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Pnrti Mufettisioıiz S1'\'l • 1-roft>· ) ~ 

sör Ha<:an Rcyit Tnnlrni dtın Aıık:ı· 
rnd'ln şchrinıiıc ıcJpıi§lcrdir. 

Parti •'1ufct ti~imizlc barahrr 

tavsamış 
~o•nc gö~·~· .So,·yetlc:r \'ipurini11 mu· 

değildir ! 
1 

lçel M~bu.;u hemşcrimi ·, l urhnn c~
nınl Bcrik'cr de şehrinıi;rn ~elmillir. 
Pa.ıti ,\\uretti:iıai:ı. lıuı;ıın 'l';\r~u~11 ıt 

rc-gul:ılörtınlln a~ılış törl·ııinıll· bulıııı:ı· 
cl!\d:u·ılıı·· :ı nra ı ıııı bitirmic;lcrdir. ::;;rhria 

:ıı k . l k 1 'c şırna ısım arı İ•ı:nl cdilMiş · 

Kızılordu mu,·:dfakiyetlt> il"rlc
nıektc d \':lın cdiynr. l.ojincıı-:\ i-.t:ı~

~ ouond~ hiı· piyade ÇGl'pı)'mao;ı ol •ıı~ 

Ye Sovyd tnyyarc:lerindcn beş C.-ne 

tlu .. urınU'i'tur. 
Diğer brnl tnn neşrcdilca Fia 

tebli;iııc glirc, ıhı~ııı:>n \"ipuı·i s::A.il· 

l 
lrıi:ul~ ln~ırruzıı <ln·:ıııı rlmr"kb ... -<\ir. 
Ru .. lıır ,cllln rlı.·ııı.ı i, t't,i1: tel' ılıltilcr 

1 1,:ı.' ıldmi'i'l,rı\ir . l"iıılıh ı mc:,•:ı:ıi t:ı:ır• 

ı·n1:bnnı tarı! \ '!' :- ,•ıli So".''el l:ı.nlıi 

l ııı lıılıı·ip • lmişlerılı ı·. 
D11.,ııınııııı ·ı oypn!ı , p,,.ııala 

( <:erisi üçiiıwü :;ulıifrde ) 

1 

1 

1 

1 
1 

ı 

Elaz1ğda zelzele oldu 
Ankara: 12 (Hususi ın ıhabirimiı

den) - Aldığ'ıın ınaluınaıa gote, 
~:3,<tO da bugün Ank:ırada şiddeti 

bir zel1ele olnıuşlur. HJsar yoktu.r. 

Dalad ye11in Fın elçisi 
ile ya pd ığı rn ülaka t 
• Paris: 12 (Ha vrs) Daladya 

lıu sab,ıh F n 1a ndi>•a ı ııı ı P.ui:> c- lç·s.i 
i lı- göti ışmüş t ü r. 

B. Ribbentrob Romada 
muvaffak olamadı mı? 
Naz\rın mülakat esnasında sık sık Hitletden 

talhnat istemesi güçlükler gördüğünü anlatayor 

- ---- -- ---------
çv~ ..... ~ ....... ._ . ._..,...-.. . ._ . .., ... . < 
• Türksözünüq i . . 
i ye ni binas ı i· . 
• • iMa tbaa ve g azete kısımla - i 
trımızı bilrolarımızta b lrlikte t 
i Abldinpaşa Cddde alnde iş 
i bankası l'arfı••na naklet. 
i mı, bulunuyoruz. Gerek 
i matbaa ve gerekse gaze. 
i temizle h e r h angi bir hu. 
i susta gör ••cekler1n Y•nl 
i binamıza gelınelerini rica . 
ı edartz. t 
i i ...... ~ ................................ .......... ~ 

• 
1 

Lnndra : 1:2 (Ro~ ter) - A l ıu:ıa 
hariciye ıı:ızır ı B. Rilıbcnfrop du a 

ak~a nı İtnl.ra haric:ye ııa'Z ı rı Koft t 
CiyaRoa ua 1.:iyatdiııi nıUteakip Roma· 
d:ın BcrlinC' harekr"t etmi, l ir • 

Alı1ıa11 nıalum:ıta ıöre , 1 l itleı
,lun sicc Ribbentrop'l:ı "'Uteaddit tc-
1,fon muhabereleri y:ıpıtı ı ş(ir. Hibhent 

rop çık sık Hillerin tn \ İRtntın:t mll

r:ı<"a:ıt ctmi~tir. 

t:iöylcndiğinc göre, lliLbcn~rop 
Sovyd - Fin işinde ,\ \ u<>ol iainin 

tA,·:ı"'ulunu i .,tcmiştir. Fakat bu t e· 

sthbu" şinıdi \ıir l:ışc ınertelı~·<>İ•ıe İ n· 
mi~t.it·. 

Ribheıılrop lüinıllr yuk l ~ı l t:ıl· 
yan vapurlarınrn O\r:ık.ı lra:lsı ot·ticc~i 

kuuvdli hir ,jJah<lnn 0111hru111 kal· 
mı~hr • 

Dun gicc Ribhc:nt r op bir t clg· 
rllf y:ıgımırun:ı lutulnııışlol'. Bu t elg· 

r:ıftnr n:ızırın l litlc-re ı,· .. kıii~i td:1ruf • 
larııı le\ 1 .ı 11•1 ·di. 

Alııınn nı:ıl\111nlı lıu lllt'\':ı:'u,JA 
ıı.:ı ,,j lı.rtıımİ\' t' fi nıulı:tf~ın t'I ;ıe.lq, •• 
ılır l'ııp.ı ile . Hıh\ıentr.'r"', mut:ilı.ı· 
lıııı lıil.- l\l ıı ın nıntbu.ııı OC":ordııı('ıiı. 

l{ ı lıh,ntı·Oı 'un bu ııılllik:ıl ..... 

ıı•ı-.ı ııl ı Pap'l ile lıir .ınb~ııı ı ı .. ~rlı· 
lı il il ı" g •. ., l i . i d .ıh ı "; ·' 1 t n i , '"' 

l ıuıı H 011111<1 ı ı.. ol, lt ı.:ı b r ı·~· .. ıui 
tehli, ııe~rt-ılılıııi:hr. Ruo:ı ı;o•'t', Bn, 
Mı., >li.ıi Cıyano ı~ h ·u ır l.ı.ılıınılıı..,u 
h:ılıic l{ılı\ıcntı opu l,obul rtrııi:: vr lıir 
lı11çult 'iı.:ıl .. ıu·ccı \ıir ınUl,1k:ıt yııpıl 
rııı -:-t ıı·. 

l!u ı;liı·U~me 'larıııııı ı ol ııu~tur. 

':ı. rıfıa 
1 elıılımız ı · ,r.. 

a .en ıeJtıiI_td ')'nrlrır • 
Entern:ı,.vonnl V:\7.İ.' d te<lk ık eılıl ıni, 
mlllenkihcn Alıuno - lt:ılvan iüilılk 
pa.ktı Çel'Çt'vco;i .\nhilin<lr. • gl:Sı-Uşmelc.ı 

o l-.ı u~hu·. 



Sahife 2 

iktisadi bahisler j 

Dış ticaretimiz, İh-1 
raç maddeler·miz' 

-·-C·~~-

iyasan n durgun bir devre 
&o.~ girmesıne rağmen ıhracat 

ıçın hazırlıklrır ·devam et· 
mekte lir. Ankara'.İa uzuıı n.üddet 
kalan Macar Heyeti Macaristaııa 

hart'k t elmiştır, 

Heyet evve ce de y.azdığ111ız gi
bi. memleketimize endü:ıtri madde· 
l·rı s&tmak imka ılarını aramakta
dır. Bundan b şka s rn günlerde me-:n 
lekctimize gelen Mac•. İş ":Jdam
ları da endiistri scılmak için, ithalat 
evleriyle lemaflarda bulunmakta· 
dırla . 

Bunların arasında makine rıb' i 
' 

aletler, hastahane malzemesi maki-
' ne, telgraf ve tt>lefon aletleri fab· 

rikalarının mümessil eri de bulunmak· 
tadır. 

Hazırlanan progrrm mucibince ağaç 

Bayramı dün Akkapı ilk okulunda 
kutlanmıştır. Ağacın ehemmiyeti, 
ağac;cılıgın lüzum ve faydalatı hak· 
kında öğretmen Sabahat Seyhan 
bir hitabede bulunmuş ve lir çok 
okullara ağaç fıdanları le\'zİ edil· 
mişlır. 

T a\ebeye tifo aşısı 

. Diğ_er hrdftan Yugoslavy;ırfaki 1 
t.acırlerı de Turkıyeye endiistri m ıd- ı 
deleri satmak için t i c a r e t 

oJalarıno müracaatta bulunımıkta· 

Gazipaşa ilk oku 1und:ı bir kı· 
sım talebeye dı.in tif .l aşısı yapı!· 

mıştır. 

üç hırsız tutuldu 

dırlar. 

Şımdıye k dar ılı acat ınadJe· 
lerımiz a.-asııd elıernmiyt'ts z t·ir 
mevki işgal eden ba'm J tlU iç n ta 
lıplcr artmaktadır. Harpten evvel, 

balmumla rımıı 11nc::k Bulgaıistona 
sevkedilirdi. Şimdi Bulg uistandıın 
daha fazla, bırirıci d~recede müştc· 
rimiz Macaristandır. Fıat 160 ku· 
ruştur. Geçen sı•ne 70 kuruştu. 

Dr.riye istek faz.l.:ıdır Haı p f'S 
nasında, pilot \te şöförl~rirı d ri ce 
ketle re karşı o!an ıhtı) acı malu ıı · 
dur, Bu ihtiyaç brşı rn d 1 her ta. 
rafta kuzu deıi iue k ışı o1 .. n la 

l(pler artmaktadır. 
Mamafıh deı i ihr:ıcatı da lisansa 

tabidir. Görülen lüzum ute· ine, hü· 
kiimet lisans verip vermemek hak· 
kını haizdir. 

Yiyecek madde'erine g~lioce, 
kuru meyva satışlarındaki hatarrt 
devam ctmektedır. Fırıdıklarıınıza 
karşı her taraftan talepler vardır. 

Niyazi Yıldırı n, Ali Be ıe-ı ve 
1 Mrhnıed [) lı allı kimselei D yab 

oğlu Siılcyman Geçgıl n l O lirnsını 

1 

ve 9 paket sigara ını dolandırdık 

. iarından yaka! nnıışlardır. 

Göçmenlere alınan 
hayvanlar 

Vı ayetin-iz dalıılinde i kan edi 
len göçmeolctc çıft h yvarıı h'mini 
ıç'n v ckfıl, lt<'n per.ı göoderıl ııışli. 

Bu paradan 4320 lira ile Bahçe ka· 
zası göçnırnleıin 1 l, Kozan 7 Vf' 

Ce) han göçmenlerine de 34 çift 

1 
lı y\anı satırı alınmıştır . Aynen 
1820 lira ıle de 8Ll ba~ öküz sııtın 

alının ş Lu unmaktadır. 

Fakat taleb miktarları uf ak paı tiler 

halindedir. 
Ceviz satışları canlanın şlıt. H.ıl ı 

huki mevsim başın lan beri ceviz l 
satışları yok deıı"cek derecede azdı. 

-Gerisi üçüncü s:ıhifede-

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

• • 
esım sergısı 

Ziyaretciler her 
gün artıyor 

Halkevi salonunda açılm·ş bu
lunan resim ve fotoğraf sergi~i her 
gün yüzlerce ziyaretci tarafından 

gezilnıektedır. juri heyeti ta•afın fan 
b'rincılif kazıman Şemsettin Boz· 
kurdun manzarası, ıkincihk kazanar: 
M S.lbahattin '' Ankara kalesi,, ve 
Muolla F öikin kaıikatörlt:ri hayran· 
lık ve taktirler toplamaktadır. 

Fotoğnıf kıs nın..ia bir ncılıği Re 
şad Gtic'ünün ' Gençlik, i, ikinci· 
lıği C lip Sert:l'in " U ucami içi., 
almış Jır. Sergı her gJn açıktır. 

Okul himf2ye heye leri
nin Çocuk Esirgemeye 

yardımları 

Namıkkemal, Cu -:ıhuriyrl, l'itik· 
lal, Beş Kanurısani, lsıu~t lnöııü v~ 
Gazip Ş-! okulları hiın8)'e heyttlt"ri 
Ç >cuk E İrgeme Ku um J'l 1 l IJO li· 
r ı v rm:ştf'rdir. 

M.ıarif Müdnr1tioünde o 

dün yapılan içtin1a 

ilk o!cullnrın baş öıret n"nleriyle 
orta okul dıırktörlerı diin Maarif 
dairesinde toplanarak aylık mutad 
içtimalnrını yap~ışlardır. Bu içtima 
lara Mcıarif Mudürü riyaset etmiş, 

•alebenin sıhhi ve içtinni dııru ı1ları 
üzeri':lde müsbet ve rsas 1ı kararlar 
verilmiştir. ,, _____ .,_.,, _______ ,._,,, ______ ........, __ """""""''""""""---, 

Devletlerin ve ferdlcı•in bu:Uıı 
sık ık kerıu~tulı.lnrı bir mevzu var• 
<lır lıi o da bir " ticaı d dir 

" ' 
Ticaret ilk Jefa Bfibil ile Mısıı· 

arasıodaki çölu geç ·n kcrvnnlaruı u. 
zak 111 csafclcrdc, !!enenin munyyen 

gUnlcrinde topln °ıp pazar kurmaları 
ve •nlış Yerişleri ile bnşlnr. Buı;Unku 
paııayırlnr, pazarlar ve serı:iler o zn· 

• andan k:ılmıdır. 

Ma16111dur ki ticaret h.r turlu 
oıtin muhaclele~i.de111elttiı-. Karn Jol· 

l ıırındAki ticnret, znmnnla kendini dc
ui:r: ticnrctine bırakmışlar. ilk deniz 
{acirl.:ri İse l"i"ikclilc:rdir. 

Bnnlıır Suriyedel\ knlknrak Ak· 

deııiz sahilkrini clolaşır, ıul nlır. 
nıRl !latnrlnrdı. Akdeniz, 3000 sene 

1 G NON MEVzu_u __ ...,: 

kadar. dun~ nnın en zeJgin t,·e en bu 
~ilk licaret -;oh ı-.ı ol nu~tnr. 

Finikelilcrın ) t."rini Yunanlılar 
alnıı!ö, Romnlılarln birlikte şnrkl:ı 

A\'rup:ı. nrn<;ı d'l ticaret yolları açıl

ını~, garbi Romıı Ju Unce t ıc::ıret ıner· 

kezi olnınk ı; azi.}·eti Biznnsa ve onun 
payitahtı lstanbula ~ çmiştir. 

Ehlisalip muharebelerinden sonr:ı 
Akdeniz ticareti sö11mllş yolları 

O k y n n usa dönmuştur . Pu-:ln
nın keşfi, ticaret tarihine yeni bir in-

l.işnt meı hale .. i olıntıi' \"C gcrniler 1 lın· 

ele, Çine açılmışlar lır. 1 lnsıl nlnn 

ı·eknbı:t. nıU temlckc si.' n-.etinı, hu 
si,, a etle hir çok h:ırpleri dogurıııuş· 

tur. 
Dnha ,;onrn mal.ine, cndUslr' i 

de bir ihtilal ynpnıış, h'lm ve mamul 

maddeler mcvzuunu ort.ıyn alınışbı· . 

Nakliye: vasıtaları dn ticaı din iııki· 

şnfındn bu-, uk bir rol oynoıım(ıı·. 

l3ugUıı ticaret butu.ı mılletlrri 

yekli~crinc muhtar, lnr:t1.nu tır. Av

rupadaki bu0 Unl,tt lı,11 b · dikk t eder 

-;eniz, ticard.İn ne lıU\ uk bir mcv . .rn 

nl luğunu dnhn i_, i anlnr~ınu:.' 

••• 
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"lt-llcr • · · Yt\lc\1 1 • •Çıa 
il r r 1 '~·~ııı,l. '•lıt " ı ı:n 111 ı:ı: 

ı. - lliiııl ~tc:dilır \ 
ıı ıır ıt-ııı • 1 
~ııt rdılaı 1 1· ı ııı t''~ < H ır 

---

Moskova görüşmesinden 
henüz netice alınamadı 
( Birinci sah,fcden artan ) 

ve ~\şy:ık htsl=clerinde ,ynphld::ırı 
l nrru?.lı:ı~· lnrdrdilrı işlir. 

C<"nu ta şiddetli bir topçu nl.-· 
inden '-Oııra Soyyeflc:r 15::r:ann:ı :Hb· 

1 rıı clnıı birisini iş~ 1 etlilu. Bu 
ndn ~tnlıa ileri bir tnarruz harC'lt<"ti 

İ ldctlr fordolunıtıuştur. 

Se,·Jelltor Kolıım:ıj11rl ide 2tı0u 
lti,i za.)İ clnıişler,lir. 

l~in ha\•;ı filol:u·ı kesif uru~l:ırın 
Q 1. • ' ' 

a uuloırnıu~lar, nyrıi z. mnnd:ı Hu<;· 

ların •tri mcv.dl"riııi, ia c kolhırını, 
dc:polarııu oınb:ırdm:m etmi~lC"rdir. 

Sn•,yet hı\, :ırclcri Hnkkar • e· 
risindc ı:- k : • · \ .. 

1 
' · ı u t .. . moJerı ıo gcsıı:mc ç HR· 

a\.!\~·ı botı1.,arri ınnnda bulun aıuşl.u- · 

dır: Buralarda :ıçılan dnfi atc,ş •di 
Ct'sı sclı." S 

u: •v~·cf tn,•-..nrcsi cusurul· ıııuHur. ·.; 1 

ı'· L••dra : l2 (llo\'tl·r) - Sun~t· •n •ıuı 1 • ~ 
•l a tcı·elcrinc Moııko1'ada dc-.:ıa 

O•U.}ur r· h 1 
kad 11 tvİ ·ın l".)'cti dun sant 1~ c 

r OÜ;.ov:ıda Lulunuyor~ıı. 
S:ılQhı . 1 

tcı..tcı·i hıı~ct~r :ıulyn:ıklar, Ru .. i"-
c I kıadaki habcrlcria ciıl.3~ a :<rıı d 
bir 1'ı ~ a.\''1.nınadıgı, Ru larıa biç 
b·· 1 u \'de lta\ıul dmc.liklcrini, 
Ojıc hil' k 

ko ıtıu nvclc a~duıııılc şiıu:ı\ 
..\l nışu l!lc:cnlckellcriııin Ye bilbnssa 

ııııan\nn • 
li 11d ~ uı. rcy1 alıomıası zaruret b.;;ı-

0 bulu•duğunu ih•lc t-ktcdirlcr. 
l lcl · ı. 'd ' 

k >sınıu c lıugunt<u luın~:ıt, Mo<ı· 
o"adak· p· 1 

illet ' 
1 ın ınUme!ısillcrinia aultö. 

digi •c ordudan yrni talimııl lıtld~-
1 ıııı l •c lııı lalimotn İnlizarca kn·nıı~ 

.ııı arln c d 
Ur u;ı.ı yolund:ıılır, 

---------- ' 

Kral Jorjun 
B. V elsi kabulü 

Lordıa: l 2 (Royteı) - İngiliz 
Kralı Jorj hugüıı Amerika lıariciy~ 
111ü .. tt'şarı Bay V d~i kabul ctmişlt:r· 
di r. V ds Knı lın yanında lıir buçuk 
srnt kadar kalmıştır. Müteakilıt:n 
V els lfay ç.~ınberlayn ve Lord Ha· 
lıf ak ile konuşmuştur. 

Bu esnada Anı er ikar. büyük el· 
çisi de lı.7.ır bu'unuyoıdu. 

Londr;;ı: (Roykr) - Vcls Atli 
ve diker parti liderleriyle görüş. 
müştür. 

l iirkiye - Suriye 
hudut mesaili 

Ankara: 12 (Husu5İ nıuhıbıri
miı ien) Suriye ile hudut ıncselelc 
rinc aıd olup bunları wukavt°dt'ye 
rabtetmck üz:re Fransız müm ssil· 
ininden Bay Davi<lin riyasetinde 
bir heyet Ankaraya gelmiş bulun
maktadır. 

Fransız mümrssilleriyle huiciye 1 

Vekaletimizde rnüzakc-ıelere ba~lan 
mı~tır. 

Bu konu)maların mevzuu, hudut 
ı ejirni, esmadci mücrimin rncsclesi 
hudut sıhhi muamelatı ve diğer ba · 

Dış 
------~--~----~--~------~------~~~ 

ticaretimiz, ihraç 
maddelerimiz 

-ikinci sahifeden artan -
Bu - d · 

yuz en ıç ceviz fiatları. pcrakcn 
de piyasada bile 35 -40 kuruşa kı. 
dar düşmüştür. 

Son günlerde ltalyadan. Anıcı i
kadan talebler artmıştı 

Yurnurta sarışlarındaki harard 
devam ediyor. ltalya, lsviçrc, lrıtil
tcredcn siparişler yapılm ktadır. 

Bir ota mobil kazası 

Düo akşam saat 19 sıralarında 
asfalt cadde üzerinde A~irtt hanı 
karşısında bir otemobil kazası ol· 
muştur. Doktor Bay Ham.ii Onar'm 
kullınmakta ol.:J•J2u 7 numaralı ka· 
Pılı t •nezzüh o'o 1u':ıili Bayburtlu 
Derviş otlu M:-hmc le kuzac-n çar· 
P ırak kafa ta ~rnd.an yaralonınasına 
scbebiyr:t veını'şt;r 

Yaralı M h'ltl,.t h"st.ıban-ye 
ıı aklc.Jilcniştir. Ha lıs:- ruaha lin leki 
adli bhkiht vt- lt.tkikatı Baş Mii t· 
deiunıioıi ve B;;.ş Muavin yaprnış-
1.erdır. 

---------------------------
Mürettip. alacağız 

Matbaaınıun gn.ctc kısmında 
çılışmak Üzere bir mürettibe ihti
yaç vardır · lıtarehanemizo mü 
rıac:u.u., 1 

Norveç'i tehdid 

Lon lr:ı : 12 (Royter) Alman 
hüklimcti Nor Vl'Ç

1

1 şu surd'e teh<lıt 
etınektedir: 

1 - Norvc ç gemileri kafıle 
halinde scy;ılıate iştirak e<lrrsr, 

2 - Zıyll tc.ı tilıatı olrnaısa, 
3 - Oıır e.n ine itaat etmezse-, 

tanrıuza uğrı4yacaktır. 

Uıı vazıyrt brrayı ma'urnat Nor 
v~ç g..-ıııicıleı iı.e bugiin teoliğ edil· 
ınişıir. 

~ovyel - İran tica!'el ve 
seyrisefain paktı 

Lorıdra : 12 (Royte..r) - Mos· 
kovadoa 9 Martta Sov,·et ve lran 
m:'imessillcri arasında 1-ıir ticar,.t ve 
seyrisefain ıııl1;ıh~desi parafe edil· 
miştir. 

Bu pakt yakında Talu anda inr 
za r.diltccktir. 

Nafia Vekiliıniz 
şehı imizde 

t Biı·iı.ıci ~:ı.hlf eılcn arlau ) 

Taısusa g.dccekler, Berdan üstünde 
kurulan \'C inşc1atı tcnıamlanan rcgô· 
lrıtorün açılın., oreııın.ie bulunacak· 
!ardır. Bu torene Adan•tlandil kala· 
b .. hk bır h:ye• i~tırak edecektir. Na· 
fıa vckılımi in refaktttınd.ı vekiilc l su 
işleri rcisı de bulunmaktadır 

Büriicek köyü ihtiyar 
hcyatinden 

Köyü AÜıc ait olup Bürücekte 
Çarşıda ve Ça~şak mevkiinde bu
lunan dükkanlar ile kahve ve hanın 
bu önüınüzJcki yayla mevsimi için 
arhrma suretiyle: kiraya veriltcc· 
tind~n i.)teklilt:rin i!ıale günü olan 
28 mart 940 perş~nbe günü saat 

2 de Hü1·umct yanıoda Avukat Ha· 
lil Duralın yazıhanesine golmelcri 
ilan olur.ur. 11580 t3 - tS 

Seyha n vilayetinden 

Kayarlı köyündeki Topraka-12 
halka verilecek olan ve hazine>•;: 
aıt l.ıu!unan ilişiksiz araziyi mahal 
l(n tes')İt etmek üzere iskan, milli 
C":mlak,ziraa~ müdiirlükleıint.icn birer 
m-murla karşıyaka T.S. mulıafızlı· 
tın Jan bir mrnıu~ ve kadastrodan 
bir feu memuru ıd:ın müte~ekkil 
heyetin 16 mart curınr lesi günü ka 
yarlı kşyünt: izamı ve 3667 sayılı 
kan'Jn ab~cıuna gö e Atcvcut ilişik· 
siı araziyi teshit ederek kendilerine 
nrnkaddemc toprak tJhsİ5 o1un•nla· 
ra teslim ve irae cdilece2i cihetle 
h nineye ait ıli5iksiz arazi>e mut· 

• tası! toprağı cumarteo:si pazar ve pa· 
udeiİ giinlı-ri arıı7. lcrioin başında 
bu!unarak tasarruf vcsikaları'"lı ib· 
raz etmeleri aksi lı-ılde kanun ah
kun:ıına göre muamele ya l'tlacağı 
ilan oh.ııııır. 



Londrada çıkan The 

Banker mecmuası yukarı

dokl başhk altında çak şa 

yanı dikkat bir tetkik ya
zısı neşretmiştir. Bunun 

bir kısmım 

ediyoruz. 

bugün neşr· 

lıııanyaya gi~flk<'n }Olda 
~ ata 1 ant11ı m .1 ar:\ d ıir 
lr.gilın<" harp ikıisadiyatı 

nezareti tarafından nt şıe lileıı rc.ık 
kamlar lngilız abluka'iınııı bugüne 
kadar ııaziler için bir lınylı miişki 
lal ttvlıt elliğin le şiipht! bııakın ı· 

m ktadır. 
Fakat adect ab:uka - hatırı A! 

manysnm derıiı aşırı i~11;.1ca'ına cia· 
lıi trşmil edilecek bir ahu' a • 1 fi. 
fi drğildir. l laf p ıktısadi) atı is\t=ıi 
Almanvanııı komşuları l itar:~f mt>m 

feketlerlt olnn tİCHetiı ede azami 
nısbettt> ınüdahal~ imkanlarını ihti· 
va etmcıidir; yani mali s hada ha· 
kimiyelimiıi gö:ıterebilmek iizt're 

mali hlZ)'İk, lıımayeli i 1ınıcat ve mü 
bayaalta rekahet gibi h•r tiirlü va· 
sılaya miirvc=rnt etnıt>mİ7. 15zundır. 

Mamafih 1 u f,ıali) ete atııııkeıı 

baz' müşahitlerin ta \'5İ)'t'sirıt- u >anık 
Alınanyanııı Balkanlar la ol:rn tica· 
·retinin hf"yeti ıımumiyt-siııi hsrnl"k 
g.ıt) re tile rastgde isr'*f alta buluıı· 
mat d ğil, Almanyanın en z yade 
mü~ı\ac o!Ju~u maddd('r üzerindt' 
ki ticarcli kesmek suretıle mali kuv· 
vet ve kudrctiıııizı eo nıÜt's;İr şe· 
kilde kullanmamız ic..ıp erlı:-r. V <tkia 
Alınan)'Anın komşularilc yaplığı ti 
cau~ti lop yekun kesmt k tt'şel>büsü 

de muvaff.ık olalıiıi•, f kat yap•lnn 
istatistiklere bak.laca~· olurs:ı l u hu· 
susun temini içın pek mu hiş bir 
gayret srırfının lazım gt'ldiği görü· 
lür. Almanya ya mücavir o.on bita· 

B y e .. A 
tvet· 

unı.ner Ve's dün ak~nın Bcr· 
1 nden ayı ıldı; uç gun bvio,, 
ıede k ac. k ı eı~cmbe gu 
nu Par,c;;e gekçt'ı..tir. p<"r· 

şemb~ guııu Pot "C gell"r:ı.:klıı. Al
nı il\ nmn merkeı , de • Iıt er \ e Kı
benlropl.ı goruştııı ten . o .r.ı diiıı de 
ıııaıeş 1 G ı ng n ~ud, ır Hes ılc 
tem;: 'l ctıı. Bu göri' ,me.f'ı in \ e l•'m.ıs-

ların •·~ .ıcesi h<ıkkıııd ı ı t ııı bır nı ıı 
b.ıdt1:ı .ılınmış hıçlJ r nıa!ürııdt y tur 
ı. bıı. Y ,'rııı lkııın siv.ı i ımılıf ile ı 
bu mu ul-aılaıın t ugıııı\..ii \ : velı: 
chenımivetl~ lııçhir )tııı ı.;n ııı ıl.ı\e 
eıınedığı \e sı~ası duıı1 rn11 1 ç <lef{ış 
lırnıedigı kanaatı lıul,iı'11f rın. d ı Yı
ne bu mülakatıar sonundu h nal .\. 
ınerıkan hnnc ye ıni.io;te~arının, Anıe· 
ııkad 111 a~·ıı ırr.en kai .. sıı da ~eılc1~n 
fıkı lı:ıi drg şlırınl!dıg-ı de nıuh ıkka .... -
lır. 

Bu hiç ş.ışılacak b r ış dl"gıld r· 
Zır.ı en ba .. ıt bıı du~u ce ıle hııgun· 

kü vaııyc-tte heı hangı bır mudahak· 
nin hlçbir f ıyda veı ~:i; ere~ ne lııiı;
nıedilebıtır. Aınc11~ an Cumhuıreısı 
Ruz\cltın muteın t cıd nıı. bJ \'ilz.ifc 
sinin resmi ınaknmlaırn iiy!t:nmıyeıı 
g12lı b r ma hıyetı o clu~u f .ırzedı ise 
ı..ile, Ame ıkın cumlıuı reıs ne fuydolı 
olacak hırı. k.m fıkırlerı ın hal ind,. 
tetkık etmış oiınakıan b ışka hır ış 

y:ıpın ~ olınU) H! klır. 

n.nııena t'Vlı B .. ı I n ınuk.il,.nıe e· 
rinderı, hali hıırnda ınulı rebeye gir ş
ıniş ikı ı. nıf ara!';ında k<•bııl f'dtlehi 

lır t•}uşmcı \ıt' 117l;ı~ma şartla ının t. s 
b ı edıf , ceğı net ceçini çıhır maldan 
sakınmök geı ektir· Esasen bugiin Al· 
ınanyanııı kabul cdebıleccg·ı suılı bü· 
l ün diirıyanırı susadığı hak ık i ve de· 
vaınlı su lı için bıı engel ve bır teh
like ı eşı,i. cdecekı ir. 

Berlın gflrüşmeler ı ınevZUll Üze 
ı inde yillıııı. Aınc ikan g ızetecilerin 
az.eıelerıne y.,zoiık.arı lı 1.adisk·r ve 

nasyonal Sosy.ılıs' ın ıll>,J.llının )'illllıı· 
rı şayanı dıkknttır. 

Amcrık11n gazeteleı ı Vt'ls,io Be:r 

lin z. yaretinin. Amt"ı ıkanın hrı11 malı· 
fcileıınJ(' hala mevnıt o an \e Avnı· 
p.:ı nıeseles n n su hen lınlıı ıııııınklin 

l._L_~2_AN _____ l 
c.kıt ,lece~ ııi diiş~iııcn 71h,1,~rt l<ıııın· 
meıı oı ta'1an k, ld ı m ış o'doK ıınu \ a 

zı~·orlar. 
Bu netice ıı:ç olmn1s.1 bel ııt-lııı -

Jel va.1.1\ et ha"-k ncla Aııı ıik. yı 1 n· 
ı,; ır elnı ş olrıH k 'I',. .A ıneııt anııı /. \ · 
ı ııpa harbındeı...ı ııoktaın:'llnlJ clı olııı 
da yanlış an'aş ııalıııı oı t ıı .111 k .ldır· 
·ıı"k lıııkı ııınr:I ıı f,wda ı iır. 

V rışıngıoodan gelen hü herler H,t 
lcı \"e l<ihenlıob tar:ıfıııdan Ameı i 
k.m haricı) e müo;t"'ş.mnıı b ldirılen 
tek ıifleı ın Alman f uı u lıal ını ı:ınııııak 
\ e .Alın.ınyn~ ı hayat sah •sıncia scrtics 
lıııakmnkıan ıbıtrct olduğunu gusle·' 
tı)Or. Uö;le ı, r teıd f h çb' r vak.!1 
Amerıkada iyı kaışılıınmı~ ac.nktır. Çun· 
ku A ·n erilrnlılaı yalıll7 Le histanın de
~ıl Çckoslov.ıkyanııı d<ı Alıııany.ı ta· 
rafından ilh.ıkını kabul etmedık!eı in;, 

1 Çek ve Leh Anıerıkaıı sd .. retlınnclc
nni topraklarıııja bulundu ınakl.ı is 11 

b.ıt etmişlerd r. 
Unıted Pres nıansına xore .... ııler 

Almanya'nın Sulh şartlaıına Vels'e 
bıld.rd:kten son•a Alınan ıej•nıınııı 
bu gayelere erışme" yo und.ı 11'llın 
b•r harbe d,ıyanacak kociur kuvvetli 
olduğunu da sovlemiştır Bu ::-uret!e
Ameıika Harıcıy,; Musleşaıı Ber lınııı 
mnntı'd knbul <!lnııyet·e-ğı k:ıııcıulıııı 

cdinm'ş ohıcaklır. 
Hıtlcı bilh11ss.ı Vcls'r: /\lmnnyıı-

nııı sal velini gôstcr ınek istem ış ve 
bund.ııı Amerikan l l;ırıciye Müslt:şa· 
ı ı bu satvete kını o'clıı~ı.ı takd 11 de 
Amerikanın ınuıtefikleı i Alıııııny<1nın 
ısledıgi g bi bır sulha j'Jlla.ştırmuk 
hususunda fcsali)clc gcçecegını umıt 
etmiştir. Bıı Almanyanın eski metodu· 

----
raf memlt:ketler 1938 senesinde Al . Avrupo postası 
man iclhalatının hem·ıı hemen yarı ı -- - -
sıoı temirı etmiş'er "ve buna nıuka· a 

bil Alman ihracatının ıiçte •kisini ı 
çekmişlerdir. 

Bu ticareti tamamile kesmek ;çin 
açılacak mücadele çok pahalı}'a mal' 
olacaktır. Siz o gibi mad Jden a 
rayıp bu'ınalıyız ki onlardan mah 
rumiyet Almanyanın bütün harp 
teşebbüs ve gayretle•ıni sıfıra indir· 
sın. 

Almanyonın &""niş se\lku'ceyşiııi 
ve iktic:ad politikalarını gözJ~aı ge· 
çirect>k o1urs&k ~çtığımız ateşin 
hangi za)·ıf noktalar üzrrirıe teksif 
cdilınt>.Cii lazım geldiğini gÖHeren 

bazı işaretler görmek kabilc!lr. Al 
manların h up sevk v~ :daresi, ı a· 
rada en kCçük asker h rekatı Al· 

m3n toprakların Jaki, istila altında 

balunan Polonya arazisind~ki ve 
cenubuşarki Avrupasının IJazı m"m 
leketlerindeki iktisaıii mrnbalarla 
tev!ıit r.den bir .Sı.avkufc,.yşe iptina 
ettirilmişt;r, 

( Sonu Var) 

Son bir lı3bere göre, Rusya, B ,:tık d!nİzi ile kara Jeniz arasında uıun 
bir kan.ti açma'< istem :kte Jır. Fılhakıka so ı s:!nelerde kanal ve tiineller 
üz•rinde fazla t •vdkkufıa, başlamıştır itiraf etın~k gı::rektir ki, bıınlarıo 
her sahada tesir ve rolleri mühimdir. 

Biz bugünkü } azımııda yalnız tünellerden bahsedeceğiz. 
Alp dağları altındaki Mont C"rıis tüneli ltalyayı f' rıınsaya l>aglıyan 

ilk lüneldir. Uzun!uğu l '-l kilometreJir. Bu tü ıel (1857) Jen ( 1870) c ka· 
d:ır 13 s':!ne içinde inş:ı tdılmiş, 15 milyo 1 dolara mal olmu,tur. l'linel 
iki başın.farı lrnşlıyarak açılmış ve merkezd .!, hemen hatnsız olar~k ıki yol 

birleşmiştir . 
Alpleıirı t2 göbeğinde bulunan St G:>tthud tüneli - tak i ,j tıılii 15 

kilometre - 1872 ıle l88J arasınfa 8 ..;~nede açılmış, 11,50J,00t) dola 
ra mal olmuştur. Burad.:t tren a.:le.lı YJle kadar çıkan bir takım \iiııelıer· 
den geçerek dağların tepelerine kadar yükselir. 

Alp tün .. ]lcrinden üçü1cüsü Sornplan tüneli olup 19 5 -<:ilooıetre urnn 
luğundııdır. Bu eser, muhı>ndislığin ~n büyiik uferlerin ic-n bniııi lrşkil 
çder. B ı tuneli aç;rken bir çok müşkülatla karşılaşı mıştır. ln~d' t 1898 
senesinden 1905 senesine kadar yedı sene sürmüştür. Buraya lı rca· 

para 16,000,000 doİardır. 
L'ln 1ra la fay n s nehri altın h yay n yjrüye ı 1ere m ıh~uc; olan tünel 

1. 1825 - 42 senesinde inşa edilmiştir. 
Amerıkada en ııım tünel Kosk:ı4 dağlarınia olup uzu1luğı. takriben 

beş kilo v~tredir. Ayrı bır y lınıdı dt kı.n1 ltrdın b11ısd~c·iİL. 

.::iiôiııl .. 11!11 

CiNSi 



13 Mart 1940 

"ar? 
VOk? 

I•' V---ı .· - -
e sın uşa"' ı A AvruJ:acıa g 

~ ··~ Arrıbika11ın lıa ~"Yahatta . lulunan 
p lrşa l' •ıcı~l' V k"I 1 rı llrnı~er V • t ·a t.tı nıüs 
, ıırlarıtrı•ş oları ti~ ırı cı vcJcc ha. 

Tiirksözij 

Şehir içinde Sahife 5 

'' Gazipaşa ,, mektebi 
Nümune okulu oldu 

J 

8

"
1

"'• gide._ Pla,,, d•ğiştirerck 1 Atölyeler ve kurslar oloıh, A cıı 1 "'Çreden . 
ıe lerınd ' VroPaııırı b' gcçoıış • 

le b c ş .Yarı, dıkk ır~ok devlet· 
1 ılaraf bır "t gciıülcıck böy 

O rna . '"'rrılrkttt : 
S ırıa 1 ır ırıaıı tn g('çılnıiş 

nasıl çalı şıyor? 
Çarşanba 13 - 3 1940 

12 3f Progr.m,\•c M~rnlckct S<ıatı\y:m 
12.35 .-\JANS \'C l\lcteoroloji Ha-

ber/eri 
Uoırıtr V • :t Ot;ııdı 

t J d,,I) 
t•r·ııg, dto lı b g c"> 1 Züııhıe 

t "vf ılt . tr alırııı,ca tal . 
r I • tı 2tlt ı lllltı • 

. ' 12 50 MÜZf K:Mulıtelif Şar kı la r(Pı. ) 
l 4,30 Muz ık : Küçiik Orhsra 
1'4 00 (Ş~r Necip Aş1<ın) 1J1\ '•rı 1 

••• Lı ('ı.L I• ıl'ı ı .,.,,. '-c _,. ',.UK l\ıcıı e· :.>ı r 11 I ııı: 11 u ı . 1 
ıı ıışrn ara atınd~ )tÜ k kada, lı:k ;ap lıklarırıı s(iy 

ll rııl' 1 l\ll't 

JB.00 Pıogram v~ M, m'ektt Saat 
Av arı 

~ "e ııl' • t" a~ ''<'ıı~ 18.1•5 MOZiK: F a!iı! Hry .. ti 
R ~"l cı M crıııcfe lir y dr 

)'al '•rıı d ı ti", V d ' ugos I 
iurııı k : lsvıç,t'd b~ ııı lıir~ok 

tşırıı· ~ rak 
ttc.f,. · 1

• Uıırı .. •rıış ol 1 rın tal un tJ2c,· 

18 4 ı Miizik:Kr.rnl"ı Ç"cİ OıdutuYurıus 
ıs )5 Serııe:ıt s~<lt 

ı açı, Vınıırıltıj l .. ,.. •ne g.ı. 
Ve f • J ll Utı J ı lllutt ( k c Sırı \1 llı llt 

b t' ı lr-ıin d 'Çtedc Alnı 
it 2o .. C11ltt d in roşrnc lıa 11 ~rnlar 1 ıoylcdjfcr l1tlıı111ş old ,, 

l•· . u.u "'••ster V I' . 
ı r ın ı · llıçrcd p c&tıını dr1.' . 
olnıa co tcçrrı".ıı.l' k gtştırl'· 1 s lı ı . 6 lhar ra, cp crıııi b' Ve r 'Ortıan d ır tn •h ıııc v •ıı il de~., r acc,,. 

L O ıı1 uııda ar •kat l>' 
"lt c 1 arrı.~ ı~ ır 

ı bı I Y ı lf'fg,8( ~lırndır. 
r ı.,t,,, bılj l g.z lcsırıin " 

lrııakt lO hu er 
a ve Vrl'.si / . usıa ay. sı s bcb. . il svıçıey 

•trnckt !Ilı şo rğ/rr c 1· c Uf· 
t'(ııı . c' Stb,. I ııt~, V 1• . P e 

• c .sırı )' 
rıur,1 R •n•nda d .. 

r, Aıııp,:~:rı•~ıtı!rıd" bıro, ~ brş 
ŞekılJc L ılınıı,,İnd ~~ 

ll n "k " 2o ~' brtıukcrnnı 1 ıtı 'rtııncı tı .k 
• •aınd c llhkl ş;ı 

'~s ıs ıtıf 1 :rıdır. lir gibj 
lıfınııtı . u ll~a~, 
tirıdr ~o~,. alil\~ tecrit kaın 

c tn ı· . arı e ,. ''tıka '1ırıc f er ııı lıt~ b n )'oktu. 't •kat et· ) l tırıurı i . 
1 IVıçrcy Çırıd,, k 

LAlllJGJ111n c Utrırn,.. ı Miste ltıJfıjrtı l.• L "' Ve t 
uır ııı:ı1 ,... llh~ 

c bırak k ·••ı İle b &•nı 
•ra 8 1 Ctıb 

Ga7,J ltk okulun«hn bir gttr uno, 

le Şcf.,im itfo rn ~ü 1 ük ilk Mek t• p. şc h timi 20 n bO tim ilk ve orta oku 1 la· 
'••den (GRti Paşa) okulu nümune lebeJ,,,nc ıro•ıerilmiş, mrkıdı<le 1000 Ok ılu 1ı .. ,. ·· i · 

O • ıne konulmuştur. küsür cildlık biı de kütup ıane tes~c; 
2. 1 ç kat \c 35 odıılı ol.ın bu gü· c<liımi.şıir. :.ş"'~ktep birçok yen;Jıkleıe kavuş- v.ı;,,,;, Hay F•ik Üstünün devamlı 
'"••n ~lun'"•kladır. 801 t•lebe<i hu· •ilik• gosıe.diti G,.;paşa mektebi 
neden ~''P•ta ınekteb; 13 dcrsha- Vılliyet da;mı Encünıen;nin 400 cild 1 

•tcıt ı kilabı"ı da kendi Hıtüphanesine ıe.-«ırn~~duı,,hn,',n Dolunayın baş ôğ· le•t rmişıı., .\ı rıca her sınıfon d• hi-ş kk;• ~t•nde 14 uouallımden miiıe- ıcr k<çük küliıphancsi vardır· 
bat· ' . " led,;, heycı; bu mckte om Talcben;n idatcsindrki koop<ra 
-
1 
"

0 

'•1 •ıin; hıt \'e İnlitamla yü- ıif çocukJ.,, d•ha şim diden lica.eı ru rtıcktcd· • ' 

f ır.cr. 300 k .şılik sinema koıı- ve do~ıulu~un Z:\k n ı la· ıttırma"til ı · er •ns \'c t • •· k b l k · 

19.IU Meııılrket S-.aı a>•ııı, 
ı 9 3r§ Mi:z,k 

2 J.15 Konuşma (Dış Politika Hadi 
S('l~rİ) 

20 30 T E M S 1 K 

htıraLımı Alkı}lryor/.,, Ya7.an: 

Kemal Tözem 
21.00 Serbest Saat. 

21. 10 Kinuşma ( Ha~t alık Posta 
K utusu) 

21 30 Müzik : Rıyaseticüınhur Ban 

dosu (Şef : fho;an Künçer) 

22 15 Memleket Saat ayarı JANS 

H•b~rlcri; Ziraat, Esham Talı 
vila. Kafllbiyo- Nukut. Borsası 
(Fyat) 

-------------------------------------~~--------~--~ ~------~~~~~ 
ili •nısıı salonunda son ,,,_ .ıe '' . e \'>C• · sev•ye, ne uyzun 

1 
Dnlaıda 7 t ·d · • b' · f ı G · altı cı sahı'fcdc c rı~ı ve ter ıycvı ı ~ crısı n . - 22.35 MOZfK :CazbaoJ (Pi.) 

2~.3a Yarınki Program ve Kepanış. 

r •ne . er 

•rıd' 2•trniştir Fi ti R h k b 1

Ya

11

a ·• Ya ar ornen ü fırnetinin tes itine göre 

Bütün petrol ve -benzin ihtiyacımız 
Roınanya' dan temin edilecektir 

.. " S•vk Souı ..; ' d'I 
"' enen k ı c.. -- -

.. dıı: 12 lı~·e ıı et o u y o u K L AR 1 M 1 z ııt (~0Yttı) • değişecek· 
ltııı so o - lrıg"ı· ~:-:::::::::::~~----------------

.... P111larıdiy ' Oo kışiJik b' !
2 ::::::::~:'.'"""'--~~:::::::==: ---------b 

a}'a k ıt -.... ~ ..... .__--......;....;;;~:==::=:::--:::----------'.'' uluodutu ı '•• •dilmek ·-------------'' ilt Yakı ıakkırıda H•tl 
"" ·~ 1 

ere ait filrn çevrilirken 
F'r<>nsada sinema hııyaııoın k . . . 

heınen ba•tan ••••• mcr c,. •l•n ıuaov, de P • cnatan •tildyolan d ~ ...-1;ıya yanmı~tır Mosy · R h 
a kardeşiyle birlikte .. H ti . · 0 o er Alcksan iır. • D .. stüdyosun 

er o 1na d•:fı ı.· .• 
1
. · . Ç•oın ses tecrübe! · · • • •• .. "'"' • eserden alman h,, P>r· crını yapar1een saat 15 

30 
d b' 

- Jtfai)·e Yok mu Liitt' l sı- ~ 1 • a ır ışçı ~hneye relerck O
• . e ı uwyo " ' ateş . . f 1 F ıyc .ba~ırmıştır. ıçın< ~ . 

l •lhakıka •lüdvo!ar ateşler ;çind• id 1 . 

lf a•ye •••baları, poJ;, Y•• dı m ot~nı ' ?' · Y • n r• n ı şa ı e ı. v "" lın i 
1 

ı i. rrıuşBt~rd,, lier laıo!tan ''• d . ob•llcn de,hal •aKa muhalHne koşuş. ıtkaç dakik J r '?1 ı<e ı yı>rdıı. 
rtıış a S1>:-ır:ı Y•r.n O il l 111 l ıırp ·r . . 

• •tun merdi,en:cr slüd 1 d •'np 'e b o dokıe <·•lışnıaga b'>hı -Jllndarına ask yo ara ı:ı 1ru Çcvrılmi.şlcrdir 
stiJd • '. er ve r.ı:;ıf koı un'XI t t~şl<. · ı ·ti . 

Yolar ahında crnniycı t t' lıt t 1 
1 u arınd:.ın ınıilcşekkil kuvvetler Yedi ıı>llid 1 er ı a mışlardır. 

c_ l Yonun altısı alevler içirıdc ·d· ~a tanı on d'd ' '· Ytkı'd Ye 1 : aııı s'üdyo u' • b. 

z" mum, " ırJıültü içinde '"" be,.b., 
arar ve . 

b Yir • ıı}arıın şiu.dikı halde t b' 

y nıı rtıılyo0 frank a d he~ •t olunması ınümkiin de~ilscde on •nıırı aııcak rasın _a la 'nın cdılm:ktcdir. Yanrıoın sebebı' .... saaht oln sckız.de söndürülmüştür. Tıtl-ı'-ık~t 
... cç Udur. "' ·• Yıpı'mıkta<lır. 

I 

buhran mevzu
bahis değildir 

1 f,tnnLul : 13 (l lu~usi mıılıabirİ· 
nıi:ı1dc:ıl) - Pl'trol lımitcd muduru 

1 
Sednt K•nfotlıınua Bukrr.ştc: y:ıptııı 
tcauı~l::ır nt-ticcsiudc pt'trc>I , c beDzİn 
iht:yacınıızın Roma,.yad:ın ıctirilecd< 
Nl-ıllarla le•in .,Jilraesi Uzeriade .:ın-
laşılmıştı r. S<'aelik hl!nzin sıırFi.vatı· 
~ız l!lo hin t• ıı kad.:u·dı r. 

Şi11tdilik nyd:ı tiOOO ton knd:w 
nınl getirilıacktedir. Brı miktae :trl3.· 

c:ık ihLiync::ı güre fn:.el:ılaştırılabilccek
tır. Fiatlnr U?.cı ind<' knti bir rotkam 

g l:htermck ruUnıktın ol:ımam:ıkt:ıi.lır. 
Re111arıya lıuku ıtti l~ cuode lıir 

fiatl:ırı .ren iden tcsbit d • ektedir. 

Rurnn iht:iyacıınız R•ını:ı.a ·aıi:ın te
ıui ıa e lildiği için fuıtlardn Roıtıan_ya 
lıaukuıneti,.in t"<!sbi edece;i fiatlnra 
giirc dc.-ğişcccktir . 

Bir buh.rnn h iç hir snrctl c muhte
mel cl~jild ir. 

• 



Sabif e 6 Türk sözü 

Gazipaşa mektebi Nü
mune okulu oldu 

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

( Br şinci sahif ed0rı artan ) 

her tüı lü spoılar } apılır. B r « G.m 
por yuvası,., Voleyhoi sahıısı \'C p'ng 

>Ong • nhcısı da mevcud Mektcbııı bü· 
yük bahçe:.i )'akında d'lha genışlclı 

lceek \'e ·tO ağaç fıd nı dıkılecektir. 
Derslıırneleıdcld sııı.lıır lıep yeni 

sistemd r. Müıık vr Rady<J ıı,. riv;ıtı 

muntn:ıman yapılıOd~da, hop.ı lör 
tcıtib;ıt yle bu neşrı}•:ıtı:ın rı~clr nıd•· 

tepler dt' istHadc: eııııektrdıı. 
Bıııada ıoo lir.ı snıfi}le lı r de n 

tölye yıptırılnış'ır Rrsım ı~ ~ursu 

bu atolyedcn huyiik islıfadcln ıcmın 
etmektt:dır. Bu kur.:.u Eıkr-k muallim 
:ocktebı müdür mua\ inı B.ıy lhr İııın 
idarr. ctmek lcdi·. 

Ayrıca bır de müzık hrrn ~üş d 
edilmıştir. ilk okul munllımlcr ne \i('.· 1 
rılen ıilmik beden tt"ıbhesi df" ı:le:rı 

muallimlerimizin hu hahisdekı ınaıfı 

mallarını tc .. si elmektedir. 
Va!imiı F .. k O liın \;e ~l ı:ır ! 

müdürü E\.:rc-m Gürsel bu mckltbın 
inkişaf tu.mlelerinde ~ok mlirssi ol 
maktadırlar. 

r , 
3 Nisan-Çocuk bayranıı 

Yurt Y•vrulartna 

Bayramımzın her yıhbn Jalıa 

üstü.o olması içia Çocuk E1i·i~•nt: 
Kurumları şimdiien hazırlıklara 

b~$llilmıılardır. 
:tiz de Bayramınızın daha önem 

li olması için Ô~retm~nlcıin•ze ha
ıırlıkta bulunm; ları içirı rİcilda bu· 
Jununuz. 

Ateşli Aşl< Ş.ııkı'a ı, lmr;.k H fe,ka'fı.!t' rıık~larıle hı tiin •t'\Jedcnl<>ri 
ce1p ve te(lıır etmiş ol. 11 hu ınc\Sİmin en güıel Şrıtk F lmı 

u;;ar- :Z<@) V li'l1 ~ ~ ö m :s.u 
Türkçe Sözlü 

\' E 

Şark musikili 
A~k ve ih jıa!'; ~<.hcscıi 

P-LSARAY 
Sinemasında 
.Gürdüğii hu~ıık ı.gbcı 
dolayı...ıle hir t ç gun 

dalı gosıcrıleu!klır 

Ayrıca: 

Cl.AUDE r fE COL 
BER r ve 00.\J AMEC -ı 

1\ır f ınd.ın nef s bır 

laızda ycıratııan Grııç. 
lik "e g-uıellıkler lılrııı 

GECE VARiSi KONTE:>i ........................................ 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

AL TARA YDA Bugün 2,3J da İ ·i Büyük Şıhescr Fılın Bırdcıı 

- Gece Yarısı Kontesi 2 - Zeynebim 

TAN SiNEMASINDA BU AKŞAM 
( t AR ;\1 '\Çt.\ BEYİ ) H:}'c' n ı B r /W~ıı lir fıln ve 

\ .S O N .S U Z M Ü <.: A O E L E ) 
TANDA Bugü1 2,3) dı l<i H!ycca1lı Fılın B rdeıı 

1 - Zeynebım 2 - t<aramaça Çetesi 

Pek Yakında: 

1 HACI RESUL 1 
Türkçe Sözlü va Şısrkılı 

adana askeri satın alma 
komisyonundan: 

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

Ordu tipi 55 adet n kli}'e ara· 
oasa paz.arlıkla yaptırılac ;aktır. mu 
bımmcn hcdeli 66JO lıra muvak 
kat teminatı '40 liradır. Şartname 
si hcrgün Adana Aske1i satın alma 
komİS)'onunda görebilirler, 

Pazarlıfı 16-3-9-40 cu oarte· 
si ıünii sut onda Adana Askeri 
satın alm11 ko:niiyonunda yapılacak
br. isteklilerin teminat 3kçalariylc 
komll)'onumuza müracaatları 

ı 1551 8-13 

Kızılay Balosu 16 ' Cumartesi günü orduevinde 
cektir. 

Mart 

verile-. 

11586 13 - 14 - 15 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün ı:nuayen~hancsinde hastalarını kabule 

başla1111ştır • 

iıao 
" ,, 

Adana askeri d• 
ma komisyo 00

" ~ 
vbil 

Yen iden 525 te 
kll'• 

zarlıkla )'apıı ıl"C8 p 
• oU 

bt-d~li 1 1,550 fıra 
5 

k r 
tcmıııatı 866 lira 2 pat• 
zınhğı 18 3 940 keıİ 
s .at onda Ariana ' 5 

1,r.•• 
komisyonunda )'aP'a,, 

Ş · he' J artna ne. ı ·lilt'' 
da görülebilir. lstr~ .. ,,,ı 

· ı rou' de teıninntları" 
1
5 

12 -

..,~· 
Çukurova P".t/t; 

·~· .. catçıla··a birlıl" 
RUZNAME: 

tı 20 
U n11mi Heye 

1 
6t 

b .. ·· ~at 1 Şim a gunu s~ 

davet c fİ)OrlW1 · 1 
5,,11 

~atit:ıı 

5 
.. .. ··n ~ça~ 

tatıımuzu ffl 

C. fıkrası ve 24 b' 
·b·oce 

ı ci fır kası mucı 1 çrı 
ve idare heyetıncle, b 
tiileo asgari fıyıl: 
rar ittihaz t.}•leCJlt' . 15 

ı 

, ,,t 
Adana lır .. d 

. r.1" 
htasyonıı 

den : 1. 
l 1 lstas~0"~ 

deli bir tonluk "' 
~ıe ' si açik eksiltıll / 

lesi 27 ,3. -!O ça' iı''' 
14,30 da vitiret 

ı, tı•" -" p~ yapılaca"' ,-j 
2 - Muh•11> 5 

181· 
lıra teminatı 11 

3 - Ş ıartnaf11~ 
•• 11 aJ muesscse 1 

melidirler • 1 
ız 

ili-,,. 
f" Adan• ~ t10~ ·s, 

ma kof111 

"' ,,..,d' 
• '10'' 

Kon11Sı e1' 

h .. ı- oüırıı.ıfl ı~._ 
Ut U ,ı J 

yemen! P'ıbeJ 
Adana Pamuk İş Limited 
Şirketi Çırçır Fabrikası 

Müdürlüi ünden : 
-------------------------------------------------------

h nıefl 
mu arıı lck't 

Muv' 16 
.:;ayın Müşterilerimizin çııçır 

Fa> ·ikaıruzd:. mevcut çiğitlerini 
hir hafta u,fın ia kaldırmaların 
aksi takdirde vuku bulacak her han· 
fİ ıarardan şirketimizin hiç bir 

surette mrsuliyet kabul ctmiytce· 
pi ilin ederiz . 

-9-10-12-t J-14-15-11552 

Zayi askerlik 
vesikası 

Mersinde 23 nci alaydan aldı· 1 
~un askerlir vesikasını zayi ettim 

yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını iları ederim. 

ÇandırJıo~lu obasından 

AhDtct oilu 312 doğumru 
Ali Akarpınar 

115 3 

Zayı askerlik 
vesikası 

Mersinde 23 nci alayd.ın aldı 

ğım askerlik vesikaı;ını za~i dtim 

yenisini alacağımdan eski iııın lıuk· 
inii olmadığını ilan ederim. 

Çandır lı obasından 
Mehmet Diyap o~lu 

313 do~umlu Ali ÇakıCJ 
11582 

dır. ıı , . .JI 
paıarlıJ ft ,-,J 

~ ii»'' 
tesi gun ko'ıt 
saiınalnı• ~ 

,,ıı 
tır. rıer 

istek 1 
.. ,, k 

. . h'"' gıJ 
.ııınt ... ~' 
ler. fi 

Bellı ..r. 
ı.ırr 

birlikte 
111 t 1 
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• 
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Binlerle sayın 
arzularını 

s 1 NEM 
müşterilerin istek Ve 

emeliyle 

A 
• 

yerıne getirmek 
Ugi.in gündüz matine tam 

de 
büyük 

gece suvare tam 

Bde 
l'Yron 

Pover 

· A~i 
ikinci 

Türkçe şaheser 
Türkçe 

söz l Ü 

AN TUVA 
büyük Türk 

birden 
Norma 

Şerer 

ET 
filmi 

:l, r ana a 
~J~ 

Şarkılar 

Muhiis 

• • 
E O i Y YEN· 

Telefon 

• Sebahattinin 

John 

Adana Elektrik Şirketinden : 
Normal tarifeye nisbeten yüzde otuzbeş tenzilata 

tiibi lutuhna k ta oları elektrikli buz dolapları cere
yan Si:trfiyatının bundan böyle yüzde tlli tenzilatla 
kilov•t saatin n 10 kuruş üzerinden hesaplanacağı· 
nı sayın abonelerimize baldiririz. · 

- 11584 
§ i 

..._ ıa z ± azı &sez 

---------------------------------~~~ 
mıı ~ulunınların yerine mecli•i idtrece alınanların aulıklsrınıo tas löki, 

4 - Yen iden mccl~i i Jare aulariylc m.i ra\cip iı1taha 'Jı, 11Si7 



Sahife 4 Türksözü 

Beklenmekte 
1940 

olan 
Model 

ark on 
Radyolarının geldiğini bildiririz 

Abidin Paş-a ca•idesinde : 

iM. Tahsin Bosna Bıraderler 

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

_______ , ____ __._._ ----

Elektrik fiyaJları artıyor 1 

B s • 
ı F k • 

ı t r z a a 

Kripton 
Ampulu almakta ayni • 

zıyayı 'Yo 30 
1 

ucuza maledersiniz 

Muharre.ın Hilmi Remo : Abidinpaşa caddesi 

11521 

Adana Erkek Lisesi müdürlüğünden: 
Be.leti Keşif 

Lira 
·~7.5 tcminr:tı 

muvakkat~ 

Lira 

600 

Cinsi 

iki pav~on çalı ının 
taıuir i 

Ilı ''" giiııü 

29 W.art 
1940 
Cuma 

Q!cu'nmu.?Ul'l J>lV~'O ılartn f:tn ıkisinin çalılar nın tamirletİ kP~İf tcdeli 
80JO lir.ı o\ank NJfı.a M j iuriyetince tespit edilmiştir. 29 Mart Cuma 

günij sıst 15 ııe \11Hrıf Mj J iriıe.m J• to;>laMeak komisyon tarafından 
aç.ık e~siftm"ye loıularak Vıla.r~tt,.n ınna~dalc ehliyetnıımcyi haiz olan 
talibine ihalt. edilecf-ktir. 

Tami<it iç:ı1 fazla lafs:lat aı111a1< t:ıt~yenlerin O:Cu! Müdüriyetine mfi· 

racaatla11 bildirilir. 

13 - 16 - 20 ·-25 11576 

İlan 

adana Sıtma Enstitüsü l)irektÔtl~ı T 

18 Mart/l 940 tarihinde başlı)' arak köy tatbikatı d•b I 
devam etmek üzere Adana Sıtma Enstıtüsünde Sıtoıa dt 
sıhhat nıemurlsrı kursu açılacaktır. Rıı kursıı deı.·a.01 ;lı 
okul veya tski Rüşdiy~ nı "zunu olma arı \'e askerlık 1

111d• 
! 

. aş•~ 
ını~ o malan şarttır. Bu şrutl:ırı hc1iz o an tcılipletıll q40 
~ikaları kanuni bir ştkilde t11nzim dtirip 16 Mart 

1 

en . ti ı ümüzc müracutları iliz 111 ~ır. 

1 - Orta okul mezunu diploması surrti 
2 - Nüfu.s hüviyet cüdanı sıırcti 
3 - Askerlik ve ikası sur~ti 
4' - Sıhhat raporu memu· in kanununun 5 

sında yazılı olduğu üzere 
5 - Hüsnühal mazbatası 

ı l 55f\ 

Sıhhi Dink 
b I' 

\ı1arl ipti J .. ::;ın lan itilıaıen gıyıi ,,lıhi olan dinkkıİ 
lırılacaktır. Mubr~m olan t.ıu ilıti}•ecı ıhıştinNrk ( Me' 
ki ıı1ak ına atf~lye i d hılirı le ) · ılıııi t>ır dınk kıırdtl~ 
ka~a bir kiilek bulg mırı kepeğırıi mıikrmm 1 ıı dJ" 
e ler, sa\ttllH sdiyi un çıkarnıaı!an ayuır. ,ıd 

Küleki 20 1'~ 1 
11~ 

------------------
Adana asliye l'icaret 

Hakimliğin~en 
Esa.; 940-264 
Seyhan mulnsebei husu~iye•iyle 

A fanad~ mukim pir dede z-uJe 
Mustafa ve E~kişehir sabık fen mii 
dürü A ıdüssemet vercseleri arasın· 
da tahaddüs eden mektep İnşao:tın 
dıtn mütevellit alacıık davasmd n 
eeıayı sadır olan :u-t-93) •a· 
rihlı hükmün t~ınyiı mahlce nesince 
bezulması üurine y~nidcn yapıl· 

makta olan cforuşmasında: 

Müddea alcyblcrdcn Abdus~a· 

mcd veresesi v~ otlu tarıkio mahal· 
li ikameti meçhul olduğu cwclcl! 
muba~ir tarafından yapı an tahki 
kattan anlaşılmış ve halen muma 
ileyhin nerede oturduğu hi inmemiş 
olduğundan tekrar yapılacak te ıi · 

gatın namın.t ilanen y.ıp ıl ı n . ıııa ve 
muhnhınenin 2b maı t 940 t:ırıhıne 
ınii adıf salı g irıü sa .. t 9 t.dikıııa 

karar vcıilmi~tir. Mr:2k ür gün ve 
s3alta mflhkc ın rJe haz.ır lulu nı ı ı 

at.si takdirde gıyahında muhakı-mc 

yapıl.acağı malumu olm!ik ii7.t re ı an 
o'ıınut. 1 l 5 76 

Zayi cep defteri 
Ürı'al fabrikası sahibi Mustafa 

Karabucağın cep defte• i ve ara ın 
<la l u unan Sl'nl't ve hir adr.t fatııra 
zayi olundu~u ıdan hiçoir kıymeti 

olmadığı bulunduğu tak :lirde ljtf erı 
fürksözü matbaasına gönderilme 

sini r"çı erleriz. l 1578 


