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Bütün harekatı 

. Londrn : 13 {Royteı) - · Neşre
dılen Sovyet teblığinc göre, dün 

Sovyet kıtatı keşif hareketleri ve 
• topçu ve piyade faaliyeti göstermiş· 

rta k 
Kareli berzahında Sovyeıler 32 

müstahkem mıntıkayı ele geçirmiş
lerdir. Duşman ric'at esnasında 230 
mitral}öz ye on top bırakmıştır. Ha· 
vanın fenalığı tayyare faaliyetine ma
ni olmuştur. ·ı şcıı· ta tahşid 

ı ~~ lniihim kuvvet 
Diğer taraf tan neşredilen Finlan

diya tebliğinde ise, Karelide yapılan 
sun siddetli taarruzlarda da Sovyet
ler kat'iyen muvaffak olamadılar. 

~ı~ - Ingiliz Do . k 
ırıyle ahenkı· nıınyon uvvetleri 

Susma bölgesinde de cereyan 
eden şidrfetli muharebelerde Sovyet
ler dağıtılmıştır. 
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Ytnı Zelandadan Avustu. 
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Sulajarbın'de duşman kuvvetleri 
150 tank himayesinde bır hücumda 
bulunmuş fakat bu taarruzda akame
te uğratılmıştır. 
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kat nazırı Bav Eden 
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Fin mevzilerini çevirmcğe teşeb

büs eden Sovyct kuvvetleri Fin top. 
çusunun ateşi ile dağıtılmıştır, 

Kuvona mıntıkasında Fınlandiya 
kuvvetleri müteaddıt Sovyet mevzi
lerini ele geçirmişlerdir. Diğer taraf
tan Fınlandiya tayyareleri geniş hava 
harekatında bulunmuştur. 

Sovyet karargahları isabetli su- 1 

rette bombardman edılmiştir, 
Kızılordu hava kuvvetlerinin faa· 

liyeti cephe mıntıkasına münhasir kal
mıştır. Tayyare dafi bataryaları allı 

Sovyet tayyaresıni düşürmüştür. 
Londra : 13 (Royter) - Finlan· 

diyanın Londra mümessili. Royter mu 
habirine beyanatta bulunarak, ilk 
gönüllü.er kafilesinin yakında Londra
dan hareket edece~ini bu gönüllü 

( Gerisi üçüncü sahifede } 

Adananın Kazandığı Modern Müessesemiz 

ASKERiHASTAHANE 

••••• 

Dilberler ••kisinde ln9 
hastahanenin mak:t~ddllmekte olan bUyUk 

n en bir cephe 
• Adanalılar pek yakında şehrimi 

Zln en güzel h d . -
rif b~ _ • ava ar bır yerinde za- 1 
cakt uyuk bir hastahaneye kavuşa 1 ....... -.... ~nıı!R'llllll!lll 
scm~d~". Bu moder~ .sıhhat müesse~ ~je]lia(e]3J!Jej 

• ılberler Sekasınde süratle . 
şa edılmckte olan . - ın- . 
hanedir. yenı askerı hasta- Londra: 1:.1 (Royter} - İngiliz 

o- tay~ nrclcri Al mnnynnın batı şima· 
ı· d 

un bu inşaat h ı· 
ınuhar · · · ma a ıne giden 

nrırnız faaliyeti .. d . 
goz en geçırmiş 

Gerisi UçUncu sahifede ) 

ın e uçuşlar .rapmış ve Alman fay· 

yarclerinin ranrruzuna t!;;rraınakla be· 
raber Salimcıı Ustlcrine dönmüşlerdir. 

idare etmekte . . 
ımış 

Sivasta hafif zelzele 
Ankara : 13 [ Hususi muhabiri

mizden J - Aldığım :nalümata göre, 
Sıvasta 18,55 de üç saniye süren ha· 
fif bir zelzele olmuştur. Hasar yok
tur. 

DlkkatDeır 

Şehir su tesisatı 
nezaman tamamlanacak? 

Belediye meclisiniıı geçen içtima· 
larından birinde azadan biri tarafın
dan şehir içme suyu tesisatının ne saf 
hada olduğuna ve ne zaman tamamla 
nacağma dair verilen sual takririne 
riyn .. et makamının verdiği cevabı kı-
saca yazmıştık. Bu izahattan anladı· 
ğımıza göre, bu iş hcnUz fili bir saf 
had" olmadığı gibi ne zaman bitece-
ğine dair bir emare yoktur. Okuyu· 
culnrımızın hatırlarırtda olsa gerektir 
ki, içme suyu tesisatı bundan dört, 
beş sene evvcl bir mUteahhide ihale 
ve muhim bir kısmı da ikmal cdildik
tan sonra B. Yusuf Ziya Özbakanan 
reisliği zamanında belediye tarafımlaı:ı 
feshedilmişti. Aradan onbeş ay gi· 
bi uzun bir zaman· geçtiği halde ta
mamlama işine ne Zaman başlanacağı 
na dair bugUn dahi sarih bir şey bil· 
memekteyiz. 

Riyaset makamının verdiği cevap 
tan öğrendiğimiz yalnızşudur: Beledi-
ye bunun için İmar komisyonuna 
mUracaat etmiş cevap alamayınca 

tekrar yazmış, bir daha yazmış. Ya· 
ni i~ Ank.aradan çıkmıyormuş. Bu 
cihetten belki riyaset makamı haklı
dır. 

Yalnız bizim bildiğimiz bir ka
nun vnrclır ki, bu kanuna göre gerek 
böyle su işleri ve gerekse diğer 
muhim imar işlcrinde imar komisyo
nu bt:lediyelere ancak rehberlik ya· 
par. Belediyeler işlerini mutlaka bıı 
komisyona görd:.ırmeğe mecbur değil. 
!erdir. Nctekim son zamanlarda bir 

çok helediyelcr bu kabil işleri bizzat 
kendileri mUnakasnya çıkarmakta 
ve haşarmaktadırlnr. • 

Accba bizim belediyenin de ayni 
şekilde hareket ederek bu işi hallct
mcsinde bir mahzur mu görUlmekte· 
dir ? 

Aldağlmız malumata göre, tesisat 
malzcmeo:;inin bir kısmı Adanad:ı, biı

kısmı da Mersin gUmrUğUndcdir. Pa
ra da belediyeler bankasında bekle
mehtcdir. 

Dcmt:k olu_yor ki btıtun imkanlar 
lnr hazırdır. Belediyemiz biraz hiro · 
met gösterirse Adana halkının temiz 
suya kavuşması çok zor bir iş olmı· 
yacakhr. 
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AVRUPA MEKTUBU 

Zulüm altında 
ölen genarel 

E ski Avust1Jrya asılzadelerin 
den Baron Von Veysnerin 
ölüm haberlerinden sonra 

bu defa da Muçevi Avusturya ge· 
narellerinden olup Viyanada mah
pus bulunan emil Von Semerin öl· 
müş olduğu haberi veriliyor. 

Bu Musevi general Naziler ta· 
rafından yahudilere tatbik olunan 
müthiş hareketlere karşı şayanı dik 
kat bir cesaretle göstermiş olduğu 

mukavemet münasebetiyle tanınmış 
idi. 1938 ilkbaharında Avusturya· 
nın ileri gelen Yahudileri Viyana 
sokaklarını yıkamağa mecbur edil
dilcleri zaman Gcnaral Von Vomer 
askeri ü11iformasile ortaya çıkmış 

ve ~u vaziyette 5İnirlenen muhafız· 
Jar, kendisini diz çökerek Bristol 
otelinİR önünü yıkamaga mecbur at. 
mişlerdır. 

Bu vaziyet gerek halk üzerinde 
gerekse ecnebi memleketlerde çok 
fena bir tesir yapmış olduğundan 

General Von Somerin hapsine ka. 
rar verilmiştir. 

Sabık general o gündenbeıi Vi· 
yanada mahsus bulunuyordu: 

Bu ölüm haberinden maada 
Belgrattan Londraya bildirildiğine 

göre, Arsıdük Fransuva Ferdinadın 
oğlu Prens Emest Hohrnberg de 
Oaşo kampında ölmüştür. Prens Er 
nest Almanlar Vıyanaya girdikten 
sonra kardeşi Maksimilyen ile bir· 
likte tevkif olunmuş idi, 

Dük Maksimilyen Birleşik Ame 
rika devletlerinin diblomatik bir 

tavassutu neticesinde serbet bırakil 
mış idi. 

Bu vaziyet karşısında Pıens Er· 
nest ile eski General Von Somerin 
de Nazi rejimine kurban gittikleri an 
laşılmıştır - ( Parisuvar) 

Tanm Satış kooperatifler 
maksat ve gayeleri 
Mersinde tetkiklerini bitirerek 

tekrar şehrimize dönen Ticaret Ve
kaleti kontrolörlerinden Bay Şakir 
Bükerman gazetemize çok şayan1 
dıkkat kıymetli beyan;,tta bulun. 
muştur. Yarınki sayımızda neşrede. 
ceğimiz bu yazıda ''Tarım Satış 
Kooperatifı"nin müstahsile temin 
edeceği bütün faydalar etrafılıca 
anlatılmakta ve bu kooperatiflerin 
maksatları, hedefleri izah edilmek
tedir. 

Türk sözü 

fiatlarının Kasaplar et 
-gene artmasını istiyor 

Belediyenin bu müracaata ne cevap 
vereceği hen Üz m a 1 fı mdeğil 

Kasablar Cemiyeti i Jare heye ı 

ti dün Belediyeye müracaat ederek 
fiyatlarında zam yapılmasınını iste. 
mişlerdir· 40 kuruştan 42 kuruşa 
et fiyatının yükseltilmesini başaran 

kasap esnafı şimdi de koyun eti 
için 46 kuruş narh istemekte ve is- l 
rar etmektedir. Bdediyenin bu hu · ı 
susta ittihaı edeceki karar henüz 
malum değildir. 

MAHKEMELERDE 

Tehdit mektubu 

Valimiz iyileşti 

Bir kaç gGndür şiddetlice bir 
gripden rahatsız olarak istirahatta 
bulunan valimiz Faik Ü:,tun, haber 
aldıgımıza göre rahatsızlığı geçir
mişler ve nekahet devresine girmiş 
lerdir. Valimiz bugün yarın vazife
lerine başlıyacaklardır valimize geç 
miş olsun deriz. 

Ercüment Ekrem 

" 
1 Ziraat ~ıı~ 
talebe~ 

f 
Ankara Zıraat 

3
5 

sınıf talebelerinden .. 
11 . guı> 

kafile Pazartesı d·r 
şehrimize gelmişler;,, 

Öğleden sonra .
51 

ora da ki sulama ıesı 
)erdir. 

Dün de Adaoaoıı> 
.. ede 

fabrikalariyle, muz 
lunmuşlar ve akşaıJJ 

1 
çiler birliğinde Adal> ıJI 
Adana ziraati hakkıll 
rüşmelc!rde bulunrtJLI~ 

·ıerı Genç ziraatçı 

Hataya hareket ede 

Türkkuf~ 
~ 

Nazari dersle' 

kız yazan Ş h . . T .. '·"ıı'° e rımız ur" 9 

'
. e~e 

bl·r meydanında f aa ı'j P / 
İki seneye mahkum oldu 

Eczacı Ahmet Rıza lçsenin öl
dürüldüğü sıralarda bazı kimselerin 
Zeng nlerimizden bir kısmına tehdit 
mektupları yazarak para istedikleri 
ni ve istenilen paraların tarıf edilen 
yerlere bırakılmasını aksi takdirde 
öldürüleceklerini kayt ettiklerini daha 
evvelce yazmıştık. Bu meyanda Ce. 
mile Kızıltoğ ile Nazmiye bflasın İş 
Bankası müdürü Hamit Be yhun'uo 
evineattıkları tehdit mektupları en 
enteresan olanıydı: 

El yazılarınm h hl ili için verilen 
raporlarından mektupların Nazmiye 
Oflas tarafından yazıldığı anlaşıl 
mış ve amme şahiltlerinin ifadele. 
ri de bunu teyit etmiştir. 

Suçu sabit görülen Nazmiye Of· 
Jas ikinci asliye ceza mahkemesin· 
de yapılan son duruşmasını mütea
kip 2 sene hapse mahküm tdilmis. 
Cemile Kızıltuğ,un mahkumiyetine 
kafi hiç bir delil görülmediğinden 
beratine karar verilmiştir. 

Nazmiye Oflas :J32 :foğumlu· 
dur. Karar kabili temyizdir, 

Halk evimizde 
konf crans vermek Üzere 

şehrimize geliyor 

h- 1 . . ı a 
ı mu::ıyene erının 

bi_vle şimdilik ancak 
febe derslere başla 

" men Cemal Uygun 
Cumhuriyet Halk Partisi Cenel vesi almış dört Ad' 

Sekreterliginin bu yıl hazırlanlığı belere yerde muvaı: 
konfranslara başlanmıştır. A-fana termeğe ve TürkkL11~ 
Halkevinde ilk veri'ecek konfrans nazarı kısımların iı• 
( l urizm ve Şehircilik ) mevzuun· !ardır. ~ le 
da siyasal bilgiler mektebi profösör Yeni talebe kaY 
!erinden ve çok de~erli romancı ve yenelerin ikmaline Dl 
muharrirlerimizJen Ercümet Ek tedir. 
rem Talu tarafından bu ayın 22 ı 1l A 
sinde verilecektir. J Doktor IVJ 

Yazılarını büyük zevkle olduğunuz ı ~ 
Ercümen Ekrem Talu ayni zamanda I .... okmanıo 
ço:C alaka ile dinlf'nilen tanınmış bir 
kon frnncımızdır. 

Adanamızı çok alakadar eden 
bir mevzu üzerinde kendisini dinle
mek her halde çok istifadeli ola· 
caktır. 

Hara Veterinerliği 
fstaobul Beyoğlu Veterineri Bay 

Rıdvan Belli Çukurova harasında 
çalışmak üzere Ceyhan Veterinerliği

ne tayin edilmiştir. 

tir. ... ~· 
Mevzu'un aldıı' 

ve doktor Muı• bil~ 
nınmış ihtisas ~ele' 
kalabalık bir dıı> 

Majiuonun bedeli 
, yacaktır. ,~t 

se 
Korferans ~· 

1 •. aoı riş kartına uz 

Majioo haltının inşa tarihi hak. 
kında evvelce okuyucularımıza mallı· 
mat vermiştik. Fakat Majino neye 
mal olmuştur. Bu ciheti yazmamış· 
tık. 

Bugünlerde Türk gazeteciler.inin 
Majıno hattında tetkiklerde bulundu· 
ğ'unu Paris radyoları bildırmektedır. 

Bu sebeple, hattın inşa masrafı 
üzerinde malümat vermeyi fayd'11ı 
buluyoruz . · 

,- OONUN MEVZUU 

Türk matbuat heyeti reisinin de
di~i gıbı. Majino hakikaten muttefik
lerin zafer fabrikası olacaktır . 

Bugün Majino hallındakı asker
leri kendilerinı korumak derdinden 
uz.ak olarak yalnız duşmanlara taar
ruz etmekle meşguldur. Majino hat· 

tının inşasında on yedi milyon met
re dikenlı tel, müstahkem me,.-zilerin 
takviyesine sarf olunmuş, aynca be· 
ton tesisatı için de 2,500,000 metre 
mikabı çimento kullanılmıştır . Bu 
muanam müdafaa hattının inşasına 

sarfolunan para yüz milyar frank 
( bizim paramızla 2,000,000,000 lira) 
tutmaktadır. 

*** 
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Ayni gece Je ıc' 

b·r cı 
tarafın dan 1 
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1 erburan h" . 
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c 1 muntaı ıışıı '1b etmektedir. aman de-

ıe ( 936 da Bosb· . 
gt' pılan araştır mal ırın mıntıkasında 
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Türksözü 

Çinliler 16 Japon 
fırkasını kovalıyor 

Japonlar mühim zayiat verdi 
Şanghay: 13 (Rady(I) - A"rupa 1 

harbı devam ederken, diğer taraf· 
da~da uzak şaık haı bi iyice alevlen
miştir. 

alman kıtatı arasında 

çıkan karışıklık 

Londra: 13 (Roytet) - Ren 

h . havalisinde ki Alman ordu. ne rı 

dan bir kısı'll kuvvetlerin galiç· 
sun k . .. . 

Sevkcdilmesi hare etı uzerıne yaya . 

Dr. 
hala 
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Kladyüs 
Romada 

-

Roma : 13 (Stefarıi) - Harbin 
başındanberi ltalyada taaliyette bu 
lunan mübayaa komisyonları bir 
kaç gün için faaliyetleıine nihayet 
vermiştir. 

Almanya iktisad nezareti mümGs 
sili doktor Kladyüs Romadaki ika
metin bir hafta kadar tcmdid et
miştir doktor Kladyüsün yaptığı te 
maslar hakkınd, siyasi mahafilde 
hiç bir şey söylenmemektedir. 

Cephelerden Vf!rilen haberlerin 
şayanı dıkkat rnııhiyetdedir. dün 
gıce ve bu sabah gelen malumata 
göre, Çin kuvvetleri Kıvankf>i böl
gesinde evvelce kaybettikleri bütün 
şehir, kasaba ve köyleri istirdat et
mişler Vt! buralarda birleşen Japon 
kuvvetlerini büyük ;_ayiatla ricale 
mecbur etmişlerdir. 

Bu haberler arasında en mühim 
olan nokta şudur: Çinlilerin bu sa· 
hah muhtelif cephelerde tahaşşüd 
etmış 16 Japon fırkasını feci bir şe· 
kilde hezımete iikratmasıl 

aıman kuvvetleri aı acında bazı ky:~ lsveç kadınlarının mitingi 
rışıklıklar olmuştur. 5evkiyatı 

Çin kuvvetleri, ayni zamanda 
Japunlar için çok mühim bir muva. 
S<ıla hattı olan Viti - Tang ile Şan
ki Yolunu ellerine geçirmişlerdir, 

Çin kuvvetleri bütün cepheler de 
ta~aıniyle hakim bir va1iyete geç
mış bulunmaktadırlar. 

pan askeri tirenlerin birisinde de 
yangın çıkmiştır. 

Alman _ Sovyet aleyhtarı 
yeni bir teklif 

Vaşington: 13 (Radyo) - A~e 
rikan ayan azasıodan Mister Nevıl, 

bir teklif yaparak, Rusya ve P:lma~ 
yaya tayyareler için konan manev~. 

ambargonun, daha ileri gidilerek bu 
·ı· · keza bunun tün eşyaya teşmı ını ve . 

Londra : 13 ( Royter ) - lsveç 
kadın cemiyetleri deniı: harbinie 
kullanılan gayri insani şekilleri pro
testo için bir miting yaprnrşlaa -
dır. 

adananın kazandığı mo
dern müessemiz 
askeri hastahane 

( Birinci snhifedcn nrtan ) Firılandiya mukavemeti 
bir türlü kırılamıyor eP' ndc bin metre dan.ın. ~errnis kö 

1 crınlığınd . ( b· ) ş" •çı mıştır. c bır ku uırinc.i snbifeden ıırtnn 
,~ K 

Japonya için de tatbikini istemış· 

tir. 

Letonya - İngiliz ticareti 

ve çok eyi intibalar edinmiştir. lkiyüz 
otuz bin liraya mal olan bu müesse
semiz Ağustosta tamamen bitirilmiş ve 

uyuda cüz•· 
J; ıc ve bilh ı Petrol birikintile 

rr>' .et assa rnühi . 
d' lln gazına r asu rn rnıktarda 

rrı P trola antnışsa da rnu" 
tcsadhf • 

u olunarnamış. 
Fakat, Yapıl 

\c pet~o.I saha::.~et~ikata. nazaran 
fıO te kılatının a rzcttıği top-
~ , K b Ynına ...,. 

1 
.. 

er uran h ·••a ı11: b I 
udi . avalisindc u u 

. o )'etı kanaatine Pctralun 
t~ı~1 .• ı.hctle burada ik· ;arılrnış oldu 
IY' .J ll)'c'lirı b ıncı b· o" e aşlanrnıştır ır Sondaj 

ıflJe ..ı Kerbend kö"'" d · 
.tıP' k ,un e d 

oıır • ·tadır. Her iki e sondaj ya. 
''' 1 sond . . oıv nu ıendiı rimiz ll aıı ıdare e 

~ ~ Bay Kemal L ~ Cevad E 
' rlf t ıic muhi o rnan yakın 
"' nııd Cd' m Petrol rastlar.,"ca-·ı..iS 1Yorlar. • bır~ 

cı d 
ı' 

b'5 j 

f ,,,I~ lı Ce f 
" 1c "rıa d 

1 
1tns~ı td a arn olarak tonın 

11t' ı n C ·ı · . 
1-11'" " Çrtı<'kt n 2 rııı ısrnınde biri 
r. ~oP aya rnahkum edil· e 

kafılesinin hepsinin lngiliz olmadığı
nı, içlerinde Finlandiyayı seven diğer 
rnillatlere mensup birçok gönüllüler 
bulunduğunu söylemiş ve Fınlandiya-
nın, kim olursa olsun Fin cephesinde 
çalışmak ıçin müracaat edenleri mem 
nuniyetle kabul edeceğini ilave el· 
miştir 

Londra: l:J (Roytcr) - Söylen· 
diğine göre Mıınncrhnyın bııttınn ya
pılan taıırruzu bizzııt Mnrcşııl Voro 
şilof idare etmektedir. Kızılordunun 
harp hnşlnngıcındnnbcri 30,000 z.:ıyint 
vcrdit;-i muhnkkaktır. 

lskandinav ticaret re 'si 

Londra : 13 (Royter) - Skan· 
dinavya ticaret dairesi reisi bugün 
tayyare ile Londradan Norveçe git 
miştir. 

-
- MAARiF iŞLERiMiZ 

Londra : 13 ( Royter ) - Le 

tonya hükumeti yakında lngilt~reye 
bir ticaret heyeti göndeıecektır . 

Bu haber lngilteıede iyi karşı
lanmıştır. Ayni zamauda Letonya 

hükumetinin bu kararı çok cesurane 
olarak telakki edilmektedir . 

Bir Bulgar - Yugoslav 
protokolu imzalandı 

Sofya : 13 ( Radyo ) - Bulga
ristanla Yugoslavya arasındaki ti 
caret ve baytarlık muohedelerine 
zeyl olarak bugün iki memleket 
mümessilleri arasında iki protokol 
imza edilmiştir . 

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

ilk oku lardaki yazı şekli 
ilk Okullarda dort yıldanberi tatbik edilmcğe başlanan yeni yaıı Şt'klının orta k il d ·ı· 

b o u ara a teşmı ı hususunda Maarıf Vek lliğı tetkıklere a lamı tır. 

b fık Okullarda talebeye oğretilen yazının talebe orta okula devama şladığı zaman ÔK- t 1 F 
d ki . ' ıs•e men er n ransız kalıgrnfısınc uygun ydzıya çevir· erı ve bu sur ti d h 
daimi~ 1 k c e yan a "a det tesisine ımkan göıulmcdığı tcsbıt e. ',J il d~rlar tarafından vekalete } .ızılmıştı, 
ti at m ek.ıletıln ~ aptıgı tetkıkler neticesınde ılk tedrisat ya11<>ının orta ted. e e e Nırıe de tcş ·ı 

1 orta okuıd d nıı 1 ve ta eb~nin ilk okuldn başlar'ığı y:ızıya 
a u devamına karar verilmiştir. 

EylGlun ilk haftalarında faaliyete geç
miş bulunacaktır. Yeni hastahanemiz 
200 yataklıdır. içinde rontken tesisatı 
ecz.a dairesi, bol ışıklı yatak odaları 

vardır. Üç kat üzerine kurulmakta 
olan bu büyük binanın bir de geniş 
sığınağı mevcut olacaktır. 

Asansör tesisab ile diğer bütün 
konforu havi olacak bu hastahane-
mizden şehre kadar da güzel, ağaçlı 
bir yol yapılacaktır. Hastah~nenin .. et: 
rafında renkli şark nebatlarıyle, suslu 
park halinde geniş bir lıahçed~ v.Ü· 
cude getirilecektir. Hastahenenın bır
de garajı olacaktık. 

Kısa bir zaman evvel inşasına 
başlanan askeri hastahanemizin mü-
him bir kısmı bitmiştir. Bodrum kalı 
kapu ve pencereleri takılmış, ve keza 
bu katın sıvalarıda temamlanmak üze· 
redir. lkinci katında ana kısmı bit
miştır. Bu günlerde üçüncü kata baş
lanacaktır. 

Bu yeni hastahanenin her kısmın· 
da sıcak ve soğuk su tesisatı da bu
lunacaktır. 

inşaata hararetle devam olunmak
tadır. 

' 
fjalmasana yardım ediniz 1 

~ 



Sahife 4 Türksözü --
Hataya isl(an 

edilen yurdtaşlar 

Türk - İngiliz yardım komitesi mümessili Deeds'in 

Hataylılar Örnek bir şef
kat gösterdiler 

Bugünkü Türkiye dünkilcJ~ 
asla benzememekte 

Hataylılar felaketzedele'e yar 

dım müsabakasında en yüksek nu· 

marayi almış ve gösterdikleri alaka 
bütün takdirlerin fevkine çıkmıştır. 

Z elzele mıntıkalarında yaptıit ' 
tetkik seyahatınden avdet e· .------------

Yirmi beş 

bugUnkU 

yıl evvel 

Türktyede 12 
Sayın halkın nakden yapdığı 

yardım yekunu elli bin liraya yak· 

laşdığı gibi ayni yardım miktarı da 

büyük bir yekuna baliğ olmakta 

ve yardım işi her iki şekilde de 

hararetle devam eylemektedir. 

den Türk - lngiliz Yardım komitesi 
mümesili Sır Wyndham Deeds 
memleketimizi seven Türkçeyi iyi hı· 
len bir dostumuzdur. Sir wyndham 
Deeds bu Akşam Ankara radyosun

şey kalmıştır: TUrkılerin 

Felaketzede Vatandaşları iskan 

hususunda izhar olunan şefkat ve 

sevgi ise bilhassa kayde şayandır. 

Zengin, fakir her ailr kendisine ve· 

rilen misafıri bü) ük bir memnuni

yetle kabul etmekde ve bir kardeş 
sıcaklığı ile bağrına basmaktadır. 
Acılarına içdt>n ve tamamiyle işti 

rak ettikleri bu sevgili misafir !erine 
yalnız sofraları başında yn ver· 

mekle kalmamakta, kendilerinde 

olmadığı halde onlar için soba teda 

rik etmekde, gey~irmektedir. Bu 

ailelerden birçoğu felaketzedeler 

hesabına kendilerine alakadar nıa 
k?matca verilmek istenen parayı 

almamış ve her türlü ihtiyaçlarını 
keselerinden temin ederek alma· 

makda devam etmişlerdir. 

Onun için değilmidir ki, Er 

zincandan gelen üçbin kazazade 

vatandaş daha geldikleri gün ken· 

dilerini bekliyen bu • ıcak yuvalar· 

da yerleşmiş, Hükumet ve halkın 
gösterdiği derin ve candan alaka 
ile bütün acılarır.ı unutmuşlardır. 

Felaket kurbanlarından birço· 

ğu ile görüştüm. Hatayda kendi!,... 

rini karşılayan şefkat ve sevgiden 

fevkelade mütehassıs olan bu yurd · 

daşlar, ölçüsüz dcnectk mahiyette 

ve bu nisbette bir alaka görmeği 

tahmin etmediklerini gizlemiyorlar. 

F daketzedeleı in huzur ve isti· 

rahatlarını temin hususunda Vila· 

yetce gösterilen alaka hassaten zik· 

re şayestedir. Değerli Hatay Va· 

lisi, güzide idareci Bay Şükrü Sök· 

mensüer bizzat ve mütemadi suret. 

te alakadar olduğu ve bu işide bü· 

yük bir muvaffakiyetle sona erdir

miştir. iki binden fazla vatandan· 

daş müstakilen iskan edil miş ve 

Hataylılar nezdinde misafir bulunan 

digerlerinin iskanı hususunda da 

cıbedcn bütün tedbirler alınmıştır. 
A. E. T. 

Çocuk Esirgeme kuru

mun dan: 

ea saat 10 da Türkçe olarak bir kon·------------

ferans vereı:ek \'e zelzele hakkındaki 
intibalarını anlatacaktır. 

Sir il yndham Deeds. Türkiye ve 
Türk inkılabı hakkındaki intibalarını · 

da kendisini zıyarec eden bir muhar
rir!mize şöyle ifade etmiştir: 

" - 25 Sene evvel memleketi
nizde 5 sene devlet hizmeti yapmış 

ve o zamandanberi yurdunuzu gör
memiş olan birisi sıfatıyle bu müd
det zaı fında yapılan inkılap ve terak
kiya lın dereceiini ve ehemmiyetini 
mukayese etmek salahiyet ve mevki
ini haiz olduğumu zannederim. 

En ziyade nazarıdikkatimi celbe
den tebeddülat ve terakkiyatın bazı
larını kısaca arzedeyim : 

Bundan 25 sene evvel Bağdad'a 
va:dfeten gitmek üzere Samsun'a 

çıkmıştım. Çıkar çıkmaz ilk işimiz 
Bağdad'a kadar 3 ay sürecek seya 
hat için bir çoğunuzca malüm olan 
yaylı arabamın hazırlanmasını istedim. 
Bu maksat için kiralanan yaylı maat
teessüf ilk gün devrilerek oku kırıl· 

dı ve arabayı değ"iştirmek mecb~ri.ye· 
ti hasıl oldu. Maamafi seyah&tımızı 

tamamlamak için bazı } erlerde de at 
üzerinde gitmeğe mecbur idik. 

Bir kaç gün evvt-1 Erz;ncan'a 
gitmek için her türlü konforu haiz 
bir servis vgonu içinde hemen hiç 
bir arıza ve teahhüre uğraınıyarak 

tahminen (3000) kilometrelik bir se
yahati yaı.ımam ne kadar büyülr fark 
olduğunu gösterdi. 

Eskı rnmanlarda Samsun'a çık· 
lıktan sonra seyahatimize devam et· 
mek ve eşkiyadan korunmak için 
müsellah bir jandarma müfrezesinin 
refakati mecburi idi. Böyle olmakla 
beraber seyahatimizde bir iki eşkiya 
çetesiyle müsademe vuku bulmuştu. 
Bugün ise her tarafta asayişin pek 
mükemmel olduğunu v e herkesin 
serbestçe bir yerden bir yere seya• 
hat edebileceğ'ini bir taarruza maruz 
kalmıyac;.ğını gördüm. Vaktiyle jan-

darma müfettişi olarak çalışmaklı~ım 
hasebiyle halen jandarma mesleğinde 
çalışan zabıtan ve efrattaki ciddiyet, 
mükemmeliyeti ve zabtı rabtı göre· 
rek mütehassis ve hayran oldum. 

Eskiden jandarma zabitan ve 
efradı maaşlarını muntazaman alama
maları teamülden idi. Tabiatiyle ma· 
aşını muntazamau alamıyan bir asayiş 
kuvvetinden intizam ve cıddiyet bek
lemek abesti. 

salgın hastalıklaı ın hemen hemen 
mevcut olmadığına ve sıhhati umu
ıniyeyi tehdit edecek salgın ve bu· 
lrışık bir hastalık mevcut olmadığına 
şahit oldum. Çünkü devlet sıhhiyecili 
ği köylü ve halk ile meşgul olmaz 
ve lazım gelen korunma çarelerin<" 
tevessül eımndi. 

O devirde halkın bir kı!>ml ba
husus köy halkı cahıl, bi!gisi:r: ummi 
ahvali adiye ve siyasiye hakkında ka 
tiycn bir malümat ve düşünceleri yoktu 
mektep namile ba71 yerlerde binalara 
da tesadüf edilmekte idiyse de ha· 
kikatta bir mektep deği[di. Çocuk
ların en çok okudukları körükörüne 
kuran ezberlemekti. Bugün ise mo· 
dern şekilde a.;ılan mekteplerde ye· 
ni harf inkilabı sayesınde okuyan 

}azan sayısı ümdimini fevkinde ço
ğalmıştır. 

G eçenlerde Ankara civarında bir 
köy yatı ilk mektebini gördüm 

ltiıaf edeyim l i bu mektepteki tcd· 
risat ve ıntizam muasırı olan garp 
memleketlerindeki mekıeplerin aya· 
rındadır. 

sıhhi teşkilat ve çalışmanız çok 
proramlı ve zamanın icabatına uy· 
gundur. En küçük bir kazada bile 
doktor ve dispanser bulunması. bu
laşık hastalıklara karşı her vakit U· 

yanık bulıırıması, devlet sıhhiyeciliğin 
hariçten gelecek ve dahilden çıkacak 
bulaşık ve salgın hastalıklara karşı 

tedbir alması rejlimin bıışlıca muvaf· 
fakiyetlerinden biridir. 

~osyal ve kültürel sahada ebedi 
şef Atatürkün en büyük mHvaffaki· 
yellerinden birisi de memleketin her 
tarafına dağılmış ve yayılmış olan 
bahusus herkesin fahri olarak çalış
tıkları halkevleridir. Bir ingililiz için 
fahri çalışmanın çok ehemmiyeti var 
dır. Bu evlerin her sahada oynadık
ları rol pek müessir pek mühim ol· 
duğuna kanaat kesbettim: 

Maamafih memleketinizde evvelki 
seyahatimle bügünkü seyahatim ara· 
sında değişmiyen bir şey varsa oda 
Türklerin meşhur misafirperverliğidir. 
Yalnız diyebilirim ki otel ve yatacak 
bir yer olmadığı zamanlaıdaki bu 
mısafirperverliğin kıymeti Lirkat daha 
yükseklin. 

Bu mühim inkilaplarınız m~yanın
da kadınların sosyal hayattaki deği· 
şiklik ve muvaffakiyetlerinden balı· 
setmemek haksızlık olur, zannederim 

Çocuk Esirgerne Kurumu Sey 
han genel kongresi 29 şubat 1940 
Perşembe günü saat lS de Ticaret 

Odası salonunda akdedileceğ inden 

!kurum azalarının mezkur gün ve sa· 1 
ale yapılacak toplantıya gelmeleri 
rica ve ilan olunur. 

O devirde de seyahatimız esna
sında uğradığlmız yerlerde şimdiki 

ki gibi temiz ve muntaıam oteller 
yerine arabacılarla bir arada yatmak 
mecburiyetinde kaldığımız gayri sıhhi 
ve 'pis hanlarda ve yahut hükümet 
konagının bir odasında hazan da bir 
ahııın köşesinde bunlar da olmadığı 
takdirde yaylı arabanın içinde yatma 
ğ'a mecbur kalırdık. 

Her uğradımız kasaba ve köyde 
kolera, tifo, çiçek ve emsali hastalık 
lar mevcuttu. Halen bu müthiş ve 

Eski zamanlarda kadını kadın 
olmaktan ziyade çarşafla kapalı bir 
heykel gibi görüyorduk· Bugün ise 
e\·lerde kapalı kadın yerine hususi 
ve umumi hayatta, devlet işlerinde 

hastanelerde bir çok serbest meslek 
sahasında diğer memleketlerde oldu· 
ğu gibi müsavi şerait altında çalış· 
makta oldukları malumdur. 

Memleketinizde münteşir gazele· 
lcrın bir çoğunu okudum. Ga· 

11332 zetelcrinizin neşriyat ve mündereca-

1 ·ı · fllşl tının biı kısım ngı ız 

üstün olduğuna kanii~dS 
rejımın menfaatini hale 1' 
yazılardan maada bir ç~etıl 
serbestçe münakaşa ed ıef 

~er• hükümetçe matbuata "., I_ 
bestiden halıhazırda b1 

11 
ketlerin mahrum olduğ'tl11 

lirim. t• 
Gazetelerde matbtl8 t• 

yan, hissiyatı rencide ve 1 
cek yazıları göremiyortJfll~c 
buatı halkın hissiyatını re 
ten ziya de bilakis irşat 
olduğu aşikardlr. ~ 

-ıı•~ Memleketinizde rntJ s 

ıı. 

ı -ı 

13, 

18 

18 

18 

19. 

lalarının çoğalması ve 
1 

kasaba ve k ö~ )erde yerı~~ 
jjw 

tın artmakta olması, ıı 
15

1 

rinin inşası velhasıl saYıcif 
o'mıyan bir çok muvaffak 
kilaklarınızdan bahsetıne 

19, 
20 

20 
J 

tim müsait değildir. 'tP 

Ciddiyetle itiraf edefl -
ne evvel tanımış oJdoğıl 1 

k t '"k' nin f rı~aı ve p~ı o . oı• ·r~ 
kadar büyük değişıklı 11 

zamanda muvaffakiyetle 1', 
na bir türlü inanamıyac11

11 
Şimdiye kadar yaP1~': 

lan inkılapların kuvvet1'ıer' 
mış olan Atatürk'ün sı"' ~ 
raktığı eserleri halen b~.,I 
nan Milıl Şef lsm~t 1rı0 

sek kudret ve dehkSI 
rin dire~ lifleri altında 
)erini başa racağın11a 

0 
memleketinizden ayniıY 

ıJ 

Beraet ede" ı1t 
kişilik ' 

""' 11' Mardine bağlı S• j4' (ff . 

Zihni köyünden S• b..,,ı 
v Talat köyünden ~:ıııe~ae' Gşt 
çeni mavzerle ötdtı et ti 

' Süleyman oğlu Ah'°eıeri İl 
arkadaşının mahkeJl1 iJI 

eıiP ağır ceza mahkern 

mekte idi. . . ib,,i~ ~ 
Derebeylığı ı Jlıİ 

Osmanki ve MahrP:Llı,ıs 
rup arasınca vuk.u ıer ti' 
de maktüllekio kırP .. .,d 
d - ··ıd-,.,.. e bu (llLl· .• ı , .J uru u5 u v .. ,.,. ~,· 
ntlerin iştirak ettıt' ti.,e 
d .. 1 . "o ber• an cum csını 

miştir. 
e J> b 

D .. ıeltrı' it tt 
u ... ~ dö, t•'"' ' 

1 1 / 2· / 94o ,~ ~ -
ift büyük teneke r.J 

ç il kortlf " 
Mersinde 58 r&Jf 
yanlışlıkla 880 _kıJ 

. o·· ltirıı· mişhr. uze 
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Roma oyanın 
.koruyan ikinei 

hudutlarını 
bir Majino: 

'' KAROL HATTI 
'' 

ARA RADYOSU 

ç~~Ş4 l P9'84_ 14-2-940 12 30 
Pro r 

g aın, \'e Memleket Saaı 
Ayarı 1 

Karol hattı istihkamlarında gezen bir t-'ransız 
gazetecisinin çok şayanı dikkat intibaları 
Romanyanın garp hudutlarında 

bu mevsimde müthiş bir kış hüküm 
sürmektedir. Huduttan geçerken in· 
san, önünden hörgıiçleri karla Ör· 
tülmüş namütenahi bir kervan geç· 
tiğini zannediyor. Biraz çıkıntı teş· 
kil ederı toprak kümelerinden maa· 
da hiç bir iz müstahke:n bir mev 
kide bulunduğumuzu meydana koy
muyor. Yaklaşınca çukurlarda koyun 
derisinden kukulatalar giymiş nö
betçi askerleri 

rünmiyen setredilmiş kuleler, diğer 
tabirle yuvalardır. Fakar tehlike işa 
reti gelir gelmez müstahkem kule 
ferin bu muvaKkat elbiseleri derhal 
atılıyor ve altından mazğallar mıoy· 
dana çıkıyor. 
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dorıerek . hekunlere, asistanla -s· . 

ıa: rıi • 
....... Af b tırı batırrnıyorıunuz? 

"'>'urun biz deli deA.·ı· &• ız. 

Beton oı rmeden inşa edilmiş ola,. 
bu L-ufelerin her biri arazi şeraitine 
uygun olarak yapılmış. Bun!arın 
arasında bataklıklar içine iPşa edil
miş olanları hile var. Fakat her biri 

görüyoruz. 
Kumandan 

farını görün
ce yol veri 

,--p-G-8a_z_e~!.~·::S-m--~h-a_!_i~-i ---:. 
en aşağı on 

metre kadar 
toprağın içine 

gömülüyor ve 
bütün kuleler yorlar. Ônümüzd~ betondan kalın 

ve kuvvetli bir mania yükseliyor. 
Bunun bir köşesinde ancak bir kam 
Yon geçecek kadar bir açıklık var. 
Buna bu mıntıkada " mecburi yol ,, 
diyorlar. Duşman kıtaları ancak bu 
kapıdan geçebilir, Fakat motorlu 
kıtat der hal çelik ve betondan ya 
pılmış manialara çarpmağa mah· 
kumdur. 

Bu kapı tehlike karşısında oto
nıatik olarak kapanmakta ve tehlike 
İşareti bütün müstahkem hudut bo· 
yunca yayılmaktadır. 

lstihkamlara gelince, b;raz ev
velki şaşkın ık zail oluyor. Vaziyet 
anlaşılıyor. Karşımızda telörgü mın
tıkaları. zırhlı tesisatı, tankları dur· 
durmak için temelleri betondan olan 
çelik maniler, yüksek çelik ve be
ton kuleler göze çarpıyor. Otoma· 
bilimiz bu kadar mani içinde ve dar 
)nida bin bir ihtiyatla ilerliyor, 

Bu hattın en mühim kısmı top· 
rak seviyesile bir görünen hayır. gö· 

yeraltından birbirlerine İrtibat temin 
ediyorlar. Burası adeta bir yeraltı şeh 

rı . 

Kuleler (yuvalar) on metre ka· 
lınlığında ve asgari on metre derin· 
likte • Rehberimiz ne: kadar kuvvet 
Ji olursa olsun hiç bir bombanın bu 

kuleye tesir edemiyeceğini bildiriyor. 

Duşmanın herhangi bir silahla bun
Jara taarruz etmesine imkan yok-
tur. Buna mukabil kulelerden her 
kaibrede silahlarla ve en seri ve tc 
sirli vasıtalarla duşmana mukabele 
edilmesi mümkündür. 

Kuleler yeraltından yekdiğerle· 
riyle irtibat temin etmekte ve çap· 
raz atışlat)a duşman üzerinde yüz 

de doksan tesir temin olunmakta
dır. Bu ateş yağmuru altında duş 
manın kurtulmasına imkan yoktur. 

Bundan maada bir telefon şebekesi 
ve ses yükseltme tesisatı mevcuttur. 

Bu şekilde emirlerin derhal yayılması 
( Gerisi alt.ıncı sahifede ) 

DUVDUKLARIMIZ 

Bernar Şav'ın 
harp nükteleri 

lngilizlerin meşhur muharrirlerinden Bernar Şov'ın son bir kaç ay zar· 
f ında söy !ediği nük leler bütün 1 ngHtereyi dolaşmaktadır. Fevk alid 

0 

zeki f 
olan İngiliz muharririn bu nüktelerinden bir kaçı ki d' 1 .ı 

nı aynen na e ıyoruzq , 
• 1938 senesinde V estort akliye haııtanesinde H ti ı d- - lt-

mış yedi kişi vardı. Bugün ise yalnızca yirmi iki tane vardır. . ı er o mayı uşunen a -

• Hadiselere tekabül eden bir tek Alman neşri t ' d S t 
• )a ı ~var ır: aa ayarı. Hitlerle Stalin arasındaki fark nedir diye mi so ? • a· ~ bıyıkı digerininkinden kısadır. ruyorsunuz ~ ırının 

• Bugünkü harp bCltün memleketlerin yavaş yavat:t 1.ıı •• h ı ·ı ·ı k ı · · y 1Y1aııno at arı e çev· rı me te o du~nu ısbat edıyor. Bir harp halinde aske ı h. 

1 

. 
· r er ıç yer erınctcn kıpırdamadan, posta ile tahkir mektupları göndereceklerdir. 

• Harbe môni olmak için bir tek çare biliyorum B d Al 
kcrf kumaş imalınden menetmektir. Ünıforma y ıpma.k u

1 

•• ak mınybayı as . 
çın umaş uluna. mayınca Göring başta olmak üzere Alman erkanıha b' · · t'f 

tir. r ıyesı ıs ı a edecek-

ASKERLiK BAHiSLERi 

------------------
Sovyet'Jerin 

tabiye sistemi 
Son gelen journaı ga7.e· 
fesinde General Duval 
Flnlandlyada· Rus ordu
dusu tarafından rakip 
edllen tabiye sistemi 
hakkında dikkate deOer 
bir yazı yazmıştır. Ge
neral bu yazısında Rus 
lar1n Karall berzahlnda 
Mannerhaym hatlarma 
hUcum ederren asker
lik bakımından 1918 ta: 
blyeslnln fevkine çıka
madıklarım hatta oza
mantd tabiye sistemini 
tamamlle tatbik edeme
diklerlnl izah ediyor ve 
Rus erk3nıharblyeslnln 
tankların, lapların va as 
kerlerin bir mınhkaya 
toplanmaslyla dU,man 
mevkilerinin ••Gal ve 
ıskat edıllverecejlnl san 
dıklarını yazdıktan sanra 

R uslar 1915 rna)ıs başlan 
gıcınCia askerlik bakımın 
dan bulunduğumuz nokti.-

ya kadar çıkmamışlardır biz o va· 
kitler halledilecek meselenin düşman 
ateşi altına düşmeden son iki yüz 
metreyi aşabilmekten ibaret olduğu 
nu anlamıştık diyor. 

Hücumdan evvel tel örgüleri ve 
saire giui maniaların mitralyöz yu
valarının her şeyden evvel top ate· 
şiyle tahribi yapılacak iştir. 

Mevzilere hücum dundan sonra 
gelir. 

1918 de tanklar bu vazifenin 
ifasını kolaylaştıracak kadar teka
mül etmemişlt:rdi bugün vaziyet de 
ğişmiştir. Yalınız tankların topçunun 
ve piyadenin sıkı elbirliği şarttır. 

Bu temin edilmtzst: harekette 
muvaffakiyet ihtimalleri çok azalır 
belki ilk hatlar İşgal edilebilir hal
buki kati muvaffakiyet ilk hatların 
işgali değildir. ilk hatta başhyan 
hareketin sonuna kadar devamında 
dır. 

Ruslar FioJandiya hareketinin 
başlangıcında birçok ğüçlükler ile 
karşılaşmıştır. Halbuki Alman tabi 
yesi ilk müvaffakiyetlcri temadi et· 
tirecek vasıtaları bulunduğu iddia
sındadır. 

iki memleket tabiyesi arasında
ki bu derin fark yüzünden Ruslann 
Alman sevk ve idaresi altında dahi 
düımın hatlarım yarabilmeleri im: 
kanı azdır. Ruslar 25 sene evvelkı 
tabiye sistemini kullanıyor. Alman 
tar yarının metodlarına hakim oldu
tunu söylüyorlar. 

Bu gece nöbetçi eczane 
y enicami civarında 

T oros eczahanesidir 
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Sahife 6 Türk sözü 

Karol hattı 

( Beşinci sahifeden artan ) 

Pamuk ve koza 
KiLO F.ATI 

CiNSi --
En az E.n çok 1 

mümkün olmaktadır. 
Bu yeraltı istihkamla;ında yer 

:ılmış askerler hususi talim ve ter
biye görmüş ef rattan s!çilmekte· 

K. s. K. s 
- 10.~5 

- -Kozn 00 - --- 00 --- -50 Ma. pcırlağı -Ma. temizi 00 46 
-Koza parlağı 44,50 
-Kapı-malı-

_5_0 ____ ----
--Klevland 58 

~vlant çi. 4,oo--,-- -
Yapağı 

He yaz 
1 Si vah -çıcır 

Yerli yemlikl 3,37 1--,, tohum 
HUBUBAT 

BuğdaL Kıb. , 
_,, yerli 4,68 ı 
Arpa 

dir . 
Burada piyadeler, topçular, ma

kinistler, elektrikciler bulunmakta· 
dır. Karo! hattı hudutlarmrn emni · 
yetini temin etmiş bulunuyor. Hat 
tın beton ve zırhlı olan kısmından 
başka otuz metre derinliğinde mu· 
azzam bir çukur da hududun diğer 
kısımlarını muhafaza altına almış· 

tır. 

ilan 

1 

Fasulya -Yulaf . -Delice 1 -Kuş-yemi 1 

4.50 
( 

o 
Adana askeri Satınalma 1 

komisyonu Reisliğinden: 

ş;;.k --;,usam-;-ı 11 -
Liv~rpol Telgrafları 

13 / 2 I 1940 
Peru ~'"" 

Hazır 8 30 
Vadeli l. 8 06 
Vadeli 111 

-8-06 
Hind hazır 7140 
Nevyork 11 02 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Liret 

ı--Rayişmark 

Frank ( Fransız ) 2 95 
Sterlin (İngiliz ) -5- 21 
Dolat ( Amerika ) 130 1 19 
Frank ( İsviçre) 00 00 -· 

12-2-940 pazartesi günü pa· 
zarlıkla alınacağı ilan edilen 250 
çift nakliye araba koşum takımına 
talip çıkmamıştır. 17 - 2 - 940 
cumartesi günü saat onda pazarlığı 
yapılacağından mezkur günde istek
lilerin 937 lira 50 kuruşluk teminat 
makbuzlarile Adar.a Askeri satın 
alma komisyonuna müracaat etmele· 
rı. 11433 

Müstamel Çinko 

İşe yarar bir şekilde müstamel 
muhtelif boyda oluklu çinko satılık
tır. Arzu edenler arfresi öğrenmek 

üzere Matbaamıza müracaatları. 
11411 9-13 

Muhterem müşterilerimize 
lskenderunda Şark yağları Şirketi Fabrikasının 

Rafine edilmiş ~emsaline üstün 

pamuk yağları ve sabunları geldi 

Uygun fiat iyi ve temiz mal 

Müracaat yeri : Sabri Gül, Borsa civarı No. 12 

Deposu : Abidinpaşa caddesi, Noter sırası. 

11381 9-15 

'--------------------------------------------ııiııılıilııiıioıiııiiiiim----·1 
İnşaat yaptıranların nazarı dikkatine 

iyi pişmiş sağlam tuğla stok halinde mevcuttur. 

Her talepte yarım milyon tuğla teslim edilebilir. 

Hariçten yapılan sipariş kabul edilir ve istenilen yerlere kadar sevki 
temin edilir. 

Müracaat yeri: Karşıyakada Kiremithanedir. 

7 8-9-11-13-15-17-19 11407 

14 

,_ DEANNA DURBIN 
. l(ıı 

1937 de : 3 Moderıo 
Si' 1938 de : 100 Erkeğe 

c.ey 
1939 da: Ne Şeker.'' j,# 
1940 da: ise Filrnlerıo 

. İLi< 
UYANI 

Pek Yakında 

Alsaray Sinemasın 
................................... 

Son Posta Gazete<ıiuin Üç t 
Tefrika etmekde oldugıl ef ALSAt<AYDA 

Görenlerin hayrın olduğu sene· 
nin rakipsiz Ş:ıhc5erler. Ş ıh !s~ri 

ÇAL iNAN 
TAÇ 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
l larika film kazandıgı fevkalade 
ra~het dolayısilc bir kaç gUn daha 

Gö<ıterilecektir. 

Yer bulamayıp dönen Sayın 
Muşterilerimiıe bu fırsattan 

i!ltifadc ederek acele etmeleriai 
ve bu buyuk filmi seyretmelerini 

tavsiye ederiz. 

AYRICA : Rekll SILL Y 
SENFONi 

BgUn 2.30 da 

Çalınan Taç 
Şeyh Ahmet 

Kk.~;rG~ı 

B n ş l ı y o r • · 'ri 
Casu<ıların şayanı f-fı5 ol' 

Entirikalı Mac~ralarile ~ı 
Bu Filmi Butun Hese' 

Meraklılarına Ta\fsi)'~ 
Be• Rold• :ı/ 

( BAY TEKiN ) f;llJJ~ 
Kahramanı Oliınpiyadtar , 

,-BUSTER ~ 
BugUn 2.30 ~e' 

Maskeli BeŞ 

f apu sicil muhafızlığından 
Köyü Cinsi Miktarı hududu 

Küçük - Tarla (9193) M2. Doğusu, batısı, poyraıı 
dikili lbrahim ve Abdurrahrn3~ 

Yukarıda evsafı yazılı tarla deli Ahmed 02-lu MustBf l 

funda iken vcf atiyi e veresesine kaldığından bahisle veresei, 
tescili istenilmektedir. Kaydi bulunamıyan bu tarla haklc1 ıS 
hakkındaki ahkama tevfikan tahkikat yapılmak üzere yerİ11e1111~ 
pazar günü memur gönderileceğinden bu yerle alakası 01' 

1
,lt 

deki vesaikle birlikte ilan tarihindeı itibıren bir h ;ıfta 'ı.ı,i ' 
hafızlığımıza veyahut tahkikat günü yerinde tahkik rrıe 111 

caat ctmelt>ri ilan olunur. 1143 l 

i ı a n . tli~ 
Seyhan PaT.ek üretme çıf 

Müdürlüğünden 
Geçen sene yerli pamuk tohumu 

dikkat na1arına ·ı ~efi 
•. ısı ı 

1939 Yılında Adana merkez kazasında mutese ~,..., 

tohumluğu alan çiftçilerden mukavele ahkamına go'e rfıtld~.,
hine kadar borçlarını aynen ödemiyenlerin bu ay ı:9,,Jı~ 
cine göre tohum borçları tutarı olan parayı ırıal ·ce ~·~ 
yatırmaları icap etmektedir. Alakalı çiftcilcrin raf~111 ıı f 
losu 3 kuruş 3/,5 santimden borçlarını mal sandı ıı f'I 
icabeden muamelenin yapılması zımmında Seyh

9 J 
çiftliği müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. ,....16 

11434 ı4 



• 
1 

Bu 
8,30 da SiNEMA 

Akşam 
James 

Suvare 

Margaret 

Süllavan s t ' . av er ın 

•• Ş A H E S E R 

Büyük il . UNAHKAR 
·ıL Av~lahı Bir A k ~ f • ı 

"'\ ~ ş ın e İs Roma~ı ..... K'ilpleri Heyecanla Saracak Muazzam Bir ~,i m 

EN : Facıa fılmlerinin Büyük Artisti ( PETER LORRE ) 

MELEK 

ç~ Mister Motonun Son Kozu ~ B _______________ __:. _____________ I 
•'} 1.. KA Ugün Gündüz Matinede iki i'ilm birden 

, ~ - N DAVASI 2-Mr. Motonun Son Kozu 
Dif<KAt 

Pek Yakında ... Pek Yakında ... • • • 

GARDEN BAR 
Bü ··k 

YU lVIuvaff akiyetler Kazanan (25) kişilik 
3AHIBININ -

PARls l EN ŞE SE.sı VE KOLIMBIA PLAKLAR! BAŞ OKUYUCUSU ( BA y AN KOÇUK SEMiHA ) 
(p HRIMIZE YENi GELEN MANYEl iZOR (ESRASENGIZ ADAM) NAMILE MAARUF FROFÔSÔR ANGALI -

) ŞBYANI HAYRET 1 ECRÜBELERiNI ZENGlN VE MUTENEVVl NUMAROLAR 

MAKSiM BAR AMBESEDOR da 

Macar Revüsü -·==-- -

. 

Telefon 250 
•a111 

( . .ga tesnı. k 
F 

',.,1 ını~ değişt~ .anunusıun bıazhüküm / lan 
,ı ı11,ı huk .. ırılnıe . "f b k . 
efl r unıı sıne ~e u anuna s h . ..d .. ı··"' .. 
k,16 .l<nunu Na· 37 er eklennı . d . k ey an orman çevırge mu ur ugun-
. e J ~ • 6ct esıne aır an un 1 

~-11~ Madde 1 -. Kabul tarihi: 31 ı 940 1 den ! 
ı',i ıun l J inci nı 23-s-ı928 . Neşri tarihi: 10/ ]/ 940 

ııtıl aşağıda~j ş ~.ddesİnin 347;arıh ve 1324 sayılı damga resmi kanu. 

/
68 Dalt'.ıtıl b•ld.., dcıt".işt' .1 .sa~ılı kanunla değiştirifen 68 inci numa 
:ın ~ an a 1 ~ ırı rnıştır 

ualar 'b" sı lhış b · 

Kentar 
47 
78 

Kilo 
60 
20 

Adet Cinsi 
Muhammen 
Lira 
119 
78 

bedeli 

1) ~· gı ı sat ve asılma y k 
vıneın 1 d ısı nıutad 1 rrıış ı annameler baş a gazete ve 112 

Karışık kömür 
Karışık odun 
Aaraba parmağı 3 

Kuruş 
00 
20 

ı rckı· a ar a R.. o nıayıp ~ 125 
2 arıı1 ih 0 terilen Vf a · . 

) lıanı, bv• e~en g t Y ıle.ıde gösteıilecek olan filimler hak 51 2/ 940 ta•ib ve 2 saydı kamla artnmaya konulmuş bulunan ve 

36 
56 

80 112 190 

,• Y•>ı1,.,:
1

J'" •ndan ı.:1'0 e ve .•necmua şoklindeki m tbualar. muhfelif tarihlerde müsadere edılen yukarıda cins ve miktarları gösteri· ftıj~ 1•e ''iib t •ha >iyade ba:, ~~!~ ıliinla.ı Y•>1smdan az 0'11akla bera. len 47 kental 60 kilo karışık kömür, 78 ke. 20 kilo karışı odun ve 112 
liinraııı e «lbine matuf 

1 

an arla rekliimını yaptığı hususlara dik· araba parmaJıı hizalarında gösterilen muhammen bedellerile 6/ Zı 940 
"'de fia~ •~yılır, Bunların g;:et: Ve mecmua şeklindeki matbualar gününden itibaren 15 gün sonra yani 221 2/ 940 perşembe günü saat 14 

•fl'illu •uııı &osterilrnesi iliinna~e e veya rnrcrnua vasfında olması ve de satışları İcra edilecektir. istekli taliplerin 13 lira 8Q kuruşluk teminat 1 Mtd arada " 1 . • e hl<'hıy ti . . makb k b" . k d k . 
.-Ç e her i • ı

8

lJ ı ılannarneler .. c erınt değiştmnez. . uzu veya me tubunu satıştan ır saat evvelıne a ar omısyona 
" lao ayrı •yrı bu rıurn rnuteaddıt iliinları muhtevı olduğu rbraz eylerneleri ve şaraiti de ögrenmek isteyenlerin orman bölge şefliğine 

aradaki mur t t 1 · fİ S resm~ tabidir. acaa e me crı ilan olunur. 4 - 10 - 14 - 18 11402 ~eı/ ~ onu var . /z :;---:-----------. j' ~ ayi ~....._ 
11.,cı~ nıühür ---------------. 
11°

1 
'(/ •na Ziraat B k ı Yi .f'tii~irni ve yenisini aldığımdan za. 

g 2527 nurna 
8

1° asının l 4· 7939 ~I~ olan rrıühr ün hükmü olmadığını r' ,. l .. d 1 l a 
9 oı ldu~urn tatb'k cu~ anına koy n ederim. 

1 1 ttıuh"" .. ı 
ururnu za l Tepebağ maha lesinden 

Osman oğlu Mchmed 

Seyhan Kızılay Mer
kezi Riyasetinden : 

Tütün fabrikası bitişiğinde, Tar. 
sus şosası üzerinde Cemiyetimize 
ait yetmiş dönüm tarla iki sene 1 

müddetle icara verilecektir. 

Tutmak istiyenlerin 20 Şubat 
Salı günü saat 15 de Kızılay Mer· 

kezinde hazır bulunmaları ilan olu· 
nur. 11429 

14-16 

1 
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~ihliiN iN ' UVAFF=AK'iVETI 

~ J(aclfjda/t , l 
~Gii oef<!fCNetfi ~ 

--- ;xü:I{§ döste~ls . .,,' 
-- d ~ 

~ 

ilin -eı 
SeyliaD orman çevirge mücTifrJiiğ T, 

den:--

Kental 
588 

95 

683 

Kilo 
40 
44 

84 

Adet 

60 

60 

Muhammen 
cinsi Lira 
Karışık odun 588 

Karışık kömür 238 
Kurulu çam 
düğ eni 

1067 

b~ 
t{ıJfllf 
40 
60 
00 

240 . ~ oo. 
t 

5 · 2 · 940 tarih ve 1 sayılı kararla arttırmaya konulrn•JŞ 
ve muhtelif tarıhlerde müsadere edilen yukanda cins ve ıııı 
göst~rilen 588 kental 40 kilo odun, 95 kental 44 kilo kömür .~ 
kurulu dügen hizalarında gösterilen muhammen bedellerile S b' Y• 
tarihinden itibaren oo beş gün sonra yani 21 · 2 . 940 çarşa ~ . 
s.~at 14 _de satışları icra edileceğinden istekli hliplerin 80 Jira ~d' 

1 

_Rekabet KabuC etmez Hal: luk temınat makbuzu veya mektubu satıştan bir saat evveline k • 
- Gayet kolay istasyon Bulma tertibatı misyona ibraz etmeleri ve şeraiti de öğretrnek isteyenlerin or~ 
- Antiparazıt sOzgeçıı. dahm hususi ant• liğine muracaat etmeleri ilaAn olunur. 11401 4 - 10 - 14 
- Yüzelliden fazla istasyon isimleri yazılı llıS\ ı ld 
- yQk kadran t 

lftraz kabul etmez OstanUJGu hakkında kanaat hasiJL. ~ 
etmek için Mllesse!Cemlzl 1e,rme ltir kere görm~ ---------------------~ 

ı .ztdtavsllye edeı:!!:,_ ---~--..1:- J 1 
ate yemız e : R;i~ o~ tamhatı' ' yapılır ... 

Tediyatta~::Kolaylık .J 1 

Abidin Paşa cadde3inde 

M. Tahsin Bosna Biraderler --
l elgr. Adr. META 

P. K. 74 Telefon : 274 

... 
Her çeşit E4ektrik tesi~J! 

15 Valtdan 500 Valta kadar J\mpullar 

Herboyda OL i VE T_!_L 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

1 Radyoları 
1 Diinyanın en sağlam day•nıklı Gıstolin kaynak çu':ıu~ıarı 

Abidin Paşa · caddesinde 

] 

te'minotlı Radyo tamiratını : 

Muharrem Hilm~ Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

Posta kutusu :60 

\ 

o,. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

muayenehanesinde hastalarını kabule 

1 

'-------------------------------~ 

inan Yazıhanesi 

Adana ve civar şehirlerdeki nufus tapu bina kazanç beledi(ı 
Ankarada Devlet· Şurası M11hkemei Temyizile resmi devaird:,
sür'atle takip ve intacını başaran yazıhanemiz bu işlere ( Her l'ftt 
s.atım ) ioşut planlarını hırita grokı ifraz ve taksim gibi f e11 11:,. )il t 
hk husustaki diplomalı mühendis ve fen memurları alkur bad '!";. 
kabartma müzeyik yağlı boya işlerini değerli ustalar marifetiyle"' 
ilave etmiştir. Yoksul yurtdaşların yazı ve işleri parasız yazılır I 
edil.ir, R_~ğbet gören dört delikli turlar .hım n h 6 -9 ieliklİ t~ 
da ıstenılen yere kadar gö:ıdermeğe tavassut edilir. istiklal olcıJ 
sında 82 numaralı inan yazıhanesine müracaat. 

Eski Belediye Tahakkuk Memuru Reıll~ 
., ,, Tahsil ,, Rasifl1 

11415 }pt 
__,/,_le ----·-------------:ftu 

Mende Radyol~tl ~·
1 

Radyo tekniğinin şaheseri olan sağlam, zarif, kullanışlı, h~.J ; 
elverişli 940 modeli bu radyaları, Belediyelerin kabul ettiği ~~ l 

sıfta ' meşhur Aktaç mırkalı yangın sö;ıiüfm~ mıkin~leri11' f' t 

falt yolda İş dairesi altında • 
)' 

Işık magazasındıt l 

Bulabilirsiniz. 

Yangın makinesi ıçın 

Aktaç 
·0'' ' M:ı.rkayı tercih ediniz. Çunku herkes bu makineyi :ılı) 1 
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Seyhan Vilayeti Vakıf
lar Müdürlüğünden : 

~ 
Mürettip 3lııc#ıl.t 

(5810) liraya bil müzayede satı
lan ve bilahare ihalesi fesholunan 
(1500) lira muhammen bedelli Ak· 
ça Meeçit karşısında 74-76 kapu 
numaralı Hacı Yunus vakfından E· 
vin Mülküyeti peşin para ile müza. 
yedeye çıkarılmıştır. lhal~si 26-2-
940 pazartesi günü saat 14 de va. 
kıflar idaresinde yapılacaktır. 

lsteklilerın müracaatları. 
11421 lt 14 

aıete ·tı' c 
Matbaamızın g .. ett• 

çalışmak üzere bir f1lıJf t9i,a 
h,,,e 

yaç vardır . :idare 

racaatları. 


