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MOSKOV A'DA BiR SOVYET-Fi N 
ANLAŞMASI PARAFE EDiLDi 
Bu pakt ile Finliler, 

mu ·alebat1 
\J 

agır 

--~-

Yeis Pariste 
M l.ondra; 13 (Royter) - Ruzv~ltin 

tnunıessıli Bay Yeis bugun müstem-
leküt na21rı Ed~nle ı.:-öruşınüştür. • 

eski 
ab l 

Sovyet 
et • 

ış 

.. 

şartlarından 
bu un akta 

daha 
ırlar 

• 

. . Yeis bu gece Çeınbeıla)nın ver- 1 
dığı. z'.yafcti mute;;ıkıb Panse hareket ı 
etnııştır. Bay Yeis Paı i den sonra Ro· 
maya Uğrıyacak \e orad n Vaşingto- 1 
na gidecektir. 

n1n F ra 
ı S\z l'll l" • ransa ec ıs1nr eki beyanatı 

v n ·ı a ke .. gı tere F· l d. ' r gond n an ıya ya 
. erın_:_yi de kabul etmişti 

P r "> : 13 (li ... \:a!) - Fıı nsa baş· 
Vkııs.~t: .d}en.eusan mtci 
sınd F 

e ın - So, yet haı bı lıukkında nı~h 

u ım beyan ltı bulunmuştur. B ış 
\ekıJ b h 

u rpte hc;nsanın Fınlandı· 
y, Ya en Çok h rp levazımı gondeıen 
devlet oldu~nu, ılk paı tı olarak 145 J 
ta} l are 496 top, 500Q mıtralyÖ7, 
~OO OlO •ufenk \C 20,000,000 mer"Ilı 
lo,lamış bu unduğ-uııu son günleıde 
~e ayrıcn so:ı Sı'ilem bombardıman 
al yorclerı sevkedıldı~inı kaydettıklen 

sonra Ş5Jlc demiştır : 

. - '• Yüks~k ha p eclısinirı son· 
ıctımaında Fınlendıyaya asker gon ıe 

( Gerisi UçlhcU sahif!!de ) 

Fın[cıcıa51111uı ~<11 ıalıh ı•rınduıı: l'ıp11•11ıınbırn~1rılrıııııırıd1 k111 )arığ nlar 

Fn milli müdafaa ve 
1aarif azırları isf fa et · 

.. ... 
lsveç va N3rv1ç, Flnt nd'yayd yardım için İn
giltere v Fr n anm hazırladığı yUzbln ki ilik 
kuvveti topraklarından geçlrmeğa muvaffak t 
etm mc 1 Uzerlne, Fin hUkOmeU naçar ağık 
ş rt arı kabu suretiyle mUtar k akdine mec· 
bur k ldı 

FİN MİLLETİ AGLIYOR 
Londra: 13 (Roytcr) - Bu sa• 

bah neşredilen Finlandiya tebliğine 
göre, Şimal cephelerinde h:ırp devam 
etmektedir. 

Sovyetlerin Vipuri şarkında, La

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Ankara : l:l [ 1 lusust muhabiri
ı-imiz len ] - lngili:ı: vı: Fraııst~ orta 
şıırk 1 la va baş kuın:ındanlart Eskişe• 
hirc gitmişler •c a.-det ederek Toros 
eksprı:siylc şehrimizden Be.yrUta ha.-N Güzrl Tar~ustun b' .. .. rekct etmişlerdir. f • v ır görıınuş , I T k 

1 a ıa ekiliıniz Berdan 1 ~~·ı.~.~u~u~Ufnr~~~·.~d::·::Ç«:~;.:: 
l Regülitörünü açtılar .. lfim.~.-.::·;~v~~.:\~:c:~'"ı.~:~ ~.:-;. 

l i'azı sı beşı ncı ••hlfede) hedeJ i tnsdik etmiştir. 
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Sahif~ 2 

Scvyet - Fin 
harbi durdu 

( Birinci sahlf edea utau ) 
doga şimali garlıisinde yapdıkları hu
cumlar •puskurtulmuştur. 

Yapılan hava mudart:belerinde 
on beş Sovyet tayyaresi du,urulmuş
tur. 

Türk sözü 

Difer taraftan, bu sabah. alına• 

malumata göre, Moskovada SoYyet 
Fin mUmes,iJleJi aracıında cer yan et · 
mekdc olan sulh mUzakcrelcri netice· 
lenmiş ve bir muahede parafe edilmiş
tir. 

Terfi eden hakim ve müddeiumumiler 

Bu muahede sekiz maddt:dea iba· 
rel olarnk şu şekilde taıazim edilmiş-
tir: 

1 - Molotof olmak Uzcrc Uç 
Sovyet mUmessili ve Fin mUmessillc, 
ri Pa~iyon, Riki ve Profesör Vissus· 
ki şunları kararlsşdırmışlardır. 

2 - Vipuri, Kareli berzahı ve 
13nlıkçılar yarım nda~ı ve Finlandiye· 
nin dnha bazı kısımları Sovyetlcr 
birliğine geçmekdedir. 

3 - Hangö limanını Sovyetler 
uzun mudddlc kiralıyncaklardır. 

4 - Şimnl Atlantikde Finliler 
hnva ve deniz kuvvetleri bulundur
mıyncaklardır. 

5 - Sovyet kıtaatı Petsamoda.n 
çıkacaktır. 

ti - Sovyet Ru .. ya Petsamo yo
lundan Norveçle gUmrult muamelafı

mı tabi olmaksızın alı~ veriş yapa· 
cnktır. 

7 - Kondnlncif bölgcsin,lc bir 
.demir.) ol iıışn edilecektir. 

8 - Bu sulh munbcdesi Uç gUn 
zarfındn imza edilecek ve musnddak 
11ushnlnrı Moskovnda tnati olunacak
tır. 

Kanuni terfi müddetlerini dol
duran biltim ve müddeiucoumiler ara 
sında Osmaniye izası Salahaddin 
Alpsu, Adana ağırceza azası Ken'an 
Kalbsüz, Adana lcra Hakimi Tahsin 
Dağa sekizinci derece hikimliğt; 
Koun azası Şuuri Erdc:m. Adana 
sulh Hakimi Nazım Kutlar, Adana 
Sulh Hakimi Cemil Yılmaur doku 
zuncu d~rece hakimliğe ve Ceyhan 
C. M. U, si Kerim Güleç onuncu 
dertce müddeiumum,liğe terfi et
mişlerdir. 

ilk okullar sergisi 
Bu sene okul ar da hazırlanan 

eşya ve ders levazımı için imtihan· 

1 lan müteakip bir sergi açılacağı ha. 
ber alınmıştır. 

Ceyhan parti Reisi 
istifasını verdi 

Dün aldığımız malumata göıe, 

Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan 
kaza idare ht.:yeti Reisi Bay Hamid 

13 mart sahnhı harp bitmiş ola· Sır kınlı mazereti olduğunu beyan 
cak ve Sovyct - Fin Askeri kuvvet- ederek istıfa etmiştir. 
ıcri buducıınr gcrisindl'ki ~erlerine Bir tehdit suçlusu 
çekileceklerdir. 

Londra: 13 (Royter) - Fin pnr dün n1ahkum oldu 
lcmcntosu, Moskovndn So\•.) et - Fin Hamamkurbu maha lesinden Be 
mllmccıslllcri nrnsındn p:ırnfc edilen kir oğlu İsnıail Erdemin kafayı 
,;u\h munhedcsisini tcdkik t tmck U· 

dumanlıyarak metresi Bektaş kızı urc içtima etmiştir. Milli mudafaa 
~ c mnnrif nnzırlntı istifnlnrını vermiş. Fatma. ı ve r atmanın diğer dostu 
lerdir. Hasan oğlu Ahmet Mersin'ı a<liyen 

Fin - Sovyet harbi 10( gllıı ve biçak çekerek ölümle tehdid et· 
sUrmuşdu. ti~ini evvelce )azrnı~tık. ikinci asli-

y apılan m uahedcdeki Sovyet ye ceza m hkemesinde duruşması 
şnrtları, harp bn~lnmndan evvelki .Jevam ederek dün sona ermiş bu-
Sovyet şnrtlnrıncla~ çok dnha nğırdır. lunan lsmail Ertemin toplanan de· 

Böyle bir munhedenin akdı İs· 
veçde hayret ııynndırmnkl1t berabl'r 1 lillerle fazla dtrecede sarhoşluğu 
efkarı umumiye harbin bitmdindeıı 1 ve mcıken mas .-niyetini ihlal ve teh. 
dolayı teselli bulmaktadır. 1 da suçların faili bulunduğu tabak 

Londra: 13 (Royter) - Fin par kuk ettiğinden mazinun 6 ay 22 gün 
Jimenıosu dün geceyi içtimala gc- hapse mahkum edilmiş ve tevkif 
çirmiş ve Lu sabah tekrar toplan· edilerek cezaevine sevkedilmiş 
[Gerisi UçUncU snhifede) tir. 

Halkevinde 
halka sinema 

Partimir;in tedarik edcrelç Halk
evleı ine gön ierdiği filmlerden ilk 
kısmı Adana Halkevi'1edc ıelmiş

tir. 
Bu filmler beş kısımdan ibaret 

olan )'eni türkiye ıle iki kısımdan i· 
baret 1934 Trakya manavraları ve 

yine iki kısımdan ibaret olan Ada· 
na Kurtuluş ·Bayramı fılmleridir. 

Halkevimiz bu f ılmlerden yeni 
Türkiye ftlminı cu nutes;nden iti
baren üç gün müddetle Halka ve 
onu takib eden günlerde de Mek· 
teplilere göstermefre başlıyacaklar

dır. 
Bu fılm bittikden sonra frak-

ya ınanavraları ve A<:lana Kurtuluş 
Bayramı aJlı fılml~rde yine ayni ter 

tip üzere evvela halka ve sonra 
mekteplile imize gösterilecektir. 

Giriş bedavadır. Yalnız daha 
evvel Halkevi bürosundan giriş kar 
tı almak mutlak lazımdır. Fılimltr 
Hatkevi salonunda gösterilecektir. 

Maarif müdürünün 
konferansı 

Dün Gazipaşa okulunda topla
nan öğretmenlere maarif müdürü 

Ekrem Gürsel " belediye ve bele 
diyecilık., mevzuıı üzerin~e bir kon-

ferans vererek bilhassa sokaklarda 
seyri sefer işlerinin çocuklara mü· 

nasip sure"ler le telkinler yapılarak 

itiyatlaştırılmasını tavsiye etmiştir. 

Bu konfrans öğretm~nler için isti 
fadeli olmuştur. 

t0'1 
Attı o A\ı 

gilfl P, 

~ -~ ,,,c1 
Yarın yaP .. .,a~ 

• • bılı 
ıçın b•' 

prograJJl 
d,~ 

f A Ebedi Şe ırı 5 _,, 
leri tarihi ol~n 1

1e b'/ 
biiyük bir toren ğırıı 
fından kutlanaca ~ 

rJ btf 
yumıştık. n 8 ,,c1ı 

halkevi~iı:. P'
0! p'o~j 

bit etmıştır. B ,. oi'" ı 
·· o·J 

mart cuma gll '/İ~ 
at 16 da haııcefteb 

b .. -k b"ır lca' 1 
ve uyu 1celİf 
Adanaya ilk Dl 

ekte 
ları ticaret r11 ıJi~ 

ra, son defa ~~ıer• 
son teft iş ettı ... " 

fle'""' kapısına gi 1 111~1; 
darılmış olan P d• 

asıfl 
merasim esn 
söylenecektit,. fe' 

• r.I f1 O gece lv ~ 

. b' og'aııt ' ğın ır pr t,ııı 

salonun fa A ıoİ' 
!işlerine ait foıJ"tef 
... 111 
tıralarındao ıa 

pı.t' 
zırlanacal< . .,, " 
ir hir koıf~r.J c'~ ı 

koo' ... 
vecizeleri eCrr-

- lef1 
marşlar soY ·~ı ! 
d•v • kek 1 1ıı 
ıgnı er -" • .,.,_ (1 

hakkında bıdıf· ~ 
nı okuyac3 k J jil 
t .. k" mGteıı fı ur un •t 1 

gelişlerine 8 
. ,, 

ııı. AğııçJşf /. 
. ôj 

Ş h ri111ıı • 
e ''" ğaçland1rılı1l 11 

başlanmıştı'· Jif~1 1 

K d. li bete~~·~ •n 
a ır ·ı ,. r 
on sek' ·fi 

j;l/j 

~·~ 
r--------------------------------------------------

8 u günkü 
t 11ıd1~1 ,-

, Haber ı;gıfl 
11l"c 

belediye ·f 1fl"1 

Sovyetlerin lran hükumeti ile bir 
ticaret ve münakalat anlaşman irnz,. 
ladığ'ını dün l arnıı~tık. Bu münaı;e. 
betle lrıın ve 1 nhıan hakkında biraz 
malumat verelım: 

Tahran 

OINON MEVZUU 

Şimran tepelerinden getirilen menba 
sulariy'e temin edilmektedir. Mahdud 
yollard.:t tramvay vardır. 

Tahran son zamanlarda lran Şa-

birden jsll o~ 

kkşl•" ~i' 
Ba ıı 

aşıt9 
Ml 

lranın hükümet merk~1.i Hazer 
deni7.iııin 8:J kilometre cerıubunda, El
buruz dağlarının eteğinde olan Tah· 

tülmüştür • Ta h r a n şehri 1'2 
kapılıdır, lran Şahının sarayı Tahran. 
daki Tunçana meydanındadır. 

hının yüksek alakaları sayesinde diğer 
şehirlere demiryo\u ile raptedilmiş · 

tir. 

k•ı• •' Haliı11 o•~~'' 
dırı çJ~ 

bir k8 d• '. ıe 
d - kkanı" J·,s•i u ·dı;ıl 

aşırdıA'1 ~ 
ran şehridir. Rakamı 1158 dır. Bura
sı Iranın en muhim yolları üstünde· 
dir. Ticareti ilerıdir. 1869 da Nas· 

raddin Ş :t lı ıamanında, eski şehrin 
kal'e duvarları yikılarak şehir ... büyü-

Bu şehı in nüfusu 3:l0.000 dir. Ek

seriyeti ıniisliiınandır. 5000 kadar Ya. 
hudi , ermeni ve gildani vardır. Maa
ı if ilerı bir haldedir. Şehrin suyu 

Yine bu alakanın tesiriyle şehirde 
bir endüstri hareketi başlamış imar 
sahası genişlemiştir. 

••• 

d ·t oıiş"'· 0t 
c ı . ııı p 

şe:t-1 J, 
.,Je -.,-

s briı1'
1 :;d'j 

e ·f '" I bıtf• l 
hava ··ıgede 

cak go 



12 A)lık Kuıu§ 
6 1200 .. 

<>oo 3 ,, 
.. 300 

ıoo 
ı - l) 

.1 L 11 Ilı ) 
a\ tıoııc lı d . cnı t 1-ttlcr .. 
Po c tlı Ot . ıçın 

in ııı11 rafı ~ışnıcı yalnız 
2 - Jtr. lı11nınıcdiJir. 

il tin ar i . 
recaot tdıl 1· . Çın ıdarcyc 
- ille •dır. 

a 

l Ond,,. salah· 
fıllt:irııll ı~ctdar ftlah 
b ld llıttuıda 

, lı U\cları l\I Şayan 
a ll•tşı ta\bık . h••• ihraca. 
bırl '' lıi h t ltıti rnuşt k Itri r tıaba ~ oc 

il her ay 40 torı: rnü\t 
rk11k - 5Q · C· tıııtıaya t . ınılyon 
'ldır. csır etmesi ıı ub 

ı,t Bu Ycka. dcı. 
~. ( bir t rık/e RÖn~:,~olurı.dan gay. 

'••Y•n alma 'h ılme ır.e imkarı 
te' ~f:ıte lınt~t~~~caaııı ın kıymc· 

'YIU\ lr, 
~ Cta ır ola 

)•}il 2 il cnı\ia 
~. arıdtrılt c k k. arasında, 

• Ct fllıtl A onıur 
ıuı da •nt ıı~ a"a ' 1 U?ak 

t_ ıııa k " 'c ·k •a v" l s""' o'u tıı 
ırrı> ey1 rıaeak 

Alıııar ıh rt llddelf't . nıa· 
)u a ra aatırıırı 1 il•rdır. 
k hpı arı aıa rtıası Al 
'Yrnf'tj S Ve Lir aylık . 

r u k mı > 011 rtıec-
' a y l 1 nıaık 1 ı ın d ' "''' "f' k "'.Şan l ~ lrıı ''' el h ıdır, fi,.k ıısıııı İtıt ıt a. 

.. ıın 0 aç t'J 
•, ıllı • a 1 bır ı_ t>tek 

td kı lu "'"naata ~ 
•n ••ıııın b l rı k go. 

zı ıı l tıı 1 h 
'Ytt \it k f u ı Ilı b a 
•rıtıı l hdt> 1>'tt b k şu d,riııi 

~• a ıı de İcb •tnından . 
,. ar •rn;:ı 

f M tdecekr 1, . it, 
ersın va.ı· . 

J " • ısı d ·· 
J nı vazif . un 
•je . sıne O'.t . 
iYi t ın: 13 r ö 1 t l 

J'f' lı~bnc ( el fonla) 
CJI ~ tn M t a Y • Er2uruın 
"-j' l b ' in vali · '8rı edılnıiş 
J r r ugurı Y ni ı ay Burhan 

trr ıştır. Vaz ftsirıc h 
•lı h are. 
k ''ti t ' şanı M rşyj d' 
'dırı .. :•at\ Bch·dj ~imiştir. 

•vı rıın k Yraı Vali-
) urdud._ ulubiirıd 

l ve, nı l Halkrvind c ve 
' 1 

1

~ rdır, e biı er o tıar(ı ·ık 
" ., ı k 

~' genişleti)j 0 ut u 
ı .ltırıaıı, ılk Yor 
~iiı okulu ' 

f.fl ~JI. ıın da, Rl"l~un bu nıahalle 
~,ı ~ h k l u <>kul( n ~1 &ôzôııündc 
~ ı..tl n ) 1 tı 1 ) t nıdcn d .. 
,.ııı· .... 1 lllıısı Ott 
~ 1, ıııa\ aau M 1 uşuııülrn kte 
flf ı oL u a ııf Mudü d" 

Uı gıd I( • ıu Un 
l>h>oııı._ k )enı Yaptı 

~ 1 tırı Yeri . . • 
ı 2.ıılıklaıa b crırıı tl"sbıt 

şlanılrnıştır, 

'' 
RIBBENTROP'UN ZiYARETi MÜNASEBETiYLE 
OAYDA'NIN ŞAYANI Di!<KAT BiR MAKALESi 1 İngiltere Kralınln 

ı memleketimize ini 
Roma' n 
olması 

'' 
\ ~:;:::~:~~ıe:~rı 

" İtalyanın 
Avrupa 

-·reyi hesaba katılmazsa yeni 
ltşkilinde muvaffak oluıı aınaz! 

bir 

adım alacak bir mahalle 
veya bir ye.şil modoren 
şehir kurulacak 

* 

. Roma : 13 (Rad}o) - ltaly .. n 
sıyast ınuharıjıleıind"ı füıy Gayda 
Alman hariciye Nazırı Bay Ribben
lrop'un ~omayı ziyaı et ni örten es· 
rar Perdesini kaldırır mahiyette bir 
rnk akale neşretmiştir. Gayda bil ma· al · esınde Rıbbentıop'un Romayı zi· 
Yar< lmin zaruri oldu~unu kaydcltık· 
len sonra şöyle demektedir: 

- '' Berlınin niyrtlerinden hal· 
Yanırı muhakkak haberdar olması la· 
z mdı lk· d .. 

_ · ı C\.let, beynclmılel mesaılı 
gozden ~e . . f"k ' . d b 1 6 Çırrnış ve ı ır laatısın e 

u unrrıuştur. 
Bu c.- ~ 1 d .. suih 6oruşmc er arasın a dunya 

kat ~uda mevzuubahis olmuştur. Fa. 
hak ~. muhakkak ki, lıalyanın reyi, 
sa e. rnenfaatları hesaba katılmaz· 
v rlenı bir Avrupa teşkilinde mu-
a ıık olunaınaıi .. 

Gayda bundan sonra Roma ko· nuşın 1 • 
"eıının açık ve samımi bir hava •çınde U'e t' . . k 

.. 6 ç ığını aydederek makale-.. ırıe 
son vermek fedir. 

B. Daladyenin Fransız 
rneclisir deki beyanatı 

- ı3ı ınci sahifeden aı tan -
ri .rneJOı · · ı . 

•çın ı<..ar. r veıil iş ve hnırla-
n n kuv"e ler iki Fransız limanında lahşit ı 
. o unmııştu. Dığer tarafta rı ln-gıltcıed F' 1 d 

e ın an ıyaya yardıfll gay. tetıcrını tı ı:-
aı ırmıştır. ı-akat yapılacak askeıi "ard F 1 

b J ım ın andıyanın talebine 
!l~lı İdı. Cı.ınku fs.,eç ile Nor.,eç bu 

ası..eıi ku ti . 
\'Ve erın gcçmesıne mlllsaa de ı · · 

d j mıyordu. Ve keza munakalfıt işi· 
c sveç ve Norvecın müsaadesınc 0 klı bul•nuyoıdu. 

Eter bugün de Fin'andiya müt
tefıklerdcn yardım talebinde bulun. 
rnaz~a müıtefıkler, harbtcn sonra Fın 
arazı st ı" .. - . 8 usunu raarııtı edcmiyeceklerdır. 

Başvcb.ıl D.ıladyenin bu beyana 
tı Fran 17.. meclısınde • üroklı alkışlar. 
la karşııanmıştır. 

.. Fransız rrıccl s onünıiiıdeki salı gun- ı.· 
. u, ınlaodıyn hukkırı ct "nılcn tak 

rırlerı nıu., k .. 
'h c.a ere el met{ uzo e celseye nı 8 Y"t \:eım tlır. 

. Lorıdra : l3 (Roytcr) - Dalad Y nın ı.· 
rnnsız meclısiıde mlitır.fıkl rın ı. • ' C· 

1 .a~ erı Yardım husuunda Fın ta. 
cbını lıckl1tdıkle:ri hakkındaki beya. 

nnt, Lond d 
haz 1 ki ra a heyecan uyandırmıştır 

ır 1 arın tu derece ilerlemiş ol mnsıllı k " 
ımsc umıt etmemişti. 

1-'ınl~~gunkü bu tün lngiliı ga2cıeı, ri 
bel an i} anın vrızi} ctı ve Dölı>dyenin 

1 tı •le rnelo~uldur. 
ngılız l k 1 

Yn de bu ü:şvc 1 1 Bay Ç:rnberla. 
ınarasınd g F otleden sonra avam ka
kında be; ınt. ndiya m s.Jesi bak. 

anatıa bulunacaktır. 

" 

Sovyet-Fin harbi durde 
( kinci sahifeden artan ) 

mıştır. Diter tar,.fıan toplanan Fın 
meclisinin muoh,dt-yi "abu! v~ya 
ademi kabu1ünc dair hnıüz turaya 
bir malumat ~dmemiştir. 

Fin hariciye uazırı bu sabah 
Fin milletine Sovyc:tlerle yapılan mü 
tarl"ke muhtevıyatını bildirmıştir. 
Nazır, bu tal"plerin g~çen Rus taltp 

Ankara : rn {Hnsnsi muhabirimiz 
den) Erzinean havalisindeki zelzele 
fernkcti lngiltcrede henllz unutulmu~ 
cle~ildir. lngili~ler bu fc:lakete ala~ 
Ye Turk milletine olan muhabbetlera 
nin bir nişanesi olarak crzinc:ında bir 
kaç mehallc Ve'f"D.hut hu ciu!\rda bir 
modern köy iıış:hını teklif ctıni\ilerdır 
sövlendiğinc ıörc Erzincanda io~n. eıli 
le~ek olan bu yeşil mo lern köy lıa~ : 
metli kral hauetlcri "joj,. adını ta • 
vvcaktır bu köylln İn,ası için hutu~ ~ 
:nalzı:me 1 ngilizler tarafından gönde 
rileceklir. 

Polonyadaki sefalet 
Londra : 13 ("' oyter) - Al mu 

·adyosu dün grce yaptıgı nrşıiyat 
ta, Po ön ya ia cid..ii bir s~f aleti ı hü· 
kü n :,Ürnıekte olduğunu, bunun Al· 
manya l:ırafın lan ız-ılesine ç~·ı~ıldı· ! 

!erinden çok daha ağır olduğt•nu 
söylemr kıc söze başlamış ve dtvam 
ederek lngıltcre ve F ransanın büyük 
asktri yardıma hazır olduğu halde 
lsvrç ve Norveç'ın Firılandiyaya yar 
dırn ıçin top•aklarınJcm yol Vt"rme· 
dığinı, bu v zıydın aşıımcız bır mani 
alduğunu söyledıkten wnra şöyle ı ğını kaydetmiştir, 
demiştir : 

- " Bu kararımız bir çok td 
sirlcre u~rayacaktır. Hır çok kımsr.- , 
ler sonuna kadar mücadeleye devam 
etmemiz lüzumunu ileri sürecektir. 
Fakat memleket harap oldu. Onu 
imar lazım. Mdziyi bırakıp istikba
limize oakacağız.. ,, 

Ndzııın lıu ııuıku söylenirken 
bütün Fın milleti ağlıyordu Bütün 
Fınlandiyada baynklar yarıya indi. 
rilmişti. Memleketin her tarafında 
matem hükü-n sürrnekt'!dır. 

Royter muhabiri i µ hazin tablo 
yu tebarüz ettirmekte ve iki nazırın 
istif asını teyid etmektedir. 

Son sözün Fin parlamentosunun 
olduğu da ilave edilmektedir. 

Bu vaziyeti dünya 
nasıl. karşıladı ? 

Londrn , 13 (Roytcr) - Sovyet 
· Fin mütarekesi· lsveçtc memnu
rıiyetle kaışılannııştır, 

F ttkat sosyalistler lideri söyle· 
di~i hir nutukta bu vaziyetten do· 
ra) 1 r V( Ç hijk(im,.tİnİ itham etmiş. 
tir. 

lngilterede bu haber derin bir 
yeis uyandırmış! ır. F rarısa da aym 
his'erlc nıeşl udur. 

ltalyada \azıyet tYı karşılanma
mıştır. 

Gazeteler, ltalyanm Finlandiya. la Yardımlarından bahsetmekte ve 
talyanın hn mevzuda Alman tez ve 
harekf:~İrıe iştirak etmediğini kayd. 
etmektedir. 

Almaııyada bütün matbuat ise 
l-u vaziyeti Grem inin bir entrikası 
olarak ani.atmakta ve Sovyetlerin 
yakında Fınlandi> ayı ani yutacakla
ı ını ve tehlikenin lsvcç ve Narvcç'e 
yaklaşmış olduğunu yomırıktadır. 

Hindistan kongresi 
Londra: 13 (Roytrı) - Hindis· 

tan kongre partısi yakmda Kalkü 
ta'da toplanacaktır. 

Bu içtimacı lQQ,000 mur hhas 
iştirak edecektir. Gandi bu gtinler 
de Kalaküta'da .beklennıekted:ı:. 

Bir 1- lman deniLalbsı 
dün bombalandı 

Londra: 1 i (Roytn) - Hcligo: 
land koyunda bir logilız ~ ayyaresi 
bir Alman denizaltısını bombalamış 
tır. Hava nezareti de bunu teyid et 
mektedi~. 

Hükumetimizin 
yüksek alakası 

f4'elaketzede çiffçilere 
hayvan tevzi ediliyor 
Arık.ıra : 13 (Hususi muhabiri. 

miden) - Aldıkı'lı m1lıimata göre 
hükumetimiz zelzele felaketzedelc· 
rinin vaziye:i ile bugün de hassasi· 
yelle alakadar olmaktadır . 

Hükumet çiftçi olan felaketze. 
delere ökÜz vermektedir. 10,000 ka· 
dar öküzün mübayaasına başlanmış· 
tır. Tevziata, erken zeriyat ycıpan 
Tokat ve Amas) adan başlanmıştır. 

----------
Bir nikah 

Dün Belediye salonunda Halke· 
vi katibi Bay Stıad Aymak ve Se· 
miha Ki imcioğ'u'nun nikah mera 
simleri icra edilmiştir. Genç t-vli
lcre saadetler dileriz. 
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Sayr,.:4 

• 
Elli beş kuruşa 

satılan bir kız 

Türksöıii 

•• •• BUGUNKU 
DEMiRiN · 

• • •• 
BUYUK 

F ransanm Monpelye şı-hı i11de, 
bundan bir W üddet evvel, tüyln 

ürpertici bir hadise meydana çika· 
rılmış ve polis, 14 yaşındaki kızın 
tam 10 franğa (55 kuw~) a satan 
bir kadınla onu satınalan diğer bir 
kad.nı tevkıf etmiştir. Hadise şu· 
dur: 

Dünyada 
t' s 

d . l r· rf.~ 
emır aza ıyo ' i~:~' 

de ne mek tehlikesin de ~ ·:·~ 
. .... l . 

Medeniyetin temeli olan demırla· 
vemunt degilılir; pas, gemılerın bat· 
ması, ve daha bırçok sebeplerden 
dolnyı, altından daha f nzla işe ycırı
ynn, bu kıymmeılı maden stoklaıında 
bü) ük gedıkıer ilÇ.lmaktadır. 

Amerika birleşik devletlerinde, 
19'ı9 serıcsınde 56 milyon ton çeliğin 
39 milyonu. yani yüzde yetmişi. kul 
1 mı ıı~ ve hurda demirden yapıldı· 
ğı ı gt>rduk, 

Yazan -----ı 

• 
ıyer 

•• o 

. • )'•''" 1 mir m ıdenını tcel ıı 
rir. Bu merııle 111,ı~oıı 
750 yüdıyüzell•,Arıı' ~ 
lunmaktanır.; . 11h jJ; 

ıs 
fabrıkalarınrn, .. hıl 

nın1 • o yüzde sek~e iişuııııY 
min etmeyı d ~ııd 

Arhk Arrıe"ısd 
h,.3:11 

zaılığının e . et)) 
• 1 " da dcmjrlerırı 

- Ma-ri Varnen adında 55 ya· 
şında cul bir kadın, 29 yaşındaki 
dostu ve 14 yaşındaki kızıylı bera 
ber sefıl bir hayat sürm~ktedir. Ka 
dm dostuyla beraber eline geçirdiği 
az bir p rnyı da içkiye vermekte 
ve küçük kızını, sağa so1a (t.ıütün 
•mukavemetin. rağmen) dilenmeğe 
teşvik etmektedir. Zwallı kızcağızın, 
~ırf dayak yemek korkusiyle dilene· 
rtk getirdıği birkaç ku uş da .,,ij. 

tenırdiyen arınesıyle dosturun içkı 
ihtiyaçlarına sarf edilmek tcdi r. 

Bir Ameı ıka 1 ı, bu kavbın, dünra 
demır ıstih .. inin üçte bır ni teşkıl 

etıiğ-ini "e >ak sek fı ınlardan, dorıte 
üçünun fa 1 ıler ni t lil ett kkr ı, k 
diı de, tr•ş devı ıne donec ğ mız s >'t' 

lüyor. 
_ ceıderdir' 

1 
~ti 

[1l c 
Arn ıka Bırleş k devletlerı sene· Başk~ meohl 1 ~ 

İşin fen1ya vaHıc.ı~ını ıddıa cd n 
biri goıu ı c; lelki eders k go u· 

lık ih ı çta ı olan 71) mılyon tonluk nın tuttuğu ) el ıı 
Georges Doh3 [1l !'# 

ı iız · ı; 
d ııı ıh iycını, yalnız madenlerden 
teddrıı< etmek ıstese, en ı eı im ı de· 

1 ---
Dığer bir kulübe le yaşıyan kom· 

şu kadınlardan Vınteştayn, Lu va· 
ziyetten habf rdardır ve bir gün 
Mari Varr.eri evine da\el e cnk 

kendisıyle pazarlığa girişi)or. Neti· 
cede zavallı kızcağız 1 O frangcı (55 
kuruş ) satılı1 or ve hadisrnin en fe \ 
ci tar. fı bundan sonra başlıyor, 

' -
a ·a 

' yap {aca si arişleri 
• 
I haf ada 

i hın ul : 14 (Husu~i muhabiri· 
mızdt'n ) - ltalya i e yeni ticaret 
muk ve clerini yapan heyetimiz a · 

eslime hazı 
başl mıştır. 

ltalyan piyası.ıl;ırı Türk mÜt'SSe· 
leriie iş yapın ga hJZırlaıınııştır. 

Vmterştan'ın ~ulu besinde bir 

1 
tek oda ve bu odada üç yatak var
dı. Yataklard:ın birisinde, kadının 
17 yı:ışınJaki kızı, diğerinde 23 ya· 
şındaki oğlu L~on, üçünc.üsünde de 
20 yaşlarındaki küçük oıtu yatmak 
tndır. 

1 

rasından sefaret müsteşarı Kemal 
Kavur ve Zeki Zeybekoğlu dünı..ü 

ı sernplon ekı:presile gelmişlndir.He Kadın hiç tered iüt t-tnıeden, 55 
ku uşa satın aldı~ı zt valıi kızcağı 
za yirmi iki yaşındaki delıkanlıyla 

beraber yatmasını emrediyor ve e· 
sasen st faletten sefalete sürüklenen 

Mukavrlelere dahil mnddeler 
üzerinde verilecek sıparişler dnh1I· 
ka ul .. dilrcek. buııların bir kısmı 
hir h fta içinde, mevcut bu'unmıyan 
dığer mallar da nihayet üç ay zar 
fında memleketimize teslim oluna-

- Gersi beşinci sahifede ...-

yet rtıs, Cemal Ziya daha bir hafta 
kadar Romada kalacaktır. 

Y ni mukavelder meriy te gır. 
miş ve daha şimdiden memleket ti 
caretine mühim bir tesir yapm ğa 

caktır. 
- Gerisi altıncı sahıfede-

---- ------

Mukavele 

-Kocamla Lir türlü anlaşamı 
yorduk. Nıhayet şöyle bir teklif yap· 
tı: Ev iç.inde ben, ev dışında o hük· 
medecek. 

- Peki kabul ettin mi? 

- Eve, fakat bir şartla. 
- Nedir o şaıt? 

- Bundao sonra hiç evden çık· 
mıyacakl 

Saçlar 
- Tuhaf şeyi Karınızın saçları 

nın ne renk olduğunu bilmiyormu· 
sunuz? 

- Hayır. Yarım saat evvel onu 
berbere götürmüştüm. Hl'nüı ber· 
berde bulundu&una göre saçlarının 
yeni rengi hakkında malümatım 

koy. 

!ŞUNDAN BUNDAN 

SİNAMACILIGIN TARiHi 

S·oamanı., değil, filmin keşfıni konuş'icağız. Bir takım resimler'ı seri le· 
rakkaple çıkaran ilk mık ne, Pariste Marey enstifüsünün müessisi olan Ma
rey tıırafından yaµılm1ş \'e ( fotoğraf topu ) iı;mi verilmiştir. Bu makine 
resimleri bır cam kursun kenar! ırını çıkarıyo·du ikinci hat ve, cam yerine 
sellüloid fılmin kullanılması oldu. Kcşfı yapan Edisondur. Tarrhi 1888 .. ilk 
fılmin ıesimlcri 1893 Şikago ı:;crgisinde teşhir edilmiştir. Fakat bu fılmin 
perdeye aksettirilmesi için bir projeksiyon makinesi lüzumu anlaşılmış, niha 
yet Fransanın liyon şehrinde Lou<ı Auıc1.1<ıte Lu·nier ( sine'lla f >toğ,.af ) ad 
lı makinesini yapmış ve bu makin~ Amerika muhterilerinden G.ı:rkın ve Ar 
mat liıraflarından ıslah olunmuş. Vıtosho J isimli ın·ıkine meydana gelmiştir. 
Armat makinesi ile ilk sin:ıma 18J6 da Nevyorkta gJsterilmiş ve sinama· 

· cılık başlamıştır. Sesli fıl'llin esasını kuran İngillerede prof :sör Ronki ne la· 
rafından konulmuş. 

Ameıikada Beli telefon laboratuvarında mütekamil şekle girmiştir: ilk 
sesli filmin 1926 da çekilen (Don juen adlı filimdir. Fakat bunda yalnu 
mu?:ik sesi vardı. Ertesi sene ( Caz şarkısı ) isimli uzun bir sesli filim ya· 
pılm Şlır. Bunda hem mJZik, hem söz vardı. Bilahare mıkinelerde seiİ kay 
beden ve veren cihazlarda tadilat icı ası sure tile bu2'ünkü müte~ amil~ neti· 
ceye varıldı, Fakat fenni araştırmalar ve ıslah faalıyelleri henüz sone er
memiştir. Maksad, inian sesini yalnız insan sesini deA"il, sahibinin sesine 
benzetmekdir . 
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A LMANY A'NIN 
ZA YiF NOKTALARI 

• 
londrada çıkan The 

Banker mecmuası yukarı
daki başhk altmda çok fa· 

Yanı dikkat bir tetkik ya. 
zısı neşretmiştir. Bunun 

ikinci kısmım bugUn ko
yuyoruz. 

11 

( Dünden artnn ) 

(E:)\ uı;Y.a ile tesis edilen ticari 
~ munasebetlerde Rusyanın 

ıktisadi inkişafına, Alman 
Yanın harp iktis dıyatına hadim 
~

1

acak şekılJe yar 1ım etme ( pren· 
sıplerıne tevfıkan huırlanmıştır. 

Ayni zamanda yiyecek ve 
senayi madJelerinin sivil halk tara· 
~' dan istıhlaki kat'i surette asgariye 
111 lirilnıiştir. Alrnaayanııı harp baş· 
langıcında yiyecek mad::feler ihtiya· 
cının takriben beşte dördünü dahil. 
de temın dnıek suretiyle ken li ken. 
d ni korur vazıyt-te gırmiş o duğu 
~az rı İttibarJ a ın cnk olursa --ivil 
alkın ht· .. . k b 

t '- 1 ıyacatı uzerıne onan u attay ~d 
b >'u at daha enteresan bir se· 

ep arıetmtktedir. 
. Diğer taraftan sana)'İ maddele
tınd~ ibtiyac n memle et dahilınde 
temin e'u . . . d"I . • rıma ı ıçın tertıp e ı nış o· 

-----------~~~~~~~~ -
A 

·---1 
n son moda 

haber e l"imiz 

1 
1 

- Hasır şapkalar çıkmıya baş 
adı 

2 
- Klasik b'uzlar çok giyiliyor 

3
- Ôgleden sonra giyilen bu 

l~zlar işlemeli ve dantelli olarak ter
cıh ediliyor. 

4
- Büyük çantalar çok kulla· 

n_ılıyor, Derileri kalın ve biıhassa 
h~sah derili çantalar çok rağbet 
gormektedir. Şapları madeni yapı 
lıyor. 

5 Kuşakların kumaştan yepı· 
!anları kalın ve deriaen olanl riı in· 
ce Yapilıyor, cilhassa çok süslü ku. 
aklar tercih ediliyor. 

. 6-Eskisi gibi uzun konçlu el
dıv•n yok. kişa olanları çok giyi li. 
Yor. 

7-Eşarp takmak en son moda 
olmuştur. 

8 
- Şapkakalara sabah ve ak· 

Şam tuvalet .takmak çok moda ol· 
~huştur. Bil bassa renkli vualetler ter. 
cı ediliyor. 

b· . 9 - En şık kadının üstünde bir 
ır~~c ııd yedi renk bulunmalıdır. 
. p - En son moda renkler. Ma vı, ~nıb , ... 

· e, acıvert ve yeşildir. 

lan program h up başlangtcında çok 
noksan bulunuyordu. Suni petrol, 
lastik ve m~n~ucıtt v~ bazı maden· 
!erin yerini tutacak mahalli suui is· 
tihsaller gibi yeni endüstrilerin mü
him bir kısmı ancak 19-10 - 41 se· 
nelerinde tam o'arak işleyebHecek 
şekilde tanzim edilmiştir, 

Yiyecek maddeler içinde hayati 
ehemmiyeti haiz oianlar hangıleri
dır ?. . Alman yanın zirai sahadaki 
noksan arı, yüzde seksen ıhtiyacını 
dahilden temin ettiği şeklindeki ifa 
delerin kapayamayacağı kadar mü· 
him ve ciddrdir. Alm -ı nyanın 1938 
s,.nesi zarfında yapmlş olJuğu yiye. 
cek madJeler idhala ı ıçınde yüzde 
kırk beşi y ğ ve }ağı nı.ıddeleıdir, 
yüz Je yirmisi f't, yüz J yırıni eki· 
zi balık ve anc k yuz fo on dördü 
huhu >at ve yüzde sekizi bugday ve 
emsalidir. 

Görülüyor ki Almanyanın h~r
be girerken külliyetli ınikt rJa hu· 
bubat stoku ydpmış o duğun ıa· 
ran fngilterenin bütun dünyada mev· 
cut bu't f y mnh u'üııü s1tın a m1ğa 
kalkışın.ısı bnşuna sarf edılmiş bir 
emek o'ur, B iki ileride Almanyanıra 
norm3l ihtiyaclarını karşılayacak o· 
lan M CJrİ tan, Rom:ınya, Yugoslav
}'a ve BulR"ar· tanın ihraç edebile· 

( GNisi altıncı sahift"de ) 

E ç· • z 
• • 
ım z e em· d 

Perşembe l 4 - 3 - 1940 
12.30 Prognm,ve Memleket SaatAyarı 
12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha

berleri 
12 50 MÜZiK: Yeni Şukılar ve 

Türküler 
Okuyanlar: Safi1e Tokay, Mahmut 

karındaş. 

13301 
14.00 Muzik:· Karışık muzik (PIP 

18.00 Program ve Memleket Saat 
Ayarı 

18 05 Müzik; Radyo Caz Or
kestrası 

18. 40 Konuşma (Clibliografya) 
18 55 Serbest Saat 

19 10 Memleket saa~ ayan, Ajas 
ve meteorolojı haberleri 
19 30Müzık 

20. 15 Konu_şın (Sıhhat Saati) 
20 'iJ Muıik: Fasıl Heyeti 

21.15 Müzık: Necfot Atak tara· 
fından hman So1oları 

21 35 Mıizık: Küçük. Orkestra 
(Şef: N cip Aşkın) 

22 15\ı1emlrkf.t Saat ayarı AJANS 
H berleri; Ziraat, Esham Tab 
vila, Kambiyo-Nukut Borsas 

22.30 Muzik: Solistler ( Pi ). 
2L 55 Muzik: Cazbant (Pi. 
23.251 

23 30 Yarın ki Program ve Kapanış. 
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Elli beş kuruşa satılan 
bir kız 

( Dördüncü sahifeden artan ) 

Is tan bul 13 (Hususi mu h3 biri
m!zden) - Bükreş elçimiz Ham. 

dullah Subhi Tanrıöverin Romanya • 

vapuriyle şehrimize gelrn~si bek· 

lenmektedir. Hamdullah Suphi An. 

karaya giderek hüku11etle temas 

edecek ve birkaç güı sonra tekrar 
Bükreşe dönecektır. 

kızcağız buna itiraz edemiyor. Are. 
dan aylar geçiyor ve nihayet günün 

' birinde kızcağız ortadan kaybolu · 
yor. Mqskova elçimiz Haydar Ok. 

tayın da bugünlerde m"zunen mem· 

lcketi ize gelec .. ği haber verilmek· 
tedir. 

Diğer taraf tan gecenlerde me 
zunen şehrimize gelerek Ankarava 

giden Roma büyük elçimiz Hii;e. 

yin Ragıp Baydur ile Sofya elçimiz 

Şevki Berker de bugün şehrimize 
gelerek buradan vaııfeleri ba 
d.. ~ına oneceklerdir. 

Elçilerimizin son siyaı;i vaziy t
ler üzerine hariciye vekilimizle :e 

hükümctirnizle temıslar yaptıkları 
direktifler aldıklan .. nla J k 
d .. şı ma ta · ır, 

Birkaç gün sonra, Möıİ Verner 
her zaman olduğu gibi tekrar kom· 

şu una gelerek kızının Leonla be. 
raber yaşadığına göre 10 frangın 
az oldu~unu binaenaleyh hiç olmaz· 
sa 10 frank d.ıhil vermesı icabetti· 

ğini söylemiş, Vınterştayn da, kı · 
zın kayboldugunu onu bulup geti · 
rirse 10 frank daha vereceğini söy 
!emiştir .• 

Sefil kadın sırf 55 kuruş daha 
kazancnak kaygısiyle kızının kay
bubetinden polisi haberdar etmiş ve 
mesele böylece meydana çıkmıştır. 
Ka~inların ikisi de tevkif edilmiş, 
zavallı kızc12'ız ise henüz buluna· 
rnamıştır, 
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İtalya ve lngiltereden 
spariş\er yakında geliyor 

Dördünncü sahifeden ar tan 
Diğer taraftan bir müddet evvel 

Londraya giden tacirl"imizin bir 
kısmı da dün dörımüşludır. 

Bunların teşebbüsleri lngiliz pi
yasalarında n.füai t ~urette karşılan· 
mış, biihassa demir Rlamulatma ve 

. m '1nifatura) a ait talf pleıin t berisi 

rıi yerine getir mı:k mümkün ol<ıcatı 
aeticcsine varılmıştır. 

ilk siparişin yakında şcluimize 

ıelr"crktir. 
Bundan başka lrıziliz nnayici· 

Jeri mümusillrrinden mürt kktp üç 

lcişililc bir ht}d lugün rhprulc 
relmiştir. Bunlar da piy;asalarımızı 

tetkik ettikten sonra mal satmak ni· 
yetindcdirler. Harpten sonra lngili:ı: 
kadın ar tiıti bugünle ü ekspresten 

~.,Çıkmııtır. Pot Hiy~c adını taşıyan 

bu lnziliz fantözü lstanlulda iki ay 
kaldı~tan sonra mütttfıklerin Şark 
•rchılarının t&ler.ce ihtiyaçlarını kar 
ıılu11ıkta oleın aıiislcre iltihak et· 
111ck ilze re Fili&tinc zidecektir. 

Hollandanm lra . ı elçiıi de bu
ıünkü chpruin )Olcuları arasında· 
aır. 8uıadın Toros ekspıuiyle Tah. 

rana hareket etmiıtir 

A iman tahtelbahirlerinin 
elliden fazlası battı 

Londra: 15 (Royter) - Harbin 
başlangıcındanbeıi Alman denizal · 
tılılaıının elliden fazlası batırılmıştır. 

Türksözü 

Almanyanın zayıf 
noktaları 

----------------------------- -""" 1 ıle b 

( Beşinci sahifeden artan ) 

cekleri fazla istihsallerini ne suretle 
el~ geçirmemiz lazıRı g' ldiğini dü· 
~ünmcmiz icap edeLilir. 

Maamafih Almanyanın İ)ice stok 
yapmış olııuğu şu sıralarda vakitsiz 
olarak mübayaat fiatlarını yükselt. 
mek önümüzdeki mevsimler için is· 
tıhsalin arttırılmasını mucip olacak· 

t~r kf bu da Almanyanın hakiki ih
tıyacları baş gösterdıği zaman bu 
giti maddelerin Alman dine geçme 
mrsi için girişilecek teşebbüsleri ve 
sarf edilectk gayretleri daha ziyade 
arttıı mış olacaktır. 

Şimdıki balde aıııl ehemmiyet 
verilccdc nokta Almanyanın yağ ve 
yatlı maddeler ihtiyacını kesme işi· 
dir ki harp iktisadiyatı nezaretinin 
bu işle yakandan alakadar olduğu 

1 

mubakkakdır. Cenubuşarki Avrupa· 
sı,Baltık ve lskandinav memleketleri. 

Hollanda, Belçika, fsviçrt-, hal· 
ya ve Rusya gibi Almanya ile mü
pakalatı devam edrn m,.mfeketlerin 
Aımanyının ( omuz yağı ihticacıoın 
tamamını, tereyağ ihtiyacının yüzde • 
doksan bcŞini, et ihtiyacının yüzde 
kırkını, ve c.ınlı domuz ve sığır iyti-

) ICının hemen hemen tamamını te· 
min etmekte iselerde Almanya için 
ha)·ati sayılan bu gibi maddelerin 
idhalatını kes!Dek imkanı mevcuttur. 

(SONU VAR) 

Ateşli Aşk Şarkıları, kıvrak ve feı.ka.Iıde nk! ıır jjıe 
ce2.p ve teshır etmiş olan bu mevsimin en g ~ 

. o [ ', 

~ ... 'IF> ~ ~ v tnl ~ lb> o 'fdl~' 

Pek Yakında: 

1 HACI 
1 ürkçe Sözlü 

lngilit Bahriye Nazııı Çörçilin 
hesabına göre haftada batırılan 
Alman tahtelbahiılerinin sa)ısı iki 
ile döıt arasıdır. 

KiLO F.ATI ------------ - -------
-E_n-az -ı En-ç-ok r , (9~· 

Pamuk vt ~ 02a 

Çemberlaynin beyanatı 
Londra: 13 (Royter) - lngiliz 

baş veki i Bay Çemberla)n bugün 
Avam kamarasında l eyanatta bu· 
lunarak Sovy< t - Fin vaz.iyetini 
teşrih etmiş, Brilanyanın Fin milletine 

, 

beslediği sempati) i anlat mı lad· 
yenin F nınsız meclisirıdcki nutK 

dan da bahsetmiştir. 

Bir ltalyan - Sovyet 
tecavüz paktı mı ? 
Londra: 13 {Royter) - Sovyet 

lerle ltalyanlar arasında yeni bir ti 

caıet n urıhtdtsi in za fdileceği söy
lenmektedir. 

Bunu Ribbentrop'un Roma ziya· 
retind~ temın ettiği söylenmektedir. 

İspanya - İngiliz ticareti 
. Londra: 13 (Royter - lsp;:nya 

lngiliz ticaret anlaşması görüşmele· 
ri son safhaya varmış bulunmakta 

dır. 

Erzincana eşya, e 
yolcu naklediliyor 

K. s. K. s. 23 Nisan-Ço~uk bayramı 1 Adana P~. ~ 
Kozn 00,00 1 00 I • 'fi~~ 

CiNSi 

-Ma, pnrlağl -00 --ı-o_o __ . Yurt Yavrutar1na · ı Şirketi .. ,~ 
-Ma:-temizr 00 1 oo Müdtl 
Koın parlağı ,- füryramınızın h r yıldan daha 

-------ı Kapı malı 00 \- _ üstün olması için Çocuk E.,iıgeome 
Klevland 59 Kurumları şimdi ien hazırlıklara 
Klevlanl çı. -00 ___ 1 __ -

- - -Yapağı başlamışlardır. 
Siz de Bayramınızın daha önem 

~ey az Siyah _______ _ 

çtC;lr 
_Yerli yemlik' 00 \-_ 
,, ıı •ı m 

HUtlU~AT 
:::---:---:,-;:--

Buğda L K~ 1----1----
" yerli 00 

-Arpa -00 
-Fasulya 
-Yulaf-- -00 
Delice __ O __ _ 

Kuş_yemi- •----

susam 00 

Liverpol Telgrafları 
13 I 3 I 1940 

P~nc 

Hazır O 00 
Vadeli l. -O 00 

_V_a_d-el-i _l..:...!1----- --0- 00 
_H_in_d_h_a,;,;;zı..:..r _____ 

1 
O ı 00 

NP.vyork 00 00 

li olması için Ôirelmenl~inize ha
zırlıkta buluıımcı ları için ricada bu

lununuz. 

. 
ilan 

Kozan Belediyesinden: 

Kozan Beledi} sine aid inşa et
tirilecek olan 753 lira 74 kuruş be 
deli keşifli gazh:ıne 11 3·940 tari
hinden itibaren 20 gün müddetle 
açık eksiltmeye vazedi lmiş olduğun· 
dan eksiltmeye girmek istiyenlerin 
ticaret odasında kayıtlı ve bu işi 
yapabileceklerine dair rhliy~ti haiz 
vesika ibraz etmek suretiyle 1 Nisan 
940 tarihinde Kozan belediye encü 
menine baş vurmaları ilan olunur. 

11588 

Mürşid Fabrikasından: 

Ankara : 13 tHususi nıuhabi 

rimizderı) - Eızincana doğrndan 
doğruya yolcu vt: eşya nakl: 'l me 
ni hakkında bir gazete • .ı yan· 
1 1 w ştır hüH1 tin aldığı Müşteriye ait fabrikam depola-
ış ıgı )Spmı • l h k l--;LR;;:-ue_ı-:-----:-----1---- d L 1 k .. 1 . 

bu karar bir kaç güne ma sus al- ı--:~a..:.y.....;iş~m.,..a.,:,.rk,;;._ ____ ! rın a L;U unan pamu ve çığıt eıın 
mış ve bundan sonra muntazaman Frank (Fransız) 2 85 sigorta müddeti bitmiştir. 

L 
1 

B günk- 1 Sterlin ( ingiliz) 5 23 1 Mevsim drı layısiyle çiğitlt-rin de 
nakliyata ~·~ş Gr mıştır. u ~ Dola!__(Amerika )-- 110 19 
U lus gazttesı de bu noktayı tebaruz Frank (İsviçre) """00~--00 kızın ından gerek sigor 

lııiııLı.......!:.__ _ ___jlll'l•ıekl~IL...--------..;..-..;,, _____ _ __:..:::..===-=--~t~a:sı:z~!ık:_:tan ve gertkse p· uı ve çı · 
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·-· • 
1 s • 

1 EM A • a· ı •n erle sayın 
arzularını müşterilerin istek ve 

emeliyle Gece 
suvare 

iki 

aııa.şa 

• 
yerıne getirmek 

tam · 
' 

Türkçe 
Türkçe 

s •• l oz 

T 
b •• •• k u y u 

gece suvare tam 

Bde 
şaheser birden 

•• u 

v 
•• u k 

. Norma 

Şerer 

ET 
filmi 

Şarkılar 
1 

Muhlis .f 
Sebahattinin 

el() kın a: 
E:aeDiVYEN 
le lef on 

John 
BOLES 

SEN 

Barbara 
STANVICK 

iNiM 
250 han V·ı 

.. ı ay t• O tırlüo. ·· e ı rrnan Çevirge . ~ llrıdetı : 
( S irnb 
tıtcı,k c~ı, kııı sı 

'• k 8hç 11 llırı Arp·ııık or . 
oOıııu . 

1
31 940 1 h "'•nındakı 496 nı tlre mikap 

t•virge ıı:u~ - ıhaıc 3(), 3r;~ıO •n •n itıbaren 16 gün miiHetlc açık 
• Urlukütıdc lop! c .. krı rt ·s ı günü saat 2 de Seyhan 

S rıac «o . . . . 

Seyhan 
ilan 

defterdarlığından: 
Mahallesi Cinsi ada persel 111 !tre M Ha '"> 'l ıı ın ı~ ıın n ~n kıyrn ~ti -I a\ıs i tır k ınııSyon rnarıfetıyle ıcra cdi· 82 lır 28 k edecek t lıpfe . 2 

lik uru 1 k rı n 4~0 
tlııtırıı l , şu. ll'ıtıın t ... ı . 8 yılı kanuıııA'l hükunleri · y k k k t• lı arsanın 1

•· n b,. "' •lup ve kb . u arıda cinsi mev ii : ve miktarı 'muh•nıınon, •yme ı yazı 
llu 

101 

"l ••••lıne kad,, b:~ uzlarıle . ticaret satışı 20--2- 940 tarihinde açık arttırnuya çıkarılmış ;,. d, ihıle g<inii 
•sa ait Prö ' ı oousyona ıbraz et- oları 8- 3 • 940 tarihinde talip zuhur et neJ ı 1. ı cih ~tle 10 gjıı müddetle 

t• ttlli• I• er Orm . • d 

tı ) •••de l

1

ulund n Ç<v"ge .,. - • temdidine karar verilmiş olduğu>d•n talip olanların m ıa\lak bulu~ ulu 

Ali dede arsa 77 
Eski hamam 

!9 167,5 168 

u~un Jıın oör..... _udurlıığu \'e Saı \.. vl"ı O .ı , . d d buç•ılc 
11591 

6 

'"ek ıstiyenlcrin bu 1 
• ı 18-3- 94 tarihine miisadil pazartesi günü saat 14 ne " e ye 

1 

• • 

i4 - 18 °"' ' teo:inat •çkalarile birlikde D,fterdarlık konôsyonunı miirac•atları ılan 
- 23 _ 29 .. .!.' .. ----~--~~~~~~~~__iısg,!J.._~~~~~~~ 



Sahife 4 Türlcsözü 

Beklenmekte olan 
1940 Model 

Mark on 
Radyolarının geldiğini bildiririz 

A bidin Paşa caddesinde : 

1 
iM. Tahs· Bos a Bıraderler 

1 

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

trik • 
ı y a 1 

a k a t 
• 
ı z • 

ı r 

• r 
Ampulu almakta ayni ~·yayı 0/o 30 

ucuza ma edersiniz 

Muhar~em Hilmi Remo : Abidinpaşa caddesi 

11521 

Kızılay Balosu, 16 Mart 
Cumartesi günü orduevinde verile

cektir. 

• 

ilan 

Bahçe kazası icra me
murluğundan : 

Bahçe kazasının Haruniye nabi-
yesirıin salun SU}U mevkiinde vaki 

çeltik barkının k ırk hisse itibarile 

on hisse ~ i bir st kiz hissasi birki 
cem,an on sekiz hissesinin 11/ 3/ 
940 pa zaı tesi günü saat 14 de sa-

11586 13 - 14 - 15 

zü gazete~ile ilan edilmişdi. 

Y cvmi mezkiirda yapıl an müza. 
yidede sürülen pey yüzde 75 şini 

doldurmamış olduğundan alacaklı sa. 
tışıo onlıeş gün sonraya bırakılarak 

ilan edilmesini i stemiş olmakla icra 
ve :f ı as kanununun 129 uncu madde 
sine tevfıkan son açık arttırmanın 

26 mart 940 salı ğünü saat 14 
de yapılmasına karar ver i lmiş oldu. 

I - • a.a , .. ~"'" 
.. ııaıı u u1111 c ı I J-:1'3 

Sıhhi Dink 
Mart iptid•s>ndan itibaren g•yri sıhhi olan dinkleri ~ 
tırılacaktır. Mubrem olan bu ihtiyacı düşünerek ( Mt' 8' 
ki makarna atelyesi dahilin.ie ) sıhhi bir dink kurd~~ar 
kada bir külek bula-urun kepe2ini mükeommelen do\/ 
eler, savurur setiyi un çıkarmadan ayır ı r. 

GAZETECILIK-MAT0ft} . . ... 
··ı~ 

Getirilen yeni makinelerle Türk50
1 

cılıkta son teknikle çahŞ 

ürksözü 
ma baas 

Son getirttiği zarif 

yeni t ip harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gaz teler, 
cedveller, çekler , bıletler, kart-
vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar , her boyrla defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü re imlı ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 
edilir . 

1 

• . . ............ ıııcm ............. ..-~ 

ilan 
v8~1 

Seyhan Vilayeti 
müdürlüğünden 

Muhammen 
Kıymeti teminatı •;, 7,5 ~·ı 1 

Lira Lira Krş. Vakfı Mt ~1 
350 26 25 Emir Ali oilu ~', 
350 26 25 " • • , 
350 26 ~5 • " 
351 2' 25 • " 

1500 112 5o " " ,c1" 
5,r ~· 600 45 Ol ,, ,, _,,ııl 

. ı . lltrio , .. ,1 
Yukarıda Vakıf gayrı menKu " .J 

tu'· ~P' 
satılmak üzere açık artırmaya konulmuş ,ı1ı;' , 

günü saat l 4 de vakıflar idarcainde ~."~c''tl' 
akçalariyle birlikte vakıflar idaresine ırıu' 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti- ı 
yaç vardır • ldarehanemize n.ü 


