISADI MESELELER 

• 

Türk - Alman 
ticaret imkanı 

Alman rnda - Türk rir.aret oda ı 
tııiufw~lall ~ıkanlan meçhıı.ıadan 
aldığuwz bu makaleyı aytıP.n 
oktı) t(ularınıı:.a :>unıı,·orıız. 

M emleketimiz ile Almanya 
arasında ticaret, klering mu· 
kavelcsinin uzatılmaması ü· 

~zerine, Eylül 1939 dan beri sek!eye 
uğramış lıir vaziyette bulunmakta· 
dır. Ticaret Vekilimizin İstanbul ga 
zeteleıine verdiği be}·anattan anla
şıldığına göre, Türkiye ile Almanya 
arasında şimdilik 7,5 milyon liralık 

bir iş üzerinde mutabık kalınmıştır. 
Almanya memleketimiyden 7,5 mil· 
yon liralık mal alacaktır. Bu malla
rın neler olduğu bir listede tesbit 
edilmiştir. Almanya tarafından alı

nacak emtia arasında kuru meyve 
ve benzeri ile halı ve saire bulun
duğu tahmin edilmekt. 

iki memleket arasında - biç ol
mazsa nuktarı ve değeri mahdut 
bir anlaşma olacağı bir müddetten 
beri beklenmekte idi. İlk tahminler 
15 - 20 .. milyon lira üzerinden yü. 
rütülmekte idi. Bu ümitlerin tama· 
men tahakkuk etmesine raıtmen 7,5 
milyon liralık anlaşma alakadarlar 
tarafından memnuniyetle karşılan· 

mıştır. Bunun bir başlangıç. olmaıı 

nı ve daha büyük işlere imkan bu 
lunmilsını dileriz. 

Anlaşmanın bu aralık imza e · 
dilmiş olması muhtemeldir. Alaka 
dar Alman makamları 'J ürkiyeden 
İt halat için yeni müsaadeler henüz 
vermemekte iseler de şimdiden ha· 
zırlanmalaı ı ithalatçılara bildirilmek 
tc lir. Filhakika alakadar bazı evle· 
rın memleketimiz tacirlerinden tek
lıf istcdikleleri öğrenilmiştir. 

Yina Ticaret Vekillerimiıin be· 
.) anatwdan anlaşıidığı üzre, Alman· 
ya Tüıkıyeden mübayaatını fob esa· 
sı, Türkiyeye satışlarını da cif esa· 
sı üzerine yapacaktır. 

Göz önünde tutulması layımge 
fen diğer bir nokta da, harpten ev· 
vel yüklenip Almanyaya va~ıl olan 
ve fakat bilahare ithaline imkan bu 
lı!nmayan Türk mallarının vaziyeti
cfü. Bu partilerin 7,5 Milyon liralık 

li.,teye dahil bulunup bulunmadığı 

öğrenilmiştir 

Hatayda Türk
kuşu faaliyeti 
lskenderun : 12 [ Hususi ] -

1 fa tayda 'Türk Hava Kurumu ve 
Tüıkkuşu şubesi bugünlerde faali 
yete geçecektir. 

Emin Ali Yaşın'ın Hatayda Türk 
• Hava Kurumu teşkilatını kurmak 

için bir müddet evvel Hataya gel 
diğini haher vermiştim. Hava Kuru 
mu müfettislerinden Emin Ali Ya· 
şın, mebuslarımızla birlikte Vilaye· 
timiz «lahilinde hİr teftiş seyahati 
yaptıktan senra Adanaya gitmiş ve 
oradan tekrar şehrimize dönmüş· 
tür. 

Türksözü 

Finliler 
nasıl 

propagandalar 
organize ettiler 

Fin siperlerinden hoparlörlerle 
askerlerinin ruhunda ihtilal 

söylenen eski ~ns 
yapau sihirli bir 

şarkıları S6 
daiga oluY0

' 

d ol; 
" P1tri • Suar ,, grzetcsinin l lel· 

sinki'dekı muhabiri yazıy~r : 
Finlandiyalılar Rus askerlerine 

yapacııkları propagandayı çok mabi· 
rane ve çok orijinal bir şekilde or· 
ganiZe etmiş bulunuyorlar. Bu pro· 
pagandadan elde ettikleri netice i e 

butun tasa .. ·vurları geçmektedir. Çun
ku, silahlarını terkedl!rek : Fin siper· 
!erine ilti~a eden Rus askerlerinin 
miktarı gUn geçtikçe artıyor. 

Mannerhaym'ın ubitlerini hala 
hayretler içinde bırakan bu muvaff a
kiyet 1917 ihtilalinde Rıısyadan ka
çarak Finlandiyaya iltica eden ve 
sonradan Fiıı tabiiyetine geçen Gra• 
mov adında bir Rusa aittiJ, 

Mulazım Gramo\· h:ırbin başlan· 

gıcınd:ınberi Karelide biri•ci hııtta 
bulunmakta idi. Bittabi kendi ırkına 
mensup. karşısında bulunan İns:ınların 

ruhlnrını, reak~iyonlarını derin bir 
surette biliyordu. Fin erk~ıııharbiyc· 

-----------Yazan 

Paris- Soir 
Gazetesi 

:siniıı gerek be.vanname, gerek laopar
lörlerle yaptığı propagandayı kafi gör· 
mUyor. S:ıkat buluyordu. 

BirgUn, Propagandaya memu; ku· 
mandanın yanına çılı..tı. Ve :tçıkça ,u 
sözleri ~öyle,{i 

c Propagıın ıı 11 h ıııe 
nız Şt':ylc:rin hemen e -
yaramadığını ,öyleıııeıııe·ııil • 
niz. Filhakika spikerle~ol' 
heyecanlı, delillerle tU' 
vermektedir. Fakat lıU l-' 
nUmUzde bulunan i.ı:ıs•;~ 
gara sövleniiıiş kelırııt 

t . s· ·k d' · · ık"61' ır. ız en mızı aç 11 e! 
kendine jzah olunan ~ 
bilecek Avrupa askerle "' · 
yor sanıyorsunuz. Hat•" 
ta ! .. ı,t 

Kar~ınızdaki insan.,, 
bir hayvan hayatı ';J! 
butun duyguları uy~f 
onlar tlzerinde bir tel''':... ~ 

·Jef...- " yorsanız, onların rnı l 

Şehir meclisi son içtimaı 
larına hitap ediniz.,, J.. 

Bu koçuk nutuk b~ 
yecau oyanırmışta. fiıı 1, 
vesi derhal muliiziın •Gt 
bir selahivetle Ruı; asi'' 

iki tekerlekli arabaların şehre girme 
sine Belediye de rıza gösterdi 

y • 

yapııacak propagand•Y 
memur etti. ~e 

Miliizım Gramovu0 
1
11, 

de eski Rus halk turJ.tl S' 
plak kolliksi_yonu vardı·,, 
bir çogu Rusyada hal~:.e ,İ),J 
rinc: bağlı bırakıyor dı. ıt 

( Birinci sahifeden artan ) 
dileği tamamen rededilmiştir . Reye 
konan mazbata kabul edilerek bele· 
diye ~emurları teşkilat kadro ve 
cetvellerinin tatbik va;. iyeli hakkın

daki kanunlar encümeni mazbatas•nın 
teşkil ettiği ikinci maddenin müzak6 
resine geç:ldi. Bu mazbata da reye 
kondu. Ve fazla fark bir ay rıoksa
niyle cıltı aylık verilmek üzere kabul 
edildi. 

Ruznamenin üçüncü maddesinde 
şehir d.ıhilinde birinci sınıf cadde· 
!erle son gelen Herman Yansen plan
ları hakkınd<s imar ve tezyın encü
meninin mazbatası vardı . Bu husus 
ta Ofl konuşu 1arak şı-hirde yapılacak 

miistakbel durak mahalleri, yeşil 

yollar, açılacak bazı caddeler, şeb· 
rin imarı, Sarıçam deresi ve hayvan 
pazarı meseleleri üzerinde fikirler 
dermeyan edilerek mazbata kabul 
edildi ve dördüncü maddenin müza 
keresine başlandı. 

Dördüncü madce Vilayet Umu 
mi Meclisince yasağı kaldırılan iki 
tekerlekli arabalar hakkındaki riya· 
set tezkeresinden ibaretti. Azadan 
Hazım Savcı ve Hakkı Salih Bosna 
arabaların şehre girmesine tı:ıraftar 
olduklarını söylediler. Reis Kasım 

Ener bu husustaki fıkirlerini izah 
ederek ezcümle : 

- Öküz ve manda nalbandları 
azalmıştır. Müteaddit h:ıyvan han· 
larına rağmen buğun ancak 15-17 
han vardır. Daimi encümen karariy· 
le nalban':I dükkanlarınd:ı faza mik 
tarda hayvan barındırılamaz, İki te · 
kerlekli arabaların şehre girmes:yle 
seyrüsefer zorlaşacaktır. Bilhassa dar 
sokaklarda... Caddeler bozulacak, 
pislik baş gösterecek, yollar saman 
!aşacak, cifitl~necekve çamurlana 
caktır. Hele köprünün dar olması 

münakalatı saatlerce sekteye ducar 
edecektir, demiştir. 

Söz alan B;ıhri Erkan : 
- Kamyon ancak Zt'ngin çift

çinin vasıtası olabilmiştir halbuki 
çiftçilerimizin eksı=ıi>i fakirdir. Bizim 
fakir çif tçıleri düşiınıne:C ve onun 
ını:nfaatlarıııı aram~kli:t 

dedi. 
Ziya Ab:erdi ise : 

ınLİ ,ellefız, 

- Reis bey sadece hayvanlar 
için han düşündüklerini izah tıuyur· 

aular pek ala, f dkat arab.,Jarı ne 
yapaca~ız; nere) e koyacağız; bence ı 
işini bitıren arnbalar ş~hirden çık 

malıdır. Bu Stırt>tle şehri pislenmek 

ti. Gramov bu plaklard'
11 kop,·c çıkarttırdı. ve ııı 

yonİaran Uzerinc verici ' 
!arı ... c Hoparlörler ,,·e'( ~ 
kc:ndi bir takını kısa, 9~ 
kerlerinin ruhuna hitaP ~ 
yazriı ve plnğa aldırdı· l 
olan Ru-ı askerlerine ;o1P 

yor : ,i'1 
'· Arkada.;Jar, 'I 

s~vkedi~·orlar. l İiç : 
yapmıy:m, du~unmi,·etl 

( Gerisi. aıtıll 

ten nisbeten kuıtaral ileceğiz ceva· -------
bınıJa tıulundu V c:h Dı Necıp soz ddn İ:lceler ve te~ekk~ 
alarak aytığa k;ılktı, ve : komisyona havale fi*' 

- Hatırıalinizdedirki Adanaya makul ve etraflı bir e 
11 

gelen hemen bütün vekillere bu ara çizebiliriz. Bu meınl~"~if 
ba meseleleri duyuruldu eğerçiftçinin yen çiftci memleketi ~dit 
takir köylünün buna ihtiyacı olma mak acaba ne deı11e ,ol'' 
s;:ı, btt kadar israr eder, hu mesele pis, yollar bozuk. b t~ 
yi mevzu babsedermi ? Dedi. Faz· seyrüsefer gayri ~ıJ; ~ t 
lı Metoda kal.:iırılr n yasağa taraftar durum fena mı gitsırı ~ 
olduğunu şu sözlerle anlattı : olalım denmek isterıı (5·j 

- Han, r,albant, yol, te!'..1izlik kulaklarımızın zarla11f
111

, r;,. 
k ··se e 

meseleleıi hakikatan doğrudur. Fa· yollar bozu , seyrıJ I r• 
kat bu meselelerın halli niçin imkan tazam, Belediye bu" ~ıİ 
dahilinde olmasın; Şu halde iki te· mu?) Dıye yüksele11 

kerlekli arabalarında kullanılmasını yacaktır. ~ı/ 
·sb• zaruret olarak görerek imkan da· Arkadaşlar: Reı ·tle 

h·ı· 1 1 . C k G- 1· · M 1· · hde5
• ı ıne a a ım reıs oş un uvene ıyeh ec ısın u . de0 

söz verdi fıkirler ini kısa cümleleıe (Ancak Meclisi alioıı ed' 
sığdıran Coşkun Güven yerinde bir direktiflerle hareket r "" 

f . k•'' tekli yapdı dediki : diyor. Yanlış bır "ıı' 
3- 4 Sene evvel bu arabaların Reye konan C~~, I~ 

1 
kaldırılmasına Ziraatcılarımız, Çift- teklifi ekalliyetde le• biti:~ 
cilerimiz rey vermişlerdi. Bugün, li arabaların şehre Jı" .J 
ıki tekerlekli araba haşmetle şehre girmelerine dair Te ,.tet~ 
girmeğe hazırlanıyor. Ya, yasak ka- mazanoğlu ile Fazlı 1 e'~ 
rarı verilirken iyi düşünülmemiş leri ekseriyetle kab:ııf 
veya şimdi bu meseleyi iyi muha· lis işlerini tamam1' 
keme etmeden iki t ·kerlekli araba dan kapandı. ,eti 

. "bil 
lara şehrin yollarını açacağız bu. işi Bugünden ıtı. eıeıt 
Belediyrcilik ve şehircilik bakımın· balarının şehre gırı11 
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Türksöıü Sahife 5 

Alman idarecileri 
ihtiliflar Hakikaten 

arasında 
Varmış 

Hitıerin 

Almanyada ne hazırlanmaktadır? 
sulh taa 

rruıu mu, yoksa askeri taa · 
arruz mu? 

Bu hususta b ir şf'y söylenemez. 

kararı ne olacak 

• 
Franaada Çıkan l'entranslJan gazetea•nde Piyer 

Şakr Almanyan1n bugUn içinde bulunduju vaziyeti 

ve nazı ldarecllerı arasındaki 1toktal nazar lhtlllf. 

larını •u ••kllde hUllaa ediyor: 
Fakat mu'1akkak olan bir şey varsa 1 
0 

da üçüncü Rc.yş hükumetinin da· 

hilden sarsılmakta olduğudur. ------------
. Almanyadao gelen haberler nazi· * 
~da.r~cileri arasında yeni noktainazar 
ıhtılafları bulundux.u b' ld' . Ô . . . ıs nu ı ırıyor. 
. trenıldığıne göre Mareşal Gö 

rın.g kendi tarafında Rudolf Hes, Or. 
Frık ve Alman erkanı harbiyesinin 
mühim bir kısmı olduğu halde, Al· 
man hariciye na~ın Von Ribentrop, 
Propakancia Nazırı Göbels ve Gesta· 
PO "Şefi Mimler ile mücadele etmek · 
tedir. 

Sovyetlete karşı kullanllan siyaset c·. 
orıng ile Ribentropun erasmı açmış 

~e iki idareciyi biaman düşman ha
lıne sokmuştur. 

Muhakkak olan bir şey varsa o 
da nazi tacının tabii varisi olan Gö· 

ringin daha şimdiden üçüncü Ravş 
hükümetinin dahili ve harici siyase· 
tini iktisat ve maliyesini elıne almak 
istemesidir. 

Filhakika bıı son noktalarda Ma· 
rcşa) yüzde doksan tatmin olunmuş, 
Alrnanyanın iktısadi hakimi olmuş; 
fakat henüz malıyeyc Elini koyama· 
ınıştır. Rayşbaıık müdürü Dr. Funk 
bundan bir sene kadar evvel bizzat 
Cöring tar ı fından Alman devlet ban· 
kasının başına getirılerek Dr. Şaht'la 
değiştirilmiş idı. Fakat ne yımk ki 
Dr. F unk mali ve hatta ıkfüadi me 
selelerde Mareşal Görıngın görüşleri 
aynı çeıçeve ıçine gırmıyen şahsi fi 

kirlere Sahiptir. Nitekim geçen cuırıa 
günü de Dr. Funk, Göringin planı 
üzerindeki noktai nazar ihtilafını gös· 
tererek: "Müteşebbisleri küllıyetli 

vergilerle öldürmemek laZ1md1r. Eter 
sanayiciler karlarının devlet tarafından 
imkansız bir şekle so'kulacağlnı bi· 
lirlerse, sanayilerini inkişaf ettirmez· 
ler., demiştir. 

.:>ı yasi saha üzerinde de Filnlan· 
diya işinden sonra Mareşal Göring 
ile Von RibentrO(JUn arası daha faz-

la açılmıştır. Esasen Rus - Alman 
anlaşmasının imzasından beri Göring 
Ribbentropun düşmanları arasında 

yer almıştı. Rusların Şimali Avrupa 
hareke:lerinden sonra Alman iktisadi· 
yatına hiç bir yardımda kmlunmamış 
olmaları Göringın ıhtilaftnı şiddetlen· 

dirmıştir. Filhakika Goringin arkasın
d.ı Alnı;ın sanayii ve ente:Jektı.iel mu· 
hıtlerine mensup kuvvetli bir ekseri· 
yPt vardır. yakında dkarıumumiye)'i 

eline alacağındnn şüphe olunamaz. 

Vadyet ne olursa olsun. hatta 
ihtilaflar genişlesın ve Ilitler yerini 
Görınge terketsın ; }İne vaziyet degi
şecek değildır. 

Almıınyıının tuttuğu siyaset harp 

siyasetidir. Unutmamahdır ki iki Al
manya voktnr. Almanya hali parptc 
olan bir tek Almanyadır. 

Hltlerln k•rarı ne olac•k ? 

"iman yüksek kumanda mevkii· 
ntn kararı neCiir ? Bitaraf memleket 
ler matbuatının yaptıklan neşriyata 

nazaran Almanya kararla ve denizler· 
de büyük bir taarruz hazırlamal.-ta· 
dır. 

Koriere del Ticiano'da neşrolu
nan şayani dikkat bir makalede şu 
elim leler göze çarpmaktadır: 

"Almanyada halkın yeniden harp 
içinde geçecek bir kışa tahammül 
edemiyeceğine kanaat hasıl olmuştur. 
Ei!hakika Almanycının gıda ihtiyatla· 
rı günden güne azalmakta ve bita· 
raflar tarafından görülen yardım da 
gittikçe müşkülleşmektedir. Çünkü 
birtaraflcır da 1 endı ihtiyaçlarını kar. 
şılayacak stoklar hazırlamak mecbu· 
riyctini duymaktadır. Bu vaziyet da· 
hilinde yegane kurtuluş çaresi müt
tefikleri denizlerde ve havalarda 
yenmektir.,. 

~~=-.. _·Maraşın Kurtuluş Günü \ 
eydana "k --

l'ı an f 

Fakat Alman erkanı harbiyesi a· 
caba bu vaziyette ne Jüşünüyor. An· 
Cdk en ümitsiz bir vaziyette karadan 
taarruza geçi leceği muhakkaktır. Ha
vadan taarruz etmek meselesine ge· 
lınce: Müttefiklerin hava kuvvetleri 
gerek kal ite. gerekse <•det itibariyle 
Almanlarınkinc fa ıktir. 

- Canın L oya 
t' Sı111:1lrn 
ı:. ve t ka '' &Örün .. 

0 rırn b uyo, 
Yanında altı •ata oları a . 
u. ay kaim nne 

·1',.J - 8u ış h. eve 

~ na rnı Üzüld .. 
1. tın ? 

arnarnil 
~ırn e ona de . 

rnektuplard ~·ı kanm. 
l~Crnjflİrn L 8 her l~CC ~V 

ııt ıı;artnı 
,.. .••ııtİrıirı f eve dönünce 
•lrıı o 0.. •• ır rakam- - · 

t\ 'Ctck •ul 30s· 1
• Yalan a~l·d· ,_. . 1 

~J "" ı.unı 1 

l<ol>Yalı mek t 11 

- -.. - -aktilo k . up 
Obiıi •adız ıtinden dönerlccn b' 

~naeıin iT 
2arırıilc Y e lltrarntştı öte •r •nındalci k Zularını ... , ld ar ada11na M •• , rı •ndı 

ehm~de t af . 
Y•t•rak a ar undao bir ..,._._ 
h on nefes· d •an:ıı; 

Qürnij •Öyl mı e onu dö 
kitıdi4c ~- Ve mc.ctubuun lca 

V 
c;ııı;acalc le r 

• '-liye ~ ~-:.ı_ 0PYalarını da 
~ lll•na on. d 

G"' .. n er 

M•r•••n Umumı Oorunu,u 

Şubat M~r~ş : ~2 (Hus~s.i mu~abirimizden) Marıışın kurtulu ünü olan 12 
ren • buyuk bır neşe ıçınde kut!.ınmaktadır Bu münasebetle şb ~ -k b' t-

yapılmış ve resmi kabuller t ertıp edilmiştir. uyu ır 0 • 

Maraş M b ' f - H ş-eh . . e u usu pro esor asan Reşid Tank t d b 
nınııe gel · b . . u a u münasebetle 

rılrnckted· B~ış ve ~yrama ıştırak etmiştir. Halkevinde büyük bi 
ır. ırçok hatıpler bugünü k t . . . r gece ve-

taıiın ~;;~~!n ~en~1:~~;~ebetiyl~ ~i~;i~~~:m~~~at;; n~i~~ar b~;~~:!~~~~~ 

Den.zlerde mütletikler münakaşa 
götürmez bir üstünlüğe maliktirler. 

Şu halde Hıtler baharda gaipten 
gelecek ilhamı mı bekliyor. 

Japon imparatorluğunun 
2600 üncü yıl aönümü 

J'okyo : 12 (Domey) - Japon 

imperatorluğunun 2600 ncü yıl dö

nürr.ü münasebetiyle imparator bu 

gün Japon milletine bir beyanna· 

me neşretmiştır. 

Niksarda zelzeleler 
Ankara: 12 [Hurnsi muhabiri 

mizden) - Niksarda dün üç zel 

zelc olmuştur. Hasar yoktur. 

.Jİreson ihracat tüccarları 
Ankara: 12 [ Hususi muhabiri· 

miıden ] - Dün girt-:son Ticaret 

odasında Fındık ihracatcılar ı hir 

toplantı yapmış t.ıir kooperatif ku 

ruluncıya kadar iş gôrecı-k bir faal 
komite seçmişlerdir. 
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Finliler propagandalarını nasıl 
ettiler ? . 

organıze 

( Dördüncü sahifeden artan ) 

Jete karşı sizi soğukta bir suru gibi 
ölllme .. urukluyorlar. Burada da sizin 
gibi karıları, çocuklar, bayv:ınları olan 
köylulı:r var. bu insanlar zorla topra
i;'ll işliyorlar. ÇunkU bu toprak fakir 
ve serttir. Fakat onlar huzur içinde 
çalışıyor ve bu topraktan geçimlerini 
çıkarı,yorlar. l3ir taraftan erkekler 

tarlalarda çalışırken diğer taraftan 
kadınlarda yemeklerini pişiriyor. ~ut 
yağ ve yumurtalnrını pazarn köturUp 
<:alıyor bu suretle herkes her akşam 
yiyecek buluyor ve bayrnmlarda mU· 
kemmel çorba ve et yemek ,.e \·otka 

içmek imkanını da buluyor. 

Fnkat hnrp bnşlar haşlnnıaz bu 
temiz yUrekli insanların ocnkları'"ln 
felaket de girmiş oldu. Erkekler n.; 
kcr oldu. Tarlalar tcrkedildi· Kadın 
]ar göz yaşı dökU,yör. Çocuklnr nç· 1 
tır· Bu niçin? 1 lalbuki. sizin mcmle-

riniz bunları hala sö\'lerle~. Dinleyi. 
niz arkadaşlar. v 

Bunun Uzerin.: gecenin korkulu 
suk6neti içinde doğrudan doğruya ru 
hun Uzerinde esn:ıeğe başlayan okşa

yıcı bir muzik dalgası Rus siperleri
ni doldurmağa b:ışlıyor. Soğuktan, 

açlıktan, ıztırapt:ın bitkin bir hale 
gelmiş uvnllı İnsanların içinde bir 
hıcbırık tufanı yaratan bu ahenkten 
sonra derhal okşayıcı: umut verici 
rahatlık .,..e huzur vadeden c;özle; 
Rus askerinin ruhundn bir fırtına ya• 
ratmaktn gecikmiyor. 

• 
Bu propagandn ba~lıyalıdan beri 

her gece. gönullu Rus esirlerinin :yı~ın 
Fin 

BORS A ketil''lz bi.ı~uk ve zengindir de. Di· 1 

gcrlerinin fopı·nkl:ırını ellerinden 1 
:ılmaff.l ihti)'tıcınız \'oktur. Me~u(. bir 
hayat sllrebilir. karnınızı mukeınmel ________ !"""'" _____ m!' 

.:urette do.' urnhilir1 tnvuklnrınızı rn Pamuk 
hat r·ahat pn~nrda <:atabilirsiniz. Bö~ ------=----
le olmnkln bernber sizi bize knrşı 

harbe sllrUkluyorlnr. llcpcmizin mcm 
lcketimizi mUdnfnn için öldUğUmUzU 
fnrz etseniz hile znnneıliyor.,,unuz ki, 
efendileriniz loprnkl:ırımızı elimizden 
nldıktnn sonrıı size vereceklerdir? Siz 

CiNSi En az en 
K. S. K. 

Koza 10,'~5 00 
-Ma. parlağı- -oo ---.__,5=-=0---• 

-Ma:- temizr 00 1 48 

d:ıimn köle olnrnk knlmağ:ı 

mnhkümsunuz. Huktıınetiniz eliniz-

Koza parlağı 44,50 ,--
Kapı mail- -50 j ~ --
Klevlancı l-59-
Klevlant çi. 4,00 --1-- --

- - -Yapağı 
den herşe ~·i nlncnk, vine ne bir 
çorba, ne bir pnrçn <ıt ~·iyebilccek 

siniı' 

İ3ilakis, eğer bir dost obrak bi
zim tarafımıza geçecek olursanız, top 
rağımızı sizinle berabeı• işleriz• Yitiş 
tireceğimiz tn\~klnrı, ve .} umurtnla· 

ın:~ 
çlCtr 

rını pazurdn ,;ııbbilir ve bir çok şey
ler :ılnbilirsiniz; kunclurn, eldiven, 

1 

çorap. birn ve \'okta gibi ... 

Ellerinizi yukarı.} a kaldılnrnk b; 
:r:n geliniz: Betbaht hir knrdeş gihi 

· I 

karşıla.no.caksınız .. 
Ameleler içi• verilen nutuklar 

bira7. daha ~tık.sektir. Bu nutuklnrdn 
dnha ziynde kafahrn hitap edilmek· 

tc ve biraz da politikn karıştırılmak· 
tndır. Mesel:, Rusyndo.ki ve Finlnn· 
diyaclnki çnlışnın tnrzlnrırıda:ı bnh-ıe· 
dilnıcl,te, Finlnndiyadn kim .. enin f n 
kir olmadığı, herlcesin nıcsıat bir hn· 
;\ nt suı·dugu: amelelerin kendilerine 
rnhnt bir ht\\'nt temin edcbıldiği, 

herkesin daha ~·Uksek t:ıbnkalnrn 
yukselcbilcceği, her insnnın çocukla· 
riyle meşgul olup tnm bir serbesti 
içinde onların istikbalini hazırlaynbil 
mek imkallınll snhip olctuğu söylen 

mektedir. Ve niha.yet, nutkun soııun
dn Rus amelesi ellerini yukarıya 
kaldırmak urctiyle Fin iperlarine 
da\•ct olunmakta ve kendilerinin bir 
knrdeş0gibi k.nrşılanncnğı, Fin fabrika
larında iş verileceği ve hur bir va
tnnJo., muo.m..,lcsi görecekleri vndo· 

lunınaktndır. 
Bıından başka bazen de lıcj'annn· 

nıeler ynzılarak tny~yıırcler ,.asıtı:ısi
lc Hus şehirleri uzcrinc nblıunktadır. 
Fnknt cephede yerlerden Hoparlörle 
,·erilen 11 ufuklnrdnn ev"cl mutlaktı 
bir. mUzık faslı ynpılmnktaclır. Mcsc· 
ta, .. pikcr ~öyle bağırdığı işitiliyor. 

1 

i 
1 

- " Dinlc)'İniz nrkndnşlar.. Şu 
orkl\ ı fonuvorrııusunuz~ Belki genç:· 

leriniz tanıın"nz. Çunku şefleriniz bu 
c · slerdir. Fakat annele. 

y crl~._Yemlikl 3,37 
.. tohum 

HUBUBAT 

-- - - -,. 4,68 
Buğd-ay~K-ıb-, 

yerli 
-Arpa J 

--- ---
-Fnsulya 1 4.50 

-
~Yulaf--1 

-

-----
Delice 1 o 
Kuş yemi-ı 

~ 

--
Şark susamı ıt 

Liverpol Telgrafları 

1 

12 I 2 1 1940 
Pen" :,anlım 

Hazır 8 30 

Vadeli 1. 8 06 - 06 Vade!i ııı 8 ---
Hind hazır 7 40 

Nevyork 11 \-02 
-

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

/,ıret ı--Rayişmark 
Frank (Fransız) -2-96 
Sterlin (İngiliz ) 5 24 - ---· 
Dolar ( Amerika ) ı:m l_!2_ 
Frank (İsviçre) 00 00 -

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni otel civarında 

Tahsin eczahanesidir 

Orta Şarka gelen 
kuvvetler 

13 

ücretlerin 
. .,er-

Maliye V ckaletı, -
yeniibir karar ile hi1'1:~ 
lara şahit ve vukuf e.,d" 
mclerce verilen paral lı'-' 
buhran, muvazent- ~e ·-id 

·ı rıır !erine yardım vergı e . 
. . IAk 11 bil mesını a a a ı ara ~ 

H . d ti 
azıne en 11, 

alınan J11
3 

Hazineden 

olanların taksit 

DEANNA DIJRBIN 
1937 de : 3 ModrriO 

1938 de : ı 00 Erkef 

1939 da: Ne Şeke' 
1940 da: ise Fılınle' 

iLI' 
UYA~ 

Pek Yakında 

ALSARi-\ Y SiNEMASI 

T A N 
Sinemasında 

Bütün bir Haik kitlesini Heyecandan 

Heyecana düşüren ve bugüne 
kadar gö.ülen Mcıcera fılmlerinin 

En güzeli 

Maskeli 
Beşler 

36 Kısımlık Serya\ Film 
Muvaffakiyetle Devam 

Ediyor. 
1 

ALSARA 
o 

Cörenlerin hayran ıe 

Ç'A'i.:i·~~: 
TÜRKÇE ~ 

l larikn film kazıı~' ~
raglıct dolayısile b•',) 

GösterileC 

Yer bulama.) ıp J ıJ 
,\'luşteri leriınize bl 

istifade edeJek ııc e' . ~ 
ve bu buyuk ~ilırı'.J''~.J. 

ta\' ıye c; n 
AYRICA : R•"

11 

----------------------------~e 1 ·ı ı Muhterem müşterileriıt'~~ 
lskenderunda Şark yağları Şirketi f BbrJ 

ti-'1 

Rafine edilmiş _ eıııs;~j 
pamuk yağları ve sabunları ge 1 

'ı ~ 
Uygun fiat iyi ve tedll 
----------------------~- 1ı 

Müı acaat yeri : Sabri Gül, Borsa 

Deposu : Abidinpaşa caddesi, 

11381 

_No· 
civarı ,,. 
Noter sır 1"' 
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;~ 8.,3(} da ı . : i 
, JB ~ 
-:; · u . AkŞam 
:~ Si··LV i. A Si D ·N EY 
v~~ H 

~ı''' . enri Fond'a 
Şıındiy K d 

• 

1

~ e a ar Yarattı klan Filmleri o 

.. .v 

Suvare MA ' 8,30 da 

T• 

Fred Mac Muray 
En Büyük ve En Kudretlisi 

Renkli 

1 

1 

1 
·:~ Baştan B 

t•h ~----- aşa 
yek ~-------------------------~ 

kA DAVASI 
·çtirnai Bir fa . A . ~ .k T .. 1 .. t . 1 

. cıa... şkın ... Kinin ... lntı amın uy er urper en tımsa 
ı--.........~1L:_:AVETEN : En Yeni Dünya Haberleri 

------------------------------------~--------------------
1388 

murubeled· -~~~-----------·-------------------nda 16 . 'Yeye ınüt •• " l" 
Telefon 250 

u nısan 1340 t ~asilik ahkamı cezaiye hak ılan i an nun b csrıh 
azı ll1add 1 . . vs 486 numaralı ka- Adana Askerlik n\.\n bi · . e erını 
rıncı llladd . . nıuaddil 1608 sayılı ka- şubesinden 

'<nu l\ı es1nı d .. · . 
nu •'lo: 376q egıştıreıı kanun 

Madbe 1 Kabul tarıhı: 31 l 940 
iişliriloıiştj;- lGQ7 sayılı ka Neşı i tarıhi: 10/ J/ 940 

Madd . nunun b· . 
c 1 - B I ırıncı mar:ldrsi aşağıdaki şekilde 

ıe rn \le t r e ediye 
er akı . a ıınatnarn 1 • meclis ve -

erı kararlar e erının Verd·ğ. ~ncurnenleıinın kendilerine kanun ni 
tal a h ı ı · ' 

~1 1 •nlatnarneıe . ~u alıfharek Yazıfc ve salahiyı-t dairesinde ittihaz 
ıı ara etı· rının rn et ed 1 1 b d 1 1ıray8 k en vev en er e ele ıye kanun ve nizam 

Une kad · ada h "a ernr tt'ğ" f · · · 
36 . ar tıeartt r afıf e ' ı n.leı ı ışlıyenıere veya yapmı· 

50 f · 538, 557, 5Sgve sanat 
1 

Para ceıası tertıbine ve üç günden on beş 
ıkıaaı d Ve 57 Crasından - k d n ai Yazıl 7 n • mene vt- tur ceza kanununun 

~•~ ı·lete 1 Cez ı cı tnadd ı ı 553 ·· · · · · . , " ayrılan b a aıı t . e erı e unc:.: maddesının bırın-
1 ~ mud" 1 elej ayıne L 1 d' 
et M ur eri tayin 1hlerde b e e ıye encümenleri S"lahiyettardır. 
Jô" l• adde 2 _ B ederler u Ct:zaları encümen n :ımına ve yerine şü-
b" ıvıaddc ~3 u kanu . 

il · -- B n ne · c~1e crı rnernurd ıı kanıın şrı tarihinden muteberdir 
' Ut Un 1 "k- ' ı;;~~~ ıu urnlerini ıcraya Adliye ve Dahiliye Ve· 

ıı ,. 

Seyhan (( 
ıı.ılay M k 

A. k . ~r ezi ve Milli Yardım 
'turtnı~aknaya iskan odnııtesı Riyasetioden 

·ıe · i.izerc b' c ılın& üzere .. d .1 • A 

ı Uzer.. irisi R d b &on erı mış bulunan fdaketzedr-le h' " Yed· eşa ey d·- · 

' 

ıd Ba" Lı 1 odalı iki •. K' ve •2en Karasoku mahallesinde o! . 
• ıı v. ı l"lakk evını ııılay · 'IA 

bfıı- rıne bu ı Dorala. emrıne bı a bedel terkeden mii· 
1 bedel rnaksad için T e b 

e \'· l<ııılay ern . pe ağ mahallesinde ki, yedi odalı evini 
·ıı ırıc b rıne tcrketn · 1 

ıa11 Kızıla u ~aksatıa Döşem€" ıış 0 an Bay Kadri Ramazancğluna, 
J' tay8, y ernrıne terketrniş b 1 nıahallesinde ki, iki odalı evini bıla be· 

ltJı " u unan B 1 d' A 

r •ne b e e ıve azasından Salih Zeki 
4 Ver • • u nıaksad · · • 

'

, &ısı oıut.. bT d ıçın repebaır. h 
J~ 'tsclcrine •

8 1 ın c Kızılay 5 ~a all .. siııde ki yedi odalı evle. 
' Clrltıne l k . 

Yine 8 . er etrnış olan Bay Kasım 
ı I)' Ynı maksadı 

1 emrine bili b d a emirler rnab il . 
Yınc bu m \c c el tcrkcdcrı S ha csınde ki, iki odalı evini Kı 

ı lay c . a sadla Tuz h ey an ot .. li .. ' .. B H 
'' ' rnrınc bita"' b dnındak' · muste cırı ay amide P te · · B edel t k 1 otuz k. · · 1/ ~ırı ay Mustafa eı eden tnüteahh· ışı ıstiap edecek mahalli 

larık tf'şekku·· Ağbaya ve k d . ıd, tuzhanı ve Ceyhan oteli 
' eder ar l'şı ı;·· . 

· useyın Ağbaya Heyetimiz 

Tt'ğmen, Üs Teğmen, Yüzbaşı ve 
Binhaşı rütbelerinde Piyade, Suvari, 
Topçu ve Nakliye emekli Subaylar 
dan müessesatta mütekaiden istih· 
dama istekli olanların üç güne ka· 
dar şub~ye muracaat etmelerini ve 
beraberlerinde tekaütlükleri hakkın· 
daki evrak ve raporlarınında getir 
meleri ilan olunur. 

B. T. Seyhan bölgesi 
futbol ajanlığından 

Bölgemiz rnuhtelifi futbol ta 
kımı 24 Şubatta Adana da ve 4 
martta Mersinde tem~ili maçlar ya· 
pacağından, aşağıda adları yazılı 
sporcularımızın futbol malzemele· 
ıİ)le birlikde her pazar ve ç:ırşan· 
ba günleri saat 14 te Adana stad · 
yomunda spor Eğitmenimiz nezare· 
ti altında yapılacak antremanlara 
gelmelerini ehemmiyet le dileriz. 

Adana idm~n Yurdu: Ze} nel 
Barnoz (:fü44), Muzaff,.r Tüzel (3037) 
Kemal Ôzdilek (3048) Hur~it Kars 
(3040) 

Sf'yhan Spor Kuliıhü: Fevzi 
Yol demir ( 221 ) Hasaıı Kat ahan 
(3066) Kemal Avcı (5571) Adil Gi 
ray (3095) Ali Ô·7.lütüınbf'rk (4139) 
Bedri Akk ya (3068) Nuri Akçam 
(3378) Rahmi Gerçel (7568) Ha 
san Dalgıç (63~0) 

Milli Merısücat ·Spor 'ulübün
den: Gani Çok - Güngör (30J8) 
Abdurahman Vuran (3380) kaleci 
İbrahim. 

Toros Spor Kuliibündcn: Ka 
1 zım Alpöz (3388) c~vad Yılmaz 

- Fiyat markalı Vılayet es

ki hizmet otomobili (80) seksen lira 
muhammen bedel üzerinden pazar· 
hkla satılığ" çıkarılmıştır. 

2 - Pazarlığa iştirak ttmek 
için uranılan pey ıniıctarı (6) altı li 
radır. 

3 - Pey sÜt mek için hususi 
muhasebe varidat müdürlüğü büro· 
suna, 940 senesi şubatının 26 ıncı 

Pazartesi gününe kadar her gün 
müracaat edecek olan isteklilerin 
29 uncu Perşembe günü saat (9) da 
Vilayet daimi encüme~inde hazır 
bulunmalan ilan olunur . 

1zı26 

Acele sallık bağ 

Kara enbiyada: iki oda kargir 
bir ev ile [10l dönüm mezru bağ 
acele satlıktır, 

istiklal okulu karşısınca 82 no. 
[inan yazıhan.esine müracaat 

11426 

ı lan . 

Kapalı çarşıda senevi ( 800 ) 
lira icar getirir dükkan satlıktır, 

( istiklal okulu karşısında ( 1 
nan ) yazıhane~ine mnracaat. 
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·--------------------~ 
fık Gülen (4555) Mustafa Şengül 
(205) Mahmud Türen (3387) 

Adana Erkek Li~esinden: Ke· 
mal ve Reful. 

Muallim M~kt~binden: Hasan. 
Tümenden: Haşim. 
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/ o RAOVO MEVSiMiNiN 
4 MUVAFS:Al<iVEn 

MA~EL.Li 1(~ı 

_ Rftkabet Kabul etmez flat: - --- Gayet kolay istasyon t:suırrıa tertibatı 
- Antipar &ı zlt süzgeçli, dahili hususi anten 

,.. - YOzelllden fazla istasyon 1!!.lmleri yazılı bü-
.§' ~: - yük kadran 

,: itiraz kabul etmez OstünlüOü hakkında kanaat hasıl 

~ etmek için Müessesemizi teşri!le bir kere görmeni· 

zl tavsiye ederiz. 

Atelyemizde Radyo tamiratı yapılır 

T ediyatta Kolaylık 
Abidin Paşa cadde.;inde 

M. Tahsin Bosna Biraderler 
Teigr. Adr. META 

P. K 74 Telefon : 'l.7 4 

Her çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar 

Herboyda OLiVETTi 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

1 R a .d y o l a r ı 
Dünyanın en sağlam dayanıklı Gıstolin kıtynak çubukları 

te'minotlı Radyo tamiratını ~ 
Abidin Paşa caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz• 

elefon 110 Telgraf adresi: REMO Atiana 

1 

Post.!.!!!t~u~su;..;,:'8,;;,:. ______________________________ ----------

Keman dersleri 
Btstekar Enver Ayas tarafından alafıranga keman derslerine başlan . 

mıştır. 

Adres : Ziraat bankası No : 32 

Enver Ayasın (Nazan) isimli şarkılı piyesi çıkmı~tır. 

/1 
-------------------------------------~ 

inan Yazıhanesi 

Adına ve civar ~ehirlerdrki nufus tapu bina kazanç~ 
Ankarada Devlet • ŞUraSI Mahkcmei Temyiıile resmi ti' 
ıür' atle takip ve intacmi liaşaran yaııhancmiz bu işler~ ~ 1,; 
satım ) i'!t!•t plinlanna · harita groki ifraz ve taksin• f'bı 
lik husuJtaki diplomılı mühendis ve fen !oemurları alkU~ ed~ 
kabartma müzeyik yath boya itlerini değerli ustalar mıril.s*. 
ilave etmiştir. Yoksul yurtdaıların yazı ve işleri paraııı Y rkli 
edilir, Ratbet gören dört delikli tuglardan muda 6 - 9 de 1 

da istenilen yere kadar göndermcte tavassut edilir. lstiklil 
sında 82 numaralı inan yazıhanesine müracaat. ,;/, 

Eski Belediye Tahakkuk MemuıU ~ 
., ,, Tahsil ,. R 
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' -.--------~!!"!'!l!!~~-...-----------1 ____ • ____________________ ___ 

Radyola 
Radyo tekniğinin şaheseri olan sağlam, zarif, kullaoışlıı 

elverişli 9-40 modeli bu radyaları, Belediyelerin kabul ettiği 
sıfta meşhur Aktaç markalı yangın söndürme makineleriO' 

falt yolda iş dairesi :ıltında 

Işık magazasındB 
B ulabilirsiı;ıiz. 

Yangın makinesi ıçın 

Aktaç 

1 
1 

~1arkan tercih ediniz. ÇunkU lıerke-. bu makineyi al•) 

- 11413 9 - 10 - 12 - t3 / 

1 ------------------------------------------~ .. 
Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğll 

1 - Nakliyat tayyareciliği pilotu yetiştirmek üzere idare; 
Avrupaya talebe gönderilecektir. 

2 - Talipler aşağıdaki şartları haiz o!Ac::ıkladır. 

A- Memur olabilmek vasıflarını . ) 
B- (Askerliğini yedek subayı olarak bitirenler tercihedilı' ~ 
C- Pilotluk diplomasını almış bulunmak (askeri (:ilot terCI 
D- Yaşları otuzdan fazla olmamak 
E- Yabancı dil bilmek d 
3-l Taliplerin engeç 20·2 · 1940 tarihine kadar haiz o~.flJ/ 

katarını bir istidaya rabt ederek Ankaradaki Umum Müdürlılf' · 
racaatları. 
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---1-. n_ş_a_a_t_y_a_p_t_ı-ra_n_l_a_r_ı n-n-a-za_r_ı_d_i k_k_a_tio' 

iyi pişmiş sağlam tuğla stok halinde mevcuttur. 

Her talepte yarım milyon tulla teslim edilebilir. e / 

Hariçten yapılan sipariş kabul edilir ve istenilen yerler 

temin edilir. 
1'i' Müracaat yeri: Karııyakada 

7- 8-9-11-13-15-17-19 

Seyhan Vilayeti daimi 
Encümeninden 

M.. tt. alı ure ıp 

Adana memleket hastanesi ih· 
tiyacı 672 lira 72 · kuruş muham 
men bedelli ilaç ihtiyacı açık ek-
siltmeye konulmuştur. Eksiltme şu 
batın 23 ncü perşembe günü s=-at 

onda Vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

racaatları. 

''l't Umumi oeşrı 
Satış yeri : Sadık Aldatmaz 

11393 2-4- 6- 8-10-13-15-17 

1 

Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere hergün hastane idaresine ve 

11 eksiltme günü de Seyhan Vilayeti 
Daimi encümenine müracaatları ilan 

---------------------------------
Macid 

G~ 
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