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~'tiCll Cebhesinde dün kuv.IBulgar meclisinde 

er Çekilmeye başladı Bulgaristanın meşru 

G0NDRL1K SlY AS! GAZETE 
P. K. 44 5 Kuruş 16 Mart 940 Cumartesi 

orveç Hariciye Nazırı 
nı dikkat beyanatta 

dün şa
bulundu 

t4 j,,lj meskensiz bir 
sürüklenilmesi muhakkak bulunduğun 
so~ !edikten sonra şunları ılave etmiş
tır : 

- " lsveç'ın 3 Martta \'erdiği 
cevap kat'i ve menfi idi. Aramızda 
büyük bir ihtılU çıkmaması ıçın biz 
de Finlandiyaya menfi bir cevap ver· 
rrıek mecburiyetinde kaldık. ,, 

halde bulunuyor 
sını şiddelle tekzip etmiştir. 

Londra : 15 (Royter) - 19 mil 
murabbalı Petsamo bölg, sıni Finliler 
bugün tahlıye etmeğe başlamışlardır. 
Fınlıler Soy\etlerın boyundntuğu al 
tında yaşamakta evlermi barklarını 
bırakarak burayı terketmeyi te~cih 
etmişlerdir. _ . . . 

Şımdiye kadar u00,000 kışı hıc
ret etmiştir. işgal edilecek bölgeler· 
den daha 600,000 kışi hareket ede-

Nor\eç hariciye na7.ırı bundan 
sonra, Norveç'in A lmany<ı için bır 
Ce\ her üssü "a1ifesi gördüğü şayia-

-....._._ --- - ----------
ce\c ir. 

haklarının tanınması 
lüzumu Üzerinde 

Sofya: 15 ( Radyo) - Bulg-ar 
meclisi bugün toplanmıştır. Bulgar 
Kralının kOşad nutkundan sonra es. 

ki nazırlardan Ruset söz alanrak Rul

garistanın eskidenberl lakibetti~i siya• 
setin iyi bir yol olduğunu anlatmış
tır. 

Eski Başvekıllerden Kuşanofta 
Bulgaıistanın danna takibedeı-eği si
yasetin bug-ünkıı siyaset o 'duğ'unu~ 

bu siyasetin Bulgar siyasetine çok 
uygun bulundugunu anhıtııkdan •011-

ra Bıılgaristanın meşru ha" ve men-

faatlerinin tanınması lüzumu ü"türıde 
noktaf nazarlarını izah etmiştir. 

Bay Takaıof da söz alarak bey-

nelmiiel vazıyeıten ve bu hal karşı
sındaki Bulgar hattıharekatından bah· 
sederck Bulgar politikasının iyi bir 
yolda yiirüdüğ"ünü &nlalmıştır. 

V elsin raporundan sonra 
~'·'·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-"""< 
i Bay Hitler harekata ! 

başlarnak Üzere i 
• • • i londra : 15 (Roytor) - i 
i •materdamdan verllen ma i 
i lumata göre, Flnlandlyada i 
i harbin n hayat bulmu• ot- i 
i lllası dolayıaiyla Hıtıar ya- i 
i lond,. Garb cebheslnde i 
! harekata geçmek niyetin- i 
! ~e imı,. Almanyanın kış i 
! •Çlnda hazırhklartnı ta. i 
! "'•mladı6ı da lllva edil· i 
! mektedır. i 
• • ·-. . 

...._-~~~.~-~..__._-----·-·-·-·-=· 

•• •• 

Vasıf Canbay tarafından bir hitabe . 
de bulunulmuş, müteakiben At&lüı k 
Parkına hareket cdilmiştır. 

A Park Önindc toplanan ıenrlık latü k 1 - ~ 
d r un Ad~nayı son zıyaretlerindc 
.. urduklar1 park kapısı sütununa 1 

Atatürk Adanayı son teşriflerinde 
~~~:'~i buradan teftiş etmişti ,, maa. ' 
sonra ô plakayı da ~erlcştirdikten 

~ıetmen Bayan Eymen Gök. ne) laı afınd A 
der· h' .

8? laya dair samimi ve ın ıslerı •fad d b' 
rılrniştır. e e en ır nutuk vc-

Bundan 
bando sonra gençlik Halkevi sunun . r k' 
marşını so 1 ış ıra ıyJe Cumhuriyet 
duz 1 Y emıo ve bu suretle .. 

Ortnin iun. 
Ak c •on \criJm:ştir. 
~ Urrı sııt 20 30 

( Gcri1i iki . • da da Halkevi 
nca salaifc:!c ) 

jRuzveltin yeni bir sulh leşeb
! büsüne geçmesi. muhtemel 

VELS PAZARTESi GÜNÜ NAPOLIDEN HAREKET EDiYOR 

Bey Ruzveıt 

• Londra: 15 (Royter) - Bay Velı 
Romada tekrar Bay Musolin i ve Kont 
Ciyano ile görüştccktıı. 
. Bay Yeis pazartesi günü Napo. 
lıden vapura bin~cek ve Mart sonun
da Amerikada olacaktır. 

Yeisin Ruzvelte taıtdim edilmek 
ii~ere mufassal bir · rapor hazırladığı 
soylcniyor. Bu raporun en mühim kıs 
mı, müttefikler ve Almanyarun ne 
Şartlar altında bir sula akdına yana
tacak,an noktasıdır. 

Yeis bu raporuna kati rnüşahedc
lerıni de ilave edecektir. 

Gazetelere göre, Yeisin son Av
rupa seyahatı hedefi, Am, rıka Curn
hurrci3i Ruzveltj yeni bir sulh hare
ketine teş\ ik edecek vesileler elde 
~hncktedir . 

Şebin şahın 
yıldönümü 

-·-
Dün memleketimiz de 

bu bayrama iştirak etti 

Ankara: 15 (Hususi rnuhabiri .. iz· 
den) - füıgUn İranın Bu~·uk Şefi. 
Rıza Şahın doğuml:ırınııı yıl dönumu
dur. 

Karcleş Turk milleti de bu bay
rama candan iştirak etmiş ve TUrk 
matbuatı bunu teyid edecek içden ce· 
len bir 7.evk Ye samimiyetle neşriyat• 
ta 9ulunmuştur. 

Bir Sovyet - Alman 
konuşması yapılacak 

Londra : 1f) (Royter) - SoYyet· 
lerin dotu ccnub anupası nekt.i na• 
zarı Ustuade yakıada Berlinde bir 
SoYyet ınUmessilinin iştirakiyle 1'0-
nuşmalar yapılacaktır. 

Garp cebhesindc tipi 

Paris ; 15 (Havas) - fsviçrcde 
ve Fransada müthiş bir tipi hüküm 
sürüyor. Bu yüzden garp cchhcsin· 
de hırekit olmamıştır. 
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Köy öğretmen okulları 

etrafındaki hazırhklar \ F t b • t• • • 
Ankara: 15 [Hususi]_ Maa- a ura mec urıye } JÇID 

.. d 
Takas J1lıl 
Mersin 

"f V kaıeti köy ôkretmen okulla- b • k k 
:: etra~ın~ak~ hazırlıklarına devam ır ararneme çı ıyor Mcrin: 15 (~)ı 

den) - Tak35 ,ff"Ji 
12669 sayılı .k•,,.,, 

et~cktedir. 
Haber aldı~ımıza göre Maliye 

Vekaleti bu okullar için lüzum'u o 
lan tahsisata karşılık olarak 1939 
mali yılı büdçesinden '} 50,000 lira 
vermeyi kabul etmiştir. 

İktisadi sulh komitesine 
gidecek delegemiz 

Ankara : 15 (Hususi) - Bey
nelmilel ticaret oduı iktisadi ıı;ulh 

Kötüniyet 
Şiddetli 

sahibi tüccarlar 
çarpacak 

mad ~esinin tahlifi ,ı 
b -.ı e 

ce bundan o,'f ~·· 

cezaya • • ve tediye ve'/ ket 
lunmıyan ı:neın~t t•~" 
letin tedviıİ jçı~e ıl 
miyetli derece ~ 
rimizde bir şu~:a .. 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuog 
lu vekalete ait muhtelif işler hakkın 
da beyanatta bulunmuş, bilhasn 
mılli korunma kanunu hükümlerinin 
tatbik. şekilleri etrafında izahat 
vermiştir. 

l. . •. dürlıııı-.'(} 
uenın ~u eflit'.,. 
muamelat f. 

Birinci sahifeden artan- Mubasebeciliğttle 
~alonunda Atatürk için çok parlak 
bir gece tertibedilmiştir. edilmişlerdir· d• ~ 

Prog-rama, Halkevi l<.eisi Nevzad Gü· Kuruluş~O de 
ven'in Atatü k'e dair bir konuşma- b nezeret içı~ şbll 

•• Atatürk •• 
gunu 

komite~inin 26 Martta Labeyde top
lanacak olan umumi heyetine Tür
kiye milli komitesini temsil e~m"k Ü 

zere fstanbul ticaret ve sanayı odası 
umumi katibi B. Cf..vad Düzenlinin 
iştiraki kararlaşmıştır · 

Fransaya gide~ek 

Vekil, bu kanuna ait hükü11alerin 
tatbiki ıçin vekaletler arasında 
iş birliği temini hususunda alınan 
tedbirleri anlatmış, bu meyanda 

ticaret ve iktisat vekaletleri arasında 
'Koordinasyon ihtiyacı hissedildiğil1İ 
ve bunun için iki vekaletin ba:şlıca 
daire amirlerinden mürekkep bir 

kordinasyon k o m i s y o n 
lcurulduğuuu, sınai mamulat fıyatla
rının tesibti, kontrolü, sınai müesae
selere iptidai maddeler temini, güm. 
rük tarifeleri gibi birçok mevzuların, 
bu komisyondan geçmekte ve me
seleler burada teknik hal şeklini bul
duktan ıonra iki vekalet için teker· 
rüraüz ve faydalı surette karar iti· 
hızı kolaylaştığını ve diğer t1raftan 
fiyat kontrülü bakımındın ticaret 

siyle başlanmış bundan sonra Eoedi den Server 5 ·fefe 
Şefin sevdiği beş şarkı Halkevi gençleri gelmiş ve ~a~ıçill 
tarafından söylenmiştir. · ŞebtiınıZ rıl•' 

/ 
heyetimiz 

Ankara : 15 (Rususi) - Tütün 
işleri üzerinde tctkikterde bulunmak 
üzere inhisarlar umum müdürlüğü 
satış müdürü B. Kt-nan Yal ter lle 
tütün baş harmancı11 B. Mazlumun 
Fransaya gönderilmeleri Gümrük 
ve inhisarlar V tki!etince kararlaştı-

rılmıştır. . . 
Muamemele vergısı 

kanunu 

Ankara : 15 (Hususi) - Maliye 
Vekaleti, muamele vergisi kanunu
nu tadil eden bir kanun proiesi hı
zır lamışlır. 

Proje, mevcut kanunun tatbi 
kinde görülen bazı noksan ve hata
ları düzeltmekte ve muamele ver-

1 vekaleti tf'fİcilit kadrosu gcnitletil· 
mek üzere hazır!ıklara başlandı~·•• 
söylemiştir. 

Vekil, Lunludan sonra, Ticaret 
vekaletince- y a p ı 1 a n tek· 

gisinin tarh, tahakkuk ve h hsil iı- liflerden ve ihtikar mcvıuundan bab· 
sederek şunları ıöyl~miştir. lerini bugünkü ihtiyaçlara göre yeni 

ve kolay bir ıelcle sokmaktadır. 

Zeytincilik nizamnamesi 
• - Başvekalete yaptığımız tek. 

lifler arasında, toptan ve yarı top. 
• tan ticırette fatura vermek ve mu· 

Ankara : 1 S ( Hususi ) - Zi- haf aza etmek mecburiyetinin konul 
raat Vekileti tanfından huırlanan masına dair bir kararname mevcut· 
zeytinciliğin ıslihına ve yabani zey · tur ki ehemmiyeti aşikardır. 
tinlerin aşılanmasına dair olan ni- Bir müddettenberi piyasadan 
zamname fcra Vekilleri heyetince fatura vermek ideti kaybolmıya 
kabul edilmiıtir. yüz tutmuştu. Meğer ki yanlış ma· 

( Geriıi dördlnci sahifede ) liimatı ihtiva eden faturalar verilmiş 

r 

Ebedi Şdin ba pek sevdı~i şar- şirkete başa 
kı larclan sonra Celal Sahir Mu ter A · 
taya ait güzel bir şiir söylemiştir. • blS 

Bunu Kız ve Erkek Liselerinden Dıvan ınll .~ 
iki talebenin Atatürkc ait ihtis11sları 1 rtt","., 
takip etmiş, bundan sonra ötretmen Devlet ,.,eda'° 
Rasim Göknel Ebedi Ş ef ı n veci~cle- tevhid ve tt~aı 
rioi okumuştur. "b" te• aı 

f 
mucı ınce .. ır 

Program aralarını ala ra nga ve 1 o•" ~11 
G edilmic. bu LI J.e r alaturka müzik dolda rmuştut. eç v d r~ 

rln'n ayni e :•ı' vakta kadar devam eden receye, Kı:r:: ·ııe'"" 
Lisesi talebelerinin söylediti bir mil- yetine nakı b't 
it turkü ile son verilmiştir. vanı mub35\sS~ 

Vali ve kaymakam 
konakları mefruşatı 

Vali ve kaymakam konaklara 
mefruşaıı için her banti bir ıebeb 
ve zaruret ileri sürülerelc vekaletin 
muvafakatı alınmaksızın eşya mü 
bayaası hususunda münakale teklif 
edildiği Dahiliye velciletinden bir 
tamimle bütün viliyetlere yazılarak 
talimatname .ıııricine çıkarlmamatı 
işaret edilmiştir. 

olsun Du hükmün sebepleri malum. 
dur. Yeni sahibi olan tacirlere doğ
ru yolu gösterecek, aksi yolu gös
terecek, aksi yola sapanlara ce:u-

- Gersi beşinci sahifede -

93J gün ve ~~ 
.. b yet umumı t 

edilmiştir. 

e: Beneşin nutku 
'ilk Çekoslavaky~ cümhurrei!.Iİ ve 

kurucusu Mazarik'in doğum yılının 
tes'ıdi münasebrtile Oksfordda Shel· 

do nion tiyattoSiu ıda bir konferans 
veren ik:nci cümhurreısi Doktor Be
neş şöyle demiştir: 

"- Eninde sonunda müzaffer 

ç kacak olan Hıtlerin c eğıl, Maza
rık'ın realizmidir. Mı:ızarik, daima 
daha iyi ve daha insani bır demok
raside sulh ve m ntık hakimıyet nin 

1 GÜNÜN MEVZUU 

teessüs edeceğine kuvvetle inaoırdı. 

Ben, Bugünkü yeni Avrupa fc.ci. 
asında Mazarıkin bu'unduğu yerde 

bu un'Ilaktayım, ve ş ına İD'Hııyorum 
ki onun felsef,.si ve siyaseti 1918 de 
olduğu gi i gene ınüz ffer çıkac~k

tır. ve bu Büyü Brit nyanıo ve iil-

kem Çekoslovakyanın z feri olacak· 
tır. 

Doktor Bentş bu nutku verme 
den evvel, Oksford üniversitesi ken-

disine fahri hukuk doktoru ünvanını 
vermiştir, 

Ayni gece de, Oksford ittiha
dın tertip ettti demokrasi ve tota· 
fiter sistemlere dair münakaşalara 
iştirak ttmiştir. • * * 

miştir. 
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Çin - japon harbi 
1 

Japonlar son bir hafta 
içinde 8678 kişi kaybetti 

Şanghay : 15 (Radyo} - Çin 
japon harbi hararetle devam et 

mektedir. Hayndin adasında ve bu 

civarda harekat olmaktadır. japon 

kuvvetleri bu hafta içinde 186 mü· 
sademe yakmağa mecbur edilmişler 
ve 8678 subay ve ntfcr zayi etmiş 
lerdir. Çinliler 3 japon tayyarl'sİ 
düşürmüş, iki ta k v~ iki vapur lah 

1 rip etıniştir 

Gene- Çin kuvvetlt-ri bir çok· 
nıetralyöz ve cephane ele geçirmiş
lerdir. 

-----

Alman 
maden 

milleti 
toplıyor 

Londra: 15 (Royter) - Göring 
Alman milletini, harpde İş~ yarıya· 
cak bütün madenl,.ri toplamağa da· 
vet etmiştir. 

Mısırda demir madeni 

Londra: 1.5 (Royt«'.r) - Yukarı 
Mısırda yeraltı araştırmalarında de
rdr madeni bulunmuştur. 

Büyük Hind kan gresi· 

Londıa : 15 (Royteı) - Büyük 
. Vaşington: 15 (Ra-lyo) - Ame· Hind y Ilı:· kongresi 1 u gün topları- 1 
tıka h ricıye nazırı Hul gazett-cıler~ 

1 

mıştır. Kongre bir ka çgün devam ede I 
beyanatında, Rus · Fin sulhu üz~ri cektir. 

tıc Yeni Rus hududunu tetkik et 
1 

Bugünkü celsede Hindistanın 
nıek gi":>i bir mesele ile mf'şğul lngiltereye merbutiycti tebarüz etti· olunmadığını söylemiştir. 1 rilmi .tir. 

filama ve böcek 
Sümüklüböcek ile filama işareti arasındaki münasebetin ne olabile

cctini tabii merak etmişsinizdir. 
Meselt-yi izah edelim: 

1 - Malum olduğu üzere Fransızlar ale'umum sümiiklüböcek yeme· ğini çok severler ... 

Bu hayvanları c;ok defa diri diri de yutarlar. Btından dolayı Avıupada bazı memleketlerde Eransızlaıı kasdeylemek için (Sümük· 
1 ij~'":_e~ İ yiyen 1 er.) de• l er. A 1 manlar için: (Bira içenltr); 1 n gilizle r İçin (Vıskıcıleı). ltalyanlar için: (Makarnacılar) dedikleri gıbi... 

. 2.-:- Harbi hazır dolay,.iyle gerek Fransızlar gmkse lngilizler bir hırleıının ısanlorını Öğrenmrk İçin büyük ııayret sarfrylemektediıler, Fıansız oıdu•unda mecburi lngiliıce dersbj lniiliz ordusunda da Fran-ıızca dersleri verilmektedir. ' 

3 - Şimdi vak'aya geçiyoruz. 

G•çen şubaton ort.laıına doğru Fransız desıroye•l<rinden müıek 
keb bir fılotilla ikinci derecede bulunan b' 'k' · b" l · ı· l' 
· d 1 ır ı ıncı ır ngı ız ımanını 

Ziyarete gi er.. ngiliz limanında bulunan · lng;liz harp gemilerinin ku · nıanda sefinesi ku111andanı Fra 1 b" · .. · ( S ~ . . . ns12 ara ır cenııle olmak uzere bu: a· i~dınıı) ışareti vermek İster ve şu cümleyi dikte eder: 
Voter escadrc cat magnıfipu,.I 
Y.ani (Filonuz mükemmeldir.) 

i Fılama z~biti Fransızcaya lımamiyle vakıf detilmiş.. Bu cümle· Y şu suretle ışaretlendirir: 
- Votre eıcargot est ma2vifpue! 

Yanni: 

- SümüklüböcrA"iniz miike ld' 
1 

F k . . . . . 
nan cscad k 1• • 1 _ mme ır. ılo elımesnun muadılı bulu· re e ınıesıy e ~um'"kl"L.. k 
iot'u kar t u ULocc isminin muadili bulu .ıan escar-ış ırır. 

k Fransız fıllotilla kumandanı h b' t 
er: oş ır za imiş. Hemen şu cevabı çc· 

- Siıe de getirdik! ... 

Sahife 3 
--~ =t 

İngiliz - halyan 
konuşması 

Londra: 15 (Royter) ·- fngiliz 
İtalyan arasında yakmda ticare~ 
müzakerelerine baş!anacaktır. 

Çekoslovak yanın 
istilasının yıldörıümü 

Londra: 15 (Royter} - Bu· 
gün Çekos'ovakyaı ın istilasının birinci 
yıl dönümü idi. Alman makamları bir 
karışıklııırı önüne geçebilmek •çin mü 

himmiktar da Gestapo ajcın•nı h11lk 
araına sokmuştur, 

Fin meselesi avam 
kamarasınd<t görüşülecek 

Londra : 15 (Royter) - Fin 
mrselesi çarşamba günü avam ka
marasında görü~ülecektir. 

Büyük devletlerin 
neş.-iyat hileleri 

Londra: 15 - Rt>uter ajanı.1· 
nın verdiği ha~erleıi itibardan dli· 
şürmeğe matuf Alman teşebl üsleri 
ne temas edt-n O .. lo Oağbladt.t ga
zetesi 26 Şubat tarihli nüshasında 
diyor ki: 

" Hckiki vakaları" Reuter'ın ko 
Cdkarı masılları "diye tavsif i'e in· 
kar ı tmekden ıb& ret olun Rus hi e
sini Alnıanlar da öğrenmiş bulunu
yorlar. Rcuter'ırı sıındallarda ~utman 
Norveçli denizcil,.re atf'ş edildiğine 
dair haberler yaydığı Alman halkı
na anlatılmıştır. Buna nıukabıl bu 
hrıberlı-rin y ıo ıı ı inli ifadelı-ıile lı·sbit 
edildiği kttn.edilmiştir. Bu tarz pro• 
paganda kendi muvaffakiyetsizliğini 
kendi İntaç eden bir usuldur. 

Reuter buııdan katiyen nıüte· 
zarrır olmamaktadır. Bilakis, Norveı 
halkı doğrulu; u kontrol edilebilen 
vakaların Reuter telgrafı olarak 
verildiğini görünce, bu, Reutere olaa 
itimatlarını sarsacak yerde arttırmak 
tadır. 

Fransız Cumhurreisinin 
Fethi Okyara yolladığı 
lejiyon donör nişanesi 

Ankara : 15 (Hususi muhabi· 
midcrı) - Fran!ız cumhurreisi ta· 
rafın!an .ıdliye vekilimiz Fethi Ok· 
yara bir lejiyon donör nişanı gön· 
derilmiştir. Fransada elçilik yapa• 
her zata bu nişanların verilmesi mu. 
taddır. Bizim elçilerimiz nişan tak· 
mamakta isclerde bunları bir hatır• 
olarak saklamaları caizdir. 

f ski Paris elçimiz Süad Dava· 
za da bu nişandan verilmişti. 

Fethi Okyar bu nazikane mua · 
meleden duyduğıJ şükranı Fransız 
hükumetine sunmuştur. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü açık 

bava hafif rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 20 ~ receyi bulmuştu. 



INCllLIZ MATBUATıNDA 

Fransa kuvvetini 
seferber ediyor 

Harbe dair 

SULH ANLAŞMASI 
ı KARELi Berzahı 

F inlandiy n 1700 kilometre tutan 
cephe Uı:erinde Uç buçuk ay da· 

yandıktan sonra nihayet Sovyetleria 
teklif ettiği sulha bayra1'.larıu yarıy~ 

kadar indirerek baş C"ldi . 

raladıkları l langö :'·arımaduı Stokhol
mun hemen kar~ı<ıında 7 ,000 n~fııslu 
bir şehirdir . Daity Teltgraph "Fransa kuv· 

vetini st:ferber ediyor" başlığı altın 
da neşrettiği bir makalede F ransıı 
kabinesinin dün kabul ettiği mühim 
kararları iyi karşılamakta ve bunlar 

' 1 "Fransız Ekonomik kudret ve sivil 
hayatının hemen hemen tam bir 
seferberliği diye tavsif dmektepir. 

Başlıca üç ıaye göz önünde tu 
tulmuştur. lstihlakin tahdidi, istih· 
selin artırılması ve döviz mubafar:ası . 
Fransa siviller için geçen harpte 
kendisinin ve bu harpte de bizim 
tatbik r.ttiğimiz vesika ıistcmini kul 
lanacaktır. Memlekette her türlü 
gıda meazulen mevcuttur, fakat ve· 
sika sisteminin istokların azafmasına 

Finler, filhakika bu sulh anlaşma• 
ıı iylc ille mUzakc: rc safhalarında keo.· 
dilerindcn istenilen şeylerden daha 
fazlasını vermeğe mecbur olmuşlar , 
fak at kaybettıkleriaden daha çok prens 

ti j kazaomı,\ardır. 
Sovyetler . ilk önce Finlerden Vii· 

puri körfezindeki adalarda .,c Biyor· 

k .: (Koivizto) ve nihayet hangö ya· 
rımadalarında a skeri Us istiyorlar. 

V c Alad adalarının da talıkim 
edilmemesini t a lep ediyorlardı . SoY· 
y etlerin arzu.n zatca Kareli berzahı -
nı alttan sarmak Ye Manerhay m !ıat· 
tını ve bu berzahı baıreketsi z bırak. · 

makh. 
Şimdi f ula olarak bu berzahı v e 

Viipuriden Lndoıa•ın garp 'f"e şimal 
sahillerine kndar olan kısımları almıf · 
!ardır. Bir aarp esnaııında buralarda · 
ki ormanlık mıntıkada karşılnşabile· 
ceklerı zorluklar ha mıntıkayı kentli 
ellerine ğeçirmek luzumun• hiseettir· 
miştir . 

Finler bnrbtcn cv•el bu mıntıka· 
yı terketııelcrdi bunun bir maoası ola· 
bilirdi. Fakat şimdi SoYyeHcrin cliDc 
geçen bir yığın harabeden ibarettir. 

l<;n bavuk elaeml'9iy eti İsvcçiıı mer 
ke~iyle Fi;,\adiy a arasında mUnakale• 
yi ye mu va5all\yı temin etmektedir. 
SoTy etlcr bu yanmndada ve ona •U 
cavir adalarda 1'skeri Usler temia et· 
mekle, Finlandiya körfezinin ilk anala · 
tarır.ı ellerine almışlnrdır. 

Son muah.:dede bu yıırımadanıa 
biraz carbine du~en Aland aJnları 
hakkında b.iç bir kayde tcsaduf edil · 

Yazan-----

Mümtaz Faik 

mt:miştir. 

1 lalbuki eYvelce So't"y etlcr 19~ 1 
de, milletler cemiyetinin kuariy le Fin· 
landiyaya ...erilen 1 ,4~G kilometre nıa· 
rabbaı tutan bu adalarda Finlerin 
tahkimat yapmamalarını talap ediyor· 

lnrdı. 
Son sulh anlaşm:ısınde belki isve· 

çin Finlandiyayı SoTyetlerlc barıştır
mak bu-ıusundaki arzusu ve carp de't" · 
lctlcriniıı yardım kıtalarını kendi ara· 
zisinden geçirmemek kararıaa bir cc· 

mile olarak Sovvetl~r bu adalarda u~ 
talep etmemişlc; fa.kat Fioleri de bir 

mani olacağı hakkındaki iddialar 
muzaffer olmuştur. Petrol ve Alkol 
hep tahdidata hbidir. M. Reynaud 
"üdce nutkunda " haricte mümkün 
oldugu kadar az para sarfı. husu. 
aundaki siyasetini mevkii icraya kcty· 
maktadır. Şimdi yalnız istihsalatın 
ve ihracatırı artırılması kalıyor. Alı· 
nan kararlar mucibince Fransız hü 
kumeti baharda buğday ekimini 
teşvik edecek, ordu mıntakasmın 

ziraatı için tedbirler alacak ve ka· 
dınların çalışmalarını tanzim ede · 
cektir. En son istatikleı e nazaran 
bugün 15 milyon kadın, eı kek ve 
çocuk tarlalarda çalışmaktadır. 

Hangö yarımada•• 
ve Aland adaları 

kay de tabi tutmamışlardır. 

ISVEÇ NO•' VEÇ 

Bu rakamlar bile kif• görülme· 
mektedir M Reynaud ayna zaman· 
da fiyatları kontrol için yeni sela· 
hiyetler verilmiştir. Bundan anlaıı· 

hyor ki fransız hükilıneti enflasyona 
mani olmak ve harıct~ franlc.ın kiy 
metini yüksek tutmak için büyük 
gayretler sarf etmektedir. 

Vatandaş 1 

Hav• Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlerlmlzln ço

l•lma•ına yardım ediniz ı 

1 ŞakaOar 1 ------Metoroloji mütehassısı 
.asta olunca 

- flararetiniz 3~ dere ceye yük 
selmiş . 

Güneşte mi, gölgede mi ? 

İtalyan f1krası 
Zavallı hasis. doktora yalvardı . 
- Ah doktor, çok ıstırap çe· 

kiy\lrum dayanamıyacağım. Ne olur 
beni öldürün. 

- Rica ed rim ef niim, ben 
mesleğimi sizden öğrenecek değilimi , 

S oyyetlerin "on anlaşma ile ııe· 

uede 8 milyon Finlandiya mar· 

kına yani 160 bio T~rk lirasına ki · 

Y alnıı bu anlaomada eski talep· 
lerde tesatlüf cdilmiy .. n fakat 

Sovyetleri lsveç'e yaldaştıran madde· 

Mersinde parti çahşması 

Konferanslara devam ediliyor 

Merain 15 (hususi muhabirimiz
den) geçen pazar glnü Cumhuriyet 
Halk Partisi Mersin kazası Cami 
Şerif ocı~ının tertip etti~i Milli Bir· 
Jile mevzuıana dair konfranılırı Zi · 

ya paıı, ilkbahar ve ytni kabvcde 
kalabalık bir dinleyici huzurunda O 
cak azalarından Şeref renç, muaar
rem Yetim ve Veysel Ari kol taraf· 
larıodaa verilmişti . Biiyük bir alaka 

ile dinlenen bu konferanslar tekrar 
Halkevi, parti binıaı , kahvelerle 
sinemalarda bılkımııın toplubulun 
duğu ıamar.larda verilmesi karar· 
laştırılmıı 

Sayın halkımızı tenvir ve bilgi 
seviyelerini artırmak yolunda yapılan 

bu konfcranılardın dolıyı parti re
iıi Bay rıza Bozkut ve meıai ar· 
kıdaılarını takdir ve tebrik ederiz. 

DUVDUKLARIMIZ 

------------------------------------------------------
Alma oyada çoğalan para 
Birleşik Amerika devletleri Beı lin ticaret ataşesinin H V. kartenhorn 

adlı bir Amedkalı tarafında n geçenlerde ;Jhila:Jelp lıia'Ja ra .:fyo ile ya· 
pılan bir konuşma esnuında zikredilen raporuna göre Almanya harbin 

başındanberi kağıd parasını üçde bir nisbetinde ço~altm ış ve eylül ayın 
danberi de üç buçuk milyar mark kıym etinde kagı l para bastı rıp teı:la· 
vüle çıkarmıştır. • 

Ayni resmi rapora g<ire, h ılkın tedavlilde bulunan paraya rağmen a · 
l ım nisbeti dokuz ınıly u markın tedavülde bu'un foğu ağostos ayına 
nisbetle azalmıştır. Kartenborn, bu milcyas üzerinden para b •smanın bir 
arızaya sebebiyet vermeksizin ne kadar devam edebileceğini merak ~ t· 

mekte olduğun ilave etmiştir. 
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ALMANYA 
YAPILAN USrü'NoE ı 

UÇUŞLAR 
Alman 
bir endişe 

makamları bUyük 
hissediyorlar 

lrıg'iliz havas kuvvetlerine mensup 
keşif tayyareleri tarafından Almanya 
Ü7.erinde yapılan her keşif uçuşu ni
hayetinde, bu ingili: muvaffakiyctinin 
vuıaatı ve Alman makamlarına arz 
Cltiki cnjişe hakkmda yeni deliller 
elde edilmektedir. 

lngiliı matbuatında bu son ıa· 
mantarda neşredilen beyanat ve laar
tala a nazaran, şimdiye kadar lngiliz 
tayyareleri tar•fından Almanya üzerin
de takrıben 56 uçuş yapılmış ve ge· 
Çen hafta 7.arfında BerJin, Brcsla v, 
Viyana, Pra~ tehirleri ile Baltık li· 
manian üz.erınde uçulmuştur, 

Londra ile Bcrlin arasındaki me
safe 631} mil ve Fransız hududunun 
en yakın :noktasından Bercslava 420 
~ildir Düşman toprakları üıerinde 
ıcra edilen bu uzun: uçuşlar, Alman 
tayyare faaliyetilc şayanı dikkat bir 
teıat teşkil etmektedir. Birkaç Alman 
tayyaresi lngiltere sahillerine kadar 
relebildiysc de hiçbiri birkaç milden 
'•ılı içeri riromcmişlir. 
1 Alman hüL:Ometi bu 1n2'iliz uçuş
•rınını Alman J,alkından saklamaya ~ı· 

'tdı ise de muuffak olamadı. Al
llllın dafi tayyare toplarının ateı •ç· 
n:ıarrııı olınısı, Al•ın hükumetinin bu 
•rzuıu ile iz.ah edilmektedir. Tıyya. 
r~ uçuıları bir dereccyı kadar halk tın 
fiılcnebilirsc de, atılın beyanname ler· · 1 1 

rıı eınete imkln olmıdıtı bu be
r•nnarneıeri lopla1anların •tır ccıa. 
ı''• ~•rpttırılacatıDı bildiren karar
•ruı iltaından ••lııılmaktadır. 

olarak izah eden teskin edici bir •ı 
kale çıkmııtır. 

Londra: selihiyatdar mahfillerine 
yapılan tahminlere rörc, son zaman
k! donlar. Almanyanın demir cevlac
ri ithalatını ciddi ıurctde mütessir 
etmiştir, 

Baltık denİ7:inin donanmasından 
maada, fsveç demir cevherinin Şimali 
lsvcçten bu cevherin en fazlıt ist;hlilc 
edildi2'i Ruhr hıvY.asınıt klldar nakli
ne bir takırn manialar zultur etmiştir, 
Almaoyııın mutad idhal limanlan 

Rotterdaın veya Emdcn' ~ir. Lakin 
Kca ocbri seyrü sefer için tehlike arz 
etıigi ribi, Emden limanı da bir 

müddet kapalı kalmııdır. 1918 &ene· 
sinde Alman lııaanlırına çıkarılan .te-
mir cevherinin yüzde onikiıi Brcmcn
dc yüzde ondördii. de Hamburflta 
tahliye edilınittir. Bu limanlarda ise 
donmui cevherin icabettirdi~i leçhi· 

zat mevcut de~ildir. Her halde, Al 
manyada istihsal efiilen ve mutat 
olarak kanallar vasıtasilc nakledilip 
vagonlarda donıııa~a maruz il.alan 
cevherin teçhiıah felce utramıttır. 
Ruhr havzasına en yakın bulaaan 
maden ocakl:ırı Siczcrland ile Labn 

Dill or.aklarıdır; halbuki bu ocak
lar: Bir ay zarfında ihtiyaç görülen 

1,3Qo,OOO ill ı '400,000 tonluk: istihsale 

., .... ,. A ••nd, r l .. il 'V olkischcr Bcobııchter fU!Cte. •le • . f'\Ca~ı t.ı '-' i ••nıa 24 ~ b V 
1 ~ d· .. 1.._ '"'Pol"o.. vu at tarihli iyana nusha· k . 

"" •11 ı .. •uıd t· k ettiti dökme demirin yüzde ıc senı lt. a'"'"'" ,.. ettaaeı,· .... ' ".lı • •pi lıir Alman çiftini temsil b ı 
.. _ ~ı, Ode• • ile ilkak ettiti bütün yerle<de da i Ctbı liıtl I '~İlli ..... Ye •İr sabab uyandıkları vakit 

•r' ~ ... , •ra- 1 t•rl• ••1• b.hçelerinde beyanname· olmak üzere bütün Almanyada iatik· 
' ~·~il •ıt-.;ı,, ~lı; tO.. er bulan " Bay ve Bay•n Fichere" .. ı edile• dök,.e demirin yüzde alt 

mukab'I •ncak ayda 2So.ooo toa cev
her temin edebilmektedir. Sadece A· 
vusturyayı ilhak etmiıken Alman1a 
ile Avusturyanın müıtereken iıtiasal 

nl ~ıt,, · ,a e il 

• BUGÜNKÜPRO.GRAM ~~ · 

Cu•arleıi l 6 - 3 - 1940 
l 1.3G Program, ve Memleket SaatAyan 
13.35 AJANS ve Meteoroloji Ha

berleri 
13.50Müzik 

14 30 Müzik : Riyascticümhur Ban· 
dosu (Şef : Ihsan Künçer) 

15. I 5 Müzık Karııık Müzik (Pi.) 
15.30 

J 8.00 Program ve Mc•leket Saat. 
Ayarı 

18 05 Müzik: Radyo Caz Orlı:eıtruı 
18.40 Konuşma : (Yurt Bilıiıi Ye 

~evgisı) 

18 55 Serbest Saat 

19.10 Memleket saat ayarı, Ai•• ve 
meteoroloji haberleri 

19.30 Müzik 

19.5 S Müıilıc : Okuf't• Miıeyyea 
Sen ar 

20.10 K•nuşmi (Güaün Meı'eleleri) 

20.25 Müzik : Çoba• havalan (Ka-
val ve Batlama ile) . 
Sadi Yaver Ataman ve Basn 
Üfler 

20.40 MÜZiK: Fasıl Heyeti 

21. 15 Müzik : Ertutrul Soyaal ta
r afındH Akordeon Solo'lan 

21,30 Müzik : Küçük Orkeara (Ş.f 
Necip Aşkm) 

22.lSMemleket Saat ayarı AJANS . 
Haberleri; Ziraat, Übam Tal. 
vilit Kambiyo-Nukut Bor•& 

22:iO Ko11uıma (Ecnebi Dillerde
y al•ız Kısa Dalga Poatuiyle) 

22.30 Muıilc: C11bant (Pi. 

(Saat 23.00 - e kıdar Yal
nız uzun dalıa poıtaaiyle) 

1 

Y• ve ltL· ~•t., .. •d bu heyanna•elerın bulundyk1111 Jer- mıt sekiıinin Ren nuntıkaaından, Vea. 
1 

•nlaııııay, lilti~ı.,, o 1 • dokHn kilooıetre ötedan tefaly•dan reldit; dlifünOl6rae, vazi • 
.,, ba~.... •tıı,.,, olduklınnı rirazı bir kıtiyet yet hakikten ciddıyet arzetmektedir. 
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1•tilt ••y l•h ' na mensup •m ik ve >raıi•in iadesine karar vermiştir. ı e d <'reye k 
h Ufurılq, h ıs er ,., 

ltıcn t . §lur, Fını d 
1 uuıu0 A b n ada Fınler tarafındın elde d'I 

n •t.ıt •rupa li otola,, Fransıt ve 1 T "t h • 1 •n Sovyet Tank ve toplarından Ordlı <'tryc hır De,_· lngiltcrc ve Fran ayangı ızt_ ~ul e_ a~sısları tarafından tetkik edilmek ÜZP.re 
• ... , t go uru nıu tur Bu t k - . 

lr o r etkıkfcr Sav ti • " . an ve toplar uzeı ınde yapılan •' t,. bl • Ye erın " dhln,.nı daha d • 
1, 

1 
, • • uka altına :• dann <•kaomıştı·. Fınlandada • >ıya e mudafaa f•krile hazırladıkları 

t pi, Yar k LNtun Avı up, h •dılnıek tcd.,. sura lle mu valf ak olamamaları bunun! a t u > "l aı>olyon Bo 1 
tl'lı ıarn s • ıı ı •hı cı . •n fuııu ovyct Ru,Yanıu Al 

••hıfc-de ) 1 to u •s ın tlad1ır. 1 bıld · .1 monyaya D. uchland sisteminde dört cep kurov

0

• ., ırı ıyor. 

Alınanyadan Sovyetıerden 
ispanyadan •• 

Alrnanyada neşredilen son 2'Ünlük emirlerde b' .. 
"Her tavuk 140 u n ırı . 

_ k- . Y murta yumurtlımalıdır· Karışık nesilden 2'elrne bu-run u iri olmıyan tavuklar bu kad . • • 
rtnJ,z ve 1 

· ,·
1 t ki t' t' . . ar Yumurta YUmurıhyamaı. Onlan oldu-• avu ar ye ış ırınız. 

• • • • fatura mecburıyetı ıçın 
bir kararname çıkıyor 

( .i1'.iaci salaifedca artan ) 

sını verrneği temin edecektir. • 
Milli korunma kanununun 32 ın· 

ci maddesi ihtikar fiillerini tarif et· 

rnclc suretilc mevzuatımızda mevcut 
bir boşluğu doldurmuştur, Muhik 
ticari sebeplere istinat et•iycn fiyat 

yükselrnelcri artık kanunca ihtikar 
teşkil etmekte ve ceza tehdidi altın 
da bulunmaktadır. icabında bu mad 
de hükmüne muracaat edilecektir, 

Bu ve daha buna benzer mev· 

zuat üzerinde Başveka lete teklif/er 
yapılnııştır. Pcydcrp _y çıkacak olan 
kararlara göre hareket edeceğiz. 

Bu fevkalade ahval karşısında 
ithalat ve i h r~cnt malları üzerinde 
şimdilik mevcut tdtiş ve murakabe· 
yi kafı görmekteyiz .. 
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Harbe son verilecegine 
iman edenler bu fikirden 

vazgeçmeli 
Londr~ : 15 - Melborne 

şeı.rinde irad ettiği bır nutkuta, A
vusturalya Başvekili. harbe nihayet 
vermek için dahiyane bir formüi bu 
lu!'lacağma iman edenlerin bu ümid 
den vazreçmelerini açıkça söylemiş
tir . 

Dünyanın dığcr kısmında da aynı 
günde för nutuk söyleyen Kanada 
Ba~vekili , drniz aşırısına ikinçi bir 
(ırkının gönderilmesine karar veril
ditini bildirmiştir. 

Mamafıh bu haleti t uhiye ve 
başarılan için beslenen takdir hissi 
Nefı,i İngilteredeki muazzam ve 
gittikçe surat kesbedrn harp faali
yetini perdelememelidir. Mr Eden 
ile Yüzbaşı Balfourun müşahede 
ve arzettikleri veçhile imparatorlu· 
ğun her tarafında miiştertk gaye 
t.ığrunda elden gelen esirgenmemek 
de ve bu gayretler her tarafta bü· 
yük bir vusat iktisap etmektedir. 

Tarihin tekerrürü 
( Beşinci sahifeden artan ) 

da ılin etmiştir : 
- Bonapart başka, Fransız mil

leti başkadır. Avrupada devamlı bir 
sulh ve emniyetin tesis edilebilmesi 
için Bonapartın mağlup edilmesi r). 

zcmdir. Yoksa Fransız milleti ile 
kavgamız yoktur. 

l arih ) üz şu kadar sene sonra 
bugün yine ~ekerıür rtn iş, lngiltc
unin karşısına bu stf er de Almanya 
çıkmıştır. fngiltere bugün de tekrar 
ediyor: 

- Alman milleti ile ka\ gamız 
yoktur. A\ıupada sulh ve t"mniye
tin tesisi için bugünkü Almanyanın 
başında bulunanların mağlub edil· 
mesi lazımdir. 'J a ki hayat yaşama· 
ğa değer bir ~ev o1sun. 

*** 

Milyonluk servetin gizli 
bulunduğu kiralık şato 

( Üçüncü sabifedc1t art&n ) 

tıllda saklı bulunuyordu. Servete ka 
vuş.,ak için c'uvarm dinamit ile uçu· 
ıulmısı lizımcır .. Hırsızlar lu teali· 
keli a•eliye ile hayatlarına kıymak 
tehlakeıini göze alamıdıklarındın 

her şeyi öylece bırakıp kaçmışlar

dır. 
Bu şato ıckiı ıencdenberi boş· 

tur. Hninrnio saklı oldutu yer bir 
dereceye kadar malum olmasını 

rağmen duvar hrnüz eski ştklini 
111uhaf aza etmektedir. 

• Buıün bu şato .. un haftahk kira· 
~ı yalnız 20 iiradır. 

Acaba çok müşteriıi çıkacak 

• Jftı ? 
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- Ma. parlağı -50 '.-00~--
-Ma:-Temizi 47 ı_o_o __ 
Koza parlağı 1 __ 
-Kapı malı - 00 -ı=-__ 
Klevland 54 __ 
Klevlant çı. 4 -ı-

- ---Yapağı 

__::li~e~ya~1---~~~\---
.....::S~iv~a~h~~---:-:~--........ -------

çıcır 1 

Yerli yemlik,_O_o ___ , ___ _ 

toh m 
HUtlUBAT 

Buğday_ K~ ı- \ 
-,, yerli _Q_O _ ----

-Arpa ·~--- ----• 
Fasulya 1 
Yulaf--ı-_00 ____ 

1 
___ _ 

Delice l_0 ____ 
1 
___ _ 

1 

K~ş_y~I 1 

~s~u~sa~m:.;._~...;...'-o-o __ .~--------
Liverpol Telgrafları 

Hi I 3 1 1940 
Pene SanıLnı 

1-{- 00 
00 

o 00 

Hazır 

Vadeli 1. 

o 00 
oo \oo 

Vadeli Ill 
Hind hazır 

N~vyork 

o ve Para Kambiy 
iş Bankasın dan almmışttr. 

Ur~ı 

Rayişmark 
) Frank (Fransız 

Sterlin ( ingiliZ) 
Dolar ( Amerik 
Frank (İsviçre) 

a)-

ı-
2 

-5-

130 
00 

1 erziler Esnaf 
Cemiyetinden 

-
97 

21 
19 
00 

Heyeti idaremizin müddeti hi· 
•am bulduğundan nizamnamemizin 
ahkamı mucibince yeni bir idare he 
yeti seçimi icra edilecektir. 

20·3·940 saat 14 de Ticaret O 
dasına bilumum esnafımızın teşrifini 
rica ederiz. 11597 

Sabık idare Heyeti 
Azasından 

Adana askeri satınalma 
komisyonundan : 

Er11t yataklı~ı için Isparta lstas 
yonunda ~eslim şartiyle komisyonda 
mevcut mühürlü nümuneıi veçhile 
15000 kilo Avarya pamuğu pa-
zarlıkla alınacaktır. Muhammen be
deli 4000 lira olup muvakkat te
minatı 300 liradır. Pazarlığı 21-3-
940 perşembe günü saat onda Ada 
na askeri satınalma komisyonunda 

yapılacaktır. 
isteklilerin şaı tname ve nümune 

sini her ıün görebilirler· 
11600 

Seyhan Kızılay Balosu 
Bugün akşam Ordu Eevi salonunda verilecektir. 

Davetiyeler Kızılay Merkezinden de alınabilir. 11591 

OKYANUS ADALARININ 
Bu Diyarların Bakir Kızları .. 

Aşkları .•. 

Mevsimin En 

Türkçe Sözlü ve 

Em-ıalsiz Tabiat, Gen~lik 

Ayrıca Alsarııyd:ı llüvcten 

Zeynebim 
Son:; uz 1 tek U7crine 

Turkçt: Sözlu ve Şarkılı 

Buyuk Şark Filmi 

Trlefoa Al saray ~1 ~ 

Pek Yakında: f1 

( Paul Muni'nin) Unutulrna19 

r Ben Bir Prang~1~ 
aça~ 

T 0 R K Ç E S Ô Z ı~ 
-------------------------~ 

Zayi Yol Vergisi 
makbuzu 

939 stnesine aid 401501 numa· 
rah 3 liralık yol vergisi makbuzunu 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilin ede· 
rım. 11595 

Adana Akkap ma-
hallesinden Şaban ot
lu Salih Öner 

Bürücek köyü ihtiyar 
heyetinden 

Köyümüze ait olup bürücelrte 
Çarşıda ve Çağşık mevkiinde bu 
lunan dükkanlar ile kahve ve hanın 
bu önümüzdtki yayla mevsimi için 
artırmA suretiyle kiraya verileceğin
den isteklilerin ihale günü olan 28 
Mart Perşenbe günü saat 2 de Hü
kumet yanında Avukat Halil Dura· 

ı Jın y< zıhanesine gelmeleri ilan olu· 
nur. 11580 13 16 

1 



Türbözü Sahife 7 

R s • 
1 

• 
1 NEM A 

Gece 
1 suvare tam 

~ . 8,30 Bu akşam 
~ 1ki Büyük 

gece suvare tam 

8,30 
birden f'ilinıin 

mevzuu: Büyük Muharrir ( Olive 
Ve 

llleşhur Rejisör: 
Baş 

Rot de • . 
Stanvyck -

Samuel Goldvin, 

Sinemanın 

John Boles 

Prauiy) in 

tarafından 

i k i i d e al 

tarafından 

Eserinden alınmış 

filme çevrilmiş 

artisti 

yaratılan 

1 
EBEDiVYEN SENiNiM 

Stella o a ı 1 a s 
heyecanlı sahnelerle 

tavsiye eyleriz. 
Annelerin - Kadn~ların ve genç Y ııların 

• 
[ Barimur ] un 

( arnus Diişma_ nları ) 'J B u .. 
lf'' g u n g ü n d ü z 

Jhon en heyecanlı filmi 

1 

m a t i n a da 

TOSUN 
1 elef on 

PAŞA 

ilan 
Belediye Riyasetinden: 

k Belediyede münhal zabıta memurları . . .. b k 
ca tır. ıçın musa a a imtihanı açıla -

lrntihan Mortın 20 inci Çarşa b ~ .. 
de Yapılacaktır. '0 a gunu saat onda Belediye dairesin -

lmtih · · k 
1. . . na ıştıra deceklerin ort k 
ığını yapmış v b 1 d. a me tep rnezunıJ olması ve asker-y 1 e e e ıye memurları · . . . . aıı ı ş rtları h · b 1 nızamrıamesının 2 ıncı maddesinde 

G aız u unması şarttır 
~r"k ı · evvf' ce müracaat et · I 

c at edt'c kleri · .h ~ .. mış 0 anların ve gerekse yenijen müra-zı i ı '" n ı ntı arı gunune k d k 
1 ş rı ıvıüdü lüıı.u- 1 . a ar evra ı müsbitelerini bele.:liye ya· unnı l ~ ne verme erı v . "h 

rı i an o'unur. e ımtı an saatinde heledıyede hazır bu-

11596 1 f'l-17 

s o n defa 

250 

İlan 
Adana askeri satın alma 
komisyonundan: 

340 ton buğday ciheti askeri. 
yeden verilmek üzere pazarlıkla un 
yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 

1870 lira muvakkat teminatı 140 
lira 25 kuruştur. 

Pazarlığı ~013/940 Çarşanba 
günü saat onda Adana askeri satın 
olma ko nisyonunda yapılacaktır. 

lsti~<'i '"r Ş-ırtnameyi her gün 
komis}'onumııda görebilir. 11601 



Salaife a 

Beklenmekte 
1940 

olan 
Model 

ark o 
Radyolarının geldiğini bildiririz 

Abidin Paşa caddesinde : 

·iM. Tahsin Bosna Biraderler 

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

Türksözü 

Sıhhi Dink_~ 
Mart iptidasından itibaren ııyri sıhhi olan dink\erMe'~ 
.tırılacaktır. Mubrem olan bu ihtiyacı düşünerek ( du":#! 
ki makarna atelyesi dahilinde) sıhhi bir dink k0'~;.,ll· 
kada bir külek bulgurun kepeiini •ük'°mmelerı 
eler, savurur setiyi un çıkarmadan ayırır. t 

K ··ı k. 20 "" u e 1 J-'l 
ı 14" 

GAZETECiLiK- MA 113~ . . . ,_ 

··ıll . 1·· J<SO Getirilen yeni makınelerle ur 
1 
şı1 

cılıkta sôn teknikle Ç~ 1 

Türksözü il 
matbaası Elektrik fiyatları artıyor 1 

F a k a t Siz Bir 

• r ı 
Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

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

vizitler, haritalar , pliinlar, mak
buzlar , her boyria defterler, 

1 
1 

i f 
1 

ı Ampulu almakta ayni ziyayı % 30 , 

ı 
ucuza maledersiniz 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve ncf a.setle tab 
edilir . 

Muharrem Hilmi Rem o Abidin paşa caddesi 

1 . 11521 

1 

Adana Erkek Lisesi müdürliiğ~nden: 

Bedeli Keşif 
Lira 

8000 

~'•7,5 teminatı 
muvakkate 

Lira 

600 

Cinsi 

iki pavyon çatısının 
tamiri 

ihale günü 

29 Mart 
1940 
Cuma 

Okulumuzun pavyonlarmdan ikisinin çatılarının tamirleri keşif bedeli 
8000 lira olarak Nafia Müdüriyetince tespit edilmiştir. 29 Mart Cuma 

günü saat 15 de Maarif Müdüriyetinde toplanacak komisyon tarafından 
açık eksiltmeye konularak Vilayetten musaddak chliyctnameyi haiz olan 
talibine ihale edilecektir. 

Tamirat için fazla tafsilat almak istr.yenlerin Okul Müdüriyetine mü· 
racaatlan bildirilir. 

13 - 16 - 20 ·-25 11576 

or. Muzaffer a...o~ 
iç hastalıkları rnüte~~ 

,,ı 

H 
.. h . d b's ergun muayene anesın e 

başlamıştır . 

Mürettip alacağız 1 
Matbaamızın gazete kısmında 

çılışmak üzert: bir mürettibe ihti
yaç vardır . ldarchanemize mü 

• ; •••• -a ... 


