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Sovvet ordusu 
dört bin kişi 

F. 1 d. 

dün taın 
kaybetti 

ın an ıyada 
Sovyetler 

iki sınıf 
dört 

daha askere alındı. 
harekete alayla 

Mu kalada 
geçtiler 

f.lnlandiya askP.rleri cephede yaralanan o.rkadnşlannı 11.)y/e 
kızaklarla nak/,.dıyorlar 

Bulgar kabinesi kuruldu 
Neşredilen resmi tebliğe göre, Bulga,. hükumeti 

1 dahili ve harici siyasetinde cteğisiklik yapmıyacak 
--------------------~------~~ 

,....,.,..... ... ._ . ...,. ... -
~ . ·-·-·-·-·-·-·-"1 
! Yeni Erzincan ; 
t • 
! kuruluyor ! 
• ! 
i Ankara : US ( Hu•uaı muh•. ! 
i blrlmlzden)-Eekl Erzincan ! 
i t•hrlnln 'lmellnde Y•nl Er- i 
i Zlncan fahrinin kurulmaaı- i 
i na baflanmı•llr. Yarde 20 i 
i ••ntım kadar kar ve mUt- i 
i hif bır •ojuk olmaaı l•çl. i 
i nın ça11,maama mani ola 
i mamaktadır. . 
! Eaeah, pllnll ın,aat de. 
! vam ederken, Muvakkat 
! rneakenter de kurulmakta 
! dır. 
~ 
·--. ............... ~.~---·--·---.............. ~ .... . 
-------~~----------~~--~-

Gör in g' in emri 
Bir tnilyon harp esiri zira
at işlerinde kullanılacak 
rn Londra: 16 (Royter) - Alımın 
M al'ınaıa göre Alman Şeflerinden 
arcşaı C . ' . . 

derck b" örıng bır cmırna:O~ . neşr" . 
• ı r mılyon harp esırının Al-

~i~;~a : :iraat iş lerinde kullanılacağı nı 
ırınışt ı r. 

Sofva: 16 (Radyo) - Kral Ka
r~) yeni kaöincnın teşkiline profesör 
·Tilofu memur etmişti . 

Tilof kabin eyi k urma~a çı\lışmak · 
tadır. Köse f vanofla, Dahilı)'e na:.cıı ı 
N~dik'in yeni kabınede yer almıya· 
cakları söy•enmek tedir. 

Londra : t6 (Roytcr) -- Yeni Bul 
gar kabinesi tcşckknl etmiş ve kral 
tarafından knbul ~dilmiştir. Ye.ıi ka· 
hincde evvelki gibi butun pı:ırtilcri 
temsil etmektedir bir re~mi tebliğ nq· 
redilerck Bulgaristanın kati betaraf • 
lığa deYam edeceği ve harici siyaset
te değişiklik yapmıyacagı Y"e Turltiye 
Yunı:ıni:ıotan ile iyi mllnasehctlur ida· 
mc ettirileceği bildirilmiştir. 

Sofya : 16 (Radyo) - Yeni Bul
gar Bıışvckili matbuata beyanatda 
bulunarak Köseivanof kabinesinin si· 
yasetinin takıp cdilece~ini anlatmış· 
dir. 

Bir Alman denizaltısı 
daha batırıldı 

Lond rn: 16 (Ro} tcı) - Bir Al . 
man den izalı ısı dün ukşama duğru 
bır No veç gem ısıne ıecaviız el mck 
üzere ıken bı r lng-il ız torpidosu ta· 
rafından baıırılmıştır. 

Londra: 16 (Royter) - Finlan
diyadan alınan malumata göre, dün• 

kü şitdetli çarpı~malarda Sovyet or
dusu 4000 ki~i kaybelmiştir. 

Karelide a~eri vu iyetin vahım 

bir şekil almıısıM rağmen Finlilerin 
mukavemeli ~nıılmamışlır. 

Finlandiyalılar muazzam Sov· 
yfl kuyvetlerine karşı 250.000 kişi 

ile mukavemet etmektedir. 

Mukalada Sovyetltr öört alay 
la hüc!uma geç&nişlerdir. Müthiş bir 

muharebe cereyan cd yor. Askeıi mü· 
ıiahidJuin bildırdiğine i'Öte, şimdiye 
kai1ar Sovyet tanklarının yüzde elli· 

'. si istlmaJ(Jen sakat bır haJe konul
muştur. 

Dün So,•yeıler, yapdıkları bom· 
:bı-ırdımanlıırda bir askeri mevziye 
~00 bomba atmışlardır, 

Fınlandiyııda ytn iden iki sınıf 
silah alt1oı. ıı1ınmıştır. B o ın ~ a r 
1897 1898 sınıflarıdır. Şimdiye ka
dar 23 sınıf ac;kerc alınmış oluyor. 

ovyl"tltr Rus)anın uuk köşe
lerinden asker celbıne bailamıştır. 

Buna seb~p bu ası.: erlerin lf"inl ı lere 

( Geri si uçoncU sahifeue ) 

NuruHah Ataç 
dün gel<ıi 

Bay Nurullah Ataç 

Degerli edip \"c mUnekkidimiz :N11; 

rullah At..ı.ç dun.ku Ankara po:;ta'ityle 

şcbrimİ?.t!'gelrniş, garda. hnlkevlier ~·c 

do~tl:ırı tnrnfındnn karşılnnmıştır. Ha 

ber al~ığımıza gö re U.;tad pazartesi 

gUnU a)< şı:ı m ı Adnoa hnlkcvinde edebi· 

y at m~' zuund.ı lı ir konfran-; verecek. 
lt.'rdir. 

Hn_,. ~urullah Ataç rlun şehrimis 

de tetkikl erd e lıuluıımu ~ ve halkevini 

2iyart"t edt.'rek h :ıs bih:ıllc:r yapmışlar 
<lır . 



Sahife 2 

.Harp okulu 
mezunları töreni 

Yeni subaylarımıza mec 
lis reisimizin hediyeleri 

Harp okulunun 1940 senesi me-
zunlarının subaylığa nasb töreni bu

gün yapılmıştır. genç subaylarımız 

öğleden önce önlerinde muzika oldu· 
ğu halde Ulus meydanına gidertk 
zafer anıtına merasimle çelenk koy. ı 

muşlardır. saat 13 de de genç subay 
larımızdan bir grup Atatürkün et· 
noğrafya müzesindeki muvakkat kab 
rini ziyaret ederek bir çelenk koy - ~ 
muşlar. Ve Ebedi Şefin manevi hu 
:zuıunda eğilmişlerdir. saat 14 de 

, Harp okulunda yemin merasiminde 
büyük M. M. Rs. Başvekıl milli 

Müdafaa, dahiliye, hariciyf', nafia 
maarif vekilleri büyük crkanıharbiyc 
ve milli müdafaa erkanı harbiye 
\e mütekait ordu mümessilleri mat 
buat mümessilleri ve)alabalık mi.· 
safir kitlesi haıır bulunmuştur. mek
tebin birincisi asteğmen durmuş Ay: 

okul baş o. kütüğüne 106 ıncı çivi
yi çakmıştır. B.M.M reisi A. renda 
tarafından 1inci,2inci,ve üçün<'Ü ola· 
rak neşet etmiş olan suba~lara bi· 
rer altın saat verilmiştir. 

Çiftçi aletleri istasittiği 

1940 Senesi içinde memlekette 
çiftçi elinde mevcut ziraat alet ve 

• makinelerinden istatistiki yapılacak 
tır bu hususta yapılacak işler hak· 

• kında Başvekalet ziraat istatistikte· 
ri u:ııum müdürlüğü vilayetlere ta· 
mim göndermiştir. 

Bir köy yangını 

Saimbeylinin Kayarcık köyün· 
den Ali oğlu lsmail Parlbker'in sa· 
manlığının yandığı fak at insaııca bir 
zayiat olmadığı Mağara nahiyesinden 
hildirilmi;tir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Türksözü 

Vekilei-paılıuk stokunu ıHava K ?.r~ııı 
yıldonll •• sordu; numune istedi 

Birlik mümessilleri Ankarada temaslarda 

Pamuk ihncatçılar birliği ikin. 1 
ci reisi ile umumi katibinin pamuk 

ihracatını tanzim etmek ve konten· ı 

jan talebinde bulunmak üzere Anka 

raya gitmiş olduklarını yazmıştık. 

Ankarada du hususta temaslara de 

vam edilmektedir. 

Dün gene bu mevzua ait tica· 

ret vekaletinden alınan bir telgraf 

üze,ine pamuk ihracatçıları vekalete 

pamuk numuneleri göndererek f'lle 

rindelci otoklarm miktar ve cinsleri 

ni bildirmişlerdir. 

Mektepliler lig maçlarına 
Bugün devam eoilecek 

Şehir Stadyomunda bugün 

mtkttplilcr arasındaki lig müsaba 

kalarına devam edilecektir Erkek 

Muallim mektkbi ve Ziraat Lisesi 

futbol takımlan arasında cereyan 

edecek olan bu maçın hayli heye. 

canlı geçeceğini tahmin ediyoruz. 

Vilayet umumi meclisleri 

hakkında bir broşür 

Sıhhi tedbirlerin 
arttırılması 

Vekaletin bir tamimi 

Vilayetimiz dahilinde mevcut 
hastahane binalarının zamanın icap· 
!arına uygun şekle getirilmui için 
büdçelerden tahsisat ayrılması ve 
inşaatı devam etmekte olan 11hhi 
müeııseselerin ikmaliyle hastahane 
ctuvlerinin ve arıtma istasyonlarının 
tamir, tecdid ve ıslah edilmesi, has 
tahane edvi,~ malzeme ve techi 
zatlarımn tez~ıidi ve mücadele mın· 
tıkaları haricinde kalan merkez ve 
kazalardaki sıtm• ve firengililerin 
yansını t~daviye ydtcek kadar ilaç 
Bedeli konulması Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaleti tarafından Vila· 
yetimize yazılmıştır. 

Ayrıca, hasta ve yaralıların ra· 
hat ve emin bir şekilde hastahane· 
tere sevkini tt":mine yarayacak en 
elverişli nakil vasıtalarının mübayaa 
sı ile vifayet ve kaza merkezlerinde 
zehirli ve boğucu gazlardan ve ha· 
va hücumlarından koruma tedbirle. 
rinde kolaylık olmak üzere lüzumlu 

~ 

Hava Kurumu 6 
dün verdiği kO 

,ıd 
Evvelce de Y ,1 

dün Türk Kuşu Birı•51 

va Kurumunun orıb~ 
tes'it edilerek reis S• 
fından kurumun orıPe~ 
de başardığı ve meY 1~ eserler büyük bir b• · ,J 

. b' 
!atılmış, memlekc:t•0 ~ 
şesinc.Je bir şubesi bU 

varlığının en büyük ~ 
den biri bulunan fii' İl 
munun Adanada d• 

11 

veciz bir dil!e hü!itl 

Eneriık ve metİl1 ~ 
Jeyerek istikbale ter~ 
niyet hamleleriyle git 1., 

. ıı"' 
Kuıumunun gayeler• 

. dd 
ken gurur ve sevıÇ I 11 
lerin hazzı i~inde k• 

1

11 
Türk Hava Kuruınııııı' 
tahakkuku uğrund• ~ 
bıta ve imanla azrne 
teyid eylemişlerdir· 

Yıl dönümü "e 
rasimi Türk Kuşu ~ 
mış olmasiyle 40 
olan bu güzel "e ıll 
da küşad resmi Y 

du. ~ 
Türk Hava K~ 

Vılayetler umumi meclisleri a- edilmektedir, besi reisini huılldeı~ 
dolayı tebrik e 

sil ve yedek azalarının fotoğrafı iki aya mahküm -~ 
şimdilik 130 olaıı .,,ar 

malzeme ve techizatın tefriki işaret 

tercümeni halleri dahiliye Velcaletin Ali hoca1ı köyünden Ahmet şu gençlerine de. 
ce tasnif edilerek biıer broşür hali· oğlu lbrahimin odasında eşyalarını yeller dileriz. 
ne getirilmişdir. çalmak iddiasın ·!an suçlu ve mev· ·ıet 

Budan böyle daimi encümen, kuf Birecikli Yusuf oğlu Nahmut Siyasal bilg1 ıf' 
Şehrimizde dün Gök yüzü ka· Umumi Mtclis asil ve yedek azala· Serinin asliye birinci ceza mahke· 1 b l · dııO 

pah bulutlu, hava hafif rüzgarlı idi. rının ölüm istifa ve herhangi bir mesinde yapılan duruşması sonunda e e erı a el 
En çok sıcak 20 dereceyi bulmuş- suı ette ayrılmaları Vekalete bildi. 2 ay 6 gün hapsine karar verilmiş· 511 
tu. rilccektir. tir. Ankara Siya ~, J 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~-~ tfuden 25 k~~i~~ 

Eski. BathyS kında şehrim•ıe -ı".,j 

Bir kaç gün evvel Sovyetlerin 
Almanlara Batumda istihkamlar yap· 
tırdıklarını bir ajans haberi olarak 
vermiştik. Bu müuaseuetle bu bölge 

• ve Şehir hakkında biraz malümat ve-
relim : 

Sovyet Cumhuriyetlerine tabi 
•caranın merkezi Batumdur. Acara 
Gürcıstilna bağlıdır. Burada yaşa

yanlarır. çoğu müslümandır. Gürcü 
ve Türk lisanlariyle konuşurlar. 

Bızim şark hudutlarımızın pek 
az ötesinde bulunan Biltum şehri 

66,000 nüfuslu müstahkem bir mev· 

OONON MEVZUU 

kidir. Bakü'dan "Pipelina., denen bo· 
rularla getirilen petrollar burada ge· 
mHere yükletilir. Kalay, kurşun, çe
lik' portakal limon bu şehrin ihracaat 
maddeleri arasındadır. Ba tumda çok 
yağmur ya~ar. Fazla soğuk olmaz. 
Bu münasebetle nebatlar noktasından 
Batum açık havada muz ve palıniye 
yetiştiren, yemveşil, latif bir şehirdir. 

kalacakl. rı ve bll .,ı 
dl 

Spor kmaslarırı ııl-" 
Şehircilikte ilerlemiştir. Pek şiria lerde bulunacl lı~ 
parkları vardır . t G ıer ei 

mış ır. enç dİ'' 
Rusyanın yüksek sosyetesi mev· safir edilecekler e 

simi geçirmek üzere buraya gelirdi. tf1 
Batum eskiden Bataklıktı. lsmi de f,\'Jefl 
bundan ileri geliyor. Romalılar bura· .~ 
ya Bath ys derlerdi, Bu şehir 15 inci ·ıetİ'-' 
asırdan 1878 tarihine kadar Osman. Genç Çiftç~ ~) 
Jılara ait olmuştur. Sonradan Rusıa: ,; liibU 1'ıJ· 

rosspor "u ·ıe 
ra geçti ve şimdi de Sovyetleşti. MenemencioğlU 1

'"' J 
Kafkas muahedesi de 1918 de h'fll Sdr J 

bu şehirde imza edilmiştir. mizden ibra 
1 
f:"I 

yan Emine 
evlilere rr.f ah "e 

------------------------·------·--------------------------------------· ederiz. 
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Amerikanın Baltık Mem- i 
leketlerinde iskandili I 

Ruzvelt 
bu işe 

Moskova 
memur 

elçisini 
etmiş 

L~ndra: 16 (Royter) - Birleşik 
Ameııka h··ı. • 

Ut.Umetınin Moskova 
b.üyük elçisı Baltık meml!!ketlerinı 
ııyarete devam etmektedir. 

Blı 2iyarct Baltık hükumetleri 
tarafından ınemnııniyetle karşılanmak· 
tadır. 

Baltık matbu:ıtı Amerıka Elçisi
n.in bu uyaıetıne genış sütunlar tah · 
ı;ıs etmekte ve bunıı tefsire çalışmak
tadır. 

İngiliz - Bulgar eşya 
mübadelesinin artması 

Londra : 16 (Royt~r) - lngiliz 
Bulgar ~şya ın ıt>a1elesinin çoğalma 
sı meselesi üzerinde her iki tar af 
<ılakadar daire!e·İ tetkıkat yapmak 
tadır. 

• Diğer taraftan haber verildiğine ' 
~ore, Aınerıkanın Moskovacia elçısi 
Ruıveltırı çok sevdiği ve itimad et· 
tıg-i b:r aıkadışıdır. Kuvvetle tahmin 
Cdıldi~ine gore, Ru7.velı, Moskova 

Romanya maliye nazırı 
Sofya'ya gidiyor 

Bükrt'ş: ı 6 (Radyo) - Roman· 
ya maliye nazırı 21 şu?atta Sof ya· 
ya gidecl'ktir. 

elçisini hakiki bir iskandil için Baltık 
ıncınle1<etlerine göndeı miş bulunuyor. 

Nazır Bulgar - Romen mali 
İşlerini görüşecektir. 

llzakşark çarpışması 
Çin - harbi geniş1iyor 

. Şcınghan : f 6 (Radyo) - Orta ve 
şımalı Avrııpada harıı devam ederı<eu 
Orta şarktada kanlı boğuşmaldr olmak 
tadır. Çin · jdµOn ıııuhrııebesi gün 

' geçtıkçe hacminı artırmakta ve şıddet 
lenmektedır. 

Cephelerden alınan malumata gö 
re, Çın kıtaları dün ıyi bir ııeıleme 
hareketı yapmışlar ve Tangeng Şı!h· 
r'.nı ışğal etınişlerdır. japon kuvvetle 
rı son hafta zarfında hemen bütun 
Cepht-lerde hep geri çekılmıştir. Çin 

----

kuvvelleı i işğal ellikleri ) eılerde leş 
kilatlı bir SlJretle yeıleştirilmektedir. 

250 Çın profesorü bır beyanname 
neşrederek japonlMI.. anlaşan çinli 
Ran1J'1 telin etmışlcrdir. Randin yap 
dığı bır anlaşmada j,ıponl&nn 21 İS· 
teıı i •sdf edilınektedır. H ılbuki japon 
ların i:.leği bunun yüz mislidır. 

Sovyet ordusu dün tam 
dört bin kişi kaybetti 

dıtını bildirmiş olduğunJan meclis şefkat hissi beslcmedikl•,Hidir. 
bu vergi mükt-llef•eri hakkında ya-

( Birinci sahifeden artan ) 

pılan muameleyi iyi bir dikkatle tet 

ki~ten son'a müıura uğramıs vergi· 
lerın terkinine karar vermiştir. 

Helsir.ki Son:ımad gazetesinin 
yazdı~ına göre, sallada vaziyet sakin 
dır. sovyetler 45 kilometre geri piis-

1 küıtülmüştür. 

Rus hatlaıının gr.risine kuvvet· 
ler lahşıd edildi~i bildirilmektedir. 

1 

Sahife 3 

Tuna komisyonu 
\ 

dün toplandı 

Londra : 16 (Royter) - Tuna ko 
misyonu bugün Galatda toplanmıştır 
komisyonun mesaisi sekiz gün kadar 
devam edecektir . 

Haber alındığına göre, Tunada 
naklıyat niıamnamesi derhal meriyet 
mevkrıne gırecektır. 

L1rdlar kamarasında gizli 
celse akdi meselesi 

Londra : 16 (Royter) - Lordlar 
kamarasının son içtimaında Lord Mal 
tin, kamaranın bir gi1li celce akdini 
talep etmiştir. Bunuıı üzerine söı alan 
Lord Halıfaks bunun doğı u olmadı· 
ğını, her azanın hükumet adamlarıle 
~iıli görüşmeleri neticesinde ayni şe 
yin temin edilebileceğ'ini söylemiştır. 

Eden Mısıra döndü 

Kahire : 16 (Roı ter) Avustral 
yadan Fılistine :giden yeni kıtat 
teft•ş makiadiyle Mısırdan Filistine 
g<'çmiş olan lngiliz müsteml kat na 
zırı Bay Eden lıugün Fılistinden tek 
rar Kahireye g'"'lmiştir. 

\ima oya Hollandayi 
işgı:ıl mecburiyetinde imiş 

V .ışirıgton : 16 (Rarfyo) - Bu
radaki gazetelerin yazdığına göre, 
Alrnıtnya ticari ve sitıatrjik bakım 

dan Hollandayı İşğai dmek mecbu 

riyetırıde imiş gazetder bunu Alman 
gaz·tel,.rinden çıkın ouna}a atten 
yazmaktadır. · 

İngilizler s vil halka 
ka t'iyyen dokunmıyacak 

Londra: 16 (Royter) - Avam 
kamarasında Yüzbaşı Landi, sivil 
hdlkın bombardıman edilmesine 
karşı lngiltcreııin ne düşündüğünü 
sormuştur. 

· Başvt<kil Çemherla: n huna ce· 
vap verc::rek 14 eylGI nutkunda söy · 
lediği gibi, lngilizlerın kadın, çocuk 
ve diğer sivil balkı asla tedhiş ve 
bonhardımırn etmiytcPğini tekrar· 
lamıştır. 

TPrkin edılen vergi miktarı 10 
bin küsur lira tutmaktadır. Meclı~ 
son şubat içtimaını yapmak üzere 
Pf"rşembc günü loplanac .. ktır. 

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

'<ozqn: 16 (Husuııı ıııuha~i·inıiz Adana Ticaret 
men) - Kazamız cumhurıyt't haık 
Partisi şul>atın ıık hdftasıod.a '*Çfll.J 

2~ ~arar v~rdiği konf rans h..,ftasır 
1 

ve sanayi Odasından 

bıldırmiştim 

. Bir haf tadanbtri konfranslar 
11 

ij 

nasıp mahallerde halk hatipleri ta 
rafından vcrilnıektertir. P.u Lonfraııs 
lar halk .. . d . . . . 1 

uzeıın e ıyı ıntı'>a ar bırak 
rnıştır. 

ko:ı:anda yaAmurlar 

Yağ~:nlcrdeııbeıi devamlı yağau 
rlar fasıla ıle yağmaktadır. 

1 

Bilumum füccarlarımıza · 

. O lamıza kayıtlı tüccarların 1940 yılına ait k aydiyelerini Mart niha
yetıne kadar ö icmeleri lazım gelmektedir. 

. Bu tarihe kaditr ö ienmemiş olan kay Jiy<'l~r c1::zalı v~ üç mi.>li olıtrak 
ıcra va-;ıtasİ} ı .. tahsil o!unu•. 

1 . Üd~nı:~a kayıtlı bütün tacirlerin bu ıa göre hınt ket eyliyerek le ayıt 

J
ı larıylt- h rlıkte ka7aııç Vf"rgisine munzam o/o 2 Odı hisselerini 301Mart/ 

1940 Cunıartt-'i gü ın. k d y· 1.: • b h ~ n ,. ar ıcaret v ·vana) ı Odası vnnesıne e e 
nwhal yatırmalnrını ehe.ıımiyet'e rica ederiz. 

17-21-25 l 1453 



Sahife 4 Türksözü 

Havalara kim hakim 

lÜ~KIYE RADYO DIFOZlYON 1 

S8yı ve kalite bakımından milttefiiil:ı 
940 yılı hayırlı olacağa beoıJ1 

POSTALARI TÜRKiYE. RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cumartesi - 17-2-940 

13 30 

13.35 

13.50 

loi,30 

Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 

AJANS ve metr-oroloji ha· 

beri eri 
Türk Müziği 
' 11lanlar : Fahire Fr:rsan, 
Ref ık Fersan, Vecihe, Re· 

fik Fersan. 
Okuyan : Müzeyyen S1.1· 
nar 
Müzik Riyaseticümhur 

Bandcsu (Şef : İhsan Kün-

• çer) 
15.15-15.30 Konuşma (Kadın Saati) 

18,00 

18 05 

18 . .(0 

18 55 
19.10 

19.30 

20.10 

20,25 

21.15 

22.15 

!22.30 

22,30 

Program ve memleket saat 

Ayarı 

Müzik : Rady<.ı Coz Or· 

kestra ı 

Konuşma 

(Yurt Bilgisi 

Serbest Saat. 

ve Sevgisi) 

Memleket Saat Ayarı, A· 
JANS ve Meteorolii Ha· 
betleri 
TÜRK MÜZIGI : 
Çalanlar : Hakkı Derman, 
Şerif içli, Hasan Gür , 

Hamdi Tokay. 
1 - Okuyan : Safiye To· 

kay 
Konuşma (Günün Mes'ele· 

leri) 

Türk mü1i~i : Fasıl Heye 
Müzik : Küçük Orkestra 

(Şef : Necip Aşkın) 

Memleket saat ayan A
Ajans Haberleri: Ziraat, -

Esham Tohvilat, Kambı.yo-
Nukul Borsası (Fiyat) 

Konuşma ( Ecnebi Dillerd 
- Yalnır. Kın. - Dalra 
Postasile). 
Miiıik : Cazband (Pi.) 
( Saat 23.00 - e kadar 
yalnız Uzun - Dalga PGs· 
ta sile 

23.25/23.30 Yarınki Program, ve Ka· 
panış , 

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna eza ol 

1 

Hava kuvvellarlmlzln ço. 

l•lm as1na yardım ediniz 1 • 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gaıete kısmında 

~alışmak üıere bir mürettibe ihti

yaç vardır • ~ldarehanemize rı.u· 
rıcıatlan. 

Almanyanın yeniden meydtına 
getirdiği lıava silahının bolluğu bili
niyor. Bu hususta hazırlanan bir çok 
raporlar, bu memleketin sınai imkan
hmnı anlatmış, ve harp tayyareleri 
istihsalatı için gösteriletı büyük gay. 
retlere işaret etmiştir. 

Esaı.en bu sılahlanma hakkında 
rakamlar neşredilmiştir; ancak bu ra· 
kanılara da inanmak güçtür. zira Al
man tayyarelerinin istihsalatı mümkün 
olduğu kadar ğizli tutulmuştur ve bu 
da, matbuatının değıl sonsür edildiği 
fakat makalelerinin bile hükumet ta
rafından mülhem olarak y ıı ııldığı bir 
rejimde kolaydır. 

Her ne olursa olsun Alman ha· 
va silahının kuvvetli olduğu, kemiyet 
bakımından korkunç olduğu ve kalite 
bakımından da, tayy<1relerinden bazı
larınııa mükemmel olduğu biliı mekte· 
dir. 

Fakat, muhakkak olan bir şey 
vaısa, o dn Alm11nyanın silahlıı nma· 

dak i büyük gayreti, daha şimdiden 
en yüksek hadde varm•ş olmasıdır. 

Filhakika, evvelce bir tarafa ha
zırlanabilmiş olan ve tükenmekte bu· 
lunan ham maddelere rağmen mütte· 
fiklerin ablukası, stokların yenilenme· 
s ne ehemmiyetli surette engel ol
maktadır. Diğer taraftan, Almanyanın 
Sovyet Rusyadan bulabilecegi yardım 
da, şüphesiz, pek kifayetsiz olacak 
veya, en azı. neticelerini ister istemez 
oldukça uzun bir istikbalden sonra 
verebilecek tir. 

Sözün kısası, Almanya'nın hava · 
cılık ist ihsalat grafığindeki münhani
si şimdi, kısa bir zaman sonra alçal
mağa geçmeden evvel, düz bir hat 
resmetmektedir. 

Hava silahlanmasında olan gay· 
retlerine Almanya'dan pek çok za
man sonra başlamış oları Fransa ve 
İngiltere ise bugün, ayni istihsalat 
grafiğirde, aksine olarak, bir yükselme 
vaziyetinde bulunmaktadırlar. 

Fransada, V planını tahakkuk 

Damga 

ettirmek için, Hava Naıırı M. Guy 
La Chambre tarafından daha 1938 sene
sinde iken hazırlanan planlarda istib· 
salat randımanı, 1940 ilkbahari olarak 
tahmin edilmişti. 

Harici· tehlike ve beynelmilel 

x •• 

gerginliğ'in şiddet i karşısında bu pla. 
nı tahakkuk ettirmek için derpiş edi· 
lt'!n mühleti kısaltmak maksad iyle 
fa aliyet iki misli! çıkarılmış, mali va
sıtalar bollandırılmıştır. 

Muhasemdlın başlangıcından beri 
faaliyet o derece artmıştır ki, orta· 
ya kor abilecek yeni vasıtalarla daha 
ileri götürülecek mühim bir istıhsalat 
rejimine daha şımdidcn v;mlmış bu
lunuyor. 

Büyük Britanya'da da neticeler 
aşa~ı değildir; Britanya hükünıeti 

tarafından ehemmiyetli bütçe feda. 
karlığına katlanmıştır, ve havacılık 

istihsalatı da günden güne artmakta· 
dır, 

Birleşik Amerikaya Hrilen sipa· 
rişleri de hesaba kcıtmak lazımdır; 

bu siparişlerin ehemmiyeti, lııgi l tere 
ile Fransa'nın istifade ettikleri müsa· 
it mali vaziyetin neticesidir. 

Nihayet fngiliz domınyonlarının 
istihsalatı ela ıhmal edilemez, Kana· 
dtt ve Avustralya'daki fabrikalar, 
müttefiklerin hava kuvvetlerini takvi
ye edecek olan malzemeleri, dilha 
şimdiden teslim etmektedirler. 

Hülasa, "zaman., amili bizim 
için, bilhassa bu sahada, münakaşa 
edılmez şekilde rol oynamıştır. Daha, 
az bir zaman evvel müttehit lngiltere 
ve Fransadakinden üstün bir istihsa
ıat potansiyoneline sahip bulunan 
Almanya'nın, iki ·büyük demokrat 

Resmi 
Kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesine 

ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair kanun 

Knunu No: 3764 Kabul tarihi: 31 1/ 940 
Neşri tarihi: 10/ 11 940 

M.-dde 6 - Aynı kanunun 41 inci maddesine aşatıdaki fıkralar ek. 
lenmiştir: 

Sinemalarda gösterilen reklam f ilimlerile perde üzerine ıksettirilen 
ilanl .: rın damga resmi, gösterilmeye başlamadan evvel ödenir. Bunun için 
a a~ adarlar iki nüsha beyanname ile bağla oldukları varidat dairelerine 
miı. acaatla filimin veya ilanın tasvir ettiği mevzuu Ye ihtiva r.ttiği yaır 
lan vt haııgi taribtP.n hangi tarihe kadar hangi sinemalarda gösterilcceti· 
ni bi' direrC":k resmim öı lerler. Bu beyannamelerin bir nüshası resmin alın.: 
dığına dnir jc~~1.!d~.1 meşruhat verilerek kendilerine iade olunur. ikinci 
nüsha beyann .. mder damga ve tayyare resmine tabi değildir. 

Madde 7 - Aynı kanunun 44 üncü maddesine aşa~ıdaki 10 uncu 
rıumara eklenmiştir : 

1 O · Damga reııni ödcnmt' T.·~ olıın reklam filimi erile bazı ilialar si. 
nemalarda göstciilemez. Burıa t~~yd edilmedi~i takdirde ödenmeyen dam. 
ia resmi ile bunun on misli ödenmemiş filim ve il.im gösteren sınema aa· 
bibindtn alınır. 

Sonu var 

btlıııııd 
Devletin ellerinde kıl•' d 
,·asıtalarla geride bıra 
sizdir. 

.... 
., d'ıı .e 

Hav acı tık bak ıııı 111 ııııt 
k · ı e 

esaslı bir amil teş 1 0rıe r 
. k 1. . perS 

menın a ıte~ı ve . eSlı' 

ağır basan diğeri ıkı 
dir. 

. den Malzeme cihetın ç 
. . x.· datıa te gırışece5 ı anı 0ı ~ 

den seçen ve bunu ~ ııı' 
A !manya ehemmiyetlı 
planı hazır l amıştı. 

Ve bundan da, p. lfll ~ 
vetlerinin en büyük bire 

ki inşaata ait maızellle 
kül ettiği ve. netic\ s 
kuvyetin, inkişafı pe d' 
modern teknik tarafı~ıııt" &Z 

terakkilerden istifade e ,ı t 
si de ister istt:mez ortıı. 
dır. pil 

Büyük seride Alf11 te5 
rinin 1933 ila 1935 ~e 0ıd 
bir inşaat planına aıı 

tan, 
Buna mukabıl; efil 

. . . F ıı ve 
ışe gırışen rans 

1 1
i 

havacılıktaki faali~el ~eıı 
iki, üç senelik tecrub~ıeıl' 
den daha modeın ffl 11 

lini müsait kılmak tadır• 

-~'' , bununla beraber, el. bı 
lunarı uçucu perso11 f 

adil mahdut sayıda 1 'ıı~ 
fa konulabileceği de 
dır. ııe' 

Almanya bu cihe r' '11 
sa Fransa ve lngilte · 
noksan vaziyette bolııll 
hakika, 1914 - ı918 
ri hava ordusu ofınıY'1 ·vı cak, topu topu, sı 

ayyen sayıda tur!~~,
yelkenuçuşta yetiştır 

hip bulunuyordu. ,,, ',, 
Almanyanın ıelC ııı'~' 

kararlaşır kararlışı:11•' ,ı~ f 
son el aik eri h ir.ıne1' tıOf 1 

lot yetiştirilmeı-irıe ı ~ y 
mamla çalışıldı; fa!~eııf 1 
tehassısın bugüok0 rıt•-' ~ 
dukça ur.un bir ı~1111ıı111 t 
bulunmaktadır ve eıı- 1 
1 . . . .k ·"'' i' erı ıçın pratı · .. efı 

fazla geniş bir de\!' l -
m~ktedir. ot4 

F ' hav• ... e ransa da, 'f ır tı' 
soneli sarih ve "'

1 eee e 
f. · der e- ' ıkan ve birine• 11 ır ı 

yetiştirilmeııini ved:ifll'1,ıı kolaylaştıran ve tıl -' 
bir teknık altartd\ 'i~ 
edilmiş, yetittirilısl' 

. • .JeP I 
mıştır. . dı" ~' ~ 

Ve daha şı~ı. d' 4~ 
ve ileride, şüphe~e:' 1111 .,o 
lan movaffakiY.e:ırııef ' 
timamla yetiştır 

·,~ • jV":. 

oııo" 
Ne o)urt• bİf t' 

ma karşı sayıc• 1eıl1 1.I 
~e ıll" 

sinde bulu~an •"~ •' 
da, Renin ote ruefı~ ;/,, 
aşacak olan rrı .. 11,o~ 
pek hayırlı 161" 
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ı-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--• • • • i HAYAT YE SIHHAT ı 
• • ····•. .. . ···········-·~·-···--·-· ... 
SAKALLI KIZLAR 
Siz de elbette dikkat etmişsiniz

dir: Bir zamandan beri sakallı kızlar 
çotalıyor. Amma eskiden lstanbulda 
Şehzadcb,şında ramazanlatda kurulan 
panayırlarda kösterilditi gibi uzun 
sakallı detil, iki şakaklarında• aşakı· 
ya dotru biraz uzanmış favoriler, bir 
de kollarında dirseklerden aşağı faz· 
laca uzanmış tüyler. Dudaklarının üze 
rinde bıyığa benzer bir şey yok. 

Dikkat edilecek bir nokta daha: 
bu] hafif sakallı kızların hepsi 
mektepli. Benin tanıdıklarımdan yal· 
nız bir tanesinin okuması, yazması 
yoksa da o da kayserilJdir, yani dii· 
şünceli, mütefikkir bir kızdır. Sadece 
kayseri olmanın okuyup yazma bilme 
ye bedel olduğunu bilirsininiz. Onun 
için kızlarda çoğalmağa başlayan 
bu favori sakalların f ıkir işlerile mü
nasebeti bulundukunu zannediyorum. 

Acaba neden böyle oluyor? 
Tabii, hormonların tesirinden. Fa

kat kadınlarda sakal çıkaran, tüyleri 
fazla uzatan hormonların işi haylıca 
karışıktır. Kimisinde böbrek üstünde
ki iUddeler işe karışırlar. O vakit ka 
dın - hiç traş olmıyan erkek gibi 
- uzun sakalı! olur. Bereket versin ki 
böyleleri ancak panayırlara yetişecek 
kadar az çıkar. 

l<irnisinde Eflatun filozofun haber 
Vtrditt ve ye~i zamanlarda artık fen
ce de tahakkuk etmiş olan erkeklik 
hassası fazlaca kalmıştır da ondan sa 
~al Ve bıvık çıkar. Benim anlatmak 
ıstcdiklerim böyle fazla karışık kızlar 
da deA'ıldir.Zaten bıyıkları olmadıktan 
ba,ka, uzayan favoriler kadınlık va· 
51flarına aykındır, diye üzülür, dururlar. 

Bazısında, daha yeni başlıyan 
muayyen günler g'cikir Yahut kesilir 
de ondan sakal çıkmağa başlar. Fa
k at bu her zamanda olagan işlerden
dir. Bir zamandanberi sakalh kızların 
hem de mektepliler arasında çotalma 
sını izah edemez. 

Tiroit hormonları daha ziyade 
saçlara kanşırlar ve bu hormonlar ka
dınlarda daha fazla işlediğinden ka
dınların saçları erkekler in saçlarından 
- saçlarını hiç kestirnıem ş erkekle
rın saçlarından da - dca'1.:t ı Zl'n olur. 
Zaten söylediğim bu sakfülı kızlar 
tiroit guddelninin fazla işlcniği ıi gös-

rehıiş bir mnh .... i;in '·uk.ıdar açık 
bir yazıyı anhydmam:;:i· :ml,.in dı. 
ıındadır. 

YAZAN 

Dr. G. A. 
terecek derecede parlak kızlar da de· 
ğildir. . . 

Fakat sakal işlerine karışan ıkı 
türlü hormon daha vardır. Biri ipofiz 
guddesinin hormonları, öteki - ge· 
çenlerde burada yazdığ~~ - çam k? 
zalağına benziyen ~pıf ız gudd~s.ı. 
Bunların ikisi de aynı zamanda fıkır 
işlerini çok karıştığı bu gudden. te· 
fekür uzvuna giden yollarla gıden 
yollarla gittikçe daha ziyade sabit ol· 
maktadır. 

Şu halde mektepli kızlarrn sakalı 
neden uzadığı anlaşılır: Fikir işleri on
ların 0 iki guddeleri faaliyete gitiriyor 
guddeler de kızlarda sakal _çıkarıyor
lar. Fakat ne kadar olsa kadınlık hor 
monları baki olduğundan kızların sa
kalı ·delikanlılarınki kadar uzayamı-
yor. 

Zaten tabiatın feminist olmadığı
na yani kadınların erkek işlerine ka
rışmalarına taraftar bulunmadığına, bu 
sakal işinden başka, binbir delil daha 
bulunabilir. Tabiat kadınlan ancak 
çocuk annesi olmak üzere ~a.ratmıştır. 
Tabiatın kendilerine verdığı bu va
zife ile kanaat etmek isteyen kızlar, 
erkekler gibi sakallı olmaya taham
mül etmelidir, demek istiyor .. 

Bununla beraber insan oğlu hiç 
bir tabiatın karşısında aciz kalmak is· 
temediğinden erkek işlerine kanşan 
kızların _ başka scbeplerd~n 
dolayı sakalları bıyıklan çıkan ve tuy 
leri uzayan kadınlarında - fazla kıl
larını dökmek için çareler bulunmuştur' 
Kadınlık hormonu olan fallikülin er· 
keklerin sakallanna ve tuylerine ben· 
ziyen kılları yok ettiki için o hormon
la pomotalar yapmata utraşıyorlar. 
Bunun yakında lavantıcılarda satıla
cağı ihtimali çoktur. 

Ondan once de başka ç~reler 
bulunmuştu. Cilt mütehassı hekımler 
0 çareleri pek iyi bilirler zaten mek
tepli kızların sakalı! olmaları çocu~ 
annesi oluncaya kcadardır. O v~kıt 
tabiabn emri yerine gelir, gebelık~e 
sadece sakalını değil, saçlarından bı
le bir kısmını kaybeder. Ulus 

Sahife 5 

Halkevi Reisliğinden: 
Konferans - konser 

, Memleketimizin detorli Doktor· 

larından MuHffer Lokrııın tarafındaa 
t 7 2·940 günii ıaat 20 de Hal~evi 
salonunda ( Ve~em ) mevzu'u üze 

rinde b:r konferans ve Ev orkeıtra· l 
sı tarafından bir konser verilecektir. 
Giriş serbesttir. 

11444 

Seyhaq Defteidarlağın
dan; 

İlan 
Mütekait, dul ve yetimlerle ha 

kim tarafındaa tayin edilen r~tim 
vasilerinin 0 X 4, 5 ebadında ıkışer 
adet fotoğraflara lüzum vardır. Ali· 
kadarların bir aya kadar getirmele· 
ri husasu ilin olunur. 11446 

ilan 
Tüccarlardan Çomo oğlu Ah· 

mede 178 liraya börçlu Osmaniye· 
de şöfer Kıbrıslı Ahmettrn hacze• 
dilen bir adet fort kamyon maki· 
nasının 11 3/ 940 tarihinde saat 9 
darı 12 ye kadar Osmaniyede ~a~
veci Ahmet durucanın kahvt-sı o· 

nünde arttırmaıu icap lcılıaacağın· 
dan talip olanların mezkur günde 
hazır olıu11ları ve izahat isteyen 

cebdi l.ıt re ket icra memurlujun• 
muracaatlara ilin olunur. 11450 

İlan 
Adana C. Müddei Umu

miliğinden : 
Adliye emanet dairesinde mev· 

cut cürüm eşyalarmın usulü daire· 

ıinde 1/ 3/ 940 tarihinde tasfiyesi 
icra edileceğinden bu kabil eşyalan 
olup da h~kümleri katileşmiş olan 
alakalı şahısların. mezkQr tarihe ka. 
dar muracaatları ilin olunur. 

11152 

ediyorum. . . 
Edebiyat tarihimizde eskılerı 

inkar yeni bir bidiıe olma?1a~la 
bera ~r hiç bir toplululc kcndıleran. 
den evvelkileri bulcadar açık kalp· 
lilikle inkir edememiştir kanıbnda· 
yım. Barut kokularından basıl olan 
atmöıför albnda radyoların sinirle· 

'•İni ç<>cu~ 12' r cevap. 
'°''' . kıLri .. ın, ınu 

''•k~ •ııaarıları rnahsua ... 

Yalnız lç .. ı mec-rın.'> nı l 23 inci 
· ıayısın'.ia deva:o eden ~ k 1r Ulut 

irnıa1ı yazının 21 mci ~a ıs ·ca inti· 

far etrn,mıosi · •u hı.icum i Silik ol· 
Dluşıa kat. ab .tı ucnim f J1.1 nda de· 
tiı ınecmı 'lnııı sahifelet n.: ı • .. ıü,ait 
bu•unr )it as··ıda aramalıdır. lscan· 

ların işi delildir) diye köhneleşmiş 
bir tabir ile hücuma geçmişlerdir. 
Gençler de eıkitct ~ cepheden bü· 
cum ederek (sanat ve zevk ölçü
müzde tasfiye lizamdır. Bütün eı· 
lci aanatkirlar yerlerirei yenilere br 
rakmalıdar. Türk adebiyab bina11m 
boyacılardan ve llY8r.ılardan kurta· 

. rimizi ve zelzelenin kalplerimizi ha. 

rap ettiti bir zamandı umumi ali· 

kayı velevki muvagkat bit z~ma~ 
için olsun edebiyat mevzuu uıen· 
ne toplamata muvaffak olmılan 
bile gençler için büyüıt bir kazanç. 
ve mavıffakiyet unsurudur. 

1 CJ • Olf 
~o~ ernıycceti n. ~·akıt 
lırtı ~uz.e t rnısratlırı bulu 

cnırn 
aıcbct b Y•zırn arcaıtada 

orunı, ulunrnadıtına lc,.rıi 
ir Uıu u, l..._lr ct~r Y•zırnı ~ıklat 

"" unıa ıdı 'dd' 
c hi ı ıa cttili 

ç tcrnıı etrn d·t· . birıı irııafJa 1 ed ı ını IÖ· 
o ur u. Belci 0 Y•ııyı ok r 

ileri 11.7. • uyup •nlarnadı· 
-reraıyecethn .. 

•••lır ,._... . • Oiıalc& 
PiJealer "et. 

but rn;.tbuatındaki münıkışaya gc 
lince: kıym,tli üıtad Halici Fahrinin 
0
tlu ft nç şair !eri nizden Avni 0-

ıınsoyun (taıfıye liıım) başlıklı 
Y•zıaı Vf' reoçlerirı filı:irlet İni ıöy 
leın•te "caıle olan bir anketi" baı· 11
Y•n bu lllÜnıkaşı Edebiyat inhi 
=realarııu teliıa düşürmüş ve hep 

' •ilıdan (Edebiyat cahil Çocuk· 

rap Mimarlara terketuıelidir) demek· 
d,. "\! cihan mikyasına çdcarak yeni 

~ü· '"" ~vi tekiller içerisinde getir 
n. •k laı 'll gelditini Heri sürmelcde 
ve eski kıymetleri topyekun inkar 

etrnekdedirler. 

Eıılcil~rd~ 'ı:-;. :,ir kıymet bulan· 
::o.Jı~ı i\İdıdır>ı kobul etrnemekle 
beraber gençlere bak vermek elden 
jlclrniyor. Bu edebi polemık baılan· 
f•r.ını fUUrlu bir ileri adım telakki 

Acaba Bekir Ulutda bu üıtad· 
l1r gibi edebiyat bıtçeaine girebil· 
mek için ıaçlann •tırmq bulunma· 

sının lüzu•una mı kani buluupıakt~· 
d1r.? Yersiz diye tayıif ettiti yen! 
nesil münakatuı lstanbulda bala 

devam ettitine göre kendi • müd~· 
balesinin yersiz oldutuou bil etali· 

yor mu? götıül ister ki Bekir Ulut 

yazdıtı yazıyı nqretmeden ~vv~I 
bir kerre daha gözsen geçırmıf 
bulunıun ve kendini tabai bir mev· 
kiye diıürmesin ... 

zı,. llh•n 
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Pamuk ve koza 
Kfl n ı:.A rı 

CiNSi En az f.n çok 
K. S. K. S 

Koza. 00 
ı-~--

- Ma. parlağı so 
Ma:-temiır oo 48 

---ı 

_Koza parlağ~ 44,50 __ 
1 
__ _ 

Kapı malı 50 _ __ 
Klevland 60 

_!2.evlant çi. -(00 -_:__1---
Yapa~ı 

~eyaz 

Si vah 

Halkevi Reisliğinden: 

Konferans 
Değuli yazıc.mız Nurullab Ataç 

19/2/940 pazartesi günü saat 20,30 
de ~alonumuzda (Edebiyat) mevzulu 
bir konferans vt:recektir. Girış ser 
bestir. 

l 1454 17 - 18 

karda yazılı kıymetin yüzde : 7,5 
nisbetinde pey akçasiyle veya milli 
bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. ( 124 ) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 

SiNEMASINDA 
Dün Akşam l ık Defa 

Gösterilen Emsalsiz 

TANj 
BU Aı<ŞAM 

B .. -k e e uyu v 

ıÜRKÇE ~Ô 
Şaht>ser fılıtl 

RAMON NOVAR~ 
MYRNA LOY 

1 

Yaratılan Nefis Bir 

ÇlGlf diğer alakadarlaıın ve irtifak hakkı 

Şeyhil1 
..- Aş y r nı 3 37 1 sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 

er ı ~ __...!... ---- f 
•. tohum haklarını hususiyle fail ve masra a ıterl 

Şarkı v~ Gaı.e 6 HUBUBAT dair olan iddialarını işbu ilan tari . DEANNA DUR BİN 'in Güzel Bır 
B,,,....u_ğ_d,,_a-y_-:K~ıb-. ı-- hinden itibaren yirmi gün içinde ı-v 

" yerli 
4

•
68 rakı müsbiteleriyle birlikte memuri -Arpa - 4.62 ilk Uyanış iLAVETEN : 

Silah 
Kanii 

-Fasulya --- yetimize bildirmalt>rİ irabeder. Aksi 
-Yulaf-:--- halde hakları tapu siciliyle sabit ol 
Delice O 1 dukça satış bedelinİJ paylaşmasın· 
-Kuş-yemi-I,_ -----ı ____ 1 dan hariç kalırlar . • 

Sark -;u7am-;-1 
'1 4 - Gösterilen günde artırma · Bugüıı 2JO 

G··ı 
Kızıl ~. Livt>rpol Tt"lgrafları ya iştirak edenler artırma şarrıameşi 

16 I '2 I 1940 
l •ne 

Hazır 1-Vadeli 1. -
Vadeli Hl 
Hind hazır 

N~vyork 

Kambiyo ve Para 
iş (lankasından alınmıştı r. 

,_ 
/.ıreC 

Rayişmark 

Frank (Fransız ) 
-Sterlin( ingiliz ) 
- Dolar ( Amerika ) 
- Frank- ( İsviçre) 

1 - 2- 95 
5 21 

__._ __;o,._ 

n o 1 19 
00 00 

Gayri Menkul Malların 
açık arhnna ilanı 

Adana 1 inci icra memurluğun 
dan: 

Madde: 126 

D. N, 940 - 368 

Açık artırma ile paraya çe vıile 
cek gayri menkulün ne o'duğu: Ta 

rla hissesi 

Gayri menkulün bulunduğu mev 
ki, mahallesi, sokağı, numarası: incir· 
lik, Palamut, Kafir kıran, Çal, Ca
milı, Jsmail yer köy ve mevkı · 
le rinde 

Takdir olunan kıymet : 10, 6, 
8, 7 lira beher dönümune 

Arbrmanın yapılacağı yt>r gün, 
saat: 21 3·940 Çarşamba saat 
10- 12 biıinci artırma 4 4·940 Per· 
şmbP. ıkinci artırma 

1- iş.bu. gayrı menkuıün artır
ma şartnamesi 12 2·940 tarihinden 
itıbaren 368 numara ile adana 

icra dairesinin muayyen numara
sında h.:rkt>sin görebilmesi için açık 
tır. iıanJa yazılı olanlardan fazla ma 
lumaC almak istiyenler, işbu şartna 

meye 'Vt! 368 dosya numarasiyle 
rnemuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu 

5 - Tayin edilen zamanda gay· 
ri merıkul üç defa bağrıldıktan son 

ra en çok artırana ihale edilir, 
Ancak artırma bedeli muham 

men kıymetin yüzde 75 şini bulmaz 

veya satış istiyenin alacağına rüchan 

olan diğer al acaklılar bulunupta be 1 

del bunların o gayri menkul ile te

min edilmiş alacaklarının mecmuun 

dan fazlaya çıkmazsaen çok artı 
ranın taahhiidü baki kalmak üzere 
artırma on beş gün daha temdit ve 

on beşinci güııü ayn1 saatte yapıla 

cak artırmada bedeli satış istiyenin 

alac:ığına rüchani olan diğer alacak 

lıların o gayri menkul ile lemin edil 

miş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartiyle, en çok artırana 

ihale edilir. Böyle bir bedel elde 

dilmf'zse ihale yapılmaz . Ve satış 

talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve

rilen mühlet içınde parayı vermezse 
ihale kararı fesholunarak kendisin · 

36 Kısııtı 
Seryal fılıtı 

PEK YAKINDA PEK 
BugUn e Knd:ır \'•ucude Getirilen 
.................................................. ~ 

TAŞ 
BÜYÜK EDiBIMIZ ~ 

(REŞAT NURi GÜNfEKI 'NfN ) ŞL\Ht:5~ 
1 

Baş Rollerde : Ş~ hir fıyatro:;urıun Kıymetlı N 
SUAVi TEDÜ - NEBAHAT - NEVZA r -SENIYf. 

V <! Yüzleı cc Rakkase 

or. Muzaffer 
iç hastalıkları müteha5'

15 

Hergün muayenehanesinde 

başlamıştır . 

,. . .,. 
ha:;tal9 

den evvel en yüksek te li te hulunan 1 k f -------------------------------------A 
kimse: arzetmiş olduğu bedellt" al · ------ --- - .,,r 
mağa razı olursa ona, razıoımaz 

1
• la" n Adan3 1•. 

veya bulunmazsa hemen 15 gün de"' 
müddetle aıtırmay• cıkarılıp ençok Adana Askeri satınalma !<emesin JJI~ 
artırana ihale edılir. iki ihale arasın - ı komisyonu reisliğinden 
daki fark ve geçen günler için yüz· Askeri ihtiyaç için ~40 adet Mühendis ~~~ 
de beşten hesaı> olunacak faiz VP. bakır karavana pazarlıkla alınacak- b9,,rı f 

r na Gar arı re ., 
d.ğ ı h''k h t 1:ır. Muhammen bedeli 4250 lira dsrı " ı er zarar ar ayrıca u me ace leyhi tarafın x ye 

1 
k 1 k · · ı olup muvakkat teminatı 317 lira b cf A a ma sısın memuriyetımızce a ıcı · muhtelrf f' a 3 
d t h · ı 25 kuruştur. Bu karavanalar Ada- el ı an a sı olunur. ard çtan it•a' ,.,,, 

T 1 J 
ııa askeri satınalnıa komisyonunda bıt'ı " 

ara hı~s"l e ri )ukaıı a gö-ste- 22-2- 940 perşembe" günü saat Adana an d' 
rilen 2l -3 940 tarininde Ariana l 10 da ı:azaılığı y;ı pıl t c<ı ktır lst t k 94 J sa "t 14 
inci fcra m em u r 1 u ğ u oda· lıler Şaıtna mt>sini her gün Adana laca ktır . .

0 
,ııeı~ 

sında işbu ilan ve gösterilen artırnı askt-ıi satınaln.a komis)Onunda gö- 1 alipferı ~,ıı 
.. ve sa aıtB şartnamesi dairesinde satılacağı ilan rebilirler. 11455 gun 

olunur. 11445 17- 20 olunur. 
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Suvare 

8,30 da 

Tüıksözü 
Sahife: 7 -

ASRi 
Bu 

SiNEMA 
Akşam 

Suvare 

8,30 da 

ık . M Fı"lm Birden Sunar ı üstesna 
1 

iki a·· - k Kahkaha Kralları uyu . 
St Oliver an • 

Loreı Hardı 
Türkçe Sözlü 

Harbe Gidiyor 
2 

Büyük Muvaffakiyetlerle \ 
Margaret 

Suııavan 
Devam Eden 

James 

' . Staver ın 
ŞAHESERi ! 

Büyük j~(jt.4AHKAR MEL.EK_Bir Film ı Bir aşkııı Nefis Romanı ••··· Kalpleri Heyecanla Saracak Muazzam 

Bugün G ·· d ·· Matinede iki Film birden _ · 

-KAN 0AVAS·ıu2-Lorel Hardi Harbe Gid_ıyor 
Dil(l(A T: i9 Şubat Pazartesi .Akşamı 

'yalnız Birkaç Oyun için Şehrimize Davet Edilen 

1 9 4 o . 
<<s) Kişilik Macar Revü 'Heyeti 

V E 

MiŞELLER REVÜSU 
Sahibinin Sesi Ve Kolombia Plaklarının Baş Okuyucusu 

' 
e·. SEMiHA MEŞHUR BESTEKAR NEDiM VE . 
ARKADAŞLARI TARAFINDAN BÜYÜK KONSER 

Avrupadan Daha Henüz Türkiyeye Gelen Meşhur iyoloniz ve Zınan~etizor Profesör (P ANGAU) nin şayanı Hayret Tecrübeleri engın Progr .. . .. 1 ki h b 1 ~-~~~-~:-!~·~m~u~te:n:e~vv~ı~n~u~m;ar~o:a:r~·~.a ~rctv~en~c~ e~ 

,. 

Telefon 250 a.:::::::::----;;~~=·~~--~~~----



Sahif~ 8 Türksözü 

I 

• L:. O RADYO MEVSiMiNiN 
MUVAFÇAt<iV::TI 

MA~5LLi /f(adfjdarı 

/4dli oef<ywetfi Sbs 
--- " ::.Xii~ fiöste~iiJ . 

\ 

I 

- Rekabet Kabul etmez tlat: 

- Gayet kolay istasyon Bulma tertibatı 
- Antfparazlt süzgeçll, dahlR hususf anten 
- Yüzelllden fazla istasyon isimleri yazılı ba. 
- yük kadran 

IUraz kabul etmez üstünlü(jü hakkında kanaat has• 

etmek için MOesse~emlzl teerlfle bir kere g6rmen .. 

zl lavslve ederiz. 

atelyemizde Radyo tamiratı yap ıhr 

T ediyatta Kolaylı 1<. 
Abidin Paşa caddeainde : 

M. Tahsin Bosna Biraderler 
Telgr. Adr. META 

P. K 74 Telefon : 274 

Osmaniye Belediye Riyasetinde" 
1 - Belediyemizin, Hurşit oteli önünden Fevzi paşa cadde~ 

olan ( 580 ) metre uzunlugundaki sahada toplama çay tuiY·::.ı.~ 
kaldırım ve beton bordür inşaatı (4989 ) lıra ( t'l) kuruş ._ 
olup 2490 sayılı kanun ahkamına tevfıkan açık eksiltme 511,e 
edilecektir. ~ 

2 - İhale 51 Mart/ 940 Pazartesi günü saat [ 4 de OJ 
diye salonunda yapılacaktir. 

3 - Muvakkat teminat 374 lira 25 kuruştur. 
4 - Kati temina~. bununn iki misli olacalctır. ~ 
5 - Eksiltmeye girmek isteyen isteklilerin kanaat baht 

kası ve ticaret odası kayit:makbuıu ibraz ~ylemeleri ..,e t~ 
eylemeleri ve teminat paralarını ihale saatından mulcaddelll 
sine yatırmış olmaları meşruttur. uıf"' 

6 - isteklilerin kendilerinde aranılan vesaik ve makb ,,Jt' 
oldukları halde muayyen olan gün ve saatte bizzat OsJll 

salonunda hazır bulunmaları meşruttur. 
7 - izahat almak ve proie ve şartnameleri görmek istİ1. 

niye belediyasi yazı işleri bürosiyle Ceyhan belediye•İ feO V 
na müracaat ederler. t 1451 17 - 21 -

iyi pİ$miş satlam tutla stok halinJe mevcuttur. 

Her taltpte yarım milyon tu tla teslim edilebilir. 

Hariçten yapılan sipariş kabul edilir ve istenilen 

ttmin edilir. 

Seyhan Vilayeti Muhaseb 
susiye Müdürlüğünden : 

ilan 
1 - Vergi Borçlannın temini tahsili için satışa çıkıtı~ 

hiplerile cins, mevki ve muhammen IJedelleri yaııh gaY'1 

arttırmaları için tayin ve ilin olunan vakitte i_.,. .... 
dan açık arttırma mü Jdeti 940 senesi Şubatının 27 ioC' 
10 a kadar uı,hl~ııtır. 

1 2 - lhsle valCtinden evve1 maliye vez!'lesine yatırı 

zımg:len pey puuı miktarı aşağıda gösterilmiştir. ~ ~ 
lsteklileriı mıayyen v.1kitte viliıet idare b~y'etİP 

ları ilin olunu. ~ 
Cinsi Kapu No. Mahallesi S•hi!Ji _y 

jJO 
Dlikkin 17 Kapılışartı f:tasan otlU 

Ramazan 

Muharrem Mi m; Remo 
Ma~aza 

1 Oükkin 

2 Hanedan Mehmet ve· 
resesinden 
Ali ve Hü- ı''/J 
ıey•n 

Ticarethanesinde bulursunuz· 

elefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

Posta kutusu :60 

Sıhhi Dink 
Mart iptidasından itibaren gıyri sıhhi olan dinkleri bel!diye kaıarilc kapat 
hrılıcıktır. Mubrem olan bu ihtiyacı düşünerek ( Mermerli mahallesinde 
ki makarna atclyui dahilinde) sıhhi bir dink kUrdum. Bu dink 10 daki 
kada bir külek bulgurun kepeğini mükemmclrn dövdüğü gibi, üyüdür, 
eler, savurur setiyi urı çıkarmadan ayırır. 

Küleki 20 kuruştur 
11441 2 - 30 

1 

Ocak Durmuş ot tP1 
lu Hüsnü 

Arızi 

Keman dersletl 
ke-' Butekir Enver Ayas tarafından alafsranf1 

mıştır. 

adres : Ziraat bankası No : 32 ,. 
. çık_,, 

Enver Ayasın (Nazan) isimli ıarkılı piycsı 

Satış yeri : Sadik Aldatrnaı 1(Y'1Y 
11393 2- 4 - 6- S-1 


