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Vels'in Romada 
ikinci teması 

.-------(ı 

Razveltln mUmea•ih 
kra1

, Musollnl, P•P• 
ve Clyano ile tekr .. • 
glrUtUyor 

• 
Londra : 16 (Royter) - Verilen 

hl aberler, Alman siyasi mahafilinin 
sveç • Norveç • Fınlandiya arasın

daki tedafüi paktına Almanyanın as
la cephe almıyncag-ı }Olundadır. 

( Geri i llçUrıcu <>ahif ede ) onı ---------
h ~nya Kralı demir 

i i 
j Lond;·:ı : JG (Roster) - Da. ! 
! lndye pl"'k ,\ nkındn Frıın<>ız kn· ! 
! bincsinde l>nzı fodilnt sapacak- ! 
1 tır . Dnladye hnrici,·c ne2nretini f 
i başka bir z::ıta vcr;cck uhdesİn· i 
i de yalınız bıışvckiilet ve milli i 
j nıudafna nıızırlığını birnkııcoklır ! 
! Dalcdye nltı kişiden mUrekkcp ! 
! pek kun•ctlı bir harp kııbincsi ! 

Roma : 16 (Stcfa i) - Ame 
rika reisicumhuru Bay Ruzveltio 
mümessili Bay Vels tekrar Romaya 
gelmiş bulunmaktadır. Bay Velı 
ltalya kralı Vıktor Emanuef, Muao· 
lini, ve Kont Cıyano ile tekrar rö 
rüşmelerde bulunmaktadır. 

a ızlarla barıştı taresko 
1 

söyliyecek ~ ! 

--- -
kral karoı 

f kuracaktır. 1 
1 • 

1 f 

Bay Vcls puartesi günündeıı 
sonra N.1poli Jen h 1reket ederek 
Nevyorka gidec~ktir. 

Lordra : 16 (Royl~r) - Vels 
kral Emanuel ile 45 dakikalık bir 
mülakatı müteakip kont Ciyano ile 
görüşmüştür. MusoJini ilede bu re· 
ce bir mülakat yıpılacaktır. 

Fin diyet meclisi de 
anlaşmayı kabul etti 

Başvekil, anlaşma zarureti 
hakkındaki sebebleri anlattı 

K-- -d. - . S Londra : ın (Royter) - Fin Jj. 
oor ınasyo n heyetı ay• ı L 1" • b u h •et Uffi\lmİ\•c ha• 

.re~ ruec ı<>ı ııg rı C.) • danıın reisliğinde toplandı lôr.de ~ ...... d .. Meclô. So•ydlerle 
0

• 

Ankara : 16 (Hususi Muhabiri- j ııın sulh mu:ıhcdeo;İni H nuıhalıf rey~ 
mizdcn)- Koordinasyon Heyeti Baş . knrşı H5 rC'ylc hbd ve tasdii< ctmış· Vekılımız Dr. Saydamın rcıslığınde tir. 
toplanmış, mjhtclıf işler üzc~ind!! 
mtizeıkerede bJlunarak Kararlar alın. 

ıHALKEVU GENÇLERiN SEY AHATIJI DlkB<atıer 
Mutenkibl'n başvekil ltiti bey:ı· 

n:ı(l:ı. bulunıırıık, muhasamatın başlan• 

( Grrisi üçüncü sahifede ) 

! A4ifalt caddedeki 
çamaşırlar 

Asfalt cadde Uıerinde sık ın!.: çek 
çirkin bir mnnzarayıı şahit olmakta· 
\'ız, Bu cadde Uzeri:\dek.i bazı evler· 
de Çunıaşırlıır ballı:oalııruı traçalaa·ııı 
Uzerine serilerek kurutuluyor. Bir • · 
ilenin nş:ıgı yukarı mahrurai.vetini teş · 
J..il eden iı;- çamaşırları, me!!cli don, 
gömlek, kombinezon gibi şeyler saat· 
larca şehrin c.-n işlek .) erinde teşhir , 
ediliyor. Övle zannediyoruzlli, hu 
evlt'rİn ht'psi~in de ıırk3~ınıla bahçesi 
varıi kurııtacnk veri vardır 
~ Bu.,u dnh n ~ncc bir il ere dah:ı , 
,\':tz.nuştık . F:ık:ıt ayni çirkin maııza· 
rnnın devanı etmekte olduguııu ıörtı 
.'·o,.uı. Asfalt İdııssonu Şt'hrc b:ılıyaıı 

• \•e Ş• hir h:ılkının ton çok clolaşdığı, 
j gt'Zdigi hir cr11fdrdir. 1 lnriçt~n Adil· 

1 
nayn ilk g,•lrı:ddt•rc v~ \H•hir halkına 
lıirdenbirc iç tı raf ımızı göstenrck 

ı kötu bir huku. nrmelcrine scheb 
ollll&sak i~i olqr: 



..... 

Sah f,. 

POLiTiK BAHiSLER 

Ankara - Sofva 
• 
ıyı 

ır 
komşuluğu 
opraklarımızn inen bir 
Uulgar tay 1 aresİ) le ıkı 
p•1otur un İöde edil 111esi 

Bulgaristanda m e m n u n i y e t 1 e 
kar şııa nmıştır. 

Bulgar gazeteleri, l u mündsebet 
le iyı komşu ukdan ve do<;tluktan 
bahseden k hararetli neşriyatta bu· 
lunu)orlar Sof yada çıkan Utro gıi· 
ıetesi di)or k: 

.. Türk hükumet ricalı tarcıfın~an 

Bu1gar tayy· resiyle ıki pi'otu · 
nun Bulgaristana iade edilme i ka· 
rarı, Sef yada büyük memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

BtJ ıesHe, Türk hüku neti, Bu'· 
garistana dostluk ve iyı ko n~uluk 
münaseratı jdamesi .ıakkındaki be· 
yanatım fıılende ishat etmiş o1U) or. 

Tayyare ıl pilotların serbes bı

rakılmaları, Tu kıye ile Bulgaıista· 

nın ihtilaflara sebebiyet verecek bü 
hin vesileleri b rtaraf ederek sulbü 
mu haf aza ermek hu usıındakı kat'i 
iradeleri olduğunadrı b",rer delıldir. 

Ayni arzu ile Bu'.;arı:;tanda ge
çenler de yolunu şaşıraı ak Bulgar 
arazi~ine gıren iki Türk a kerıni 
serbes bırakın ıştı Bu müşte rf'k i} i 
komşuluk tezahüratında, fiırk Bul
gar hudu fonda ·ı ürkıye ile Bulg.1 
ristan münasebatına halel get r cek 
her türlü ha ::liselerin önü alınmak 
istcndığini gö•üyoruz Bu gıbi j st 
leıden, Balk n sulhı.i çok kazanı 

yor" 
Mir gıızetesı de Hüsnu ırade ol

duktan sonra,, başlıklı ıııak-tlesiıde 
şöyle diyoı: "Romanya ve Turkiye 
iİe olan hu ~udlarımız:ia ttknic< a
cemilık ve dikkatsizlik yüzüıden ıki 
hadisı:: oldu Her ıki ha :iise de, dos
tane bir surette halledildı. 

Gı:ı ısı altın ı 

Üccarlarda Bankaya 
pamuk satmak istiyor 

Membuslarım1zında iştirakiyle Çiftçi 
Birliğinde bir tcplantı yapıldı 

Çıftçiler Birliğı idare h"} 'eti a
zası mebuslarımızm, TicarPt OJası 
Umumi katibinin ve daha bir kısım 
zevatın işt:rak"yie ehemmiyetli bir 
toplantı yaparak pamuk mes'elesi 

üzerinde uzun ve etraflı göriişmeler 
yapmışlardır. Pamuk ihracaatç.lariy 
le pamuk stok arı tesbıt edilmiş ve 
meiJuslarımııın hükumet nezdinde 
T t:şebbüslerde bu1unm 1ları rıc~ 

edıl .. rek vaJ alınmıştır. Malum oldu 
ğu üzere epey zamandan~eri şehri· 
miz Zınıat Bank:ısı yalınız mü .. tahsıl· I 
den olmık üzere külliyetli mıkdarda 

pamuk müba) aa etmektedır. Diğer 
f amuk tücc::ırlnrı "e komİ3yoncular 
da bankaya pamuk satmak ic:tedik· 
leıi ha de arzu'arının is'afı cıhetine 
gidilemem ktedır. bu cıhetlerin hal-
li ve zar r gören sınıfın vikayesi hu· 
su~un-:fa mebuslarımız Ankarada te· 
maslar yapacaklardır. 

Erkek lisesi kooperatif 
piyangosu teh;r edildi 

Erkek lisesi koop•ratıfı tarafın
dan tertibcdilen zengin ikramiyeli 
eşya piyangosunun keşidesı bazı se· 
beblerl 6 Nisan~ bırakılmıştır. 

Bugünkü Tören 
-·-
dershaneleri 

mezunlarının diplomaları 

Halkevi111izin halk dershaneleri 
okuııa yazm:t !{ursu hummalı çalış· 

onlarının neticesini yarın 115 kişıye 
diplo"Da vermekle kısmen almış bu-

lunacaktır. Halkevi s1loound.ı bugün 
saat 15 de 8 ) Erkek ve 35 Bayana 

diplomaları merasimle verilecek ve 
bu suretle 115 vatandaşımız da İr
fan ordusuna karışmış bulunacak
tır. 

Vedad Güçlü 
Avrupadan döndü 

Bir müddettenberi gözlerinin te
davisi içrn P Misde bulunmakta olan 

değerli arkadaşımız Ve-!a .i Gjçlii 
şehrimize dönmüştür. f ki ay .ka.:iar 

AvrupaJa kalan arlcadaşım ız harp 
hayatı yaşıyan avru 11aya ait i.ıtiba· 

!arını gazetemizde neşre başlıyac ık 
tır. Kendisine geçmiş olsun deıiz. 

1. oer/I 
Halkev lı; ~ 
s~ 

r~rtd 
Gençler 

1 
id 

KonyaY3 g J 
.. (jtlf' 

C H p8 rtısı MI 
. . 1d11J-

ği geçen sene 0 
. ~" 

de Temsil şübelerısef 
kevleri arasında k•tıı 
etmiştir. Tiyatr~ar• 
sek görülen Arı ... 1111 

sir , Bursa Errı 1110p -4 
5110 reson, lzmir. 1 ıP' 

kevleri arasında y 
seyahatlarda her t 

yerlerde iki pi)'e
5 ıe 

B - sebel 
ı.ı muna ıer• 

·ı -b . genç 
sı şu esı k 1~ 
Konya) a gidere e ıG 

B tur11 
ceklerdir. u tıJ\fl 

h · eP~r 
ir tıyatrosu r ıC' •" 
N dim förün .~ ~ 
İb'lirrefı'< A1~-of 

yazdığı Hımnıetıfl ,o 
Pıyeslerin baştıc• •" 

1• le•O 
~.in dexer ı e 1'

11
,çe' 

Uner, Müfide •"' 
nak, Hamdi p~:,d, 
han, Ahmet .. e"~ 

·ı . . Mı.ı" ~ • verı mıştır. • "oÇ 
Altunay S~yf•.ıi" 
tardır. Halke"

1 ~ 
karlıklarla çal~:.~ 
karları bir hı: Y.ı,~ 
rına baştıyac~-\~e 
Yarın ı 

Halk•r11' 
de 

Evvelce ,r 
Halkevinde Yc;e 

.. t·rile nema gos.. b 1 ·de 
be günle!• ı11' r 

Kırmızı - Siyah 
Maarif Vekfı.letinir. tercüme ttti· 

tirecegi eserler arasında Stendhalin 
Kırmızi ve siyah - Le Rouge et le 
Noir isimli eserı de vardır. 

Bu kitap 1830 yılında 1831 ta
rihile intişar etmiş olan bir roman
dır. 

Ct,..noble de 15 kanunu vvel 
\827 de i-:fama mahkum edılen 
Bert,het isimli bir rahıp mekte i la· 
lebesı mevzuu müellıfe ilham etmiş· 
tir. Michoud ve bilahare Gordon 
namında ıki zatın nezdinde müreb 
bi olarak çalışan l u Berthet, ismi 

geçen adamlardan bırırıcisinin karısı 
ikincisinin kızı taratınd n baştan çı 
karıldığını iddia edıyordu. 

intikam almak için ınaJam Mic
houdyu tabancayla kılise de yaraJıJ 

1 

dı. 
Du lıakıki vnkaya Stendhal kı-

ı- GÜNÜN M~u_u __ _ 

sımlar ve hususui harıtalar da ilave 
etti. Romannııı kahramanı Julien So· 
ed't ıomatik edebiyatın en kuvvet· 
li şahsiyetlerinden bıri haline getir· 
di. 

Mağrur ve coşkun lıir halk ÇO· 

euğu olan bu sima, birinci Napole 

on zamanında aske:i zaferler kazan 
nııştır . Fakat bilahare Jullien ihti 
!arını papazlık meslekinde teskin 
etmek istemiştır, 

iki yüzlükle itham olunur, Deru· 
ni mücadeleler içındedir. 

T cılebesinin annesi 111acJam Rena • 
J'e kendisıni sevdirtir. Bir müddet 
sonra papaz marki de La Mölc:'un 
kızı mağrur Mathılde'ıde, karakte
rinin }ükseklığiyle teshir eder. 

Tam evleneceklerı sında ma 
dam de Renel'den bir mektup gelir 
ve izdivaca mani olur. 

intikam arzusu ) üzünden bütün 
hesapları unuttuğu için julein ilk 
r •. etresi üzerine ateş eJer. 

Kadın yaralanırsada iyileşir. A 
şığını hapıste ziyaret eder. Giyo 
tinle kafası kesilmeden evvel papa· 
zm zindanda geçirdıği bir kaç ay 
ömrünün en mesud zamanıdır. 

Stcndhal bu eserinde istisnai bir 
karekteri küçiık 111ükcmmel bir şc· 
kilde tasvir etmiştir. Kitapta tarihi 
ve İçtimai safhalar da aksetmiştir. 

Askcrlık kırmızı, papazlık siyah 
tasavvur edildiği iç.in mi. yoksa hırs 

tan ölüme geçildiği için mi kitaba 
müellif ınce (Kırmızı ve siyah) ismi 
verdiği iyice tayirı edilmiş değildir. 

••• 

olan bu flirrıler b'' 
den itib~r~,,Jı. 
Pazartesı, .1' ·.ı. 

. ftbe!,1,, 
günlerı ta 

1
6 J" 

ansa saat . t,. 1 
. "' . f ür kıf , ,_ 

ı enı e 
nevraları, avdı"' :ı 
bayrarrıı, .. sterıl 
birden ğO vi bil 
lidir. H.-l~~..,Jıf 19" 
tı almak f' 

Ha>' df"-J 
Evkaf tJ ~,,,,...ııı 

· K' rr '-" rl ıp Llıfl 
. . l}fl1 "' 111ışcır. ~t 

tıJJe 
tetkik ~ 1 

lfti'"'IO 
rıd' "' Arala'' d0111 

elesiod~dlı ~·-~ 
Hasa11 

1
, 51o' 

kirin tab ,tt• "' 
a ihb•' bl'ı"'· 

y .. Je 
tasoıın 11d' 
la haki•'' 
pı 1 rrıııtı'. 

--~~~~~~~~~~ 



Za\1allı h 
arp 

Ütün 'ht 
nah ı ıraslarımızın gü. 

1 ır ı sana yiikledik. A ·ı na arın ba1. . 
ı etin )'" .. 5rına yara si· uzune k ' lbııki sen n .. k ara scnd,n geldi .. 

hs ı ın, ' adar rn ısum ve gü. 

E '-· • • 
;.s11:1 ııısanı 
lokma b· ar ne Lalıtiyarınış .. 
~ ır lıırk 

fllutcv,kk·ıı a)a l"}'vallah di-
b. ' er 
ır Şato k varrnış.. Bütün 

ç•ftfık • 1°:bı:tıak, beş on dö· .. a ıı . 
rtııYtn Zen(» l ı olrnakdan ileri 
l' 6ırı er y 
t"rlrı bir hayal ül aş.arınış., Hint 

•lttıış, ke-sı, rn<" af eler 
l'ltıctcr b . 
iri eşıkd"ki k 

a tıvtıtur k Çocu larını 
"•rrnış. D" '. ahkalıalatla u· 
1 b' , O~ıış b' k 1 ır lrısanı k ır a ıranıanlık 1 hıış, 

Türks~zü 

YAKIN ŞARK 
FRANsız o Ki 

u u 
Bir 

Fransız Gazetesi şöyle Diyor 

Bu Ordu Balkanlara, Kafkasyaya, 
ve Çöle Doğru taaruza karşı 
Koymağa Hazır Bir Vaziyettedir 

Pariste çıkan Pl"tit Parisien g;!· 
zetesi yazıyor: General Weygand'ın 
kumanda~ında bulunan Şark F ran· 
sız ordusu, talimlerini bitirerek ilk· 
baharda yapılabilecek her hangi 
taarıuza karşı koymağa hazırdır. 
Geçen haft;ı, Fran~'IZ mandaH al· 

tında bulunan rnıntakalarda otonıo· 
bil ile seyahat ederkerı general Wey· 
gandı, Fransız imparatorluğunun 
her kısmını temsil eden unsurlardan 
tek bir harp makin:-si organize e· 
derken gördüm. Buralarda Mada· 
gaskarlı Malgaşlardan, Hiııdiçininin 
soluk benizli Annamlılarından, siyah· 
renkli Araplardan v~ esmrr rcnklı T h' ·r 
a ıtı erden binleıce ve binlerce 

asker ve hecinsuvar kıtatalariie be· 
taber, sipdhi denilen seri suvariler 
vardır. 

2' • Maaınafıh bu ordunun çt-:Cirde· 
•rıı "rıavatan ordusuna mensup F ran. SızJ::.ıtJ b' k 

k a ır ço lspanyolların, bir 
aç Arnerıkalının ve hir kaç düzüne 

Alnıanırı dahil olduğu lehon etran 
l ,. • .. -.J - " •• ·- -··-

nanda ve Suriyede daimi surette 
bulunan kıtaları Sidi - Bel - Aı, . 
besde talim edilmekte olan takviy~ 
kuvv"tl,.rile artırılmıştır. EcneLidt n 

-

fazla Fransız ashrleri ihti v ı eden 
lıu lejyon, taze Fransız kuvvetlerile 
beraber, her hareketin çe kird<'ğiııi 
teşkil etm rğe hazı rdır. 

General Veyg.: nd bu muhtelit 
elemanlardan mültt-hid bir ordn k1Jr
ması, bilhassa nazarı dikkati eri . 
betrniştir. Bütün müstemleke birlik· 
lerinin zabitleri F ra r•sızdır. Ara!a. 
rında da Fransız kontenjanları var
dır. 

Mısırda ve Fılistinde lngiliz as· 
kerlcrirıin ilk manevralarını gördüm. 
Suriye ve Lübnanda Lulunan kitala. 
rın O ta Şa kta bekleyen lngi iz, İs· 
koçya, Avustralya, Yeni Zelarıda 
asketl~rinin }'anında harp edebilecek 
bir şekilde mükemmel bir surette 
muallern bulunduklarını kaydt'fmeli· 
yim, Suriyedc motörlii vesait de Mı· 
sır, Fı/i:;tin ve Maverayı Erdüııd~ 
olduğu dercc•de ehemnıiyetlidir. 

Şayed Oı ta Şarkta harp patla
yacak olursa f ngiliz - Fransız kuv. 
Y!'lktivjQ..J ... ciü~e1ou~llr 1/n:: r 111-:111. 

gi taarruzı•na karşı koymak için . 
ayni gayeye müteveccih bir tek or· 
du f('şkil edec,.klcri tahmin edilebi
lir, 

S:ıhife 'i 

ANKARA RADYOSU 
TÜRKiYE RADYO DIFOZiYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

PAZAR 17 - 3 - 1940 

12.30 Progra m. ve Memleket Saa t Ayarı 
12 35 AJANS ve Mcteoıoloji_ Ha· 

beri e ri 

12.50 Müzik : Arıkara Radyosu 
Kadın lar Kiiıııe H<'yeli İdare 
Ed eıı:V.ı•s ut Cemil. 

1 3,30 Miizik : Küçijk Orkf'sra (Şd 
l 4 30 Necip Aşkın) 
18.00 Program ve Mt>m!ckct Saat 

Ayarı 

18.05 Müzik: Radyo Caz Orkestrası 
18,30 Çocuk Saati 

18 55 Serbe.st Saat 

19:10 Memleket saat aya ı, Ajım ve 
meteoroloji ha betleri 
19.30 Müzik 

Çalanlar : RuşPn Kam, Veci· 
he:, Rrşad Erer, İzzettin 
Ôkte. 

1 - Okuıan : Necmi Riza 
Ahıskan 

20. 15 Konuşma ( farihten Salıifel~r) 
2·).3.) MÜZİK: Fasıl Heyeti 
'l 1 • C t 1anÖ U ~u'itll't:\"" \" ..:1UI lllllfOf} 

Cemal R .. şid (Pıano); Orhan 
Borar (K r- nı a n) ; 

z. ki Beıkiiren (Vıo !a); Envf:r 
K c. k ı cı (Violonsel). 

21 55 Müzik : MeloJıl~r (Pl .) 

2 l .30 Ajans Spor Servisi. 

Tayyare 

22.1 SMemleket Saat ayarı AJANS 
Haberleri; Ziraat, Esham Teth 

vilat Kambiyo-Nukut Borsas 

22.40 Muzik: Cu~ant (Pi. 

! 23.25/ Yarın ki Program ve Kapanış. 
1 2:~.30 

kupası 

Karşılaşmalar 

hu gun başlıyor 
Bugün dört takım fudbol maçı yapacak; 
Seksen atlet de bayı ak koşusu yapacak 

Ta}yare kupasının i k maçları 
bugün '°chir Stadyomunda saat 1 
de ldnıan Yurdu · Milli Mensucat ku ı ~ b 

u u takımı, Malatya Mrnsucat kulüb·· k 
u ta ırrıı ve Cc) han futbolcuları 

arasında Ccrryan edecektir. 

. Oldukça Zrvkli geçt'C('ğini talı 
~n. 1 ettiğimiz. bu karşılaşmaların 
&uru liisüz . • b' h 
ri i d ve sanıınıı ı r ava içe. 

n c devam "d . . .. 
ltz.u d" ve ı aresını gorıülden c 'Yoruz. 

Bayrak koşusu 

Bugiin erkek lisesi ve erkek mu· 
alliın rnrktel i koşucuları arasında da 
emsali bugüne ka lar yapılmamış o-

lan 20 kilometrelik l Ü}ük bir b :ıy 
rak ko~usu yapılacaktı r, Saat 9 da 
başlanacak olan bu uzun ve çetin 
koşuya her iki nıekt ebten kırkar ko 
şucudan 80 koşucu iştirak eclecl"k· 
tir. 6 kişi ( ynııi lı • r iki taraftan :ı(. 
lışnr kişi ) 1,0 10 ıntht', 8 kişi 800 

melrt> 12 k iş i 4)0 metre ve 14 ki-
, . 1 20 şi 20!) metre koşmak suretıy e 

kilometı elık rn<'sııfe koşulmuş o· 
lacakır. Başlangıç crkt>k lisesi önün 

den T cı r sus yolu ileris'n :ledir: Biti;ı 
erkek lisesi önü-iür. 

Voleybol maçlcsrı 

Salı günü saat 16 da da Halis 
K~dri Tnkkan'ın idaresinde erkek 
lisesi sahasınrla ziraat ve mu:ıllim 
mektebi Voleybol !akımları arasın· 
da Volc-ybol ın açl arı İcra edi lc:~ek·. 
tir. Bu maçtan son:-a eıkek lısesı 

spor kulübü Ziraat lisesi, erkek mu 
all"m rncktebı ve erkek lisesi ı:por· 
cuları şerefıne 50 kişilik bir çay ve 

rılecektir. Gençlere muvarfakiyetler 
di 'er ve bu canlı hareket lerinin d~· 
vamını görmt-klc meınnun ivd duya 
ca~ımızı ilav~ ederiz. 
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Hnkkı cg~,u O rnan kar İc;ınn 1, 0. B, Kı arı Gı"ııbuı ve r 
( Beşinci sahifeden artan ) 

bir birini ko ladı. 

ı ıyarıarın aı< ır 7 •• 

dl" ıri Mu t fa oğ1u S n i Ôz n- ıvıace 
ku'ı kundur cı l ç g yle karr.ın n \şkları . .. . Heyecanları . . . btf 

Mc-vsiınli dıı\,ika, iklioıl~ r saat, 1 
kıtalar gün ölçüsüne sığdı • Sesler 

hile saniyede üçyüzl-ıin kilo netre yol 

d l k \ t B .. .. th . 1 · ı sera 
> ara'o ığ nı nn yn a anmış ır. u tun tıras arı e 

alan daJg3\ara yüklen li. Sııniye· 
dl" ıfüny.ıyı 01 def\ dol;.şıyor. 

B >Y boy, ç•şi l ç"şi1 m kinrlrr 
en hassas ve usta insanlar f'lindcn 
on dda, yüz defa, l in defa d~ha 

h ~ssns ve sürat\i iş göı i.ıyor. ve .. Biı 
bu :ısra (Medeniyet rsrı) diyoruz. 

• 
Zavallı harp .. Bu <ısır,la rn 

a cı nacak birşry varsa o do sensin. 
lık zam:ınbr. Makine .. Sayesin

de artık ı ef aha erdin sanıyorduk. 
Demiri çelikleş.li,en toprağı be 

t onlaşdırım eı; insanlığı saadete gö 

türecek diyordu'.:· 
Çelikler tank, betonlar kale ol 

du .. Bir tarafta in:ıan ömıünü u 
zatmak için çı•pınan ·lıim" öte la 

rafca irnnlığı yok elmtğe çalı~ı 
yor. 

Her millet sonu bir (iznı) taşı-
yan idealleı it! ötrkinin kuyusunu ka 

zıyor. 

Ve .. bütün bu ihtirasla rın su-
çunu sana yükliyoruz bir birine zıd 
iki siyasi ayni gün, ayni saatte, ay 

ni şeyleri söyliyor: 
(( _ Yaşamak, insanca >aşamak 

için; haklarımızı, ve hürriyetleıimizi 
korumak için harbc.:iiynruı ., · 

Seren iki 

Ank~ra.::"~~lx~ iyi 
( İkinci sahifeden art. n ) 

Tarih, çok def alıır t·n küçük 
hurlud hadiselerinden büyük ıhtilfıf
lar çıktığını kaydeder Son lıadi!),e
ler Balkan milletleri arasında eıııni· 
yetsizlik ve ademi samimiyet ınev
c·Jd o\du~u hakkında yapılan şayia
ları bir defa dalı ı tekzip etmekte· 

dir. 
E1 mühim ol uak iş ıret etmek 

Pamuk ve ~ 02a 

K1LO t-.A 11 

CiNSl E.n a1. 1: n çuı. 

j K. 5 K. 5 . 
Kozn llU,OU \ 00 

M.1. p~ılağı 50 _ \ 00 
1 Ma. teını1i- -47 \ OO 

Koza parlağt =--- _ 
Kapı malı 00 \ 
Kievıaö<:t- -- --- -~ 

Klevlant çı. -4~- I __ _ - Yapağı -----
beya1. Sfvah _____ _ 

_::;;;:.,;:;.;..._~~---~--------

çlCl r 
Yetli_y~...!!_k,_OO ~ 

toh m -\--
HUöU~AT 

Buğday~ı- _ _ 
,, yerlı 00 __ _ 

-Arpa , 00 -
Fasu\ya ,- --

-Y.ulaf ---,-oo - ---ı - -
- -

Delic~I o ----

\
1

--- Livrrpol T clgrafları 
16 I 3 I 1940 

f'rn-r Sarılım 

\ 

Hazır ---ı.--:u _1 00 _ \ 

-v~_ı ı.... o ) oo 

1 

" 1 \1 \ 

Hind hazır U 00 
-N-f'.v_y_o-rk ______ ooloo 

Kambiyo ve Para 
iş 13ankasmdan alınmıştır. 

l.ırel 1 __ _ 

1 
Rayişmar_k ______ I ___ _ 
Frank (Fransız ) 1 2 97 1 
Sterlin ( ingilız) ,-5 21 

ı _ Dolar (~merika) ·ı~ı-1~ ı· 
Frank (İsviçre) 00 00 

istdiğimiz şudur: Komşularımiz, 

1 bize, Bulgari~tana inandıklarını ve 
onun sözüne itlmadları olduğunu 

gösterdiler,, 

Döner kebap 1 

Veçer ile Veçera i Does gaı.c· 
te!eri de haJiseler•n hüsni.i süretle 
halledilmesır.dcn dolayı i'ür. i} eyr 
karşı dostane neşıiyatta l ulı nmuş· 
!ardır. 

Jan-B;.-ırt zuhhsı 

( Dördüncü sahifeden artan ) 
Jan Baıt'hın inşası için dört 

senedenberi on binlt·rce işçi alışmış 
on milyonu mütecaviz işçi yevmiye· 
si v~rilmiştir. Bu geminin inşası için 
ayı ıca hususi bir tezgahta hazırlan 
mış ve ba vasıh ile gen.i ufki bir 
araıi üzerinde inşa editdikde~ son
ra havuz s. ile doldurulmuş ve ge· 
ıni öylece denize indirilmiştir. 

Jan - Bart'm mürettebatı yet
miş zabit ve bin altı yüz nderden 
ibarettir. Ru mürettebatın her türlü 
ihtiyaç ve istirahatını t""miıı için ay
rıca tertibat alınmıştır. 

BeL:diy~ altıo!.t Guiarıt·p 
lokantaı;ıl::; ı ı) ı l ı ı sur ti nnh 
suc;a fagetirti~iınız kcbaıı ustası 

n•f s !.i1!r b >a1> kuzu c•virrne· 

si taııd r ke:nbı yapnnkta:Jır. muş 
terimizi her sur tlf' memııun ede 
ceğimiz S?İ i dığer ye~e-kl ri-
mızJe fevkala le tenzılat o duğu 

mıda arzederiz 
16-17-18 

11599 
___ ...,..._ ____________ c==o:==c-

,.,, 
an 

Adana liraat Mücadele 
İstasyonu Müdürlüğün 
den: 

1 - 1stasvonumuz için 940 ıno 
deli bir tc.ınluk bir kamyonet şaşe 

si açik eksiltmrğe konulmuştur. hın 
lesi 27,3,40 çarşamba ıünü snnt 

Türkçe Sözlü ve 

ALSARAY ve 

Ayrıca 

Birden 

Al~arnyd:ı l lfwı:icn 

Zeynebim 
Son~uz istek U7criııe 

Turkçö Sözlıı \'t' !;iıu·lulı 

Buvuk S:ırk Fi\ıııi . . 
Bugün 2.30 da Afsarayda 

Gece Yarısı Kontesi 

Trl~fon Al.ınrny ______ __...._ 

Pek Yakında . 
l t"aul lVluni'nin) UnutulınaYııfl 

i 
TCRKÇE -

İlan 
Seyhan Vilayeti Def-. 

terda rlığında n: 

Karataş dalyanı iltızamınJan do 
layı lokantacı Ô.n"r Lutfı Selçuk 

namına tahakkuk ederı 7235 liıa 32 
kuruş kazanç ver gı..,i boı cundm do
layı mumaileyh namına 139 ada 26 
parselde kayıtlı Irmak ham rn1inda· 

ki hisse"İ tahsili emval kanunu hü· 
kümleri dai esinde 2 1 g · n müddet
le satışa çıkarılmış o'duğırndan 'a
lıp olanların yüııJe 7,5 teminat ak 
çalariyle birlikte Vılayd idare he 
)'etine müracaatları ilan olunur. 

t 1603 

14,3Q da vilayet ziraat ınüdiirli.iğlirı 
P.l yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2500 
lıra teminatı 187,5 liradır. 

3-Şntna 11eyi ğörm .. k i ,teyenler 
müessese mü 1iirlüne mi.irac:rnt rt 
melidirler . 

12 - 15 - 18-21 11575 

; 

v;ı 
Seyhan .. "a 
M .. di.irlLll 

u d•"' 
1 - ~: .,, 

. ıÇI 
tahdenılerı ı~1 

k 
,, ..,e ı 

çift er e~ ,eı 

ni pazarlı~;:,,~ 
2 - .. 51•

1 

• rriİllıl 
zartesı b ti 
tır. f tir1 

3 - ~,c'~ 
malın:Jarı 0 fılıP1 
pılacakt•'' p. f. 
ve saatta 5,ııı' 

d olıf1l 
sın a 
racaathırıı 
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Berlin - Roma -
cebhe kurmak 

Moskovaı 
yolunda .. 

Romanya kralı demir 
mu hafızlar) a b:\ rışl l 

( Birinci s1hıfcdı>n :ırtan ) 

Almanyanın Mo~kova 
martta Berline gelmiş 

Londra : 16 (Royter) - Alman 
Yanın Moskova sdıri 17 martta 1 
Ribbcntropla gerüşnıck üzere Ber 
line gelect ktir. 

sefiri 17 
olacak 

Söylendiğine göre Almanya yeni 
bir ibtidai maddeler planı üzerinde 
çalışmaktadır. 

Almanya bir Berlin - Moskova 
Roma cebhesi kurmak istiyor. 

İngilterede tere yağ 
tevziatı 

londcra : 16 (Rpytt-r) - İngil 
t'"redc tere yağ vesikalarındaki haf 
talık miktar iki misline çıkarılmıştır 
bu mıktar Almanyadan yiizdc aı~
mış fazladır. 

Amerikan - İngiliz 
ticaret görüşmeleri 
Vaşington : 16 (Radyo) - Hul 

rnatbu ı kongrasın::l .;ı valci beyana
. t~nda, A'lıerikan · lngiliz ticareti 
,._,n İngiliz mümessilleri ile temas· 
lara başlMdıiını bildirmiştir. 
Şitnallilerin tedafüi paktı 

- Birinci sahifeden artan -

Londra : 16 (Roytcr) - İ,kan· 
dıoavya askeı i ıtıifakı nıesele.sinin 
görüşmek İç.in Non•eç parlam"nlo u 
reisi Stokomlcr gitmiştir. Şimal 
~~nfcransın n iştima günü hu hafla 
ıçındc tc'ibid cdilrcektir. f sveç, 
Norveç efkarıumumiyesi şimal dcv
letlnı arasında bir tcdafoi paktın 
•kdınc muhaliftir. 

Romanyanın intibaı 
Bükrtş : 16 (H;ıvas) Finlandiya 

)'a zorla kabul etıirilen sulh, Roman 
ya cfkari umumiycsindc büyük nef 
ret uyandırmıştır. 

Elen medeni kanun 
projesinin tasdiki 

Atina : 16 (Radyo) - Eten me 
d_ni kanuı proj .. si dün kabul cd ı 
rniştir. E.•en matbuatı bu kanun hak 
kında ço'- 't · k~ . 

11; sı ayış ar neşrıyat yap rrıaktadır 

Alrnanyaya göre Bay 
Daladyenin nutku 

Bedin . 16 (R d ) 
rnahaf1 ı· N. 8 yo - Alman 

ı, orvc f · · 
nutk ç ıarıcıyc nazırının 

Unu rncvzubal d k I'.'." başvckT . . ıse ere . r ran ız 
kunda ı ınkn bılah ue söylediği nut 

va aları l 1 "k 
ttrnekted· a ırı ctınekle itham ır. 

Pragda Nazi şenlikleri 
birden bire durdu ! .. 

Londra : 16 (Royter) - Pragda 
yapılan nazi şenlikleri dün akşam 
birdenbiıe ışıkların sönm s: üzerine 
bitmiştir. Çek halkı bu şenliklere 
hiç bir alaka göstermemiştir, 

Anlaşı'dığı ıa göre şenlik esna 
sında lııgılız layynreleri Prag üzerin 
de bulunuyordu 

Fin diyet meclisi de an 
laşmayı kabul etti 

( Birinci sayfadan artan ) 

gıcındnn heı·i ~erek huk-A.me( ve '-=· 
rek~c milletin butıın enerjisini ~:ırf 
ctD1iş olduğ•nu, -.;ulh İ•kanl:ırı Uzer:n 
de derin dcrın duşunulduğunu ve ne
ticede ln•eçin tn·rn utu s:ıyesindc mU

z.akerelerc ıiri, ildiğini, C
0
er bu nı ll· 

:ıh ede k:ıhul edilememiş olsa.' dı h:ırbc 
,{ev:ım ic:ıbedcceğini ve t:ıkat Fın 
Jnndiynnın bü) le bir uzun harp için 
hnzırlı~ı olmndığını, mutt~fikler u • 

kcri ynrdım için sÖ7. vermi~lcr~cde İ~u 1 
kuvvetlerin ın:ıyısd:ın evvel gelmesı 
nıUmkun görUlme .... igini \'C <>onrn lsveç , 
ve Norveçin aslcerl kuvvetl<'rİ topt·:ık-1 
lnrınclnn geçmesine mll~:ı:ıde edcccgi· 

nin pek şLıplıeli görUldagunu süylc:mi~ 
ve nih:ıyet huku'lletinin, ınuh'l<>:ım:ıtın 
tatilini Fin milleti İçin en iyi yol gör· 
dugunu nnl:ıttılı.tan sonrn şunları <le· 
miştir: 

- l lnrbe ,ynlınız bnşımıza h:ışla· 
dık: ynlını:ı: bitirdik Bundan bö) le 
kılını;: bır clJc çn•ıa bir elJe kin· 
six olarak bcklıye cetiz. BlllUn mem-

leket top ·' e~ön ç:ılı~nc:ıktır. 

Fin nıebu an mı.clisi reisi de bn
ı;Un r:ı.dyod:ı bir nuluk ı;öylem:ştir. 
Reis bu nutlrunıfo butun dunyot tevec· 
cuhunun Finl:ıncliy:ı tnr:ıfındandn ol
dıı~unu söylemiş ve milleti i~tikhnl 
İçin çalışmnya le~\·ik dn1iştir. 

Pııri : 1G (1 lnvas) - Frnnsız n
\":ın ıuccli~inin :ıleni ccl.,cc;İnde rci,. 
beyanatta bulunnrnlc, :ı\•:ın mecli<;İnio 
Finlandivovn h:ıyranlığını, onun mu 

kn<lde-rntııın itiııındını izh:ır etmiştir. 

---
İstanbu\ ve Ankara 

şehir tiyatroları geliyor 

Kıymetli sanatkarlarımızdan Ra 
şid Rıza ve Ertuğrul Sadi l'ek'ın ida ı 
resindeki " Ankara Şehir Tiyatro3u 
rıun pek yakın la hir kaç tcm~il Vt!r 

m~k üzere kuvvetli bır kadro ve re· 
P"rluvarla şehrimize geleceği nl"m 
nunıyelle haber alınmıştır , 

Ayni z1uıanda Nısan 
doğru <la lst:ınbul şehir 
Adanaya gelecektir, 

sonlarına 

tiyatrosu 

Soylendığine gore, Romen Baş· 
vc~ili Hay Tataıesko bir nutuk söy· 
lıyccek ve hu bırleşıncyi ınevz.ubahsr
dcrek Romen Bırlığini tebariiz etti
rccckleıdir. 

Londrc: 16 Royler) 
muhafızlardan 800 ü af edilmiş ve 

Demir 

seıbesı bırakılıııışlır. 
Tal:ıresko yarın bugün) radyo 

da Romen rııi.lctine izahrıl verecek· 
lır. 

-----
Nafia vekili Konyada 

Ankara : 16 (Hususi mu .ıabi
mizden) - Nafıa vekıli Konyaya 
gelmiş, hararetle karşılanmıştır. Ve 
kıl Çumrada su tesisat işler ini tet. 
kik etmişler zıyaretlerde bulunmuş· 
lardır. Cebesoy şerefine pJrti tara. 
fından bir ziyafet verilmiştir. 

Amerikalı an1iral 

Ruvel ankarada ., 

Başvekilimizin daveti üzerine 
Amerikalı amiral Ruyel Ankaraya 
gelmiş bu'unuyor. Amiral iz nire ve 
lstanbula gid.!"cek, buraların p<1sif 
müdafaa vaziy~ti hakkııda tetkik
lerde bulunacaklır. 

Kozan ağırceza hakimi 

Kozan: 16 (Husu:.i' m1'1 ı'ı'ri 
miden) - Oa gün evvel tayin edil
diS?ini yazdığırııız Kozan kazası ağır 
ceza reisi Bay Asım dün kozana ge 
ler('k yeni vazifesine başlamıştır. 

Mahemelcrde 

Urfadaki kanlı kavanın 
Adanada son bulan 

ınuhakemesi 

Be-ş sene evvel Urfada gazete
ci ve Halkcvi reisi Musa Kaıim yaz
gı:ın ile Ahmed oğlu Hüseyin ve 
Ali oğlu terzi Ahıncd arasında hu
sule gelen kavga . neticesinde yek· 
dığerleriııi ötdüı ınek rnaksadiy!e 
biroiı !erine bıçak ve tabanca çek 
dıklerioi daha evvelce mükerrert'n 
yazmıştık. Urfa da , 6. ynizeliha, par 
kın:ia işfet ettikten sonra saat 23 
sıralarında Urfanın Camii Kebir Ö· 

nünde karşılaştıkları zaman tabanca 

ve pıçakla birbiı !erine giyen bu 
ınüşterek suçun maznunlarına ait 
evıak naklt'n şehrimiz ARırcr-ıa 
m<ıhkem~sine gönderilmiş bulunmak· 

ta iJi. Dün rııhıtyet bulan bu mahke
me net.c, siııdc elveyın Bursada Ec 
zacılık yapan Mu rn Kazım Yazg.rn 
lo ay 15 gdn ve Hu.;'!yın 28 gün 
mGddetle haµse ınahku n edılmişlcr 

dir. Ahmet lıernct ctnıiştir 
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JAN-BART 
ZIRHLISI 1 NEŞ'E KÜLTÜ 

----·-
Uııılul.ıl.wla :11 /11111• <J()ll /.ilolııl. 

1111·11111 1111111 lm t:"mi 11tı.\ıl 'rıpıl·lı Atatürk bu 
büyük Fransız gazeteleri Fransızların 

otuz bin 5 tonluk jan • Bart isi nli 

zırhlısının gizli el ar ak denize indi· 

rilmiş olduğunu haber ve zırhlı hak 

kında l azı ma'u nat vermektedir. A ziz dınlcyicıleıiın! 

Otuz bfş hin ton ağırlığın.fa olan 'ı Bu gün öi;ledcn sonra Atnllirk' 
zırhlı ıki ;iiz kırk metre 112.uııhığun· ün Adana)a ılk gelişinde o~ıırduğı'. 
da ve otuz. üç ınelre genişliğindctlir 1 evle ordusunu son defa tt'ftış ettıgı 

. . . 1 yere, bu hatıı &la ıı trsbıt l'Clen bırer 
Bu g•nıı sekız tane otuz sekızıık 

1 

p'<lka ko) duk. Bıı plfıKEılaı ın O' ı uıı 
on be:ş tane on beş santiımtıelık hatıralarını cbedileşliıınek git.i bir id· 

011 tane 3,7 santimetrelik top ve dı. sı yok hır. Maksadınm bu yeılcı c 
irmi dö:t mitıal}ÖZ ile mücebh ... z· lfıyık oldukları kudsiyeti vermek \C 

y • A hl b' k 1 bu yerlerı gelecek nesılleıe de öğret. 
dır. yrıca zır ı ırço tayyare t11 kt' ma· ır. 

şımaktadır. I Yoksa. Atatürk' un hatırası hö\ le 
Fransanın bahriye nazırı gemi su ikişer s;ılırlık yazıyı ılıtiva eden -bi· 

ya iodi11ldıklen sonra matbuat mü ret piıınç levha ıle değıl. 1<oca bir 
lll"Ssillcriııi kal'ul rdrrt>k yeııi zıı h· tarılıin ~rı lına } iiklenmiş olduğu hcıl· 
l nın cvs,ıfı lıakkınd:ı şu izahatı ver- de ebrdi)ete intık~I etmi.ştır. . 1 Bu gece de O mm Ad.ına~a ılk 
ınişti-. ~ clişiııi kutluyoruz. Belki şimdi O' 

Jın - Batın başlıca zıhlı kule· nun Adanaya ılk gdişine dair lınlı· 
lcrinın ağırlıkları iki hin lem gdııı k I lal;.rd"n balıs •t nı cmi, o gıın Çu· 

ı 1 ·· h' · ı· 1 ktıruvanın onu nasıl h r hac;ret alf'Ş•Y· tedir. Bu zı 1 ırıın eh mut ış sı cı ıı o· I 
lan 38 Salltl.tııetrelik tc plar lir da· l le bagnııa ba'>tı~ıııı . n atın:ıını, o glın 

Adundnın n.ısıl ç ılkdlarıdığıııı. coşı ı 
kikada eheri 908 k i'o : pııl ~.r c'cı ğunu l<ıs"ır e:ınemı mzn cderdınız. 
24 mt'rmiyi 40 kilometre}C atacak· F.ıkat sizi talının edememrkıe ı kor 
l:ırdır. Hususi bir çelık ile- zrhlan-ıı· ku}oıum. Çünkü o zaman lıeııii1 bir 
rılmış olnn 35 uin tonluk Janbart lıseli iJim O gü"le aıt halı alaııın 

ı mektep ~ınıflaı ının harıcine çıkmıya· 
zıhlısı aŞ?ıılığı nisLıetirıde •uratten c k k ıd ır ftıkirdır. 
mahrum değildir. Hilakı5 wratiJc Ben şımdi sı1.e yine ondan bah· 
ağırlığın::ı miivazidir. makinelerinin sedeceğim. söyleyeceğıın Şl'ylrr bel· 
kuvveti i 50 bin bryg'ri geçf'n bu ki de bu gecenin mahiyetine uygun 
zırhlı saatlr. 60 kilo 111 .. tre suıatle olmıyacaktır. faknt l\lntiirk'ün nesın-

J 
den bahsedılirse e Jils.n, bahsedenin 

ser}'r ~ iec~ktir. Şu lıal~ göre an 
konuşma kabiliyeti hangi drrecedc o-

Bart < gv ırlığına Vl' u11ın bo} una zevkle Juraa o'sun d nlcteı:eklir. 
rağmen bir ekisperes trenden da· Ben cıe ş ın J sii'.c o'nun ekscriyn 
ha suratlidir. yanlış aııla~ılmış bir tarnfınd.ın b h. 

- Gerisi altıncı salııfcde- sedeceğim 

• 
Halkevl reisi Nevzad 

Güven hatkevımızde yapı-

lan AtatUrk gecesinde bu 
mevzuda bir konuşma yap· 
mıştır • Okuyucularımızı 

alftkadar eder Umldiyle ay 
nen neşrediyoruz . 

• 
A rkadaşlaı 1 

Atatürk hayalında çok e~· 

]<'nen bir insandı. Bu O'nıın tenkıd 
edilen taraflarından biri hile o muşlu, 

"f talürk dans edıyor, Atatürk plaida 
• eğleniyor, Atatüı k pehlivan güreşli 
rıyor. A.tatürk denii'. yarışları tertip 
ed y.Jr. Atatürk umumi yerlerrle 1~y· 

be~ oynuyordu. Biı takım prejüjelcr· 
le olııı ak govdelerinin iizerine nğır 
gelen kafal.ır hunu blr devlet reısi· 
n•n ağır bcış!ıl•ğına lly.hıı aınıyor 'e 
O'nu tenkid edivorlnrdı 

Halbuki Aıkadaşlnı ! Atatürk'ün 
biıhin bu hareketlen metodla tnkih 
elliği ve mıllct hayatına tatbikine 
çalıştığı hakıki bir inkilfıb haı ek et 
ıdi. O bu çeşıd yaşa~ ış şekılleriyle 
Türk ccmı~ etinin hay.:ılına rıeş'e kül
tünü neş'e mezhebiııi sokmai':'a 
uğıaşıyordu. 

Neş'esil bir hayatın bir bo1.kır 
kndar kısır ve \·eı imsiz oldugıınıı O 
hepimizden tyı ğörıniiştü. O, çok 
iyi nıılamıştı ki, melankoli, hii1.iin ve 
daimn sık çehre insanları hed hin leş· 
tıı ir. 

Bedbınlık ise hareketin en büyük 
dıişmanıdır. Bedbin ins.ın pısırık ve 

................ Eı~2zwwı.aam1• 

1 ~al~@lll®ır 1 DUYDUKLARIMIZ 

Kadın-erkek 

Erkt"k - Ben insanların düşün· 
düklerini anlamak kudretir~ 

kim. 
Kadın İnanmam eğer 

meziyet olsaydı daha yakına 

dunuz. 

Bir ayyaş 

mali· 

sizde 

oturur 

Doktor, hast.asını ınuayt"ne elti 

ve karaci~erini fazla y0rulnıuş bu· 

lar:ık ı 
~ lçki ku!ianıyoısunuz dl·ğil· 

mi '? dedi 
Hasta cevab verdi. 

- Evet şarap içerim. 

- O halde size tavsiyem ş:ı· 

raptan daha fazla su içiniz 

Hasta itiraz etli. 
- Nasıl olur doktorum mi.~eın 

alınazki l>en günde IJ,.ş litre ş.ır,ıp 

i~iyorum. 

__________ ...., ______________________________ ______________ __ 

Vels 'in malikanesi 
Halen Romada hu:unfln Amerikan hariciye vcldıleti miiste-

ŞlHI mister Yels'ın hir 
eıtiı miştir. 

dostu b11 kıymetli dihloınatın üç husıısiyı.!lini teharii:r. 

Mıster Suınner Vels dıblomasi haytıtında To.<y > vo Boenoo; Ayres se· . 
faretlerinde m:ilıim va1.ifeler ifa etmiştir 

Sonra Mıster Yeis reisicumhurun dostudur, Daha on yaşında iken bir· 
lıkte oynamakta, on sekiz yaşında iken Haryard iinivt-rsitesiodc birlikle 
tahsil etmekte idıler. 

Yeis 1922 scnesınd,. va?:if eden ayrılmıştı. Buna sebeb Birleşik Amerika 
cumhuriyetleri lıiiküm •tini Cenııbirı Amerika devletlerine karşı kullanın al. ta 
olduğu siyaseti beğ enmemesi idı· Bu şekılde istifa ederek siyac;et lt.n .ıyrılaıı 
Yeis, Rıızvelt ınevkiı ıktidarı~ geldikten sonra yenide .siyaset hayatına dön
ıııüştüı. 

Urnn boylu \'e zayıf olan 
biridir. 

Mister Vcl:s Amerikanın en şık erkeklı·rinden 

Misterl Yeis, Yariland'da bir malikane sahibidir. Reisirwı.lııır [~117.Vc>lt 
le talil günlerini ekseriya burada geçirir. Bu nııntıkanırı iizı inıle tayyar~ 
uçuşu menedilmiştir. 

1 unkü Misler Yels'in en sinirlcndiğı şeyler•fen biri gürültiıJüı. 
Mi ter Yeis 19'.?S senesıinde e'·lenmıştir. Madam YeJs ile siyaı.;i fil< irlcıi 

tamamen zıt olmasına rağmen butün Amerikanın sevdigi bir çift leşı<it rder
ler. iki çac-ukları vardrr, lki'ii de erkektır, Birinin ismi Bcniam<.'n, Diğ'cıiniıı 
Arnold,dur. Maddın Vels ~imdi ltalyanın FJoraıısa. şehrinde kdc~smııı yaplı· 
ğı SCj'ahatin neticelenmesini hekkınck<.ledir. 
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Adana belediye riyasetinden : 
1 -Asfalt istasyon caddrsinde beleJiyeye ail dört pırço arsa cep 

helerinde yaptıqladk tah lit duvaıı inşaatı açık olarak eksiltmeye ko· nulMuştur. 

2 - Muhamm•n bt-dcli (749) li<a (2) kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı {56) lira (25) kvruştıır. 
4 - ihalesi martın 19 uncu salı g;;nü saat (14) de bcle~iye tncö· meninde yapılacaktır. 

5 - Keşif ve şartnameler belediye fen işleri müdüolükündtdir. iste· yenler oradan parasız alabilirler. 

6 - Talipl•rin ihale günü muvakkat teminat ve ticaret oda,. kay! 
vesikalarile birlikte belediye encümtnine müracaatları ilin olunur. 

3-6-11-17 
11230 
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Adana Belediye Riyase inden : 
( Gazoz şi -;esi ve gazoz k apsolu satın ) 

Alınacakhr. 
1 -- Adana Belediyesi gazozhane ihliyacı için ~erekli olan on bin a. 

det gazoz ş' şesi ile ( 90u,0'10 ) adet gazoz kapsülü açık eksiltme sure 
tile satın alınacaktır. 

2 - Şişelerin muhammen beher adedi (7 ) kuruş kapsülün beher bin 
adedi (225) kuruştur. 

3 - Şişelerin muvakkat tem:nııtı (52) buçuk lira k:ıpsulleri:ı muvak 
kat temiuatı 152 liı adır. 

4 - ihalesi Martın 26 ıncı salı günü saat on brşte belediye encüme 
~~ yapılacakt r 

5 S<ttın alınacak şişe ve kapsüller ait şartnameler A fana Belediye re
isliğinden parasız istenebilir. 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte muvakkat teminat mak 
buzlarıyle tıc r t odası kayt vesik.:ılarıle birlıkte BeleJıye encumenine 
müracaatları ılan olunur. 

11531 - 6 - 11 

ı an 
• 
ı e • • 

17 

Bele.:Jiy ~ de münhal zal:>ıt m em~rları ıçin nıü)abaka imtihanı açıla· 
caktır. 

lmtıhan Martın 10 inci Çarşa nba gür.u saat onda B dıye dcsiresin
de yapılacaktır. 

imtihana İştirak e.:ieceklerin orta mekltp mezunu olması ve asker . 
liğioi yapmış ve: beledi)e ıne;nurları niza'Tlrıamesinin 2 inci maddesinde 
yazıl!_şartları lıaız l-u1ur nıası şarttır. 

' Gerek evvelce müracaat etmış olanların ve gerı"kse yeniJen müra-
caat edeceklerin irntihan günün kaddf evrakı müsbitelerini bele.iiye ya 

zı işlerı Müdüılüğüne vermeleri ve iıntıhan saatınde brledıyede hazır bu· 
lunmaları i1an o'unur. 

11596 

lan len pey rıoksan &:örüldiiğünden sa. 

Adana l ürk Hava Ku. tış 26 Mart 940 sah günü saat (15) 

rumuodan: e bırakıldı. 11602 17-21 

Sıhhi Dink 
. ı,el~ 

vla rl ıptıdasından it ibaren g3yri sıhhi olan dinklerMe'~ 
tırılacaktır. Mubrcm olan ou ihtiyacı duşüncrek ( dt1c0 1111 

ki makarna atelyesi dahilinde ~ _sı.hhi .. bir dink ku~.,~ 
kada bir külek bulgurun kepegını rnuk~mmelen 
eler, savurur se iyi un çıkarmacan ayırır. &I 

Küleki 20 "
11

' 
11441 

ZETECILIK- MA re 
• • .... 

T .. )<SO 
( t: en yen . akinelerle ur 

1 
şı 

cılıkta son teknikte ça 
1 

Türksözü B 
matbaası 

Son getirttiği ıarif 

yeni t ip harflerle 

Kilııpl:ıı mecmualar • gazeteler, 
ced\ e 1 çekler , biletler, kart-

ııt'cı, ıı:ırıtahır • planlar, mak
buzlar • her boyria defterler, 

Renklj afişler 

e her ur ü resım ı ve ıcnkli 

ürıı ı ve ncflse e lııb 

• ---·i ·---------~ 

lç hastalıkları 

Hergün muayenehanesinde 

başlamıştır . 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ibti· 
yaç vardır • ldarehanemize mü 


