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Halke,1l . . • 
h Ik • e.rımızın 
a evlerimizi 

kuruluş ve . yeni 
açış ha yramı 

Ruzveltin mümessili 

Vels Romada 

Başvekilimiz özlü bir nutuk söylediler 

Roma : 26 (Stefani) - Bay Ruz 
vcltin mümessili Bay Vels Reks va
puru ile Napoliye gelmiş ve Kont Ci
yanonun mümessili ve A.merika elçisi 
tarafından karşılanmıştır istikbal tö-

reninde Papanın da bir mümessili hazır 
bulunuyordu. 

ı. nkarada ve Adarıada 
tezahürat 

bayram 
içinde 

çok 
geçti 

Vels. kendisine müracaat eden 
iazetecilere beyanatta bulunmaktan 
imtina etmiş, ve vazifesini bir kaç 
gün içinde bitirerek ltalyadan ayrıla
cağını söylemiştir. Vels Napolide kal 
mıyarak Roma ya hareket etmiştir. 
Ve!s şerefine bu akşam büyük bir zi 
yafet verilmektedir. 
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Roma : 26 (Stefani) - Bay Vels 
buraya muvasalat etmiştir. 

( Gerisi UçUncU s:ıhif ede 

lsveç'in vaziyeti 

İsveç Başvekili bir 
nutuk söyledi 

Siperlerden el bombası atarı bir Fransız neferi 

Londra: 26 (Royter) - lsveç Başvekili 
Hansın dün bir nutuk söylemiştir. 

Başvekil bu nutkunda, lsveç tarafın. 
dan ilan edilen bitaraflığırı gayet 

samimi olduğunu, Finlandıyaya vüs' -

at derecesinde yardımdan kaçınıl· 

:aris; 26 (Havas) - Garp cephesinde hava keşif faaliyeti devam et
mektadır. Ren ile Vaj arasında bir Fransız karakoluna yapılan bir Alman 
~kı~ı tardedilmiştir. lngiliz tayyareleri Almanyanın dört büyük hava üssü 
ustunde uçmuşlardır. 

mıyac;ığını ve (fakat Finlandiyaya 
müzaheret edilirken İsveç mefaati 
ler inin de en iyi bir tarzda korun 
makta olduğunu beyan etmiştir. 
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ş erınde d O· 
ratı <-- en candan sevğı tezahü 
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Almanya bir tavassut 

Londrn : 2G (Royter) - Neşre· 
dilen So,·yet telıliğine göre, Sovyct 
tnnrruzu billınssıı Knreli berzahında 
inkişnf etmektedir. 

Fin kuvvetleri ric'at etmektedir. ı 
So,•yetler Uç göl arasında l\1ola rnUs
tahkem nokfosiyle Sommn istasyonu
nu ve Yuhnınmc şehrini işgnl etmiş· 
lcrdir. " 

Viburi adac;ındnn snhile doğru 
harckfıt gcnislcmiş ve Kızılordu 313 
istihkam işgııl etmiştir.' 

Bunun 41 tanesi topla mUcebbcz 
beton kalelerdir. So'•-'·etlcr şimdiye 
kndar 473 istihkam nlmışlnrdır. Soy
yct hnvn filolnrı 21 Fin tayyaresini 
de dUşUrmUşlerdir. 

Diger lnrııftnn Fin tebliğine ba
kılır n, So,·yetlerin Karelide ynptık· 
lnn hucumlıır buyuk zayiatla pUs· 
kurtulmuştur. Rusların 17 hucum ara· 
bn ı tahrip edilmistir. 

Lodogn şimnlindeki çarpışmalar
da dn 27 mitralyöz nlınmıştır . 

Butun cephelerdeki So,ryct hu
cumlnrı plıskUrlUlmuştUr. Bir So,ryet 
mUfrczcsi muhasara ve imha olun· 
muştur. Ru.;;lar şimali Finlnndiyn Us
tUnclc uçruuslur kasnbn ve kö,·leri 

( Gcri.;;i UçUııcu sahif;de) 

planı hazırlayormu~ 

Yuıdda zelzele 
devam ediyor 

Ankara: 26 (Hususi muhabiri
mizdnn) - Aldığım malumata göre, 

Müreftc ve Kayseride oldukca şiddetli 
zelzeleler olmuştur. Hasar yoktur. 

Develide sarsıntı fasılalı bir şe
kilde devam etmektedir. Yıkılan evle

rin sayısı 417 dir. 100 evde kısmen 

harap olmuştur. Evleri yıkılan aileler 
yerleşdirilmiştir. 

Polo oya başvekilini n 

polonya ordusunu teftişi 

Londra : 26 (Ro} ter) - Polonya 
başvekili Skoski bugün ilk defa ola· 

rak Leh ordusunu teftiş etmiştir. Bu 
ordu Polonyalı maden ve ziraat ame 

lelerinden müteşekkild r. Orduyu Po
lonyadan kaçan zabiılcf idare etmek· 
tedir. Bu ordu en yeni si ahlarla tcz
hiz edılmiştir. 



Sahife 2 

Mardinde mezar 
soyguncuları 

Mardin : 26 '[ Hususi ] - Şeh 

rimizin Teker mahallesinden Recrp 
ve Savur kapısı mahalıesinden İbra· 
him adında hırsızlıktan sabıkalı iki 
kişi, Şirin dede mezarlı~ında gece. 
leyin bir kabri eşerek ölünün altın 
dişlerini sökmüşler ve kuyumcu Ef 
rama 45 liraya satmışlardır. 

1 -

1 Macaristana 9 O O O 

Yaptığım tahkikata göre vak'a 
şöyle olmuştur : 

Burada bir adet vardır. Herkes 

pazar günleri ölülerinin kabrini zi 
yarete gider. Bu ölünün akrabası 
da geçen pazar kabri ziyarete git 
mişler ve mezarın eşilmiş olduğunu 
görünce ölülerinin altın bulunan diş 
!erinin çalınd:ğına şüphell'n~rek der. 
hal zabıtayı haberdar etmişlerdir. 
Zabıtamız failleri aramağa başlamış 
ve kısa bir zamanda yakalıyarak 

adliyeye teslim etmiştir. 
Mezar ve cesed ,keşfedilerek 

hırsızlar tevkif eıiilmi~lerdir. T ı.hki 
kat devam etmektedir. 

Yabancı memleketlere 
gidecekle"'İn alacakları 

bilet Ücretleri 

Türkiyedc oturan yerli ve yaban 
cıl.udan yabancı memleketlere gide 
cek olanların seyahat acente veya 
şımendüfer ve vapur idiireleıinden 

alacakları biletler için kambiyo ve 
murakaba mercilerinden müsaade 
isti"-sal etmeleri karaılaşmırtır. 

Kambiyo ve murakabe mercile· 
ri bu rnüracaatlan yalınız pasaport 
ları görmek suretiyle yerine getire 
ceklerdir. Dış memleketlerden Tür
kıyeye seyahat ve ticaret maksediy 
le veya memur olarak gelen yaban 
cılarla dışard:m temin ettikleri aidat 
ile geçinen yabancılar ve dışarcla 
ikamet edip de muvakkaten Türki
yeye gelen Türklerden ecnebi mem 
J,.ketlere gitmek istiyenlcr de aynı 
şekilde kambiyo ve murakabe mer 
cılerinden müsaa ie istihsal edecek
lerdir, 

Yalınız bunlar bilet bedel i ıı e te 
kı >Ü ı e :len döıizi bir bınkayıi sat 
tı k larını isbat edıci vesikalar ibraz 
ın t.cburiyetirde olacaklardır. 

balya pamuk yollanacak 

ihracat birliği mümessilleri 
Ankaradan şehrimize döndüler 
Bir müddetten beri Ankarada 

bulunan pamuk ihracatçı ar biı ligi 
ikinci rtisi ile birlik umumi katibi 
avdet etmişlerdir. Ankaretda bizzat 
Ticaret vekiliyle de temaslar yapıl· 
mış ve badema pamuk ihracatının 

dotrudan doğruya Adanadan yapıl 
ve lzmirden yapılmakta olan pamuk 

ihracatının Adana kanaliyle yapılması 
ması garanti edilerek Macaristana 

9 bin balya pamuk satılmasına mü· 
sade o'unmuştnr. Bu miktarın birinci 

partide diğer 3 bin balyası sevk 
edilecektir. Mukavele Ankarada im· 

, za edilmiştir, pamuklar 15 Ağusto. 
sa kadar alınmış bulunacaktır. 

Eğitmenlere aşı çakısı 

Vılayetimiz köylerinde vazıfe 

almış olan Eğitmenlere meccanen 
30 adet aşı çakısı ve 41 adet Or. 

man Çıftliği mamulatından tek teker
lı kli Pulluk tevzi edilecektir. 

Adarla halkevi 
bisiklet yarışı 

Cum<t!t12si günü yap iması mu· 
karrer Adana ha lkevi di~iklet yarı· 

şı ogün: bavanın yağışlı gitmesi ve 
yerlerin ço ' çamurlu ve kaypak ol 

masından yapılamamıştır. Bu yıuış 

önümüzdeki hafta içinde yapılacak· 
tır. 

iki kumarcı tutuldu 

lbrahim oğlu Halil ve Ahuzar 
oğlu Satılmış ismindeki iki kişi ku· 
mar oynarlarken yakalanmışlardır. 

Ağaç 

Bayram 
köyünde 

bayr~mı 

Akkapı 

yapılacak 

Ağaç bayramı şehrimizde 1 Mart 
perşembe günü Akkapı mektebi av 
!usuna 80 adet Uazorina çam ata· 
cı dikilecektir. Diğer avlusu ve suyu 
müsait bulunan mekteplerden Ada· 
sokağ' mektebine 40 Okaliptüs, 
Mırzaçelebi mahallesindeki Toros 
mektebine 2o Gazo: ioa. Seyhan ma 
hallesinde karşıyaka mektebine 20 
Okaliptüs, Günrşli mektebine 50 
turunç, Köprüköyü mektebine 20 O 
kaliptüs Gazipaşa mektebine 40 ı 
Mazı ve 20 Gazorina verilecektir 

Bayram günü Ziraat mektebi ve ı 
diğer mektepler talebeleı i bayramı 
Ak:Capıda tes'id edeceklerdir. 

Bu yıl yol ve 
Maarif işlerine 

verilen ehemiyet 

--
Vilayet Umumi Büdçesinin 858. 

819 lira olarak tesbid ve kabul 
edildiğini y::azmışdık. Büdçe fasılla

rı arasıuda yapdığımız mukayesele 
re göre geçen yıla nisbetle 54928 
lira bir fazlalık vardır. 

Bu yıl büJçesinde bilhassa mek 
tf"p inşaatı, yol ve köprü inşaatına 

fazla tahsisat ayrılmıştır. 
Ônümüzd,.ki haftalaıda gerek 

Nafia ve gerekse Maarif inşaatında 
geniş mikyasda harekete geçile· 
cektir. 

Halkevinİ11 

müsaı11e 
r.J ıktwf 

Şehrimiz n• >J 
gençleri dün a~şa111

0,.ı 
salonuuda (Yanık 
temsil etmişlerdir. k• 

Müsamere pek rel.A 
ve gençlerimiz har• 'i'A 
mışlardır' Pek çok·~e 
bulamaması dolaY151 ktıf 
gicede tt"krarlanac• ·si 

Belediye Reı 

Bir müddettell~~ .,,,,.... 
lunan Belediye Ret il 
ner şehrimize döoll' 
başlamıştır. j 

Bay Kasım Eoe~_,
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Bayan Sacıde ıle e şl" • i 
leriBeyrutta yapılıtıı dJ\aı 

Genç evlllere 511 
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lınmıştır. Bu mey~rı j I 
lesine de hız verılıı> ti 
kazasında 3087 he~ 
devredilmiştir. 

r ev kif edile~ 
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Seyhan mahallt~. 
D. . . d 'ki ~il 
ıyap ısmın e ı ~it~ 

lığından suçlu otar•,.,) 
za mahkenıesindtf1 ~·') 
!erdir. Bu iki yarn•",,P" i 
leriııde yapılan ~r•ş~j 
üzüm ve 300 kı1° ~,rı''~ 
aletleri meydana çı fjı'J'.b 'f. 

Kaçakçılard~fl ~tf~j 
paçık itiraf etınıŞ• t•"-p' 
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Muharebe masrafı 
Tôrpil, Mayn el bombası diyip 

geçiyor uz. Bu nesnelerin milletlere 
ne müthiş bir masrafa mal oldukunu 
hiç düşündüğÜnüı varını? 

Bugün harp yapmanın nekadar 
korkunç bir masraf allına girmek de · 
ınck olduğunu anlamak için rast ge
le aldığımız aşağıdaki rakamlara bir 
gö~ atmak ki.fıdir. 

Tahtelbahir~erc karşı ku !anı lan 
bombalardan bır dancsi üçyüz liraya 

OONUN MEVZUU 

malolmaktadır. Hergün birkııç yüz 

danesl patlamakda olan maynlerin 
beheri 3750 iira kıymetindedir . 

Bir torpil ise 26500 liraya mal 
olur. Geçenlerde bir tahtelbahir ba· 
tıımış olan Frans ızların .$i ı oko dest
royeri '2700 lira kıymetinde dokuz 

bomba sarfetmişdi. 

Fransızların Foş kruvazörü ti
pinde bir harp gemisi bir dakikalık 
top ateşi esnasında 3600 lira, Mar· 
seyez kru\•;ızörü tipindeki bir gemi 
17550 lira, Düngerle kruvazörü 
sisteminde bir gemi 6000 lira ve 
Rişelyö sistemindeki büyük bir hark 
gemisi yine bir dak ikalık topçu ate
şi esnasında 108,200 lira sarfetmek· 
tedir. 

*** 

Kaç~k rakı 1 s-lib 
kalı Akkapıdatı ştJ'~ 
evinde yapılan ·~~ıJf. 4' 
tahammüre konll jç•" ~ 
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hava hafif ruıg" gol 
En çok sıca 

ce idi. 
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rı t t k. ~ Stnel d 
Ört" s 1 lİrıat er e stalin 

u rn uıu'" h •nın •kinci •U ırakılmıı 
ııtır D er k il ' 

trı .. · • uu u anılrnata 
-.ırıe 'L ltıaki 1 • 

~ ıntiYacı ne crın petrol 
0ına 241 \'ardır.) 
hab Hiususi)-L b t Crfcrc 

2
.. ondradan 

c llıek u" ore,Baku ıeh . . 
it zere . rını 

lr, 8l4 L Clddj tedb· 1 
a nuıuıt ır er 
ıtıııtır. ı fazla tafsilat 

~ 
•• 6 dak rn b 
'1saınetr e usu 

k ltı Okan'ı 

" 
aybettik 

8 •rı: 26 
ı.ı.. - Zon ld h 'lU'-ırıctf ru ak rne 

•tıeılıtı ~.n Okan'ın kısa 
llbckt rnutealcip d .. 

t oldu"' N" un tcda-
c v f au umu h 

" at ettit' · ne astı 
ını .. cıaürlc haber 

t Çığır 
ır lllcc 

lh rnuaaının İ6 
ııtır. Bu n" h ıncı sayı 

la doludnr ": 
1 

_çok d'ierli 
. ıvııye ed . 

crız • 

Türksözn Sahife 3 

Almanların , uçurduğu balonlar~~ 

'' Sinir harbi 
asla muvaffak 

Türkiye' de 
olamaz,, 

Yunanistan ve Romaoyaya verilen garanti
den ilrken Almanya ne yapacağını bilemiyor 

Londra: 26 (Ro} t~rin diplomatik 
~uharriri bildiriyor) - Müşahedele· 
r~m ve resmi mcıhafiller, Türkıyedeki 
sıya i vaziyette asJA bir gayri tabilik 
me\'cud olmadı~ını temin ctmekıedir. 

Türk - Rus hududlarında müf· 
rc~eler arasında ateş teali edildığine 
d_aır Belgradın "Verdıği haber de ~s· 
la teeyyid etmiş değıldir. 

Türk - Sovyet hududu hak-
kında telaş verici bütün haberler hep 
Almaıı propagandasının mahsulüdür. 
Al~anya, Yunanistan ve Ro;nanyaya 
verılen srarantilerden korkmakda ve 
ne yapacağını şa~ırmakdadır. 

Almanya, çok ister ki bu mem
leketlerde harp sahı\sı haline gelsin! 

Kopenhag 

Şimdi Alman propagandasının yegi· 
ne aleti Balkan Oevlf'tlerinin Rus teh· 
didine maruz bulunduğunu öne sür· 
mekdedir. Fakat bu sinir harbi 
Türkiyece asla ıoııvaffak olamamış· 
tır. ve olamaz. 

Türkiye, logilıereye olan sada· 
katinden bir an ayrı'mışda delildir. 
Bundan bir mücidet evvel Tiirkiyede 
ki zelzele sahasına gid n o~eds'in 

de son beyancılı v.; görüşleri bunu 
kuvvetle teeyyid etmeli.dedir. 

Türkiye tngiltcreye sadıktır. Ve 
lngillere Türkiyeden daha &adık bir 
dost o lamı) acağına kat'iyyen inanmış 
haldedir. 

konfransı 

İsveç, Norveç ve Danimarka 
hariciye nazırları konuşması bitti 

bir Dün . 
resmı 

----
Sovyctler yeni mevziler 

aldıklarını iddı<ıda 
- Birinci sahifeden artan-

bonıbardnıa11 etmi lerse d .. 
yaralannn ,. kt ~ 1 ~ olen ve 
d . v o ur. lnsar da pek çuzi. 
ır. 

tebliğ neşrolundu 

1 
Londra : 26 (Royter) - Kopen· 

hagda loplan1>n lskandinav devietleıi 

1 
konferansı neticelenmiştir. İıı>\ eç, Nor 
veç Danımarka har ciye nazırları müş· 
tereken bir resmı teblığ neşretmişler

l..ondra · •>G (R t ) 1 · ~ or er M aitler ·· \'' . - Uşa-
. . e. gore ıpurıg şehri tehlike ·e 

dir. Hariciye naıırlcm hlaoda başve· 
kiline ve Finlandiya hariciye nazırına 
birer, mesaj göndermişlerdir. Üç ha· 
riciye nazırı Fin islikıalini koruyan bir 

gırmıştır. Fakat Sov . l J 
işgal etseler b'l b b.) et er burasını 

l 
1 e u Uyuk hir ;ıercf 

o mıyncaktır • 

Belgrad ; 2G lRAdvo) - p l' '-'k 
t . ~ o ••• a gaze c:sı şöyle yazıyor: 

Resmi tebliğlere rağmen Almkn 
matbua~~nın tavrı, Almanyanın Sov. 
Jet • hn harbi için bir h vassut pla 
nı hazırlndııını aalatnıaktadıı" 

Londra: 26 (Royter) - Ruslar 
Manncrheim hatbnın cenubi garb· · 
ı · ısı ne azyıkde devam etmektedir. 

Sovyetler Vipuri şehrini agır 
t~plarla bombardıman etmişiir. Bir 
Fın ~cvriyesi Petsamoda bir Rus ala
yını •mh~ etmiştir. Finliler 500 Rus 
tayyaresı de düşürmüştür. 

Altmark hakkında 
Norveç'in cevabı 
~ondrı : 26 (Roytcr) - Norveç 

sdırı bu b h L d H . f d sa a or alıfaks tara 
ın an kabul edilmiştir. 

ki NElçi Altmark hadisesi hakkında 
na orveç cevabını lngiliz hariciy,. 

ıırına verrn· t' 
ış ır. 

sureti hal derpişine çalışmışlardır. Na
zırlar, şimal devletlerinin ittifak ve 
bitaraflıkta devamını tekrar kararlaş
tı~mışlardır. Yine bu t~bliğde, iskan · 
dınav memleketlerinin bütün memle· 
ketlerle iyi geçınmek esasında sebat 
gösterecekleri kayılı bulunmaktadır. 

Macarlarla olan 
ticaret görüşmeleri bitti 

Ankara : 26 (Hususi) -- Bir 
rnüddettenberi şehrimizde bulunmak 
ta olan macar ticaret heyeti temas 
lar ını bitirmiştir. Heyet salı günü 
Peşteye gitmek üzere şehrimizden 
ayrılacaktır haber verildiğine göre 
rnacar heyetinin temasları neticesin 
de iki rnemleket arasında mevcut 
ticuet hükümleri dairesinde pamuk 
ve. makine mü'>adelesi yapılması te 
min edilmiş bulunrnaktadır. Alım ve 
satım işleri lstanbuldaki p:ımuk ih 
racaat bi,liği ile Peştedeki Macar 
ticaret ve takas anonim şirketi ta· 
rafındeın id&re oluracaktır. 

Türk - ltalyan 
ticaret konuşması 

Müzakerat nihai safhada 

Roma: 26 - Avrupa harbinin 
ilanından sonra lüzumlu görülen bir 
ticaret anlaşması aktetmek üzere 

geçen ikinci kanun zarfında Roma
va bir Türk Ticaret heyeti gelmiş 
idi Elyevm bu müzakereler her 

iki taraf için şayanı memnuniyet 
bir şekiide inkişaf etmekte ve ya. 

kında hitam bulacatı ümit edilmek· 
tedir. 

Müzaker,.Jerin uzamış olması 
bilhassa mü!ladele maddelerinin 
miktar, nevi ve sairesi hakkında 

tam bir anlaşmaya varabilmek için 
ica beden tedkikatın neticelenme 
sine intizar edildiğinden ileri gel · 
m:ştir. 

Bu anlaşmaların muvdffak İyetli 
neticeler vereceği şüphesiz görü 1-
mektedir. Çünkü binnetice Türk 
ltalyan ticaret mübadeleleri, 1938 
senesindeki rakamların bir mislini 
yani 800 milyon lireti bulabilecek 
ve hatta ileride bu rakam dahi ge • 
çilebilecektir. 

Kanadadan İngiltereye 
gelen hava l{avvetleıi 

Londra : 26 (Royter) - Kanada 
dan ilk hava filosu bugün lngilterenin 
şimaline gelmiş ve bilahare üssüne ha 
reket etmiştir. Bu filonun miktarı giz· 
li tutulmaktadır. 

Ruzveltin mümessili 

Vels Romada 

( Bırinci sahifeden artan ) 

Londra: 26 (Royter) - Deyli 
ekspres gazetesinin muhabirine gö· 
re, müsteşar Avrupadaki seyyaha
tını barış imkanları hakkındaki ra · 
potunu Nisanın ilk h~ftasında A
merika Cumhurreisi Ruzvelte vere 
cek şekilde sür'atle ikmal edecek· 

,dir. Müsteşar bugün laalya hariciye 
nazırı ile bir birçucuk saat görüş. 
müştür. 



Sahife 4 

Ne vaır? yok? 
• 1 

Ödünç mahpus alan j' 
hapishane 

lngilterenin cenubunda bulunan 

Kent ve Suseks kontlukları biribiri 

ne fevkalade yakın, fakat fcvkala· 
de de farklıdır. 

Susc:ks sakin bir yerdir. Bura

da hemen hemen hiç suç işlenmez 

Hakimler y~pacak iş bulamaz, avu 
katlar işsiz oturur ve hapishaneler 

boş durur. 

Kent'de ise vaziyet aksinedir. 

Burada bir hayli suc işlenir., Mah· 
kemeler durmadan çalışırlar; Ha

pishaneler Claima doludur. 

Mes'ud Suseks kontluğu hapis· 

hanesi müdürü Leveste bulunduğu 
bir sırada artık hapishanesinde hiç 

müşteri icalmamış oldu~unu öğren· 
miş ve vaziyeti alakadarlara bildir· 

miştir. 
fnğiliz rt'jiminde hapishanelerin 

büdçesi mahpusların adetlerine gö· 

Türksözü 

Günün Politik aüşünceleri 

Bugünki Finlandiya 
ezildikten sonra .. 

rııı e 

S 
ovyet kıt'alarının Mannerha · kuvvetini i~tihfaf etmek kjjtasınl kımdan vaziyet .!a~~a şfl 
im hattına karşı başladıkları düştüler. Fınlandiyayı bugunı.ıı ert"' 
son büyük taarruz yiımi gün Sovyetler kızılordunun prestiji ancak fsveçin \"e N°'v o• tll 

denberi devam edit•or. Denilebilir ld bzıhis mevzuu olduğunu görünce, her leri kurtara bili . Oııl3' 1 il' •~ 
J dı111 q 

tarihin hiçbir harbi, bu Sovyet-Fin ne pahasına olursa olsun, askeri ha· ya yapacakları yar ili' 
muharebesi kadar kuvvet nısbetsizli . rekatı mu vaffakiyetle neticelendirme· il:ri g?türemiye~ekle;, ı 
kine dayanan şartlar illtında yapıl- ye karar vermişlerdir. soylemışlerdir. Bır de 
mamıştır. 3 - Finlandiyaya her taraftan yadan çekiniyor. ~· 

Bir taraftan üç buçuk milyon Fakat bundan b• ti'. 
bir milletki kitmüst•kil devlet kt:rul- r·------ Söyleyen ~ ·-~--.. ya devletlerinden hc' P' 
duğ'u gündenberi sulhu ve müsale· ~ tecavüze uğramadıkÇ6 

0 meıi hıırici politikasının ana hedefi 1 A. ş. Esmer i.• mayı harici politikas1?1 

ittihaz etmiştir. Askeri sahadaki ha· , rak kabul etmiştir. fı~ 
ıırh~ı da ona göredir. Ôte tarafta ·---------~w~--··-·-·· rici politikası da bil ,r 
yü7.seksen milyon nüfuslu bir memle yardım geldiğini aören Sovyetler raflık• politikası adı:'"" 
ket ki dünyanın en büyük ordusunu a manyanın, her A"r. ~-
kurmuştur. bu yardımlar müessir olmazdan evvel · 1 b · t dıl' ısrar a taki ini ıs e 

Buna rağmen üç aydanbcri $ov· zafer kazanmayı zaruri görmüşlerdir. budur. 
yetler bir türlü Fin mukavemetini 4 - Sovyet zabitleri ve kuman· 1 
kıramamışlardır. danları önce tecrübesizdi. Finlerin Almanya, başk\ 

Fakat yirmi gün evvel başlıyn müdafaa tibiyelcrini ötrendikten son· kendisine müteveccı iri 
büyük taarruzun Mannorheim cep· ra muvaffakiyetle taarı uz edebiliyor. sayar Balkan devletle'; 
hesini sarstığı bildirilmektedir. Sov· lar. l tik<1y1 telkin etmiyO~ı 
yet taar;u1unun son defa muvaffaki· Bunların hangiii do~rudur? Bel· !etlerin herbiri teca~~ i 
yetle inkişaf etmesindeki amiller ki hepsi de biraz amil olmuştur. Her. !inciye tadar kuvveti~"' 
şöyle izah edilmektedir. halde Sovyetlerin askeri harekatı ni· kendinin masun kal•' ı,ıt 

1 - Sovyetler önce meseleyi cid- hayetlendirmek için büyük gayretler rek bitaraflık adı ve'~ıt 
dl olarak ele klmamışlardı. Finlandi· sarfettikleri rörülüyor. politika takip etıneld Jfı 

f . f'rıl• yalıların mukavemet gösterecetini Ü· Finlandiyayı spanyaya benzeten· Fakat acaba J ~ 

re hesap olunduğundan biç misafiri 

olmıyan Suseks hapishanesi çok 

müşkil vaziyete düşmüş, bu vaziyet 

karşısında komşusu Kent kontluğu 

hapishanesine müracaat ederek kcn 

dilcrine bir kaç müşteri yollanma· 

sını rica etmiştir. 

mit etmediklerinden cepheye ıayıf ler vardır. Siyasi noktadan ispanyaya son<a vaıiyet n~;:;' '), 

_k_ı_t'_a_ıa_r_g_ö_n_d_er_d_il_e_r ._Y_a_n_i _d_üş-·m_an_ı_n __ h_e_n_z_e_r _ta_r_a_fl_ar_ı_v_a_r_s_a _d_a askeri ba- ___ G_e_ris~~ 

Ceyhanda ovanın bir Kent hapishanesi fevkalade zen· 

gin olduğundan Suscks' e bir kaç 

mahkum göndermek miişkül olma

mıştır. Böylece iflas etmek tehli· 

kesini göstermiş olan Suseks hapis · 
hanesi mali vaziyetini düzeltmek im

kanını kazanmıştır. 

B'1lunan yeni mezarlar 
Str a~burg üniversitesi profesör· 

)erinden Monte'nin riyaset etmekte 

olduğu bir aı keoloji tetkik ve arama 

heyeti Sanhagar mıntıkasında çok 

miıhim bir kt:~ifte bulunmuştur. 

Bu mıntıkada keşfı::dilmiş bir ye 

raltı mezarında birçok boş kabirler 

mumyalar, heykeller kıymetli mü 

ccvherat ve daha birçok zenginlik 
ler ele geçirilmiştir. 

Alakalı mah&filden öğrenildifcine 
göre bulunan bu ma~arlar şimdiye 

ka far yattıkları yerler keşfedilmiş 
bulunan 22 nci ve 23 üncü sülaleye 

aıttir.Eşya ! ar bu iki sülalenin mevki 
iktıdarda oldukları zamanlara aittir. 

Şakallaır 

Bir Ev kirası 
Kiracı genç kadın kendisinden 

kirayı istiycn kapıcıya hiddetle söy· 

lendi: 

- Ev sahibine söyleyin. Namus 

lu bir erkek bir kadından para iste· 

mez ve almaz!. 

Bilemiyecek ne var? 
Otelde, odaya yeni giren müste

ri garsona sordu: 

- Nedir bu yatağın üstündeki 

siyah şeyl,.r? 
Garson izahat verdi: 

- Elinizi sürersiniz, uçarlarsa 

u mazlaısa tahtakuıusl 

kıs mı su altında 

Mahmudiye köyünde dün 
on kadar ev yıkıldı 

Ceyhan : 26 (Hnsusi muhab:rimiı 
den) - Son günlerde yağan ya~mur 
ve yukarı dağlar<taki eriyen kar su· 
!arından taşan Ceyhan nehri tehlikeli 
bir hal almıştır. Nehir normal seviye· 
sinden (550) santim yükselmiştır. 

ova ve nehir kıyısında bulunan 
küçük fakat, Mahmudiye, Cehanbekir 
li. Ka amezar, Hamitbey, Hamitbey 
bucağı ve daha bazı köyler su altın
da bulunmaktadır. Mahmudiye köyün· 

AVRUPA MKTUBU 

de 10·8 ev yıkılmıştır insaıı ve hay. 
vanca zayiat yoksada binlerce dönüm 

mahsula tımız hasara uğramıştır karşı 

yaka köylerryle ırtıbat fılıkalarla ya-

Me- Selçuk 

Tuna bombalandı 

Tuna nehri tamamen donmuştur. Daha bir haylı zaman nakliyata mü· 

sait olmıyacagı da görülmektedir. Mallarının karşılığını almamış olan Yu
goslav ihracatçılar ve mail arın 2'elmesini büyük bir sa bırsıılıkla bek liyen 

Almanlar, vapurların nehrin nakliyata müsait olan son noktası Ratisbona 
biran evvel varmasını sabırsızlıkla beklemektedirler. 

Fakat Tuna inatçılık etmekte ve gemilere bir türlü yol vermemektedir. 
Tunayı zorlamak için havadan bu7.lar üzerine bombalar atılmış, karadan 
top il~ ateş edilmiş ve Savua ile b!rleştiği mıntakaya dinamitler yerleştiril
mişıir. 

Evvela tayyareler herbiri 115 kilo gelen dört bomba atmışlar; fakat 
bunlar buzu dağılm1ğa muvaffak olamıyarak yalnız bırer delik aç ı11şlar· 
dır. Yirmi beş kilometrelik bir saha dahiline atılan diğer bombalar da 

müsbet bir netice temin edememişlerdir. Şehir bur ile kapalıdır. Bu buz bir 
çok yerlerde üç bu~uk metre kalınlığınd adır. Hububat \ e petrol ~ ük ü ge· 
miler limanlarda beklemektedirler . · 

CiNSi 
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= F ~ k: a .? ~ a d a ki 

rnunıst partisi 

Türksöıü 

~ ransadaki r b~sun ıncb:o 1 komünist rne 1 

rutrn,ainc k ı uktan dü11ü 
p t• • •rar v .1 . Y 1'L aı ının urnu • • erı mıştir. 

jlt ııorcı F ra mı katibi M . ,r tı~ nsız tab.. aurıce 
~iO ~tır. "Yetinden çıka· 
ı;y "Om- . 

unızın· 
d• b' Glak İçin ın ne old 
ı. 4izıınd ~u faık ıara d'~~unu anla. 

rill' •1aıt ır. olJektizıni • __ at ttrnck 
fa Is tat k alarıoın umum· n bu tun istihsal 

Onulınasın . . 1 ınenafj hizm f 
' losyalj ı ıstıh jaf c ı · 

('-~tİ}'ctin ~ topraklarıııd eder zirai 
p• tızın aldırılmasını is:n mülki şah 

0 • uınuın; er. devlet 
oııı ahvalde . ınenaflin ic . sos 
ili 'İrıi u ıcap eden ikf ap ettırdi 
i~~ rıl rnuıni rnülk'ı ••ad ~ube· 

ara k Yet h ı· 
"' d 1 arşılık k - 8 ıne sokar a e · omu · 
ıt9' sı ve dahT nızm sınıf rn -
·ıı-i ıne ... Ctıd ı ı rnuharcb 1 u 
•&· olet Cemiyeti k e er )'o!i 

• .Ji iha.,_tr diktatörlüıı.u_Y•k mata ve bir 
tii'~ et ... · . & urın 11. 'le 1(

0 
:·~ştır. a&ı gaye 

ib I t ınunızrn 
ri-' urıun ''C nazariye 1 e -' Orus'- Uınburiyet . o arak Ef. 

r ~ 1 un ·ut 1 " ınden Th 
~ı /, •nın ··c- ap a .. sınd omas 
tiııi ~ tain tabi,t ~n"' fehri :n Caınpan 
c•I .ııı.uştur. •nunund~·rı n :n Morelly 
,;ı~ rnulhem ol-
ted''' F '•nsad 

oD'~ "••ında k a Bahacuf . 
ı•~'i ornu"İ& . • ınkila 
ac•~ c u~raştı O ını hhakk kp es-
ci 1 da bazı t ıı dokuzu u ettir· 1 

lah Ccrüb 1 ncu , ne t:f e . c ere i . . ilıır· 
Dıiifk ' . ndı) urnd .i rışıldi. (N 

'Yctı far. csı alt d e 
ve rtıa l5Yetınck . ın a şah 

dırnıak ~tık dahiı· d insanları i· 
hirn n •stendi. 1\ ırı .' teşkilat · 

•ti" 8'1.ariy · • 0ınürıiz · 
ı•rı 'f h ccısı Al mın asıl 
r- a tıd· man ı \.ıeç, ı !\ati M Ya ı Hı. 

u hd rı Urııun. h ark'tır. 
• . a le . ıı arp 
ınııı id ~'•nit•· neticea' d 

lltes· YVcl 19 .. ın e 
• , koın(i .' altında b 17 de Le· 
Uruı nıst oış .. v'i( 

')uJd muş bi, ~•'1.ariycı ı .. fı,ka 
u. tcııın er uıerine 

At Şimdiki k Yaratrnağa ko 
o kovad oınu . 

~l'd' akj - " 18tlcr· 
U? ı •r, Bu t uçlirıcu ın merkezi 
"'fl d- eşek• .. cnt _ UnYa i . ıtulürı l"rnasyo· 

tun dün Şçılerj b· t.ırndesi (Bü
lefkilata Yadaki '- •rleşinizl ) d. 
to .. bar.ı ıtoın.. . ır. 

ınurıist f ' •dırı Unıııtl~r bu 
" M ırka ar. F 

Osko\I •ı ve 60 ransadaki 
'A ı;-,80 aya lab' ·d· rnebusu ke· 
IUl!7 llt)j S sadak· k I} ı . 

. p f 1 Ollıij • 
Gterrıaıı . C d. nıst fırkasının 

">'on ı· · ırk' llnasın a •nirı F 1 (Komünist 
•ad adır. Bu . ransıı şubesi 

a, n. sıva • 
. ·••csltk• 1 sı teşekküld 

ı tcşekkütı en 
f.' 'arı er de var. 

sıı k 
' he}' . 0 rnünist l 

u,.l.ı.. ctı vard ıtkasının b' 
~ ııcü ır. Bu M ır 
•rıı11 b •nternas oskovada 

t)ıiııyonı:~ında ~~::le b~.a~lıdır. 
OılA " ta ayrılmı . Uro ve 
lı\o •ret., ş bır t,şkrt 

rıg,e b · ı a 
tı k er sene to 1 

lıı ıd Ortıüııist fırk p anır. Fran 
a re . asını ıa 

ıdır · etınış nh . rnan za· 
• sıy,u~r 

:J C:achi D . Şun . 

~ı· "· arı t B ti' •st - C 0 
• erth 

110 H onturier, llh on, Marty, 
, ,tı allt külle! . . .. 
ıııcl da, fab 'k trı arasında 

f •brik r~ a koınitcler' Propa. 
. a ~Ctinıalara v ı ta.rl\f ından 

Koınunist r asıtasıylc 
ç korrıunj 1 ırkasının b· )'a. 

s er tcş\cili ır de 
tı, rnektep 

Dörtler konferansı mı? 1 

Ruzveltin lngiliz, f~ransız, 
İtalyan mümessilleri ile açık 

denizde görüşeceği söyleniyor 

Deylı Me/y 
gazetesinin Neı york · 

muhabiri 
bıldiriyor 

Bugün Flori· 
dadan Fusl<a· 
lusa isimli k· 
ruvazör ile 2 
destroyer de· 

nıze açılmışlardır, Fakat nereye gidi· 
yorlar? Bunu yalnız Reisicumhur ka· 
binesind k. • ı ' ·. e ı aza ar ve geminin kapla-
nı bılmektedir. 

. Bu seyahatın bir av eylencesinden 
~b.aret olduğu tahmin olunamaz. Re· 
ısıcl.lmhura refakat eden destroyer
lerde bulunan üç gazeteci bu s . ya hat 
lıakkında henüz kati bir haber ver. 
menıişlcrsede , Ruzelt de henüz av
lanmata başlamış değildir. 

. . Reisicumhurun açık denizlerde ln
gı~z. Fransız ve İtalyan hükümetleri 
mumcssilleri ile bir içtima akdetmesi 
b -ı-u un münakaşala • ın mevzuu olmuş -
tur. 

Reisicumhurun da böyle bir kon 
f~rans akdedilmt-si ihtimali hakkında. 
kı h b . a erın tekzip olunmasını reddet· 
mesi bütün memlekette derin b:r ;ı)a· 
ka uyandırmıştır. 

~unlara ı ağmen Vaşington hükıi
metı namına söa söylemeğe salahi
}etli bir zat bu seyahati sırasında 
Reisi cumhura müttefık devletlerin 
v.e.y~ ıtalyar.ın hiç bir yüksek mümes 
s~ın ın refakat etmemekte olduğunu 
soylemiştir . 

Fakat bundan bir sene evvel de 
Ruzveltin Hıtler ve Mussolini ile sulh 

esaslarını açık denizde göıüşmek im· 
kanlarını mutad müsteşarlariy 

le münakaşa etmiş olduğu hatırlan· 
maktadır:. 

Şimdi de Reisicumhur Ruzveltin 
yeniden bu fikirde olabileceği ancak 
bu kerre lngiltere , Fransa ve ltalya 
ile görüşmek arzusunda bulunacaıı 
tahmin olunmaktadır. 

Bunlardan maada bir iki gün ev· 
vel Loridanın Pensekola şehrinde 
cereyan etmiş olan hadiseler bu 
şüpheyi kuvvetlendirmektedir. 

" Beyaz evin umumi katibi Mis· 
ler Vilyan Oaset birdenbire tatil plan 
!arından vazgeçmeğe \e muavinleri 
ve katipleri ile birlikte pensokolada 
kalmağ'a karar vermiştir· 

R'isi Cumhurun hususi treni de 
iki gündenberi istim iizerinoe tutul· 
maktadır. 

Eğer bu Dörtler Konferansı fikri 
' latbikat sahasına intikal etmezse, Re 

isicumhurua fikrinde avlanmaktan 
başka düşünüşler oldu~u muhakkak . 
tır. 

Ever Reisicumhurun fikri yalnız 
bitaraflik kontrolünün ne şekilde ya
pıldı~ını yakından görmek ise, o za
men Reısicumhur Ruzveltın bir dört 
ler konferansı yaptlacağı hakkındaki 
şayiayı niçin tekzip ettirmediği soıul 
maktadır. Amerika diblomatik maha· 
fıii şimdi bu hadise ile alal<ad1ltdır. 

- L 'eııtran•IJan -
-------- ------- - ----

Balkan yarışlarına 

hazırlık müsabakası 

Mersinde yapılan yar1şlar 

Bisikletçilerimiz birinci 
Beden Terbiyesi Gtn•l Direk· 

t - ı- -or uğunden kelen talimata göre 
8~.lkarı bisiklet yarışlarına hazırlık 
rnusabakalarından birincisi Mersinde 

-
hücr.e~eri, Leninist ,.ektepleri, çocuk 
te~kılatı vardır. 

da :.~ansız komünist fır kası orduda 
raat ~er.ele~ kurmağa çalışmıştır. Zi. 
ku 

1 
şçılerı arasında bir federasyon 

rnu~~ rnuştur. Böylelikle Fransız ko 
n~leri60 . 

Şirnd · F mebus çıkarmışlardı 
1 ran b · 

görülüyor. sanın unları da~ıttığı 

25 Şubat Pazar günü Adana, Kon 
ya, Mersin, Tarsus ve Silifke bisik· 
letçilerinin iştirakiyle yapılmıştır. 

Bu müsabakada Adanayı temsil 
eden bisikletçilerimiz Beden f erbi
y~si Seyhan Bölgesi bisiklet ajanı 
nezareti altında Cumartesi günü öğ 
led,n sonra Mersine hareket etmiş· 
ler v~ bir gece Mersinde istirahat 
ettikten sonra anform olarak yarış
lara .böl~emizin getirtmiş olduğu 
hususı kurs bisikletlerile girmiş 
lerdir. 

Müsabaka neticesinde birirıci 0 
larak Adana, ikinci ve üçüncü ola· 

Sahife 5 
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. BUGtJNKUPROG~R~ :: 

ANKARA RADYOSU 
SALt - 27 - 2 - 1940 

12.30 Pro2nm, ve Memleket Sa
at Ayarı 

12.35 Ajzns ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

l 2.50 Türk Müz.igi 
13.'30 - 14.00 Müzik : Hafif Müzik 

(Pi.) 
18.00 Program, ve Memleket Sa-

at Ayarı 
18.05 Müzik : Oda Müziti (Pi) 
18,40 Konuşma (Çiftcinin Saati) 
18.55 Serbest Saat. 
19.10 Memleket Saat Ayarı, A

jans ve Meteoroloji Ha· 
beri eri 

19.30 Türk Müziği : Klasik Prog· 
ram 
Ankara Radyosu Küme 

Ses ve ~az Heyeti 
idare Eden : Mesut Cemil. 

20. 15 Konuşma (lkti!\at ve Hukuk 
Saati) 

20.30 Türk Müziği : 
ince Saz Fasli 

2L15 Konser Takdimi : Halil 
!edii Yönetken 

21 .30 Müzik : Radyo Orkestrası 

22.15 Memleket Saat Ayarı, A· 
ji.lnS Haberleri; Ziraat, Es· 
ham - Tahvilat, Kambiyo 
- Nukut Borsası (Fiyat). 

23.35 Müzik : Cazband (Pi.) 
23 25 - 23 30 Yarinki Program' ve 

Kapa nı:,;. 

Bugünki finlandiya 
ezildikten sonia 

( Dördüncü sahifeden artan ) 
Sovyetleri yeni maceralara siırüklen 
mek istiyeceklerine şüphe yok tur, 

Filhakika Finl:ındiya'yı ele geçi
ren Sovy etler hem Norueç, hem de 
lsveç ile hudut komşu~u olacaktır, 
Finlandiy a toprokları bir noktadan 
denize yakın ,yere kadar uı:onmakta• 
dır· Bunun şimalinde \' arcngcr fiyor· 
du vardır. C enubunda da Atla~ deni· 
zi Uzerinde .Narvik limanı . Eğer bu 
liman Sovyetlerin ellerine geçerıı. e 
Almansanın abloka vaziyeti det,i şecek 
tir. Almanlar. lnı;ilterenia. buna ma· 
ni olmnk için Sovvctlere kar~ı harp 

• l 

ilan etmek mecburiyetinde knl.:ıcagınn 
da İnanmaktadırlar. O zaman Alman 
y a Sovyetleri tamamiyle iktisadi ve 
siya!Iİ nUfzu altı na alabilecekt ir. 
Almanya gibi iyi organize edilmiş bir 

devlet arasıncla sıkı bir işbirğilinin netice 
l\İ ne olabileceğini izaııa )Uzum gös~ 

termiyccek derecede aşikardır . GörU 
lemiyor ki Almaoyaoın proğramı bu. 
dur. Yalnız Sovyetlerin böyle tehli· 
keli n akibeti meçhul bir Macerava 
suruklenmeğe ne derece ha.z ır old~k · 
larını ancak h:idiseleı· gösterecektir. 

rak Konya, dördüncli olarak Mersin 
beşirıci olarak yine Adana bisiklet. 
çilcri gelmiştir. 

Konyayı temsil eden bisiktct~i· 
lcrden birisi Türkiy~ ücüncüsü olma. 

sına göre A :iana bisikletçilerinin aldığı 
netice çok ınuyaff akiyetltdir. 

Bisikletçilerimizi tebrik eder 
bundan sonraki yarışlarda da iyi 
neticeleı almalarını dileriz. 



Butün Şark Alı:nıinin E• Çok Se .. difi Artist Mısırın ve Sarkın 
Altıo. Sesli Emsalsiz M11~anni~i • 

Ab~hüDvehab ' an 
A.,kın Göz Y aşlano.dan Sonra Yarattığı En Anki\ Ye ,-

En içli Aşk ve Hicran Filmi 

BEYAZ GÜL 
~ 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ARAPÇA ŞARKILI 
Şiirin Aşkıa ve Tee surun Bir Şahec:eridir 

PEK YAKINDA 

ALSARA Y SİNEMASINDA -AISARAYDA Tan Sinemasında 
Mevsimin En Gtı zel Turk Filmi B U A K Ş A M 

TA$ p AR ç As 1 iki ~u,.J ve hcye1canh film ~i:de0~ 
REŞAT NuRi c ONTEKtN • İn Rıo Grand Gulu 

Buyuk E seri ,\\uvaff aki."e tle 
Devam E diy or 

lLAvgTEN: 
Top Kapı S:ıra.)' I Filmi 
Bir Perdelik Manzara 

İspanyol Dan ~ ve Şark1larile 
sUslu nefis bir İ spanyol filmi 

2 
(Yumruktan Yılmıyan Suvari) 

Heyecanlı sergUzeş t Filmi , 

Beklenmekte olan 
1940 Model 

Markoni 
Radyolarınzın geldiğin bildiririz 
Abidin Paşa caddesinde : 

M. Tahsin Bosna Bıraderler 

Telgr .Adr . Meta Adana P. K. 74. Tel. 274 

Türk sözü 

ilin 
' Adana Belediye Riyasetindell' 

- Belediyeye ait kasap halindeki kasap dükkanları ctPı.J" 
tırılacak olan tel kafes işi açık olarak eksiltmeye konulmuştll'' 

2 - Bedeli keşfi ( 725,62 ) liradır, 
3 - Muvakkat teminatı :< 54,42 ) liradar. ıJf 
4 - ihalesi Martın on ikinci Sah iÜnÜ saat on dörtde Be 

cümeninde :yapılacaktır. tı>' 
5 - Şartnamesi Belediye fen işleri müdürlüğündedir. lıteY 

da görebilirler . ali 
İsteklilerin ihale günü muvakkat teminatlar ile v: ticaret 

vesikalarile birlikte encümene muracaatları ilan olunur. 

11491 27 - 29 / 

Seyhan 
ğından : 

İlan 

Vilayeti 

e' 
Mahallesi Cinsi Ada Parsel Metre Mu. MuhaııJfll 
Şaban iye arsa 391 90 188 51tl; 
Asfalt 
Alidede it 71 19 167,50 168 
Eskihamam 
Çınarlı hane 391 71 310 300 
Akarcalı 

Çıkmazı 
Cemalpaşa arsa 577 61 9480 2844 A 

Yukarıda muhammen kıymetleri yazılı dört parça gayrı: tle 
kiyetltri 22 - Şubat - 940 tarihinden itibaren 15 gün müd e, 
tırmağa çıkarılmıştır. ihaleleri 8·3 940 tarihine müsadif CtJıll 
14 de satışı icra kılmacağın ian taliplerin % 1,50 teminat ' 
likte aynı gün ve aynı saatte Defterdarlık satış komisyorıU111 

ları ilan olunur. 11479 
22-25-29-4 

Osmaniye Belediye Riyasetiıı '" 
1 - Belediyemizin, Hurşit oteli önünden Fevzi paşa ca. 1,j 

olan ( 580 ) metre uzunlugundaki sahada toplama çay taşıt~. 
kaldırım ve beton bordür inşaatı ( 4989 ) lıra ( 10 ) kurll~ 
olup 2490 sayılı kanun ahkamına tevfikan açık eksiltme 
edilecektir. O~ 

2 - ihale 51 Mart/ 940 Pazartesi günü saat ı 4 de J 

diye salonunda yapılacaktir. 

3 - Muvakkat teminat 374 lira 25 kuruştur. 
4 - Kati teminat, bununn iki misli olacaktır. bş ~ 
5 - Eksiltmeye girmek isteyen isteklilerin kanaat ba te p 

kası ve ticaret odası kayit:makbuzu ibraz eylemeleri ti~ '91 

eylemeleri ve teminat paralarını ihale saatından mukadde 
• 1 ~ sine yatırmış olmaları meşruttur. bllı 1 

6 - fsteklil~rin kendilerinde aranılan vesaik ve mak ı11'~~ 
oldukları halde muayyen olan gün ve saatte bizzat 0 5 

1 
salonunda hazır bulunmaları meşruttur. is~Y.e~e" 

7 - izahat almak ve proje ve şartnameleri görme". fefl if 
niye belediyasi yazı işleri bürosiyle Ceyhan belediye•• ı1 

na müracaat ederler. 11451 17 - zt,,,.. /ı 

ilan 
~'11 

ı5 3 ~tı' 
komisyonunda pıl•'~• 
nü saat onda >'~eSİ !-

3 _ Şartoa t/e 
Adana askeri satın al- . AoteP l• 

sın, Mar<tş, ırıisYo" 
ma komisyonundan : 

1 - 1440 ton buğdayın kırma 
ücreti kapalı za,fla eksiltmeğe ko 
nulmuştur. Muhammen bedeli 7920 
lira olup muvakkt teminatı 5910 
liradır. 

2 - ihalesi Adana satınalma 

satın alma ko ~ 
b·ı · . te 

1 ır . kliterı11 s•' 
4 _ iste ·ııalc tJ 

lif mektuplarırıı 1
1 ~oıı' 

. t e.,,ve dır· 
az bır saa . ı"ııt11 

•erı 9 / ne verme· z1 
11445 
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-:---------------===========--------------------------~ 
• 

2,30 matinesinden itibaren 
Sine o·· ·k· ma _ unyasının ı ı 

J ~~uı G <§llb>ön CI M üeh~O M ©1r<91an 
Kudretli Artisti 

IViERCAN AS 1 

1 
6 

• • b"d ., Sinema ve Sinemacılık Tarihinin zafer a ı esı .. : 

lvorma Şerer - tgrone poU!er 
~ltV;ı ~ tr ü A ifil t lUI v ©1 n ~ t 

~::-----------------------------------------------------------
lsk ~\\htereın ·· ·ı · · 
~~a ınuşterı erımıze 

f • ~k Yağları Şirketi Fabrikasının 
a ıne ed·ı . 

Panı } MIŞ ve emsaline üstün 
Uk" '"l lJ Jag arı ve sabunları geldi 

Ygurı fiat · · · 
ıyı ve temız mal 

bı ı Muıa,, .. at - . --~-
ş e pJ ..... Yerı · Sab · G··ı B · teı9 .ıl De · n u , orsa cıvarı No. 12 

ııı Posu · Ab'd' 
ııı' · 1 ınpaşa cadde i, Noter sırası. 

......_______ 11381 13-15 
ıl•'' 'f" - ------

ıJ ,rıif 1 d Ilı 
·Jti şk anı Yurdu . l llan 
t•ı. ıe~ an ı" d 
erı ,ş 

5 
gın an : Adana Belediye Riya-

,,,., ı rniyctı setinden: 
tdilc er kanununa .. C 

l·J-------------------------~ inan Yazıhaoesi 

Adana ve civar şehirlerdeki nufus tapıı bina kazanç belediyeler ve 
Ankarada Devlet - Şura ~ıı Mıh'<~m'!İ Temyizile resmi devairdtki işleri 
sür'atle takip ve int tcmı ba)ar:rn yaı.ıh-ııe niz bu işlere ( H.: ' nevi alım 
sattın ) i nşnt p'a rıbrını h nit :ı gro'<ı ifraz n tabi n gıbi fenn e müteal. 

, lik husu1taki dı plo n ı lı m'ih'! :d ıs ve fen me nurları alkur badana alçı 
ı kabartma müıeyik yaglı boya işl erini d .:~~rli ıı>talar marifetiyle yapmağı 
1 ilave etmiştir. Yo'.<sul yurtd.1ş ların yazı ve. iş l eri paras ız yazılır ve takip 
1 edilir, R;ığbet gören dö•t delık li tu{larda ıı ın~ada 6 -9 delikli tuglardan 

da istt!oilenyeı e katar g51lmn !ğ.:: ta./aBut dilir. İstiklal okulu karşı· 
sında 82 numaralı inan yazıhanesine müracaat. 

Eski Belediye 'I'ahakku1< Memuru Remzi Turhal 
., ,, Tahsil .. Rasim Gökberk 

ilan 
Adana askeri satın al

ma komisyonu Reisliğin
den: 

11415 

Tarsus Çukurova İplik 
ve dokuma fabrikasın 
dan: 

il ni2 gorc ta · addelere ve yeşil sahalara· 
,11 Gtlcr· nrnnarnerniı.in b • h · ' 9"" 1 lloksa azı .,.e rın teı.yini iı;in dikilmiş olan a~aç 

3! 11tt~' f.ıukulc · 
0

• yapılmıştır· V ıla· 11arıd knan, ve kesen ve tahripcdcn · Askeri ihtiyaç için 135 çift sıh 
biye araba koşum takımı yaptırıla
caktır. Muhammen bedeli 6885 lira 
olup muvakkat teminatı 516 liı a 
40 kuruştur. Pazarlığı 29·2·040 Per 

1 
şeube günü saat onda Adana aske 
ri satın alma komisyonunda yapıla-

Fabrikamızın deıhili yolları ıçın 
70 bin adet parke taşı alınacaktır: 

c;f" , .. 1 ışlcrı bu er e k 
111 ~ır:J '"1 ınınası . . . maddelerin n meı tuan beş lira hafif para 
si f.6' hniştir. •çın nızarnnan1"Yİ cezaM alınacağı ilan olunur. 
.• e it... h 11494 
~ 1 (1

1

' ususdo h h f---------~:.:-_:·---. 0rı' 2 91\Q &oruşınck .. 
1 Çarşornba gi" .. uıcrc \ Bu .. b • 

eıı' sayın Üycl . ınu saat gece no etçı eczane 
• t ' tel . crın Kulij b" Hhk" . ı0 s' tnclerı rica 1 P •na · İ u uınet cıvarında 

\o 0 unur t"k 9"0ıı1sı l 1493 · s 1 arnet eczahanesidir 

dır· -- ----------.! ...... ı -
1 

caktır. istekliler şaıtnanı,sinı htr 
gün komis}onda görebilirler. lstt k 
!ilerin bedeli güdde lt minat makl uı 
lariyle komisyona müracaatları, 

11480 23- 27 

Taliplerin tekliflerile birlikte 8 gün 
zarfında fabrika müdürlüğüne mu· 
racaatları ilan olunur . 

11492 27 - 29 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çıılışmak üz~re bir mürettibe ihti-

yaç vardır . ldarehanemize n Ü· 
racaatları 



Sahife S Türksözü 

Her çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar 

Herboyda OL iVET Ti 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
1 Marka 

Radyoları 
Döııyanın en sağlam dayanıklı GilStolin kaynak çu?u\cları 

te'miaotlı Radyo tamiratını 
Abidin Paşa caddesinde 

Muharrem Hilm~ Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

Telefon 110 Telgraf adrtsi: REMO Adana 

1 

Post~t;,;u;,,;su;..;:;..;6;.;0 _________________ , 

~--------••ı ..... -----·------~ı 
ÜRK 

GAZETECİLİK- MATBAACILIK 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

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

vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar , her boyıia defterler, 

Renkli afişler 

• 11 ı 
1 ı ı 
1 1 

1 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 

görmek istiyorsanız Türksözü 
Cildhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

1 

27 

- -·--

1 OL YMPIA RadyolS 
Oii"~ 

laıtı '
rikaS~~ 
sEN 
kas• 
darı 1 
reye 

dalg•1'~~ 
o~ fi~ 
R''· (jeı'' 

o>O' 
b 

,, 
Pekzarif, çok sağlam ve gayet hassas olr,n u 

41 
görüp dinleyiniz. tf1lj 

Mülhakat için Bataryalı Radyoları 

anot Pillerimiz de gelmiştir. J (ıl 

Evrendilek Kitabevi - A ~ 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 
edilir . 

1 

1 ı Bir cild, bölgede ancak Türk· s hh" o· k 
sözünün sanatkar mücellidin in 1 1 1 n ~,, 

• elinden çıkabilir. . • . . beledi~e 

--------• - -~-----------· Mart iptidasından itibaren g;ıyn sıhhı olan dınklerı erit d.;_ 
1 tırılacaktır. Mubrem olan bu ihtiyacı düşünerek ( Merl11 IJıl fı;. 

___ ...,. ______ -----------~ ki makarna atelyesi dahilinde) sıhhi bir dink kurd~d~ğG 

M ff Lokman 
kada bir külek bulgurun kepeğini müke-mmelen do~ ( 

Dr. UZ8 er eler, savurur setiyi un çıkarmadan ayırır. ııft&J 
Küleki 20 1-cur 

lç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır . 

!...-----------------------------------------= 

11441 
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