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fia V k·ı· . e ı ıınız güzel 
~l·l ~utuk söylediler 
'1 •nııa Pro 

ııUn •çı\ı gr•lllının f . 
\ ' \. l J t öreni · aalıvct:inde 'lk d 

' 
1 •nıız Ali ı~ rıııı Nafii\ V ~k' t • .. 0 1 t'fn yapılan Taı·suo; 
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zııı rıut:ukl " n :ı ebetlc hır nutuk irad et · a. ını lıu;u 
~ n aynen okuyuculara aı ı za •c· 

zın fakat ı Sayın Yurddnşlnrım· 
At::ıturlı. 'u k ' 

da f\\'(t• ~ .).U ek rİ.).:ı'>ctlcri altın • retti b· \ " ır 
agltlbiyet 

da . ' .' Şcfımız Bnş"·ckilli~i sırıısın-
zır:u v "k . .ı 

luzurnı e 1 hc::ıııi kalkınmnmıza 
Do t mill<t lıii) iigü Uız~ Şalım lstanlıulrt ılk zıyarctlcrirıd erı 

"tırd . u. olan t sn lnrın tetkiki için 
. ıçındc . t ki 
i ~·h l .> np 1 nrı C.) ahatl:ırl:ı, 

.ı sn • 'h 
Rıza Şah Pehlevi Hanın 

t"d "c 1 racnbmızın özUoU 'tı:\ikil 
tn 7İr:ıı h , . , • 

b ~ rno sullcrımızın verimini 11SUnku · . dcğumlarının 
tu c,; 1J enın bir kaç mi·di Us· 

ne çıkor k · Bugüıı, komşu ve dost l ranın trııı.k . ınn ve emnıyct altına al-
dır ~cnbettigiui tcsbit: bu~ ur muşlar- haşında bu'unan Şah ~ iza Pehlevi 
h:r~ . Unun için ele. bLıtUn yurd kose• Hanın doğum rıl döniımüJür. Bu mes 

ını f:ın)i\Ct içine l'll:ın pliinlı 1

ve ud günü hız de dost ve müttef ı k-
------:_ c. ~~~ç~~c~~fede ) ___ ı'"'_r_imız kııdar lıüyük bir s ... vinçle 

N 
------

Fin k 
edeeeğ· 

i esinin · sı· a 
söylenm ektedir 
--- --

tlliAREŞAL MANERHAYMiN ORDUYA EMRi VEVMıSi 
d Ank ra : H (R dyo) - Fın an-

Y c p 
d .. il s n e uıı s a . (. 1 c ka-
l r rnuh rebu de\am et n ş ır F n 
anı'fı~ S · · 
Şu t b r, ovyetlcr son olMak 

e 1 lerı n şretm ş eroir : --
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S oVVET TEBLIGi : 13 Mart sa
at yedı :le, ıh.ı sa t sü en :;; ddetıı b ı r 
muhart b~den sonıa Vıborg işğal edil· 
miştir. Sulh muah >!d .. sı muc"bınce Le· 

Gerisi UçUncU s:ıhifccl\:J 

Yukarıdaki 
reaırn Ebe111 
Şefin Adanay• 

ilk ht•r .fıerın 
de ikamet et . 
tlk lerı ••rndlkl 
l'lc•ret rne1t • 

tebı blnaaını 
91•••riyor. 

' ATATÜRK GÜNÜ 

------..._...__-.! -

Adana Halkevi 
gençliği bugün 
tören yapıyor 

(Y •zı•ı tk"ncltl•) 

yıl dönümü 
ku tl amakta yız . 

Şah Rıza P~ hl.e vi H n l ran ın 
mukadderatını a ncak eline aldı ~ı 
gündenberi milletini nurlu hir yola 
sevhtmiş, siir'at le ınkişafa, tnak· 
kiye kavuşturmağa muvaffak olmuş 
bir şeftir. lranın son seııelerde maz• 

har olJu~u ve git tikçe de ınesu i 
bir hızla artmakta bulunduğunu 
memnuniyetle habe r ald ı~ımız inki· 
lap ve inkişaf hare kttleri Rıza P t h· 
levi Hanın est< rleridir. 

l'ü ı kiyey i lrana bağ layan yalnız 
as ı rlardanb'! ri df' vam eden bir kom· 
şuluk ve dostluk an'anesi d<>ğil dir. 

aralarında zevk ve hi yakınlığı 

kültür benzerl iği bulunan hu iki 
memleketi birbirine daha çok yak· 
laştı• an t ar ihi bir ha disedir: O da 
ikı ka r deş milletin büyük inkilap· 
tarını hemen aynı zamanda ve bir 

( Gerisi dördüncü sahifede ) 

Fransız - İngiliz 
Kumandanları 

• 
Toroa ekspresiyle feh

rlmiza gelen kumandanlar 
meraslmle kar,ılandı. Ha
va meydanına gelerek tay. 
yarelerlyle hareket etiller. 

·------ . 
Kısa b ir müddettenberi Ankarada 

hulunan lngılte renin o rta şaı k Hava 
Orduları Başkumandanı Vil ~iam G. 
S . Mitchell ile F ransanm Şarkı /ıkdc
niz Ha\a Kuvvetleri Kumandanı Ge-
neral Jauneaud dün Toros eksp_resiylo 
şehrim i ze gelmişler, garda yalı , Be· 
lediye Reisi, Parti Reisi, Tumen e t
kanı h arp Reisi ve birer kıt'a asker 
ve polis müfrezeleri tarafından kaı ~ ı
lanmışlard ır. 

Aziz dostumuz ve müttcfi. 
kimiz İngiltere ve Fransa_nın ~ıy 
melli Generalleri trenden ıner ın-
mez doğruca hava meydanına gelmiş
ler ve orada da bir kıt'a jandarma 
tarafından selamlanmışlardır. H e.va 
meydanında hazır bulunRn hususi tay• 
yarclerine b inerek evvela Sir Vill iam 
G . S. Mitchell ve bilahare Gnl. Jau 
neaud azimet merkezlerin.: mü levec· 
cihcn uçmuıhrdır. 
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Sahif ~ 2 

Hazin fakat şerefli 
bir mağlubiyet 

( Başmakaleden art~n ) 
1 

baklar memleketi) nin bembeyaz o· ı 
'falarına yayılan Fiıı kanına borç· 1 
ludurlar. 

Ve bir sun gelibde kcndileride •Y· 
.ni istila sC"line mukavemet mecburi· 
yetinde kalırlarsa butun kabahat kea· 
ilerine aid, Ye diger memleketlerin de 
donlara karşı( mukaddes el!?oizm ) po· 

litika<ıı takibine hakları olımyacak.tır. 
Finlandiyalılar insanlık Ye ta• 

rih karşısında vazifelerini parlak bir 
surette yapn.nşlardır. Keaoilcrinin 
hur ve mu,takil yaşama~• nekadar bu
\•Uk bir hak ve liyakatlara oldutu· 
~u i<ıbat eden hu şt-refli matltbiyet 
diger milletlerin onlara karşı ödeme• 
ıe mecbur e>ldukları bir borç olarak 
kalacaktır. 

Nevzad Güven 

Atatürk •• •• 
gunu 

( Ba~tarafı birinci salıifede ) 

Bugün, Ebedi Şef'in Adanaya 
ilk gelişlerine tesadüf eden gündür. 
Halkevimi:ıin bu münasebetle tertib· 
ettiği "Atatürk Günü,, nürı zengin 
progı amını aşağıya aynen derccdi· 

yoruz : 
1 - Saat 16 da Halkevi önün· 

de toplanılacak. 
2 - Saat 16,30 d!I Halkevi 

Bandosu önde olarak Ticaret mek· 
tebine gidilecek. 

A) Hitabe • Vasıf Canbay tara · 
fından 

8) Plaka vaı'ı 
3 - Kafıle aynı şekilde Ata· 

türk parkına gidecek. 

. - -

Türksözü 

iskarta pamuk ihracını 
V ekilet serbest bırakdı 
ihracatçılar, birlikten müsaade alacaklar 

Fiyat ve kalite bakımındın Çw· j 
kurova Pamuk ihracatçıle1r birliti· 
uin kontrola altında iska{ta pamuk 
ihracaatı Ticaret Vekaletince serbest 
hırakılmıştır. lsteyen ihracatçılar 
yukarıdaki bakımlardan Birlik ~ltibi 
•mumili&'inJen müsaade alarak ar· 
zu ettikleri memleketlere ıskarta pa· 
oıuk ihracatı yapabileceklerdir. 

Pamuk ihracatçıları ve pamuk 
tüccarlarının İştiı akiyle bu gün aaat 
15 de Çiftçiler Birliğinıie bir top· 
lnab yapılacaktır, Baıı meb'uslarımı· 
zın da bulunace~ı bu . ehemmiyetli 
toplantıda pamuk vaıiyeti hakkında 
etrafla görüşmeler yapılacaaobr. 

lar 
A) Şahane gözler 
8) Daylar daylar 
C) Köşküm var deryaya karşı 
D) Alişim f una boyunda 
E) Allı yemenim 
4 Şiir · Celil Sabir Muter ta-: 

rafından 
5 - Kız lisesinden bir talebe 

tarafından Atatürk hakkında ıhti· 

sası 

Bay Osman Çam 

Fahrikanın bazı İfÇiJeri husu~un 
da bir müddettenberi Ankaradı 
görüşmeler yapan Malatya bez ve 
iplik fabrikası müdüıü Bay Osman 
Çam dünkü Toros Ekspresiyle av· 
det etmiştir. 

Yakalanan elbise hırsızı 

Reşadb~y mahallesinden Ali 
Rıza Derinöı'ün gündüz evine gire· 
rck iki takım elbisesini çalan Trab· 
r;onlu ve henüz bir gün evvel Ada· 
naya gelmiş bulunan Ahmet oğlu 
Ihsan Çelilc hüviyetinin meçhul ol· 
masana rağmen çaldığı elbiselerle 
birlikte yakalanmıçtır . 

Eli sopalı sarhoş 

A) Hıtabe · Eymtn Göknel ta· 
rafından 

B) Plaka vaz'ı 
1 6 - Erkek lisesinden bir talebe 

hrafından Atatürk hakkında ihti· 

Ali otlu lımail Dat!ı isminde 
biri kendinden gı-çecrk dencetle 
sarhoş olarak Hüseyin otlu Meh 
111ed Sanyı döğmek ve bıçak tcş· 

.. ir dc·ekteıa stsçl11 elarak derdest 
edilmiştir. 

Gece Programı 

1 - Saat 20,30 da Halkevi 
orkestrası tarafından lsti~1il Marşı 

2 - Atatürk'c ait hatıralar 
(Film) 

3 - Atatürk'ün sevdiği şarkı· 

1 

r 
1 

sası 

7 - V ccizeler • Rasim Göknel 
tarafından 

8 - Kız lisesi talebeıi tara· 
fuıdan marş •· D.tğ Ba,ım Duman 
Almiş ,, . 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü açık, 
hava hafif rüzgarlı idi. Ençok sıcak 
gölgede 17 dereceyi bulmuştu 

r --------------------·-----------, Halke\fİ ·J.~ f er
1 ff', 

' 
Diplomasi - diplomat 1;.~:.::~~:/ 

Bu iki kelime hakkında, bazı 
anıildopediler, şu izahatı verirler : 

Vaktiyle bir sefir, " bir diplo· 
mat" hariçte kcn:ii memleketi hak· 
"ında yalan söylemete memur bi 
ridir. Diye şaka yapmış. 

Bu diplomat, tskiden 11 kapalı 
~iyaact,, takip eden diplomatlar 
için kısmen dokru söylemiştir. Çün 
kü sefir, entrikacı adam sayılır ve 
kendi memleketi lehine ne kadar 
mümkünse o kadar yalan söyli)e· 
bilir. 

Ne kidar kabilse o kadar en 
tıika çevirir ve bu takdirde muvaf 
fak olmuş sayı lır. 

Bugüııkü si~ aı.i müoasebt tler, 
daha açık bir halt" gdmiş ve bin 
nette· dıı,lnm ası münasebetleıinrJe 
takıp ed ıhn usull erde dı: değişik· 
lal.der olmuştJr. 

aUNON MEVZUU 

Bugün diplomatların kıymetleri 
artık beynelmilel entrikalar çevir· 
mekle ö'çülmez olmuştur. Her mem· 
leket kendisini temsil İ1rİn diğer mem 
lekc::tlcr meıkeılerine t i·er scfirgön 
dermektcdir. 

Bu 4'efırler, iki tar; f araı.ında 
temas için biricik vasıia halindedir 
her sefir, kendi milletinin reisinin 
mümessili sayı'ır ve bu itıbııı ı~ git· 
tiği m ·mleketin devlet reisi tarafın. 

dan huzura kabul edilmek hakkını 
haizdir. Merasimli toplantı ' arda da 
yüksr k mevkilerde o turur. 

Diplomat'ar, Bizarıs!ı lar zama· 
md rnberi mühim vaz .fe sahi bi dev 

let m~muru olarak sayılıı lar. 
Eskiden elçiler, muayyen bir va 

zife gfüürlermiş zam;.nla bu iş öyle 
genişlemiı ve lcıym"t kesbetmiş ki, 
Venedik, komşu devletler nezdinde 
daimi bir elçi bulundurmak zaru e· 

tini rörmÜf, onu dit~r devletler ta· 

kip etmi~tir. 

Bugün ise telgraf, telefon ve 

telsiz cünya devletlerini daha e1as 

lı şekilde yekdığerine bıığladığı için 

diplomat ve sefiı ferin vazifeleri azal 

mış eski eh~mıniyetini kaybetmiştir 

çünkü hükumetler, sık Hk, bu va 

sıtalarla sefire baş vu:madan 

kadar hükumetlerle de temas 

bilmektedirler. 

ali· 
ede· 

"'** 

Belediye 
11 tl•'ı ~ 

bir çok cfo~,I,,,., 
tirakiyle Y' ·~· 

d·ıerı 
detler 1 

den: 

~ 
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Berin -
anla ması 

om k··mür 
zala d • 

Almanya İta yaya b ndan sonra 
k Ö m Ü r ·· · r e n 1 e s e v k e diyor 

Ankara : 14 #Radyo) - Roma
dan verilen bir haber~ göre Rib
bentrop ile Musolini rırasındaki ko· 
nuşmaların neticesi olarak kömür 
anlaş nası imzalanmıştır Bu anlaşma 
ya göre Almanya, ftalyaya senı-de 
on iki milyon ton kömür verecektir 
ltalyada i tihsal edılcn i~i milyon· 
in beraber bu miktar halyanın se
nelik ihtiyacını karşılayacaktıri Ay 

da bir milyon ton hesabiyle bu kö· 
nıür demiryolları vasıtasiyle ltai}'aya 
neakledılectktir· 

1 

----
Garp cephesinde vaziyet 

Pcıris: 14 (Hava ) - Garp cep
he~inde buiün mitralyöz ateşi teati 
edılrnişti r. 

kA Havaların fenalığı bütün hare· 
ata mani olmaktadır. Bazı İngiliz 

layyareleıi hugün Heligolaoo üze
tınde dolaşm şiardır. 

İngiliz maliye naznının 
istediği munzam 

tahsisat 
Londra: 14 (Royter) - logiliz 

rnaliye nazırı beyanatında fevketadc 
rn sraftarı karşılamak Üzere 700 000 ooo 1 ·ı· , 

ngı ız lırRlık tahsisat istemiştir. 

Vels bugün romada 
Londra: 14 (Royter) - Vels bu sabah p · 

arısc gdmiş, Dal.,dyayı zi· 
Yaret rtnıiştır, 

Veı · k 5 yıırın a ·şam Roınada ol . taktır. '"' 

.. Ruıvcltin nıiimessilli orada bir
gun kaldıkdan sonra V . t 
h aşıng ona arckct edect-ktir, 

ş·rnalde b~r 
üçler a <tı ı? 
Londra: 14 (Royter) - lsveç 

Norv'"ç ve Fııılandiyarıın kendı hu
dutlarını gara11ti edec k bir plin 
düşünüldüğünü dün akşam lsveç ha. 
riciye nazırı beyanatı sırasında ifşa 
etmiştir. Bugünlerde üç devlet mü· 
messilleri toplanaıak bu v ziyet hc:k 
kında bir karar vereceklerdir. 

Sovyet usya 
İzmir fuarı iç ın 

bazı mallar gö derdi 
lstaıbul : 14 (Husu i) - Sov

yet Rusya hiiku'lletı tu sı-neki iz 
mir enternasyonal fuarına resmen 
İştirak etme~e knrar v rmış hu ka 
rarını a alca darlara bıldirmiştir. Sav 
yet hükfiml'tinin bu kararı alaka. 
darlar üzerinde çok müsait bir tc· 
sir yapmı~tır. 

Sovyetlrr bu yo1da yalınız ka
rarlar da kalmamışlar dün limanı· 
ınıza gelen Svanetva vapuriyle ser. 
gide teşhir ed('cekltri eşyalardan 
mühim bir kısmını göndermişlerdir. 
A)'nİ vapurla Rusyadan memleke 
timize mühim miktarda ithalat eş 
yası da gelmiştir. 

Diğer taraftan ihracı muvakkat 
surette menedilen susam maddesi 
için hükurtıet lisans verme~e baş· 
lamıştır. 

İlk olarak dün 1 O bin kilo 23 
kuruştan susam gönderilmiştir. Bu 
mallar kösteııcede testi rn edilece-k· 
tir, S1.ısam ıhracaatçıları muhtelif 
yerlere mal göndermek için müsa· 
ade istemek teşebbüsünde buluna· 
caklardır. Fiatlar müsaade üıerinc 
yükselmektedir. 

-D U y D U K L .A R 1 M 1 Z 
-----------..:.::::::::::::::::-::-::-=:-_----------

~ n d re Siegfried Geliyor . 
.. Anglo - Sakson milletler' · . . 

Bu günkü lngıltere 19..,7 d ını en ıyı tanıyan ve 1924 te neşrettiği 
'er~eri büyük bir m'~vaff;ki ete neşrettlğ-i " Bugünkü Amerika ,, isimli e
gfrıd ınühirn iki ko f y kazanan meşhur konferansçı Andre Sie· "M n erans v~rmek ~ , 

odern memleketler si asi v . u~ere 16 martta Ankara ya gelecektir. feransı 16 mart cuma'rt ~ M e bılgı ve medeni teı biye,. mevzulu ilk kon
inkılibının halıhazır üzec,~ı dg~.~ü saat 17 de Ankar~ Halkevindc, "sanayi 
Paı t · ın c,., telekkü - ı 'k· · k 

ar esı günü siyasal b"l ·ı ru,, mevzu u ı ıncı onferansı 18 mart 
B. Siegrried Ank ~dgı er 

1
okulunda verecektir. 

vere k . Ara an ~tanbul' 'd k d' ı. 
F Ct. lır. Paris siyasal b"I .1 a fı ere ığer r;onferanslarını orada 

ı ansıı kültürünün en - ı gı er ~kulunda pı ofesôr olan bu konferansçı 
mumtaz sımalarından biridir. 

Sahife 3 .. 

Sulhtan sonra 
( .Birinci sahıfeden artan ) 
nıngrad saati ile saat 12 de cephenin 
bütün mıntıkalarında askeri faalivet-
lere nihayet verilmiştir. · 

FıN TEBL1t1ii : Saat (ll) e kadar 
Fin kıtaları mukavemete devam et
miştir. 4 Sovyet tayyaresi düşürül
mJş ve 15 tank tahr p edılm ştir. Son 
günlerde Vipuıi körfezi ağzında 60 
tank daha ta hı ip olunmuştur. Düşma .. 
nın taarruzu saat onda nihayet bul
mu;ıtu. 

FıN HARIC ıYE NAZIRINıN 
BEYANATı 

Finlandıya harıciye nazırı Taııner 
yabancı gdzeıecılere beyanatta bu. 
lunmuş ve Mareş 1 Man~rhaymde or
dusuna hıtaben bir enııiyevmf ncş
retmıştir. 

1 lariciye n nırı gazetecilere be
yı.ınatında şunl.ııı soylemiştir ; 

" Uzun zaman dayanamıyacnğı• 
mızı daha il le günlerde bi i}'orduk. 
Bizim tek lir kusurumuz vardı : 
Küçük millet olmamız. Mademki bı
ze yardım edilmeai Bizde böyle bir 
muahedeyi kabule mecbur olduk. 
Muahede derh"ll tatbik olun c· ktır. 

Ateşi kes emri verildiğı zaman 
Fin asktrleri bu) ük bir hayrPte dü. 
mı.işler ve derhal oldukları ; er 
de deıin lıir U)kU}a dalmış aıdır. 
Fı hakıka Fi' askerleri aylardanbe. 
rı uykusu ve yorğun vaziyetlt- ıdi. 
MAREŞAL M NERHAVMIN 

EMRi VEVMiSI 
" Ağır şartlarla bir sulh imza

lamak mecburiyt-tinde kaldık ~ ap
tığmız muc:zeler tarihde daima 
p rlak birer sahıfe olarak kalacak· 

tır. 200 binden fazla duşmanın top 
rak alım Ja yatması sizin hatamı; 
değıldir Siz onlara fenalık yapmak 
istemediniz. Yalınız harbin amansız 
kanununa uydunuz. Ölmek ve öldür 
mck. Ben bir çok harp me'ydanla· 
rında döğüştüm. Fakat asla sizin 
ayarınızda kahraman muharibler 
görmedim. 1500 den fazla tank vo 
700 tayyarenin tahribi kahraman
lığınızı gt)sterir. 

Garp devletlerinin güzel yardım 
vadı tahakkuk ctmedı. Komşuları
mız bize gelecek yardımların geç· 
mesine müsaade etmediler. Toprak· 
larımızdan bir kısmını yabancılara 
terkedi,oruz. Tarihi bir vazife yük· 
lenmiş bulunduğumuza kaniiz ve b11 

· vazifeye devam edeceğiz. Garbe kır 
şı olan borcumuzu ödediğimizede 
kaniiz,, 

Ar.kara : J 4 (Radyo) - Fin mü-J 
zakerr"cilcri saat onaltıda Mosko· 
vadan kendilerine tahsis edilen tay
yare ile ayrılmışlardır. Helsinkiden 
alınan haberlere göre Finlandiya 
kabine!!İnde bir d~ğişiklik olacağı 
hatta kabinenin temameıı istifası 
beklenmek• edir. 

Londra : 14 (Royter) - Fin cum 
hurrcisi millete bir mrsaj nrşıet· 
miştir. Rrisicumhur bu mrsajında 
lıvtç ve Norveçin hareketi karşı· 
ıındaki hayali inkisarından acı acı 
bahsetmiş, millete yeni mesud bir 
hayat temenni etıaiş~ir. 



,, 
Sayfı:4 

Tiirhözü 'lf• 
Hatayda imar faaliye i 

• 
vaptlma•ı kararıa,dırılan b ir çok faydah iş ler tne· 
yanında Amuk gölünUn kurutulması ve SUveydlye 
)Olunun asfalt otar ak ın,e sı da ver dır . 

• 

I 
Stalin Türkiye ile ibl' 1 

çıkarmaktan korkuyor~~:~ 
ST A iN HARP1~:~, 
ARTIK USAN01 

Yirmi bir ser.e gibi uzun bir olarak döşenmiş, büıük m•ğau, o k. e il•~ 
müddet ana vatandan ayrı kalmak tct, ve lokıtnta kıraathaneler yük- Sido•oci'rıiıı Roma ziyaretinin zaran, Tür ı'f le' · 1 · d ·· ake'e. .J 4t 
bahtsn.lığına uğııyan Hatay, özyur· selmiş ve her iki şehir parklarla nctıce erı yavaş, yavaş mey ana rasırıdı muı 5 r , E 
da iltihak ettikden sonra' çcy re k mesirlcrle •üslenmiş ıir. çıkma< tadır Rom°' ya kralı Kar" I 'un tedir. y apılon ~~ so.f. 

d ld k 
- • ı h Nis n bid~)·etinde Romaya gidecc- 1 · h d f' 'fur ı asrı o urma uzer(' u unan o as· Fakat, Ha tayda imu hareketle· enn e e ı , Lte:t'et 

d 
· · h t"' - l Twi hakkında evvelce vermiş olduğu· d k m i.iP ~ 

ret evresmın er urlu acı arını u· ri asıl hundan sonra baş\ıyacaktır. 5 a çı ınası tvı1' 
k d 

ı_· d l · muz hcıherler, şimdi resmen teyit f - - e g d .. 
nutturacn mana a uır ev et ve Bu faaliyel yalnız Antakya ve h- la tarın onun •·I•' ,. olunmaktadır. Kral Karol'a, Hariciye '"' 
mi\lrt alakAsına mazhar olmuş ve ke11deıun g"ıb·ı bellı' başlı iki büyük susta bazı kaY

11

• ı/~ nazın G fen\co da refckat edecek· k y~ 
gayet geniş, ölçüsüz mikyasta olan şelıre değil, Hatayı teşkil eden bil ıir. Belgrad siyasi ın ahli liode izlıar berlerde, Tıi• .'' b• 

1 

bu alaka Hatay ve Hataylılara ye· umuın ka-ıa ve nahiyelere şamil ola· olunan kanaıta göre Kral i(orol'un müz.akereleri~"~esel, 
ni ve mt>s'ut bir hüviyt t temin ey· cak ve çiz ı len geniş imar programı. Roma sı-vah a tındrn l': vvel, tam Sr'· yıp daha ilerı . biljifl 

l e mi~tir. nın tatbikini miiteakip lı e r suretle ı• fahiyetli ltaly ııın ve f\fncar dı plomat devam e ieceğı ~d Hatayın bu derece mes'ut hir mamur, umu ni h3 1k ihtiyaçlaıı ~i· !arının t• masa geçm !eri çok mü~· sasen müzakere!~:' O• 
hüviyete tarihin hiç bir devrinde bü deıilmış, medeni bir vilayet vüc ~ da temeldır. başlanılm ıştır· 
rünmemiş olduğunu kayt ve iddia gelecektir. ı K K 1 , Ynz, n ~ 
edebiliri:r.:. Yalnız insanlar, bu insan· imar prog ramının bu yıl tatbi ral 

8 ı 0 
un laıın ruhlc.nnı ve benliklerini değil kina başlanacak '-ısmında Amuk gö \Roma seyaha tı Magyar Nemzet 

sanki topra~ı, suyu ve havayı da lünün kurutulması ve Süveydiye yo· . münasebetile Macar Gaze:ı'6İ 
aynı şekılde derin bir sevinç kap- !unun asfalt olarak inşa.ı gibi ~ayet 1 

Macar - Ro· __,., ' •----------- ıı.ır!•" 
lamış. Her kes ve her şey gülüyor. mühim iki mesele de vardır. ı men ve Bulgar Romen meselelcıi kik edecek 

0
. ıııİ 

Nereye baksanız başınızı ne yöne Bunlard• n hilhas5' birioc"si ba. ba'.•ismevuu ol•c •k ve müzakeıe· harbi isteıned•~uıı' 
çevirseniz bu hali görüyor, bütün şarıl dığı güo Hatayın umumi s hhat l eı ın rsasını Cenu ' ıuşnıki Avrupnsı Finlı !erle harP ~o 
cemadı.tın sürür ve iptihaç içerisin· ve iktis;.il durumhıı üıe ı iode geniş devletlerinin bitaraf ık vaziyetleri ğildi Arzularıo~ı.ıt ıf 
de olduğu r u müşahede eyliyoruz. ınikyasd :a bir inkişaf kaydeclilece· t e şkil edt ccktir. lec,.ğioi ve Y

8 
,f 

Bu satırları şu kelımelerle hü a- g- inde şiiphe }'Oktur. . l ,\anbuldan alınan haberlere n•· b"I k 1 dıJ tıı
1 

ı . ız or ~ 111 

sa edebiliriz: l3ugünkü Hatay ve de halledikC · tıi' 
bugünkü Hatay'da yaşıaanlar saade ı " • .. t• j kınş ıkta is< >~ıı! 
tın tii kenJisi ve timsiilıdırlar. su ı ar e n z maktan ç ki•"'~" hatt ı Rus or'-ill k'' 

* * Hata}''° geçen yirmi bir yılı 
zarfında en çok alaka gören ıki şeh 
ri Antakya ve lskederun' dur Dığer 
kasabaların her türlü iligiden mah
rum !çalmış ve yirmi bir sene evvel 
t aş ı dıkları manzara) ı aynen muha· 
faza eylemekte bulunmuş oimaları 
na mukabil Antakya ve lskendcrun 
da rİıükim tt>rakki ve inki şaflar vu· 

kua gelmiştir. 
Her iki şehrin caddeleri asfalt 

aşvekalet müsteşarının 

· reisliğindeki heyet çalışıyor 

dık müşkü at çı ~,r 
mukaveınevetiıı' Je 

..,rıı;? topcu-unurt ~ ı'rd 
ye sevkt'tnıek ce 

A nkara: 14: (Hususi muhabiri· 
mizdrn) - ldarci hususiye teşkili 
tının vazifesini e~aslı bir surt:tte tct 

kik etmek bu hu9usta ical>eden ka· 
ti kararları vermek üzetc bü)•Ü k bir 
komisyon tr şkil olundu~unu haber 

tur, KafkasY11 t~ 
çıktığı t akdirJ~i ~,~ 

. Başvekil et müsteş~rının :eisli · bu Cl'phr.y rııa" ~ 
ğınde bulunan ve tekmıl vekaletler \ Fın ları d ıye crP r· 
müstcşarlarile müdürıi umurnilerindcn le sabit o\ fllllşt~f' / 

vermi ş tik . 

mürekkep olan bu komisyon içtima- Sovyet R"
5 
~ 

( Gerisi altıncı sahife-de ) harici siyase~::ıeı 
göstermekte 

1 e 'el. 

EDEBiYAT FIKiR lede anlaşrO' ~ r-j 

Sa ·acoğlunufl · ~~ 
- 1 Şak~Uar 1 
..ı---....... 

Acemiiik 

Hapishanede yeni relen raıbku · 

ma sordular: 
-Ne kadar? 

- Üç ay· 
-Ne yüzden? 

- Gençlik ve acemilik yuun-

den ... Saçlı, sakallı altmıil ık bıritdi. 

Şaşhlar: 
-.Sen mi genç ve acemi? 
- Yok canım avukatım! 

Dişler 

iki çocuk arısı ndai 
- Annem bir disini çıkarttı . 

ço'; c=ını yandı. 

-Tuhaf şeyi Benim ıınnem her 
gec~ y tarken bütün dişlerini çıka~
dığı h31Je hic canı yanmaz! 

Bir şaheserin tercllmesi 
Maarif Vekaleti, Jean - Jacgues Rousseau'nuo ( Jan ]ak Ruso,nun) 

.. Emile • isimli eserini de Türkçeye çevirtiyor 
1762 de yazılmış olan bu [clıcfi romanda, müellif, insanların ne şekil 

de yetiştirilmesi lazun gclditine dair noktcı i nazarını anlahr. Prensipi 

şudur: insanlar hilkaten iyidirler. foakıt cemiyetin onlara vtrdi~i terbiye 

fena oldu~u için bozulurlar. Binaenaleyh lcendilerİnt! menfi bir terbiye 
vermek icap eder ki, bu en iyi daha doğrusu yeginc i~i olan terbiye 

dir. 
Eser, beş kitaba ayrılmıştır . 

Birincisinde Rousseau. küçük yaştakil ere sarfedilm ·si gereken itina· 
l a rı anlatır. Çocuklara hitap ed iş şeklimizi tenkid eder. Ana sütünü sa ğ· 
lık veriyor. 

İk inci kitap, roman ın kahramanı emilei beş yaşından on y aşına kadar 
takip ede-r. Mürebbisi ile birlik t~ köyde ya şı yan çocuk, se ı bf s lıi r şek i l 
de vücudunu ve kuv\ e tl rrini nrmal a ndııır . Menfi bir usulle biiyütiilür. Eline 

hiç hir kitap alma~asına dikkat edilir. 
Üçüncü L:itabda, on ile on beş arasın d a m ii ~bet te rbiye başlar . C e· 

miyelin tamaşası ve muhakemesile Emi!e yetiştirilir ; bizıat düşiinmt-ge 
scvkedilir. 

Dördüncü kitapta yani on beş yaş lıirtikten sonra, m:ın evi terbiye, 
hissiyatın ve şuurun yiikselmt: si, dini telakkilerin Öğretilmesi başlar, 

Brşi ıı ci kitap E mil t:'i idivaca kadar götürür. Burada, Rousseau, Sop 

hie isimli i 41."al lir nişrnlıyı t asvir eder. 

·fJefl 
ol du~u teklı cıı~b ~ .J 
şacagı çok . ~ı.,,Jı 
iunun teldifıer~~t. 
şacatı çok ~ bİın 
nun teklifle'' ~ 
lardaki statÜ~e~~ 
oıkkale 01e5~ tPI 
rö muahtde

5
' il'"' 
"" lan hakları 

idi . 



Türlcıöıü 
Salaife S 

- • 

Yam dikkat bir tetkik ya. 
zısı nefratmı,ur. Bunun 
OçUncQ kısmmı bugUn kO· 
Yuyoruz. 
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( Dünden artan ) 

Şurası \arkı bu memleketle
rin ya~ ıstıh aline mfü;ail to· 
humlar üz.erinde Almanyaya 

yaptıkları ihraca Alm :rnyanın bu mad· 
deler üıerindeki idhalatının ancak 
yüzde dordünü tcşkıl ediyordu\ Hal· 
buki yağ istihsal ne müsait tohu nlar 
1 ahalatı A lmanyanın yağ ve yağlı 
maddeler idhalat yekununun yüzde 
el ı sekizini teşkil eder. Mançükodan 
idhal edılen soya fasülyesi ile bu fa. 
sülyeden i tihı;al ed.len yağlar Alman· 
}anın umumi ya~ ıdh olalının yüzde 
on üçünü leşi< il eder. 

Bu muhsulden Rusya tarı~.ile i~
lcnilen mıktarda gonderılmesj müm
kün olduğu i~in bunun önünü kesmek 
•çın Yegane ç.ıre müttf'fıklerın dojtıu· 
d n doğruya mübayaata l{İrişmeleri 
dır. Ba in& } ağı idlıalatı Almanyanın 
Yak ve yağlı m ıddeler idhalat yeku
nunun yüzde on dördünü teşkil eder: 
Ve bu idhalatın ) üzde sekseni Nor
veçten yapılır. Bınacnaleyh ya~ islıh
ııa ine müsaıt tohumlar ve balına ya· 
A'ı, müttefiklerin bütün faaliyetlerini 
Uz.erinde teksif etmeleri kirlı olacak 
rnaddelerdır. Ya"ğ ııotihsaline müsait 
rnaddelerden mahrum olacak Alman. 
Yanın, hrtyvan besleme işind~ en kıy· 
rnctıi madde olan tohum posalarından 
bir milyon ton miktarın da ıararı o. 
lacak lır. Yat istihsaline müsaıt to
humlarla balina ya2'ı Almanyanın yaA
vc yatlı maddeler idhalat yekununua 
YÜtde seksen beşini teşkil ettiklerine 
rore ne Rusya ve ne de Cenubuşar
ki Avrupası Almanyanın bu idhalat 
•çıtını aeaclercc dolduramıyacaklar
dır . 

Şı1ndi sınayi sahasıııda h11m mad
deler meselesindeki vaziyeti ele ala
lılll. Almanyanın kıavvctti noktaların
dar.ı birinin kömar oldutu aşikirdır, 
1938 ıenesinde büyük Al•anya, lin
yit'in kômlr mukabili de hcsaplan
ııaak ıartıyle, 2SO milyon tonu bulan 
isUhs ılit yapmışıır. 

. Polonyanıa istillsını rniiteakip bu 
?'1ktara 4'S milyon ıonluk istıhsal da 
ıl~vc olun .. alıdw Sar havdlisinde 14 
mıl)on tonluk istihsal :ıararı hesap 
edilecek olursa Almanyanın halen se#' 
nevi 283 milyon tonluk kömür islih
salı yapabileceti zörülür. 

Bu suretle Almanya yeni suni 
maddeler e•düstrilerinin ihtiyaclarını 
ve bu suni maddeler imalı için 1&7.ım~ 
geıe.n faz.la elektrik istıhsalıni, bi lhas 
ııta_ ~una" söyledikleri suııi !astık ftfumınyo • • 
1 ın ve sunı mensucat fabı ika arının ihlı t . • 
N Yacını cmın edebilecektir nz.ı devlet ad ı Al · 
1918 am aıı rncınyanın 
ı dekı 27 milyon tonluk köın-ı ıracaaı 40 . ur 
Cekı .. ını mıl)on tona çıkar.ıbile-eıınden e"'· - - _ 

... ın goruııuyurlar. 

1 y l t~ırnö~) a - bitnr~f menılckcttere 
\ omur ıhracıtını arttırmak • 

ll.ı b 
\ • .ış vu ll/ r. 

Her yeni ticaret anlaşması Almanya
nın kömür ihracatının arttırıldıiını 
gösteriyar. Bununla beraber Alman· 
yanın harp içinde kömür istihsalitını 
ayni seviyede tutup tutmayaca~ı 
şüphelidir. 

Maamafih bitaraf memleketlerde 
Alman kömür satışı ile rekabet için 
hiçbir fırsat ihmal edılmemelidir. 

Almanyanın demir ve çelık sana
yii büsbütün başka bir nunzara arz. 
eder. 1938 de Almanya demir cevhe
ri islihlakinin yüzde yetmi~ini haric-

ANKARA RADYOSU 

fÜRKIYf. RADYO olFOZlYO~ 
POSTALARI TÜRKiYE Rı\DY03U 

CUMA 15 - 3 - 1940 

12.39 Program.ve Memleket SaatAyan 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

12.50 MÜZiK : Muhtelif Şarkılar 
(Pi.) 

den idhal etmiştir, Ve Polonyadaki 13 301 
mühim "1.?İklarda demir ve çelik sana· 14 30 
yiinin bugön Almanyauın eline geçmiş 
bulunınası dn vaziyette bir değişiklik. 
husule getirmemiştir. 

1988 Almanyanın demir idbalat 
yekununun yüzde l etmişini lsvcç, 
Norveç ve Lüksenburg temin etmiş
tir. Almanya 1940 senesi sonuna ka· 
dar, evvelce Fıansadan idhal etmek
te olduğu demiri aşakı kalitedeki yer· 
li islihsal ile karşılayabil cekini ümid 
ediyor. Bununla beraber demjr idhn-
1 ıtına çok kat'i ve çok şiddetli ihti· 
yaç vardır. Eğer lsveç,. No~veç v.e 
Lüksenburgdan yapı1an ıdhalat kesı
lecek olursa Almanynnın ham demir 
istihsali de yü7.d~ e!li nisbetinde dü
şecc.ktirki bu tia, hiç şüphesiı, harbe 
devam imkanı bırakmıyacak tır. 

Botni körfez.inde Lu'ea adındaki 
lsveç lımanı bütün kış donar; ve Şi
mali Atlanıikdcki Naıvik limanı da 
abluka yüzünden ~olayca kullanılamaz.! 
Yunanistıın müstesna olmak üzere, 
Cenubu şarki Avrupasındaki memle-
ketlerinin demir ihracatı yoktur. Rus
yanın maden istihsalatı da almanya· 
nın İsveç ve Norveçden yaptı~ı my · 
azzam idha atı kariılayacak nisbette 
değildir. 

Diğ'er taraftan Almanya manga· 
nez cevheri idhalatı ( ki Çekoclovalc.
ya yüz bin lon istihsal ile Almanya· 
n•n ihtiy<ıcının beşte birini temin et· 
mektedir ) Üç milyon ton istihsal 
yapan Rusya tarafından kolayca temin 
edilebilir. 

Demirden maada matallerdc de· 
mir kadıır ehemmiyetlidir. Bun-
ların içinden çinko istisna edilirse, -
çünkü Polonyanın ist.11sından sonra 
Almanya çinko ihtiyacını temamen 
temin etmiı bulunuyor - bütün di· 
~erleri idballt yoliyle temin edilditi 
için her fey Almımlann bügünkü stok 
vuiyetine baglıdır. Vakıya Kanada 
nıkel istihsalitında filt bir inhisıtra 
sahip ise de şurası göz önünde· tu· 
tulmal,dır ki 1938 de norvcç Alman 
idhalltının yüıde 'J.7 sini temin etmiş 
tir. Almanya yerli cevherinden istih
sal e.dilen bakır harpten evvelki sene· 
nin ihtiyacatının yüzde yirmi üçünü 
temin edebiliyorlardı. 

Diter taraftan Almanya alOrAin
yoma bir Alman metalı nuarile bak
mak istiyorsa da Alman kilinden bok.· 
sit istih al eımen •n g.ıyrikabil oldu~u 
röıülınüstür. ldhal cdil~n böksit ~e
küııunun dörtte ;:çü Almanyanın biıa 
raf komşularından gelmektedir. Kü
çük bir menba olmakla beralıeber 
biz.im için çok enteresan sayılan bır 
diğ'er madde vuıdır ki o da sadece 
Şimal buzdenizındeki Danimarkaya 
ait Groenlad cıdcısında istihsal edılen 
ve elektrolız ameliyesinde kullanılan 
ki~ 'llit madenidir . Bu madı•nin yok. 
lugu alıminyom islih nimi çok guçleş 
tiıir; ve eger Alın ya bu maddeden 

Müzik : Karştlc Hafif Mi· 
ıik (Pi.) 

18.00 Program ve Mem'ekct Saat 
Ayan 

18 05 Müzik : Halk Türküleri Aıiz 
Şenses ve Sadi Y avcr Ata-
man. 

19.30Müzik 

Çalanlar: Vec ihe, Ruıen Kam 
Rcfık Fersnn 

19 00 Serbest Saat 

19.10 Memleket saat aya•ı, Aju ve 
meteoro!ojı haberleri 

19.25 Müzılc : Oyun Hsvaları Klar. 
n"t: Hamdi Tokay. Zühtü 
Bardakoğlu. 

19.40 Müzik 

Ç~lanlar: Cevdet 

Kopuz, Kemal 
zettin Ôkte. 

Ça~la, Fa hı i 
N. Seyhun, lı:-

Okuyan : Mustafa Çağlar 

20.00 Konuşmu ( Milli Kılaratnan
hk Menkibeleri) 

20. 15 T E M S l L 
21.2S Serbest Saat. 

21.25 Müziki Radyo Caz Or-keıtr .. 

(Ş!f : Dr. E. Prıetoriııs). A •. 
Dvorak : Beşinci Senfo•ı, Mı 
minör (Yeni Dünya) 

22. 15Memlelcet Saat ayarı AJANS 
Haberleri; Ziraat, Esham Tala 
vilit Kambiyo-Nukut Borsaı 

22.30 Müzik: Solistler ( Pl ). 
2l.SS Muıik: Cazbant (Pl. 
23.25/ 

23.30 y armki Program ve Kapa1111-

vasi miktarda stok yapmadı ise buna 
lnrilterenin satı ı alarak idhal etme
si cidcien her türlü zat:mete deter 

Ham madde sahasında taarru• 
hatlarından belki de en müessiri me• 
sucat maddeleı idir. Almanyanın :pet
rol vaz yeti gazetelerde etraflı hir sa 
rette münakas~ ve izah edil•ittir. 

.. Buna " adı verıltn sunf !istik 
mevcudu Almanyayı 1940 - 41 ıe-
ncsi içinde tabıt l!stik m11hsulü id." 
hal&tından müstagni kılabilir. Sıkı bır 
vesika usulünün tatbıki ile Almanya 
kös le ve deri ihtiyacını Rusyadan 
ve c.;enuhişaı ki anupasındaki mem· 
lekctlerden temin edeoilir, 

Fakat ihracat saııa;•ii de harp 
için bizzat silah fabrikaları kadar la
zımdır. Almanyanın cenubişarki Av
ruµasındnn ve ddha başka merkez· 
leıden yaptığ-ı idhalatın ödenmesi i· 
ş!ı·de mensücatın mühim bir mevki 
tuttuğu 

Alıııarıyanırı 
( Gcı isi 

nıensücttt imalinde 
nlLıneı sahifede ) 



Sa~ife 6 
T6rksözi 

Hususi idarelerin vaziyeti 

( Dördüncü sahifeden artan ) 

Almanyanın zayıf 
noktaları 

!arına başlanmıştır. ldarei hususiye· 
ler hakkında alınacak yeni ve esas· 
h tedbirlerd ı: n bir kısmı şunlar-

( Beşinci sahifeden artan ) 

kullandığı suni maddenin 1938 deki 
istihsali 227 bin ton idi. Yapılan sı· 
nııi pıogramlar bu miktarın 400 bin 
tona çıkaıılacağım vadediyordu. 1938 
de Almanya pamuk, )Ün, keten, ke· 
nevir ve j.ıt iİbi mensücat ham mııd· 
delerinin başlıca beş unsurdan dört· 
te üç ıhtiyacını idhalit suretiyle te· 
min etmi~tir. 

B U A K Ş AM 1 ~~ 
Bütün Dünya Sinema Meraklılarının Beğendiği ve ~:~tJO 

yaratılan Büyük Şaheser 1933 Senesinde (Cana\>'ar ) ' N' rılıSI 1 
1936 da (Frankeştay nın ışs ··kıt , 

dır. 1940 da. ise Milyonlarca Dolara mal olm11§ Üç bii)ıı\ V 
Boris Karlof Be 

3 

Basil 
Tarefından 

Devlet işlerile idarei hususiye 
ltr işlerinin ayrılması idarei husnsi 

yelere ait her hizme~in behemehal 
karşılığının gösterilmesi ve karşı· 
lılcsız külfet yükletilmemesi. Gelirle 

ri müsait olmıyan idarei hususiyelere 
umumi muvazeneden yardım olun· 
ması. İdarei hususi) elere fuzt.li o 
larak yükletilen diğer idarelere mu 
avenet hisselerinin kaldırılma. ı 've 
mahalli gelirlerin tamamen mahalli 

Almanyaya müca·.ir olan memle· 
ketler bu ıdhalfıt ıçind n yalmz yüz· 
de üç pamuk ihraç edebilmiştir. ve 
yün ve jüt dan hiç ihraç edememiş. 
lerdi r. Vakıa keten ve kenevir Rus· 
yadan, Polonyadan ve Cenubuşarki 
Avrupasından teınin edilebilirse dı' 
Almanyanın mensiicat ham maddele· 
rindeki umumi vaziyetı sıkı bir dar· 
be indırılme~i ne son derece müsait· 

1 Fr 
se 

biitli ıı ~t 

ihtiyaçlara göre yapıla gelmekte 

ol n müdahalelere nihayet veril· 
esi. Devlet ve mahalli şosclerin 

saslı surette ayrılıp 2 vilayeti biı · 
J>irine bağlıyan yollar için alınmak· 
ta olan ) üzde 15 nafıa hisselerinin 
mahalline bırakılması. 

Diğer taraftan bazı )erlerde, 
~ehrimizde olduğu gibi muhasebei 
hus~siyeltr ile belediyelerin tevhit 
olunması da düşünülmektedir. 

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

ir. 
Mensücat maddelerinde istihlaki 

togili-ı malbuatinda da ınevzuubnhs 
edıldi~i gibı, giyecek eşyanın .. ·esi· 
kaya ba~ianması ile 1938 de kı istih· 
snlfıtın dörtle birine indiri miş bulu· 

nuyor. 
Almanyanın mensucat ham mad· 

dele i idhalutını kesme işinde büsbü· 
tün ayrı bir iş olarak \ngılteı eden 
mamul mensur.at madrlelerini ihraca
tını bilhassa Almanyanın muşteıisi 
o!an memlekelleıdc arttırması ziya· 
desile semereli bir iş olur. Almanya-
nın Cenubtşarki Avıupasındaki nüfu· 
zunu kırmak işi. çok güç olmakla be· 
rnber, belki de en mühım sayılabile-

b 
akscB 

ır p.ta 

Bugüne kadnr Yapılan En Güzel Korku ve ' 

sı~ 

Fran.sızca Sözlü Şaheser bu akşam 
Dehşet ve Heyecan içinde 

AKŞAM e' 
1 Gece ~ 
·------------------ t; 
Klaudette Colbert ve Done 

-----~<®v,ne 16>~ ~ 
Türkçe Sözlü Şark Fılmi Devartl 

BU 

Pek Yakında: 

ACI 
TUrkçe SözlU ve 

Pan uk! VP kow 
cek bir "azifedir. CenuıJişarki avru· 
pasındakı memleketlerin' A\manyn· 
nın yaıı mamül mensucat maddeleri 
ne bılbassa mahalli mensucat sanayii 

._,,_ ____ _,,.,... __ .._.. ___ - ,,__,,,,_ ___ __ 
KiLO F.ATI 

CiNSi En az En çok 
K. S. K. S. 

Koza 00,00 00 
M8. paııağ"i"" - 00 00 

1 
için !Azım olan ipliği g~ndeı me~e.si _yü· 

züden mensucat fabrıkasındakı ıstıh· 
ilki tahdit mecburiyetinde kalmaları 

r , 
23 Nisan-Ço~uk bayramı ·--=-=-------ı--~----M a. temi7i 00 00 

Koza parlağ_ı 1 _____ , __ 

Kapı mnlı 00 
Klevland 
Klevlant çı. -

159-
-4--ı--

Yapa~ı 

""'BCYaz ' __,S~i~va~h~--------~------

------------~~----=~-----çlCtr 

lng llerenin lehine olan çok büyük bir 
faktördür. öır diğer nokta da Alman· 

yanın hala otomobil ve kamyon ıhra· 
catı için müşterılerine "lidde buluna· 
bilerek vazıyette olmasıdır. Yalnız bu 
otomobillenn ve kamyonların lastiksiz 
olacağını bildiriyorki bllda' bol las· 
tiğe malik olan lnrilterenin her türlü 
noksanları tamamlanmış otomobil ve 
kamyonlar ihracatını teşvik eder 

mahiyettedir. 
Almanyanın eksikleri yüzünden 

Buğday Kıb. \ \---
" yerli 00 

Arpa OÖ---: - 1 ----1 

do~ıın bu g bi ihtiyaçları karşılamak 
üzere lngi\terenin girişece~i sıkı bir 
gayret, Cenubişarki Avrupasındaki 
memleketlerin zirat ve madeni islih· 

Fasulya 
-Yüıaf--oo 
-Delice o 
Kuş_y~e~ı_ni __ 1ı----------ıı--------
susam 00 

Livtrpol Telgrafları 
14 I 3 I 1940 

Pene Santlna 

Hazır O 00 

1
_V::.:a:::d:.:.e:..:.li ~l. _____ --0-00 

Vadeli Ul O 00 
Hiıtd hazır O 00 

-=-N~~~vy:..o...::rk:.::==------ıoo 00 

Kambiyo ve Par• 
iş Bankasından alınmıştır. 

Rayişmark - -
-Frank (Fransız ) -Y -W 

Sterlin ( ingiliz ), ____ -5- 21 
-Dolar ( Amerika ) 130 19 

Frank ( isviçre ) 00 -00 

sal fazlalarını almak şeklindeki siya· 
setin ademimuvaffakiyete uğrayac~~ı 
ye•de çok müessir ve çok şümullü 
neticeler verebilir. 

Danimarka, lsyeç ve Norveçe ge 
lince. müttefikler Almanyanın bu mem 
leketler ile yaptığı ticareti tahd't et· 

mek için daha kelay vasıtalara malik· 
lir. D<,nimaıka, c~ash miktarda yap-
tığı yiyecek maddeler idhalatının de· 
vımını ancak lngiltcrerıin müsaade· 
karlığına borçludur. 

lsveç ve Norveç lngiltercnin yük
sek kalitede mensucat mallıırı işinde 
muvaffakiye~lc ıekabete girişmesi ba· 
sit bir iştir. Holanda ile Belçikada 
da maddelerinde Danimarka i'ibi id
halata mühtacdırlar. 

Bu meıaleketl eı in Almanya ya ya-
pacakları ihracaatı tahdit için bu va· 
ziyettcn istifade edilebilir. Almanya 
bugünkü avantajlarını Avrupadaki bi 
taraf memleketlere uzun zamanden· 
beri latbik et•i~i hulul politikuı ile 

Yurt Yavrularma 

Bayramınızın her yıldan daha 
üstün olması için Çocuk Esirgeme 
Kurumları şimdirJen hazırlıklara 
başlamışlardır. 

Siz de Bayramınızın daha önem 
li olması için Öğretmenlerinize ha· 
zırlıkta bulunm2 lan için ricada bu· 

lununuz. 

Dr. M 

sı~ 
1330 seııe t 

·" mektcbindeıl ~t~ 
1 tıı' 

niyet şahadt >' 
bi' 

duğumdan 
• ~I) 

. . k" s"ırııfl 
ıçın es ı 

ederim, 

iç hastalıkları 

Hergürı muayenehanesinde 

başlamıştır . 

temin etmiştir. B• politika ise bir la· l 
raftan mübadele tarzında ticaret ya'p 
mak ve difer laraftan da ibtidai zi- 1 
raat endüstrılerinden bir kısmıaı teş· 1 
kilatlandırmak ve senayiieşme hare· 
ketler ine müzaharet röateı mck şek· 
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rna oın ısyonundan: 
Mıkt rı 
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"•ıl ı1 ıııutal. IHı>le rr ulıan r 
'ı • •rıu •t ıy Paıa, lı la s t llt n b deli ve muvakkat temi-

r l k < tıda Ad a ın alına ~ t P 
' '"' ""' arıa a keıi en ır. .,zarJığı 18 3 940 1 

• ı 1 ., , , ı:"; 1 bunı r ~ kkın=• l~: •ima ~ onıisyonuoda ı·a pı-
r ı. mısyondan malumat al b. 
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-56 9-15 

Kızılay Balosu, ·16 Mart 
Cumartesi günü orduevinde verile

cektir. 

Mürşid Fabrikasından: 
Müşte iye ait (abıikam depola. 

rında ı ulunan pamuk ve çiğıtlerin. 
sigorta müddeti bitmiştır. 

Mevsim d }layısiyle çiğill<"ıİn de 
kızmakta olJuğundan g·rt k sıgor 

11586 13 - 14 - 15 

tasızlık tan ve ger t kse pam ve çi · 
ğ tleıe gelecek ZaıarJan dolayı fab· 
ı ik.ıın hiç lir guna mes'uliyet ka
l ul etmiyeceğirıden sayın müşterile· 
rim zin rı.,,•ı 1ı: v~ çiğitlerini kaldar. 
, " . ı • , trılarıınla bildiririm. 
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Radyolarının geldiğini bildiririz 

Abidin Paşa caddesinde : 

iM. Tahsin Bosna Bıraderler 

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

Sıhhi Dink 
Mart iptidas•n<lan itibaren rıyri sıhhi olan .. inldori ~ :..ı 
tırıtacakhr. Mu brem olan bu ibtiyacı düıüner~k ( yer il' r., 

1 

ki makarna ate1yeai dabi6nde) ııbbt bir dinle kofdl'l:<dı6 
kada bir . külek bulrurun kepctioi •ültrmmclea .ijfilUJ' 
elert savuıur setiyi un çıkarmadan ayırır. ~ 

Küleki 20 k"'
11 

11441 

-------------------------------------~ 
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adana Sıtma Enstitüsü Oirektörl~ı ttlJ 
18/Mart/1940 tarihinde başlıyarak köy tatbikatı d• ııı~; 

deva~ etmek üure Adana Sıtma Enstitüsünde Sıtf1l:debİI" J 
sıhhat memurları kursu açılacaktır. Bu kursa· deva~ fli tıi'-1 
okul veya eski Rüşdiye mezunu olmaları ve askerlık 1 

1~, ~~ 
mış olmaları şarttır. Bu şartları haiz o~an taliplerin aŞ;!o ı' 
CJİkaları kanuni bir şekilde t11nzim ettirip 16/Mart/1 
enstitümüze müracaatları lazım ~ır. 

1 - Orta okul ll)ezunu diploması sureti 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti 
3 - Askerlik vesikası sureti 
4 - Sıhhat raporu memurin kanununun 

sında yazılı olduğu üzere 
5 - Hüsnühal mazbatası 
6 - Halimedeni beyannamesi ıfle 
7 - laşesile mükellef olduğu kimselere ait beya

00
' ~ 

Elektrik fiyat arı artıyor 1 

g - Tercümeihal vesikası 13) 
11556 9 .... 

F a k a t Siz Bir 

ripton 
Ampulu almakta ayni ziyayı % 30 

ucuza maledersiniz 

Muharrem Hilmi Remo : Abidinpaşa caddesi 

Seyhan Vilayeti 
Müdürlüğünden: . 

- 1 Dörtyol kazasınınBanraz oluğuormanındakı / 

kayin kerestecilik as?aç tle ,c1 
1 - 3 · 940 ta ı ihindenitibaren 15 gün müdde 61 0 konmuş ve ihale 16· 3 940 cumartesi günü saa~ ~O~, l 

çevirge müdürlüğüude toplanacak komisyon ıifctıleıc ~1ıııJ11 
2 - Satışa iştirak edecek taliplerin 2490 sayılı ~b.,ı 

ne göre 52 lira 69 kuruşluk teminat mektup ve 111
11 ~0111 

dssı vesikalarını satıştan bir saat evveline kadar btJ 

meleri. .. ıof 
3 - Bu satışa ait pröjeler orman umum müdtJ' 111 ~ 

çevirge müdürlüğü ve D ö r t y o 1 o;~c•'tl", ' 
bulunduiundan görmek ist!yenlerin bu dairelere rn~ s / J 
. 11524 2 ~. 
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Pamuk 
lüğünden 

ilin 
Üretme Çiftliği Müdür-
• • 

Adana Pamuk İş Limited 
Şirketi Çırçır Fabrikası 

Müdürlüğünden : 

:;ayın Müşterilerimizin çırçır 

Fa J'·ikamızda mevcut çiğitlerini 
bir hafta zarfında kaldırmaların 
aksi takdirde vuku bulacak her han-
gi zarardan şirketimizin hiç bir 

surette mesuliyet kabul etmiyece· 
ğini ilan ederiz . 

Ad na~ 'v a . 1o 
ma koıl115 5 ti 

y eni3ef1 ~:ı,,ı~ 
aptı .,, ı. 

zarlıkla Y SO I• 17 
bedeli 11,5 6 Jif

1 

teminatı 86 ~ 9.40; 
zarlığı 18 ~d•"' ,~ 
s • .at onda d• 1,L 

· oou0 • ~ komısy ..,e•ıı tf~ 
Şarto3 ·ıir· ' 1 - Pamuk Üretme Çiftliği ihtiyacı için " 1~30 11 teneke mazot, 

11 350 
11 

teneke gaz, ,. 150 .. teneke benzin •· 1000 ,, kilo valcü• açık 
eksiltme ıuretile ihaleye konulmuştur. 

d "rülebl ·ıe 
-9-10-12-13-14-15-11552 d: f:rnioat 1'f11ı / 

2 - Mevadı müşteilellİn muhammen bedeli (4.891) lira 10 kYruş ve 
ilk teminatı (366) lira) 83 kuruştur. 

3 - Eksiltme 2313/940 tarihine müsadif Cumartesi aünü saat 10 } ıda müdüriyette yapılacaktır. Mürettip a acağız 
4 -Şartnameyi görmek istiyenler müesse1t.ye müracaat ederler . Matbaamızın gaz~te kısmında 
5 - isteklilerin belli:fÜn ve saatta komisyona müracaatları ilan çıhşmak üıere bir mürettibe ihti-

lua yaç vardır • ldarehanemize mii --....:=.iiii..__ ___________ .............. İllllli_ 


