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Parl• : 29 ( Havas ) -
Havas ajansı BrUkselden 
fu haberi veriyor: 

• Almanys . Balçlka, Al-
manya Holanda hududu 1 
Marttan itibaren kapana. 
caktır. 

Berlin Üstünde 
nasıl uçuldu 

Atılan milyonlarla 
beyanname 

Londra : 29 (Royter) - Fransa
daki lng-iliz gazetecileri Berline be
yannameler atan filo kumandanile mü
lakatlar yapmıştır. Tayyareciler, Serii
nin en büyük caddeleri üstünden uç
tuğunu ve aşağıda vaziyeti tetkik et
tiklerini ve uçuş esnasında ne top ve 
ne de projektörlerin takibine maruz 
kalınmadığını, şehre milyonlarla be
yanname atıl fııtını söylemişler ve şun
ları ilave etmişlerdir : 

ll'ıuasınd aı bunu k 
rıı ıceı a durınak . anun. 
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- •· Ancak Berlin üstünden ay
rılacağımız sırada bizi bir Alman tay
yaresi gördü fakat tecavtizde bulun
madı, daha ilerıde rastladığımı~ Al
man filoları da bizden süratla uzaklaş
tılar. Hu suretle zararsızca üslerimize 
avdet ellik. 
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Londra : l (Royter) - Nevyork 
laymis gazetesinin ya?.dığ'ına görece 
nubi Amerika sahıllerindc dün büyük 
bir deniz çarpışmasınııı vuku buldutu 
sanılıyor. Çünkü lngilizlerin Hokivo 
kruvazorü Montcvidc oya gelmiş ve 
•~ele petrol hlarak dcnı:e açılmıştır. 
Dıtcr taraftan bir Amerikan gcmisid~ 
Monıevidc o açıklarında tv-ş ingılız 
ha_rp ~gemisini süratle gidcıken gor. 
muştur. 

-----
Fi,,landiyanın Amerika 
Piyasasından istikraz işi 

k Vaşington : 29 (Radyo) - Amc 
rı. a mcctısı Fırılcındiyanın Amerika 
;~Ya~~ınd~n kayitsiz şartsız ist.kıaz 
Ycp~ 1 mcsı hakkındaki projeyi 49 re 

arşı l06 reyle r~ddctmiştir. 

bir İngiliz filosu 
halde bulunuyor 

l.iiıd Cnrd 

Loyd Corc'un 
dünkü nutku 
Londra : 29 {Ro\tt:ı) - Loyd 

Co ç dün gece b ı nutuk sô)lıyer(k 
( Gr risı üı.ündi sahıf .. de ) 

--~-----

Kozan köylerİ!ıde trahom 

k ozaandan aldığımız bir mek
tupta Sııkıntı rıahıyesine bağh 

1 
baıı köylerde trahom hastalı 

kının çok vahim bir vaziyet aldığın· 

l dan buna mukabil kari te-dbir alın· 
madığından acı acı şikayet olunmak
tadır. Fılhakıka bır müddet evvel de 
Kozan muhahirimiz ayni maalde bir 
mektup göndermişti. 

Son aldığımız mektupla, bu köy· 
lerdeki trahomlu nisbetinin yüzde sek
sen oldıığu .ııöylcnmekte ve bu aya 
ancak ~ene de bır kene bir memur 
gelerek traho-nlulara baktıktan 
sonra ayni glinde geri döndüğü ilave 
edilmeı. tedır. 

R :r.e vcnlcn bu haber'n nn bıcfar 
doğru ve yapılıın şıkayetın ne ka• ar 
haklı ol':lıığunu b::mi~ o~uz. Fah>ı öv 
le ~ annediyoı uz ki, bıra ı. ınübcılega 
dıt edilmiş ol~a vaıiyet deı hal sıkı 
ledb ırlı ralma) ı icabcıtirece\ kader 
ehem m iyctlidir. 

Tıatıomun, biltınssa büyük mer
kezlerden u1ak köylerimiıde yapabi
leceği tahrilıatı söylemeğc bile lüzum 
yol-: tur. 

Bahsi ge~en köylerim z de bu çe
şit köylerdendır. Ve hıısusi bir oik· 
kat ve it,naya mutıtaçtıılar. 

Va1iyetin tetkik edilerek sür'atle 
tedbirler cslı.ıııca~ını umuyoı uz. 



S&hife 2 

Raşvekilimizin ııutku l 
(13t'şiı.ci sahifeden artan) ı 

alınJcak olan kararların, tedbirlerin, 
bugünkü gayri tabıi şartlar içinde mil· I 
Jetin sıkıntı çekmemesi iç n olduğunu 
söyledıkten sonra şöyıe demişlerdir. 

Türksözü -

- " Sızden başka bir düşünce 

farkım yoktur. 
Doktor sııydam devam ederek, 

konınma kanununun tatbiki cihet:nin 
hükumetçe en son dakikaya kadar bı· 

rakıld,ğı, fakat norınil vasıtalarla bu 
g.ınkü şerait içinde çatışmanın gayri 
mümı<ün bulunduğunu "e binanaleyh 
bu ıeı birlerin alındığını işaret bu> ur 
muşlardır. 

ilk muallimleri 
vaziyetleri 

.. ~-
1 Basın birliği ııı•'\,, 

re heyeti toP t_ 

Başvekil bu bahis içinde a>nen 
şoyle demiştir. 

- " Bu, bir harp h iltrlığı olma"k 
hm uzııktır. Fakat bugünkü dü11ya şart 
!arın• 11ytllamak ve istikbalimizi t.ıhtı 
temi ne almak için ha7.ır bulunma
mak doğru olaınıız,. 

Doktor Saydam bundan sonra, 
uydurma haberlere asia inanılmaması 
hükumetin yapacağı her işı iyi bildi· 
ğine kani olunmasını ve bu noktalar 
hatırda tutulduktan sonra bu fena ha 
berlere teşhisi koymakta güçlük çe
kilnıiyeceğini aylardanberi kulaklara 

hı.ı'dıyan ve tahakkuk etmiyen haberler 
karşısında bu hükmün verilebileceği · 

nın muhakkak olduğunu söylemişler 
dir. 

Saydam gene bu mevztJda: 
- " Son zamanlcırda bazı ajans 

haberleri Avrupada ~i harbin sira· 

yeti hakkında yanlış hükiim ve fa. 
raziye lerde bulundu" dedikten son·: 
ra, bu sebeplerle milli korunnıa ka· 
nununun tatbikini ve bu suretle 
yalau zencirinin koparıldığını tebarüz 
ettirmiş ve şunları da kaydetmiştir. 

-" Sovyetlt>rle münasebetleri· 
mizde altı aydır bir değişiklik y'>k· 
tur. Fakat bt>o cesaretle söyleye. 
yinıki bizim Sovyetlcr aleyhinde as 
Ja bir temayülümüz yoktur Esasen 
bizden kimsede böyle bir şey iste 
mı yor. 

Sovyetlerin bizim aleyhimizde 
bir temayül noktasına gelir.ce böy· 
le bir şt>yi icabettirecek hiçbir ha 
reket şimdiden görülmüyor. 

Sayın Başvekil sözlerine şunları
da ilave etmiştir. 

" - Görülüyor ki Şayialar asıl
sız \C hususi menf utlara müstenit· 
tır. foakat bu haLerler Türkiye po· 
)ıtikasına dokunduğu vakıt çok zor 

Zt'min ve makes bulurlar." 

1 

Mü_teakiben Başvekilimiz, bizim 
politilcamızın her hangi bir kombina 
ona alet olamıyaca~ını, avrupadaki hu 

z 

ve zam 
Barem kanununun tatbikinden 

mükteseb hak zam müddeti 
evvelki 
olacak 

İlk tedrisat öğretmenlerinin ma

aşları yt'nİ bareme göre teşrinisanı· 

den itibaren verilmeğe başlan:iığını 

yazmıştık. Yeni bareme göre bun· 
dan ı;onra teıfıler dört yılJa bir ola· 
caktır, 

Bazı öğrdmenlerin bu yıl ıam 
görme zamanı geldiği ve bare.m ka 

nununun tatbiki dolayısiyle dört se· 

ne beklemek zorunda kalacakları 

ileriye sürülmuş, alakadarlara müra · 
caatta bulunulmuştur. 

Vekalet vaziyeti tavzih etmiştir. 
Gelen emre göre öğretm(.nlerin ba 
rem k;ınunundan evvel kıdem zammı 
almak için çalıştıkları müddet mük· 

bin inkişaf.odan 1 ürkiye için bir pay 
çıkarmanın yersiz bir şey ol<luğur.u 

çünkü icap ettiğinde lüzumlu tedbir· 
lerin alınacağını ve bunu almak va. 
zifesiode bulunanlardan bir ihmal 
beklenemiyeceğini çok beliğ bir Ji· 
sanla anlatmışlardır. 

Hükumd Reisimiz bundan sonra 
( Aziz Vatandaşlarım) cümlesiyle 

sözüne devam ederek, milletin de 
bildiği gibi kendisinin, bunları hii 

kiimet mÜmf"ssili sıfatiyle tekrar 
etmekden maksadının hakikat hali 
takviye olduğunu 

diğer bir mevzua 
demişlerdir. 

söylemişler ve 
geçerek şöyle 

- Yeni büdçe hazırlığımız bu· 
gün bitmiş l ulurıuyor. Büdçeyi bugün 

Meclise takdim ettik. Sayın Maliye 
Vekili arkadaşım bunu teferruatiyle 
matbuata bildirrcektir. Bt>n burada 
yalnız birkaç noktayı izah ctınek 

isterim: Gümrükler varidatı ve bun· 
Jarla alakalı vergilerde de kırk mil· 

tesep bakkı olarak sayılacctktır. Yal· 

nız üc yıllık zam müddeti dört yıla 
çıkarılmıştır. Öğretmenler son kı. 
demden itibaren dört yıl çalıştıktan 
sonra zam ğöreceklerdir· 

Barem kanununun tatbikinden 
sonra zam görmek için tatbik tari-

hinrlen itibaren dört yıl bl"klemek 

mecburiyeti asılsızdır. fstanbul maa· 

rif müdürlüğü yeni zam şekline gö · 

re dört ) ıl mu vaff akiyetle çalışmış 
olan ö2retmenlerin adlarını tesbit 

etmektedir, 

Yakında listeler hazırlanarak 
tasdik edilmek üzere Ankaraycı gön. 
derilecektir. 

yona yakın bir azlık vardır . 
Bun:.ınla beraber fevkalade 

tedbirlerde sona ermiş değildir. Büd 
çeyi denk yapmak için bu hal bizi 
çok müşkil vaziyete sokdu. 

Günün geçici kolaylıklarından 
ziyade istikbalin kanaat bahş olma 
sı için feda karlık istemekteyiz. 

Devlet dairelerinde mümkün olan 
tasarrufu yaptık ve bu yollarla mil 
li müJafcta tahsisatını 150,000,00 
liraya çıkardık. Bunun bir kısmını 

adi büdce, diğer kısmını da fevlcala 
de tahsisat proğramına koyduk , 
Büyük inşaat ve nafıa programlarını 

bir az tenkis ettik. Bununla beraber 
zelzele sahasındaki inşaatı göı önün 
de tutduk. 

Kıymetli başvekilimiz sözltrini 
şöyle bitirmişlerdir: 

- " istiklalimizin tamlığı ve va 
tanımızın selameti için her vuıta

dan istifade etmek istedik. Her va. 
tandsşın hissesine düşen vazifeyi ya 
pacağına rrninim. 

H tpinizi hürmetle selamlarım,, 

r-------------------------------------------------, 
Sovvet deniz filosu 1 

Bundan birkaç güu evvel Sovyet 
karadeniz filosunun manevralar yap. 
tığını ve ijslerinedöndükünü yazmıftık 
Sovyetlerin karadeniı fılosu hakkında 
hiraz malumat verelim : 

En son bir istaıisti~e göre, Sov
yetlerin karadeniz fılosu 28,000 ton· 
tuk ve 12 adet 30,5 lik topla müceh 
hez parisaya, konununa saf harp ge 
raisi, 9,ooo tonluk stalin isimli tayya· 
e remisi, karansı kovaks isimli 8 bin 
~onluk b r a~ır kruvazör 3 hafif 

GONUN MEVZUU 

kruvazorür, beş muhrip, iki yeni 
muhrip ki biri ltalyada yapılan taşkent 
ctiteri ltalyan mühendislerinin neure 
tinde Sovyet tezkAhlarında yapılan 
kiraf ve on tahtelbahir iene yabancı 
mühendislerin nezareti ile yapılmakta 
olan kubişev ve sj;ıvsevdet hafij kru· 
vazorleri '"henüz inşa halindedir. Sov· 

yellerin karadeniz donanmasında bu
lunan başka ufak bir kaç yardımcı 
iemi ve mayn dökme gemiside var· 
dır. Bu filodaki remilerdc:n bir kaçı 

yeniden diğerleri esaslı ramir görmüş 
eski gemilerdir. Safi harp misi olan 
pariska 1912 de inşası namlanmış 

28 yaşında ~ski bir genaıdir. Denize 
tahammülü azdır. Bu sebeble Baltık 
filosundan alınmış, karadenız• veril
miştir. Süratıda düşüktür. 
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ŞEliiRDE: lit\VA 
Şthrinıizdc d" 
1 hafı( ,.. .. Utı iokyüıij 

Türksöıü 
Sahife 

Vipuride çok kanii bir mey 
dan muharebesi o . uyor 

Bu meydan harbine t·am on 
etti 

dört 
Rus fırkası iştirak 

Londra : 29 (Royter) - Bugün 
neşredilen Sovyet teblijinde şöyle 
denmektedir : 

•• 28 Şubatta Karelide S ıvyet 
l~arrur.u inkişafta devam etmiştir. Bu. 
tun Fin teşebbücıleri akim kalmıştır. 
Fınliler büyük zayiatla geri çekilme~e 
devanı etmektedir. 

Müstahkem bölgeler işgal eden 
So.vyeı kıtatı Yupeycn gölü kenarında 
bır ıstasyon ve Ala:sama mevıilt:rini 
zaptetmiştir. . Kıtal 42 müstahkem 
00ktayı zaptetmiştir. Tayyareler bu· 
rdada sadece istikşaf uçuşu yapmışlar-

ır. 

larına taarruzlar yapılmıştır. Mütead

dit Sovy~t mevıileri :zaptedildi. Duş. 
manın geri hatları b.)mb Hd man edilmiş 
iki Sovyet tayyaresi düşürlilmüştür. 

Helsinki : 29 (Radyo) - Vıpuri
de çok kanlı bir meydan muhııre..,esi 
artan bir şiddetle devam ediyor. 

Bw meydan muharehesinin vuku

buldu~u saha 50 kilometredtr, Bura· 
da 14 Sovyet fııkası çarpışmaktadır. 

Harbe · ştirak ı den bu kuv\•etlere 
bol top, tank 'e t"yyareler yarıiım 
eımektedır. 

Sovyetler Somme köyüne bir 
tazyik yapmaktadır. Taypalı nehri 

"Cumhuriyet,, gazetesinde 
çıkan bir haberin tavzihi 
Türk SözO gazetesi müdürlDt;One 

Cumhuriyet Gaz• tesinin 23/Şubat 
1940 tarihli nushasında (Maziye Rü
cu) haş'ığı altında ve Adana muha
birine atfen çıkan bir yazıda iki te
kerli araba mest>lesi çok yanlış bir 
şekilde aksettirilmiş olduğundau 
mezkur gazeteyi': ilşiik olanık göre 
ctğiniz tavzih gönderi'mi~tir. · 

tcdc 20 uıgarlı İdi, Erı •çık 
dcrrccyj b 1 Çok ••cık 

u muştu 

Fın teblitinde de şöyle deniyor: 
" Fınliler duşmanı Karelide ağ•r 

rayıaııa püşkürtmüşlerdw 
h burada daha ziyade müdafaa mu 
arebesi yapılmaktad ı r. 

üstünde de şiddetli bir taarruz yapıl· 
mıştır. 

ihtiyaçtan doğma ve yağmur 
mevsiminde çıfçinin ~iddl'tle muhtaç 

oldu~u iki teker İi ara hal ar diğer nakil 
vasıtalarınırı yanında işlemesine U· 
mumi Mtclis tarafından müsade edil 
rru•sini haksız olarak (Maziye Rücu) idman y 

nhğından Urdu 

ı ıso9 
ı-2 

Cdil L.ad.oga .şima linde duşman tard 
d ı-.rnışıır. Bır çok !: ovyet müfrezesı 
a.ıtılrnıştır. 

K11 1tıada duş11anın istinad nokta 

in niJ · I . ı· .... 
6 12 erın tes ım ettıgı 

dokuz Alman esiri 

Loyd 
Corc'un 

Londra : 29 ('"'oyter) - G,.çen. 1 
ferde f • 

ngıliz harp g .. mil~ri tarafın· 
dan J 1 

Dünkü nutku 
l 

0

Birinci snhift><ll'n nrtan ) 

lngiltcrenin çok kııyvetlı b r hav<ıcı. 
lığa ~ahıp bulunmasıııın şaı t o'duğll · 
nu . eğer İngıliz halkı bir hava bum 
bardımanına maruz bılır.sa bıı g-ave· 
n:n kusulünde ın e nfı tesir leıirı eı ı gel 
teşkil edebı leceğıni söylemıştır : 

2 
8 Pon vapurundan esir edilı n 

l Almandan dokuzunu lngiltere lıu I 
kerre Japonlara teslim etmıştir. 

Malum oldu~u üzere askeri yaş 
ta bu•unan Almanlar Jıpon vapur· 
lariylc nakledılmiycceA-i hatırlarda
dır. 

Bir Alman vapuru 
karaya çarparak battı 

Londıa : 29 (Royter)- Dokuz 
ay evvel İnşa cdılen Almanyanın 

7000 tonluk bir vapuru karaya çarpa 
rak batmıştır. Mürettehatı kurtarıl · 
nuştır. 

Yurdda zelzeleler ---
Anklıra : 29 ( Hususi ) - Dün 

Baybur~da . iki zelzele olmuştur Bu
nun netıcesı 1 ev rök mu-ş b'ı d '\' , r uvar yıkılmış ır. Başka ha\ar )oktur. 

Loyd Coıç c:lah ·li ıstihsalaıtan da 
bahsederek. verım n artırılması ve 
Sovye: RJsyaya karşı ıhtiyatlı dav
ranılması lüzumundan bJhsetm ştir . 

Sevdiği kadrnı tabanç a 
ile yaraladı 

Kadirli ı azasının Bozku köyün· 
dt>n lt>rahim oilu lsmail Arıcı ara 
Jarında ötedenberi d,.vam t-den 
gayri meşı u surette evlf' nme mese 
les'nien dolayı aynı köyden Ôını-r 
kızı Gümüşü tapanc:t ile yaraladı 
2-ın .ian lsmail h<ıkkında kanuni mua · 
lll'!le yapılmıştır. 

~DUY -- DU KLARIM.IZ 
Radyo ile izdivaç 

lvinino St d . 
h 6 an ar gazetesınin M t · ı• 

alen lngilterede bulunan "'a d lon rea deki muhabirinin:bildirdiğine göre 
kan:tdalı Fransız ŞnJ ş... 1 nKa a ı aı1keri kıtaların bırin ,Je çıvuşlu< eden 
ınek q ... va ve l\n'\dalı Fran 

rnusadesini almıştır An k 1 1 sız m •trnnel Kesnel ile tvlen-e K ıın d . ca ngı terede b 1 k . 
a aya g tmesi' ınü k- 1 u unan a5 erın evlenmek üıe · 

yapılacaktır. m un o amıy.tcağın Jan bu ızJıv1ç t~l;;il va~ıtas ıyle 
Kanadalı k 

diva uvvetlcr yanında buluna k · 
rn ç merasiminin hıç bir n lk b n atolık papız telsizle yapılacak iz-tnııı la ' sanı ulunamı ,,. h 

Pak ınaınrn sağlam olacağını bildır . .yacnıs;ını ve u Y• ni usul ev'en 
at lngılı·ı m lk" m Ştır. 

Bu · u ı memurları · k 
k Şekılde 1939 h b' avnı anaaıte değıldırlcr .. Çı flll:ı sına ._Ch··b ar ı, tclsı-ı vıısı•asiyle iz 1 v aç o'ıb' . 

" •}et \eım ş 0 6 ı yenı bir m•>da U)or . 

diye tavsif t>den muhabirin bu yanlış 
maf u ·natını sükiitle grçiştirmek Ada· 
nam11ın madoi, mant-vi umumi m,.n
fadtlarilt: kahilı telif goıme)en 
Çıf.;i Bir li~i. hakikatııı efkarı umu
nııye tar.,fınrlan bilinmesine lüzum 
görnıiiş ve hu tavzihin bir suretini de 
G~z tı-nize göndermrği fd.are Hey'· 
etiııce karar veıilnıiştir. Nt"şrini de· 
rııı Sdygıların:ızla rica edt>riz. 

Adana Çlfçf BlrllOI Reisi 
Gazdtnizin 23 /Şiibat 1940 ta

rihli Nu~hasında (MAZiYE RÜCÜ) 

Baş 1 ığı altııır!a . Adana Muhabirinize 
;,tf eıı çıkan yazı y•ırılış tı fsiılere yol 
açabilmesi ihtimal ı t" e e binarn Ada 
na Çifçi Birliğir ce tavzıhine lüzüm 
görülerek h)'fıydırı Gaz ten ize Bil · 
dirılmesin~ idare Ht'y'dimizce ka. 

riir Vl"rildiğirı~- hakıkatın ı:ınlaşıl 
ması İçin mes .... ııİn tavzihini rica 
t-:diyoruz Muha'1irinizin, hiç şüphe 
siz hüsnü niyetle fak.1t her nedense 
hi1kıkatı olduğu gibi görın m · sinden 
dolayı verdiği maluıııat Çukurova 

Çıfçisin i çok nıütt>e~sı' etmiştir. 
Milıi Ziraatımızın ön safında bulunan 
ve tn Modern Zıraat aletleriniku 1 

!anmakta örnek olan Çukuıova çif · 
çisinin geri bir 1ihiniyetin srıhibi ol
duğuı u, halkı, k öy lÜ) Ü lt nısil eden 
Umuu.j Mtcli ·inde bö~le bir zihni 
) t'tf' atı t oJal İlı•ı!rği r,i t;ıs~\'Vllr f t 

mt'k bile çek ı-~ır bir iddıadır. 
Mc c'isi Unıum: t ıuafrnd:w 1 i 

tekerli arabıılarırı tl'krar ovamızda 
ışleyebilnıt-ııini mümkün kılac;ık hir 
karar alınması, Çukurova çıfçisirin 
hilhassa ya~mur m#'vsinıirıde hu na
L it vasıtalaı ına <la mutlak surette 
rııuhtaç olduğuna k;maat getırmf'sİn· 
dı-n ve Çıfçinin, mııhsulatını m•·rk,.z-
1 .. rc rakıl etmek hu~usun a rlüçar 
olduğu nıüşkilatı heıtaı;ıf e•nı· k lü
zurrıünc kani olmasınrtarı ıtt ıi gel-

- Gerisi .. eşirci s;ıhifedf' -
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Politil( Cumhurjyet, gazetesinde ı 

ç'kan haberin bir tavzihi 
- 8irınci sahifeden artan-

miştir 

Vıliyet ve Belediye makamları 

Yatmur mevıiminae de Çu\rnrovada 

iskanclinavya 
kopan son 

üstünd~ 
fırtına 

işler ümidile beş sene evvel iki te-
kerli arabıyi menetti\c\eri ve dört 
tekerli arabayı kabul ettikleri de 
bir hakikattir. F akıt dört tekerli 
arabaların yağmurlu mevsimlerde 
iJlt.ycbilmediğinin bittccrübe sabit 
olduğunu gördükten sonra köylünün 
karşılaştığı zorluklara binaen ihtiyaç 
halinde iki tekerli arabalarında kör 
lü tarafından kullanılabilmesi için 
vaki müracaatları nazarı itibare al· 
mak zarurttinide his etmişlerdir. 

Osloda Altmark hadisesi üzerine 
toplanan parlementoda M. Koht 

Eski Fransız başvekili Leon Blum 
Populer gazetesinde şunları yazıyor: 

1 d .d. eldiler· ., su arın an gı ıp g da bl 
Müttefikler buna ';/ 

1 1 

lngilterenin bitaraflığı ihlal etmiş oldu
ğu için şiddetli bir nutuk söylemiştir. 

Nazırların son toplantısında, Kral 
Güstau lsveçin siyasetini ilan etti : 

lsveç hükğmeti Alman haqı aa
nayiinin ihtiyacı olan demiri istedikleri 
gibi istihsal etmekte serbest bırakmış· 
br. Müttefikler buna birşey soyle-

. bil l halde lskandınavyanın ~ Y 
lal etmediler. , . P' .. 

Beş sene evvel ha> van ile çeki 
len dört tek"li arabaların çoğalma 

Finlandiyaya elden gelen yardım mediler. 
yapılacak lakin harbe girmemek şar- -----yazan------
tiyle: l 

Fransız matbuatı İskandinav dev-
letlerinin çok nazik bir vaziyette bu
lunduklarını bildiği halde "Harp ha-

Leon Blum 
rici,, kalmalarını sukutu hayal ile kar- :__ _____________ _... 

şılanmı~tır. 

Zira bu devletler şimdiye kadar 
kat'i bir bitaraflık siyaseti ~ütmemiş
lerdir. Almanya ve Sovyetlerin tazyiki 
altında bitaraflığı ihlal edecek hareket
lerde bulunmuşlardır. 

Boşni körfezi buzlarla kaplı oldu· 
ğu için, Almanyaya ihracat Norveçten 
ve Norveç sularından yapılmaktadır. 

Müttefikler yine karişmadılar. 
Alman denizaltılan Norveç kara· 

Finlandiya facı~sı ıııiil lü"tn 
lskandinav devletlerı, 
tinadan Finlere yardıfl1 rcfı• 
açıkça ilan etmiş oısa~e 
maceraya atılamazdı. . 
Böylece şimal devıetıerı 
sun kalırlardı. d vle~ ltb" 

· Eğer müttefik e taır ıt 
Norveçe karşı, başkİıırd"?~ tuluıu 
ederlerse aceba ne. 0dirot lbıkt1 

Figaro gazetes_ı 1 tllınc 
İngilterenin şıı11~8fl'! 

arasında .sıkı ticaret ' 1' G 
tur. Belçikanın, Fransa ~ iirk 
bağları vardır. d vletl"J tertibi 

aı için tcmamile menedilen iki te· 
kerli arabaların tekrar kullanılması· 
nı köylü arzu ediyorsa bu hareket 
köylünün l u arabalara hissiyat do· 
layisiyle bağlı olmasından değil hel 
ki dört tekerli arabaların çamurlu 
cvalarda işlememesinden ve iki teker 1 
li arabaların yağmur mevsiminde bi 
ricik emi ı bir nakil vasıtası ol mala 
rından ileri gelmektedir. 

İngiltere, şimal ela ., .. n 8 
\ lalini asırlarc korurn~lc ~ • · 

yetlerini garanti etrnıŞ l •>"' ~ Onfcr 

Türk • italyan 
anlaşmasının 

ticaret 
akisleri 

1 
Ayni sebepten .~0 ft"'" I< 

Hollandanın istiklalı 

Y eniliğ~ açık olan Adana çift· 
çisi Avıupada, Ameıikada mevcut 
ziraat makinelerinin bili istisna he 
pi ini kullanmaktadır. Ve bir çoğu 
beş senedenberi dört tekerli araba 
hatta kamyon dahi tedarik etmiştir 
fakat zaruret ve tecrübe karşısında 
Adana çiftçisi iki tekerli arabaların 
da tekrar işlemesine müsade edil· 
mesini vilayet makamında ve mec· 
lisi umumide israrla rica etmekte 
idi. Bu hareket muhiibirinizin gö"· 
termek istediği gibi geri bir zihni. 
yetin m;thsülü dı:ğil iktisadi ve zi
rai bir zaruretin neticesidir. 

Yakında italya'dan tiearet 
heyetlerige leceği söyleniyor 

Esasen Adananın iki tekerli ara 
bası kağnı değildir. Bir tona yakın 
yük taşır çok sağlam bir nakil va· 
aıtasıdır. Almanyanın, Fransanın bir 
çok havalisinde fazla çamurlu mın
tıkalarında bu arabanın tamamile 
benzerleri işlemektedir. Aleti ziraiyc 
mütehassısı Profesör Martens Ada· 
naya son ıeyahatında bu arabaları 
hiızat görmüş ve Almanyada ben· 
ze•leri oldutunu kabul etmiştir ve 
Çukurovanın henüz yapılmamış olan 
ör yollarında ve yağmur mevsiminde 
y !gine işleyebilecek nakil vasıla11 
oldu~unu tastik etmiştir. 

Binaenaleyh umumi meclisin ka 
riirt mıntılcamızın çok esaslı bir der 
diai bertaraf ettitinden Çukurova 

çiftçi biri iti ve bütün köylüler ta· 
rafından şükranla karşılanmıştır. 

lstanbul : 29 (Hususi) - Tiir k
ltalyan ticaret anlaşmasının Rom~· 
da re men imzalanması haheri pi 

yasada büyük bir memnuniyet uyan 
dırmıştır. 

Romadan gelen haberlere görı•, 

anlaşma 800 mılyon liretlik müba· 

dele esasına dayanmaktadır. İtalyan 
lar bize demir eşya, man ul demir, 

manifatura ve harp dolayısil~ diğer 
memleketlerden tedarik edem~diği· 
miz bir çok malzeme)i verecekler, 

mukabilinde bizden ham maddeler, 

AMERiKA ı\lEKTUBU 

pamuk ve hurda de.nirralacaklardır 

Manifatura ve demir tüccarları ltal· 
yan fabrikalarile t~maslarda bulun-

mak üzere italyaya heyetler gönder 
meğe hazırlanmaktır. Yakında ltal-

yadan da muhtelif ticaret heyetleri 

gelmesi beklenmektedir. Esasen ba 
zı İtalyan fabrıkalaıile daha evvelden 

anlaşılmış, l unlar anlaşma imzalanır 
imzalanmaı Tüı kiytye demir ve 
manifatura eşyaları göndereceklerini 
söylemişlerdir. Şimdi bu malların 

yola çıkarılacağı haber verilmek· 
tedir. 

Kamçılı koca 
Mi' Varen ismimde bir kadın malıkeır.eye mttr:ıc•at ederek kocasından 

ayralmak istiyor ; sebep olörak ta şimdiye kadar kocaıından kamçı ile yedili 
dayaklara artık tahammul edcmiyecegini ilave ediyor. 

Kocası, karısını kamçıladığını inair etaiyor. Hatta karısını herlccsin 
· önunde kamçılıyarak hayatını_kazannıakta olduğunu söyluyor. 

Bu karart (Geriye dotru bir ha 
rekct) şeklinde röslermek istiyen 
muhabirinizin ._u tefsirimi köylümü 
zün ve çiftçimizin bakiki hissiyat ve 1 

ilatiyaçlarına yıkinen vakıf olamama 

11na atfetmt1'teyiz. 

Filhakika Mister Yaren. kamçılı bir artisttir. Çalaştığı tivatroda yaptıgı 
ııunıara bir kırbaç darbcsile karuının:aızında tuttugu siıarayı ikiye hHlmektir. 

Genç kadın şu iddiada bulunuyor. 

- Keyfi yerinde olmadı&ı zamanlar: işi azıtıyor ve bilhassa suratıma YU· 

ruyor. çok canımı yakıyor. Bir kere 1038 sene•inde taa dört kere yıızUmU 
kamçıladıktan sonra ~ıgarayı ikiye böldu • 

1 Iakim kadını haldı bulmuyor: 

içlerinde pek çok olrnyucunuz 
I n Çukurova çiftçisinin hissiyatına 

c 
1 

.. man oldutumuza kani oluak 
kfOO . . d . 
(,u tcvzihimizi ncşrctmenızı erın 

ılarımızla rica ederiz. 
5•Yf Adana çiftçi birliti 

Reisi 

- Her halde iyi hesaplayaınıyordu. Norm) uziyettc delildi• 

Diyor. ve şu suali ::.oruyor; 

- Sir. ~1i .. ter Varen ile evlenmezden evvel de bu numarayı birlikte 
yapmakta idini• .. Evlenirken maruz kalacağınaı: yaziycti du~unmcniz lazımdı. 
Şimdi ne diye mUtets:.ir görUnUyorsunuz? 

Ve hakim kamçılı arfi..f:in bazı kc-reler hedefini ;ıaşırabilece&ini kabul 
ediyor; kadının boşanma tnlcbini reddediyor ... 

Mis varen artık yeniden kamçılanacak dt-mektir. Bunun da adı kamçılı 
seYıiJir belki .. 

. . ""'' "' Ev sahıbı, '""'.~ 
şarkı söytedikte" ... il'

1 . d•·· • 
kabartarak bır ~r 
d.. ,,_, .il': lr 

ı. - Kızını td ,,,, •• 
-.,dt ~ için ltalyaya go ,1,d )1 

Kızım ş.rıuı~, lllit 
:ıevki epey r•~\ e~ttf:A, •rdır 
vetli, yanlıf te ~~tı'l .Sık 

- Bravo· • 
zel bir ifrık bt1ldl i1' kı 

şe-~·iı l'Q 
,,. . ~) )1 h 

Arkadaşın• 11,ft" '-' blid 
- Geçen .,.,. ... .,. . ' günde hanı 1er• 

tim. onu hali ,,, 
nuttun galiba? ... ' 

adıır 
Unutın ••'.. ı.. 

kasına verdı~ıııa> 

l _ Bana ett 
'l/er 

siyeyi bana 
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Dray ~
·~arıning 

Usufij ~dir:? -
E.n kurak 
bile h k senelerde 
._., e tardan ıooo 
"'o bu~ d 
L·· ı·· g ay almak -.oy unı ·· .. 

Uıun elindedir 

-- Türksöıü 

1 HALKEYIMIZIN TEMSILLERı 1 

J _..:;.,;;:-= I~~ ! ~ pd_.~kl~ =a:-1 ~f ,~!'aı.,. "i~i ~!!: .. :ao :i-;.tihap 11 H o .. e•ımızın e.,er ı genç en ., ı ~ · ~' . . t 
~ 1),1,el c\Pvelki gece asri si na edilecek meto a eserin gireceğı tıya · 

ma sahnesinde " Yanık E. ro aevine göre ya lıasit ve vazı!:. ve· 
ya bir az kapalı ve karııık ve yahut 

fe " nin muynff ak bir temsilini gös- da busbutun duşundurucu ve semho· 
terdiler. Yanık. efede yurt sevgisi ve lik olnr. Mahiyeti ne olursa olsun 
içi dışı tertemiz bir ki>y dclika'llm piyesde basit de olsa bu gö~etilecek· 
karşısında milli duygularını kaybeden tir Yanık efede bunlar iyi dUşUnUl· 
dejerene bir aUppenin gtJlünç •e za· me,miştir. Tiyatronun hangi nevidir 

1 

ANKARA RADYOSU 
TÜRKfYE RADYO ofFOZlYON 
POSTALARl TÜRKiYE. RADYOSU 

Dij nlh hali; ,af •c Baki• g6nUllule•in anlaplmoyo'- Muha"i•, kunetle d~· 
y ••den artın duyabilecegi içli ve •«ıli bi, aşk va yutan aıka o kad•• fa•la ye• verm•ı Urduıııuzu0 b b • . h<ile •U<lenorek gö•!«ilmek i•tenmiş. ki ... ı fiki•, ga,•e piye,in morke•i 
'n Cuınh · " Uauııyetıni dü Ph·es, belli ki basit zevk ve anlayış· sıkletini teşkil eden bu aşk içinde e· 12.35 

""Y•t hük • · ' lb k' h lk t~\el Eı.kj • llO'ldı birkaç lar için yazılmış. Bir az mU~l\maha rivip kavbolmuş -- Ha u ı il a 
1 iıt fthır~e Oray F ile orta .. ·a '-' akın dereceye kovnbilecegi ti~atrod~ bulunduğunu unutturmak • ••Yonu \I~ d ar ,, ,, ,, - 1. '-

•ta Ucu e o t' · · b' e5lence 'ıç'ın uelmic bulunduğu te a._. 

CUMA - 1 - 3 - 1940 
Program, ve Memleket s~
at Ayarı 

Aj&ns ve Meteoroloji Hı· 
betleri 

12.30 

l\'on, ,_ et' ırınıştir mız ır eser... 
0 

., ., 

· d 

11

uıalc z· · Fakat; mua .. •yen bir duşunce ile kilerinden sı,·ırarak peşinden suruk-t t'cru~b 1 ırır t telcni.ıı.i ,, • 

llf t tre · · 6 ne :kadar basit yazılmış olursa olsun lemek ve gaveye ulaşmak lazımdır. lba Proıı. ••tınat eden b' " k 

L• D •"aıı · ır bi<Ço~ bakomla.dan pôy'<in h•ta." O ak•am halk himn çok ., •· 
111

' '"' F . ~'1111titlir E ._. " 1 k 
1 ' ''••ına • ' •••· we kn•vet.i,lô&ô ıö•Uluyo•. Umumi unmoş fakat ifade,;, man,.ra ~r . "' ~Ondın lıtri l u "111Yoııu ku· heyet itibarile Halkevli gençlerin '"'"da çok eğlenmiş , zevklenm•ıhr. tı ll>Ü•lıtt ner l~Yt İçin çılıı. tom,i 1 kudretlerfoe bi• ,.; yar o lam.· 1 yi bôr tô yatro v a .. n • .,., ,.,.. 
llltktodir. ....' lldıtı tÖ yacajp içôn piyodo •ol alaa "kada,- ma\'an b.,it e•erluin tem,ili, maU•ea G 

1 t 
L·t · t• d d 5·1· F'kri ce mU~tena~. ı·p olarak zordur. Rol alan 

tçenltrde A k arı en .. ı nıye ın e eeı ım. ı ın ~ 

12.50 

13.30 -

18.00 

18.05 

Türk Müıiti : (Pi ) 

14.00 Müzik : Neş'eli Mii· 
zik (Pi) 

Program, ve Memleket Sa
at Ayarı 
Türk Müziği : 

i le Z 
l"\Q 1 LI lı:. t k' d· 1 l L· zat kab"ıl"ıvetleri sılc.ar, istekjiz kıla· r irıat ı ... h .rı ~•llc .... 1 .. d CTve ca en ı ı azımge e• vız ,, 

mu d ..... e . d rak -unffakiyct sahalarını da daral rtibı\•le bu . en ıaleri 8ı"rlı'ttn· pıyesia kendisi ir. -· y k 

ı l B d k' tır. Butun bunlara rağmen " anı 18.45 
8 ıs asyonu.. ~ ıra en Yanık Efeyi okuma ım, ım 

1 

N 
•• Inud~ ~ efe" b·ır kısım halkta ivi intibar ar · Uman K Uru o yazmıştır bilmiyorum da .. yalnız gör- " 

fe ıraç Cnt• d bırakabilmi•se muharriri bunu rejisörUo ran \le · · ... r,ıan b· Ul'hk.i konstrtıluiyon itibarile sakat, 
7 " rnıııtı. ır •abneyc kolayhkla tatbik edileme>. ve Adanah gençlc•in kndretlerô öle 

Çalanlar : Vecihe, Fahire 
Fersarı, Cevdet Çatla, Re
f ık Fersan. 
1 _ Okuyan Sadi Hoş· 

sea • 
Türk Müziti : 

"Onftrını " D Ba 5 1 ı. 1 h kk k kı ·,·i tertip edilmiş dekora borçludur· -., •ıy F . • eaor yapo aui ruôş,e mu a a •· h 19 00 
' "'••ıuunu ı lraıına ne. 'Ydaa, kö,eJcn lurpolmak .. ba,. taraf · • A•ka~aıla.ı• ikô•i mU""

0
• 'P · lırırn121 '-

1

1

1

YOrdu. Oltu la .. · 'dil r muvaffnkiyet hissesinden 19.10 ıtOrıuırn1 .. 1n b" Yll- 1 rı rejisör tarafındaıı yontulmak su· sı ıyı 
1 

e · N . O 
\le . " ır h~I" ret"l 'ılk pla·nda yer alan urıye ner, ''Yoruz. U •••aı 'e olınuştur. Montnjı gUç olnn e· 

Halk Türküleri 
Ad4nalı Aziz ve sadi 
ver Ataman. 

Seı best Saat 

Yı· 

serd b d l Hamdi paramyok ile Yusuf Ayhana • Su 8 
.. lı1.ından . e u zaruridir. M.eclis egişme ı:· k ıı:. d 
c. ı rınd k bu Uçek pay ayırma cızım ır Cnı ' lllahsuı·· . e llS:ı:c çarpBn ve laisserfilen e· Y • • • 

'" scb•plerin . un Ytlişe ''.U;k daha fa,ıa du•c•nluk kii•ma Halkevômöıin tem"I me.a ... ne 
tu . B "Y"r lız C ~Ur aklık dı"yo· bar .. 1. d .

1 
. bir a"Z dllna bız Termesiııi sah· 

a ) ah c.aruretten mutevye ıt cgı se pı- • l

'r T b .-;tr.ursuzl k d " t ı_ 1 n"ler:..l• sık, 5..:ı. gHrUnmesini isterız. · a ahh U Cğ'J · es elli sakatlık daha iyi anlaşı ır. ~ a.,. ... 

19.25 

Memleket Saat Ayarı, A
jans ve Meteoroloji Ha
berleri 

Türk Müzifi : 

linin •ı "t•lın ••lnıası hava ~ Sab•eye tatbik •o•lukla" '"p· Fakat, o geceden bende kalan b;, 
bi hav • 

1

·"'
111 

• sıcak - ru- "•da: piye•i ahne teknôğine yd••· ôntiba da •udo.: . •ı \eı'ırı . ruz(parlar k llkng"ı Janr ve nevide piytslerın tıın & ına İçin ynpılncak her turlu mbdahc -
d .. t•üniinıı.,n ntiiıterek•n ne le ne kadar dikkam de oı.a piye•in muhitimiz halkma kullanolmu• ıa,.m 19.45 

a kura•ı i ı ltkteye U1. t • •elcceWıı ·y·ı dU•Unulmeli ve seçimde t · " 
1 

1 lt · ısta ma. Unıunıi Çerçevesini oynatnbilir ve pı· ., o " Çı, ~llrakı k ~lıt ·d F kabul ndileo pi.>•eıı listesi içinden ona f 
1 

hid· . " tr. akıt Yes duıebilir. Yanık Efe de bu olmuş •· 

Peşrev ve Semailer . • 
Çalanlar : Ney, Basrı Uf
ler; Tanbur, Refik Fersan; 
Tanbur ' izzettin Ôkte ; 
Küddüm, Nuri Halil Poy-
raz. 
Türk Müziğ'i 

Çalanlar : Vecihe, Fahire ırttrıaları, i • 
18

'
11 ka'lııınd d fakat , piyes te bu.sbUt()n duşnıektcn göre yapılmalıdır 

t top,ık nı Ye "'•• . •, O k~""'•lm•şh<" Nnô ne olu"a nl,un piyedecde 
eler •Ürgün lırtı 

11

"'•iı don. Bor tiyatro c,.rinde ilk aranao şey gaye; muayyen bir fikcin _luvvefü batı koııısında oldı ;•ıırı gibi hi 'Ahneye tatbik kolayhA•do .. llu va,.f mudafaa,.nm ayui kudretle ofade edo 'l0.00 ı., 
1 

d,~İldir D 

1 

U ıribi eli ko •Ukuomcl bi, e.crde mutlaka olma· le• "' fikirl.,!e ka•ş•l•ıb.,larak fay. 
il Ve b .. 1 ' •ıy Fır • lodor. Ak,; takdi,de Li, çok bakorula,. dah bir muhauala notaya koymak •hıuı o' e kura' mıng de~ d 

. . ~ ılmay1 tnı .. ,· • ıaıııanlııda an •aruhdor. On•n içindô,, ki n buou yôta.arlanan c4'ip ve •U· 

20

_

15 

Fersan, Cevdet Çağla, Re
fık Fersan. 
Okuyan : Necmi Riza A· 
hıskan. 
Konuşma 

tı ruvcnilj, L.• •• Ytte Solca "f bir tiyatro eseri vucude getirmek ko- rukle.rici bir vakAya buruyub seyir· 
tn b '"' .... , k n, çı 1 lay bir i' değildôr. Pôye, muba.ridigi cile.c adeta ôçi•orck yapmakbr. Bu 
taf " UIQIJe kurıkı k • hıline re bu•u•i b;, bilğinôn kaı., .. ,,. ôle vU· muhauala pôye•ô g6•ecek halk taba· •d~tbilir. 1 

lthl;,t>i ber. cude gelen ay" bir ihti.., iıidi., guç 

~Utdu-112 ....:..b~ir--=i~şt~ir~·:__--~~~~~~---------------------------Y_. __ R_•_nı __ •_n~ dcd' lcuralc . ._ · LON ır. Otnizlcr •ııtlılll çevreli DRA MEKTUBU 

"'•ntık••ın,,, Y .d~ uıa1c bir Y•y lngillz harbiye ••had erı •kli111 k 
it . ı çif tçilif .. •rılcteri 

t Çjftçilitind ı, rutubetli nuntı 
tna· 1 tn I• . b ıp ete riı Yrı ir takım 

Yete 111 b 
ır . ec ur kılınılc-
2.ir-.t V 

"' lQ elcaıet-- '"-•. h" 
, .,..._ ---~he .~~ ırde 

"'" Dr. F rı ''•ttırma ,._,. r .._, . 
•ip"' 

1
hti b.a ~nr iıtea. 

tir, &.. ti~ tdil-._ .• tı birÇOlc 
•iay,t Prenıip1,, 1

• 1 lt111in et-
etıı:a ı. e ta111 • I h)lıa tııt t•rtj 1 lllanaaıy-

• hlltt bu 1 '• O•ta •nıdo 
td 

1111
•li dıht ""~ii iltihaalini tı• 

rr. Bun •rtt1r1Dalc . k .. 
rk . Urı YUrd • . un anı 

çıf çiıine •Çende rnın111 
kaz 1'Dede 160 . •net.,.._ L 11uly

00 ,... •ııttadır. 
Urlc Ata ~ 

' herle " IOderinden biri olan 
,ı ter\ et - -tltdır. e., 

1
.. •• IOzu ÇOlc kıy 

tolc .. oz, Atılırırnızın v . 
1•411 etıiit . I Zlye 

e tter. ettılderioi IÖıter 

Nazırının 
geçirdiği bir tehlike 

lngiliz harbiye nazıra Mıster oliver Slanley geçen tün Kanadalı kı
tıların talim gördü11eri Aldertot ,karargibını ziyaret etmiıtir. 

Birdenbire gaz teblik.e11i İfareti verilince aılcerler derhal korunma 
tertibatı aldılar ve yüz:lf!rine maskelerini geçirdiler. 

Ancık Mösyö Olıver Stanley bu vaziyet lcarııaında mühim bir 
müılcülle karıılaımııtı : Yanında gu maskuini gdirmf'miıti, baıkasın· 
dan ödiinç almaaıda imkin yoktu. 

Harbiye nazm faaliyet hakkında Kanad•lı kıtalara kumanda et
aıeltte olın C-t1l Nıpton ile münakaıa edeıker birdenbite röıyaıı 
r•zının teıiri görülmete bıtlamış ve harbiye nazın ıibi bütün maiyetin· 
dekiler de bundan mütee11ir olrnuılardu, 

Bunun üzerine münık11al1t dethal kesilmiı, hatbiye nııırı general· 
ler ve mııbuıt mümuailleri gittikçe k .. ifleımete haılayın gazın tesir ••· 
hııındao kıçmık iılemiıJ.,dir, Bu ıurctle n111t ve dit•• zevat öksiiretek 
r_öıyııı dökerek, gözlerini, yiizlerini mendilleri, qarplırı ve eldivenli elle. 
rıyle rrıuhafaza ederek ı•z mıntıkasından dıpnya çıkmıılard1r. 

Ancok lemiı havaye çıkmak kabil olduktan aont1 nıııt ve ıtkıdatları rahat bir nefes a!malc imkanını bulabilmıtlerdir. 
B;, laz•t•ci oazıro bu ~akiki manevra ile lurşıl:J$nııtı bilhossa 

arzu •dip etmemiş oldutunu aornııq, harbiye naıırı mister Olivet Stınley •u ce"•bı vermiştir: 
Eter ben bôtbasaa yıaphrmıı ol11ıadım,herkeılen eve! kendôaıô emniyete ılıtdı• 

~1.45 

22.ıs 

(Millf Kahramanlık Menki· 
bel eri) 

TEMSiL 
Aok ve Tesadüf Cilvesi 
(Ke Jcu de l' Amour et du 
Hasard) 
Yazan : MarivauX. Nak'e

den : Saada Sayit. 
Ekrem Reıid tr.maildea 
evvel eseri ve müellifiai 
takdim edecektir. 

Müzik : Radyo Orkestrası 

(Şef : Dr. E' Praetor~uı~ 
Beethoven : 5 - incı Pıa
no Konçertosu (Mi bemol 

majör) 
Solist : Ferdi Ştatzer 
Memleket Saat Arın. A· 
)Hı Haberleri; Ziraat, ~-
hım - Tabvillt, Kambiyo 
- Makat 8or1Uı (fir&t). 

22.35 Maİik : C.zband (Pi.) , 
~.ti _ 2S.30 yarinki Prorram ve 

Kapımı • 

Aleni Teıekkür 
12 lambalı " .)YOMU. t~~ir 

için iki defa lıtanbula ıönderdıtua 
bel.le yapılamadı. 

Burada radyo mütebu1111 Mo· 

b Hilmi matazauoda bulunu arrem b. f-
bay Retad Güçlü büyük . ~r m:::. 
fakiyetle ue bilgiyle tamırıne 
vaffk yet olmuıtur • 

Teıekldir ederim. 



~ahir~ : 6 Türksözii 

İlan 
j J da na askeri satı 11 

ma komisyonundan : 
~------ıl 

al-

Pamuk u· 

CiNSi 1:.n çok 
K. S. 

oza 00 
-Ma. parla~ı -- 45-
- Ma:- ıemi2i 00 40 
-Koza parlağı 1 __ 
- Kapı malı -00---ı=-__ 
Klevland ____ _ I~ -- 1 
Klevlanl ç..!:_ 00 1 1 

Yapağı 1 
öeya_ı-..:..----- ___ _ 
Siy.ah 

çlCI r 
Yerli yemli~,_o_o ___ \-- _ _ 

.. tohum _ 
- HUBUBAT 

--.---::..-:-- ~----

Buğday Kıb.,_ / -·---ı 
1=.:_;;~erli 1-:_:~_1 __ ------• 

Fasulya 
-Yulaf _ _ _ 4.50 

--::-------1·-----
0elice 1 O 

-Kuş yemi-,-------ı-----

-;usa~-l 14 

Liv«"rpol T~lgrafları 
27 I '2 I 1940 

Smıtını 

Hanr 8 09 
-7 92 Vadeli 1. 

ı-V-a-d-e!-i _l_ll ____ -7- % 

1 
__ H_in_d_h_a_z_ır_____ 7 1 24_ 

Nr:vyork 1 , 07 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

1 

Y "" idrn 295 çift nakliye araba 
koşum takımı ktır. Mu. 
h3mmen bedeli 15392 lira olup ilk 
teminatı 1154 lira 40 ku uştur. 

Bu nakliye koşumları 7·3·940 
Ça rşan~a günü saat onda askeri 
satın almı ko11isyonunda pazarlığı 
yapılacaktır. l aliplrrin hrr gün şart· 

namesınİ komisyonumuzda gö ebi
fj , )er. 

f steklilerin belli gün v,. sa atta 
teminat makbuzl.nrile müracaatları . 

llan 
Türk Heıva 

Reisliğinden : 

11509 

Kur" mu 

Hava Gedikli Hazırlama Yuva
sına talebe kaydına başlanmıştır. fs . 
trklilerin Ku • umurı• uza gelm•lni. 

11508 1-3- 6 

ilan 
Seyhan Vilayeti Va. 

kıflar Müdürlüğünden: 

11507 

İskenderun 
lüğünden : 

ilan 
1- fskt ndrı un Gürnıiık Müftlli~l i ği için on dört parça yazıhane ve 

yazıhane koltuğu gı~i ~efıuşat yaptırılacaktır. 
2 _ Buna ait şaıtname ve planlar Baş Müdüıiyd satın alma komıs 

)onundadır 

3 - M~harnmt-n bedeli beş )Üz dokuz liradır, 
4 - Açık eksiltme günü 11.Mart·1940 Pazarteııi günü saat on dört 

tedir. • 

5 - istekliler biçilen bedelin O/o yedi buçuk teminatı olan oluz do
kuz ·lirayı fskendeı un gümrükll'ti Başmüdürlük vr znrsine yatırmaları. 

6 - Pıanları görmek ve tetkik ctmrk istiyrnler her gün lskendeıun 
gümrü \tl,ı\ Başmüdürlük levazım servisine müracaat edebilirler, 

t 1459 20-25- 1- 6 

~-------..__-.......;, -------------------------------------------
ilan 

Zayi a-sker\\k vesikası 
• 

Mersinde 23 Ütıc\i alay 3 üncp 
ta hurdan 9J2 ~enes!ndt aldı~ırn a's 
kerlık tı:zkire mı zayı ettirrı . 

Y"nisini al c. cağımdaıı k. ioİO •
1

A es ıs 

ükmÜ olmadığını ı an tdtrim. 

Y -ksekdolap mah,\\ . d u taın eo 
324 Doğumlu Rtcrp ~lu fsa 

Datı,k 
l S\2 

ilan 
Zayi askerlik 
tezkeresi 

Mersinde 23 ür cü alay 3 Ün 

cü "tc burdan 927 senesinde aldığım 
askerlik tezkiremi zayi tltİm 
. Y erıisıni çıkaracağımd an t"Skisi 

nın hüknıü olmadığını ilan ederim. 

Ad .. na Ha"ut'ubucağı 
köyünden 319 dnğumlu 

Yusuf oğlu Sü't:>m ı; n Ôzkan 
115 ı l 

BU AKŞAM 

TAN ve ALSAR 
SiNEMA L ARIN DA 

" , 

"' Yarat ilk' 
1 l\'JnıO Sinemacı ıı; 

de' 
ift ihar e 

1 BEYAZ GÜL 
Türkçe Sözlü - Arapça Şarkıla 

Büyük Süper Fılm Birden 
takdim edilecektir. Bu 
müstesna f 1 i yer 
bulup görebilmek ıçın 

Riletlerinizi bu akşam 

erken aldırınız 

Dikkat : 

ıçın Alsa

rayda Lora Kalmamışlır 
Tanda Satılmaktadır 

lLAVETEN: 
Metro Jurnal, 

OUnya haberlert 

Teldon TAN 266 

.. -
ı R. . Je 

Osmaniye Be ediye ıyasetııı .ı 
1 B 1 . . . H . ı · - .. d F . cadde" - e edıyemızın, urşıt ot~ ı o ıı un en evzı paşaı . ıe 

olan ( 580 ) metre uıun'ugundaki sahada toplama çay taşı1 ~J 
' k tJf • kaldırım ve beton bordür inşaatı ( 4989 ) lıra ( l 'l ) ur ııretl 

o'up 2490 sayılı kanun ahkamına tevfıkan açık eksiltme $ 

edilecektir. ;rtJ,-f' 
2 - ihale 51 M_art / 940 Pazartesi günü saat ( 4 de O 

diye salonunda yaprlacaktir 
3 - Muvakkat teminat 374 lira 25 kuruştur. ""-
4 - Kati temi na~. bununn iki misli olacaktır. bf ~~,.J 
5 - Eksiltmeye girmek isteyen isteklilerin kanaat b• tı"f 

kası ve ticaret odası kayit:makbuzu ibraz ,.ylemeleri ..,e fP'"' Jı 
eylemeleri ve teminat paralarını ihale saatıııdan mukaddelfl 't(Jı 
sine yatırmış olmaları meşruttur. b&Jıl•" 

6 - fsteklilnin kendilerinde aranılan ve5aik ve mak 
1
,jf' _j 

oldukları halde m~ayyen olan gün ve Slatte bizzat QsıO ıJ'T.,J 
salonunda hazır bulunoıaları meşruttur. . ti1";i f" i 

7 - izahat almak ve proje ve şutnamderi görrnek. ~:" ifl t 
niye belediyasi yazı işleri bürosiylc Ceyhan belediyeaı 1~ 

na müracaat ederler. 11451 

Seyhan Kıı.ıla y merk e· 
zinden : 

Tütün fabrikası bitişiğindeki 
cemiyetimize ait yetmiş dönüm mık 

tarındaki tarlanın icarıoa talip zu-

17 - 21 / ,, .,,, 
d. · defl f'' --' hür etme ıgın ii 11" 

Mart pazart~si goı> ,ıtı" 
. k•''' "' icara verilnıesı t'ıjl 

1 
1 ıar•11 

tır. Talip o an . 

rıe müracaatlar•· 



Sa\ıife 7 

:---------=========-------------------~ 
.ASRİ 28ŞubatÇarşambagündüz 
11\1 EM A 2,30 matinesinden itibaren 

Sinenıa o·· ·k· Kudretlı· Artisti J unyasının ı ı 

~can G calb>ün .... M üelhH®O M ©tr<g©ln 

MERCAN ADASI -
"1er S& h "• •-ıiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim• 

sı blnbnır heyecan, ınıeır metıroslYI - aşk ve meırakla 
ıaveten : lttlk.ıp edece~ınız bir sanart şaheseri 

ore\ Hardi - HARBE GİDİYOR - Türkçe Sözlü 

Yakında : 
Sinema ve Sinemacılık Tarihinin zafer abidesi!.: 

lvorma Şerer - -tyrone power 
_______ fNiı a r ö A n t lUI v @l n ~ t 

Bek) 
1 

ennıekte olan 
940 . Model 

Nlarkoni 
~dYolarının geldiğini 
•di11 p 

''' caddesinde : 

lah · B 

bildiririz 

Muhterem müşterilerimize 
lskenderunda Şark yağları Şirketi Fabrikasının 

Rafine edilmiş ~emsaline üstün 

pamuk yağları ve sabunları geldi 

Uygun fiat iyi ve temiz mal 
Müıacaat yeri : Sabri Gül, Borsa civarı No. 12 

Deposu : Abidinpaşa caddesi, Noter sırası. 

Seyhan Viliyt tiJ 
n~ Encümeninden : 

' 

A. ana Memleket Hastahanesi 
ilttiyıcı 672 lira 72 kuruş muham
men bedelli iliç ihtiyacı açık eksilt· 

1 14-tS 

5eyhan Vilayeti Dai
mi Encümeninden : 

Adana Memleket hastahanelİ
nin 7747 lira 34 kuruı keşif bedel· 

li umumi timirab açık eksiltmeye 
konulm•ıtur. 

Eksiltme 940 senesi Martın 7 

sın osna 
A M Bıraderler 

·""-dr • eta Ad..... --
ana p K 

meye konmuştur. Eksiltme 940 se 
neıi Martının 7 inci Perşembe gü· 
nü ıaat 10 da Daimi Encümen sı· 
tonunda yapılacaktır. 

1 aliplerin şartnameyi görm,k 
üzeıe her gün hastahane İJare~ine 
ve ihale günü de Vilayet D .. imi En 
cümenine müracaatları ilin olunur. 

inci Perşembe günü saat 10,30 da 
Seyhan Viliyctı Daimi r.ncümenin. 
de yapılacaktır. 

Taliplerin şartnameyi görmek 

· . 74. Tel. 274 

11497 28-1-3-5 

üzere her gün hastahane idaresine 
ve eksiltme günü de Seyhan Vilaye
ti Daimi Encümenine müracaatlara 
ilan olunur. 

11498 28-1-3-5 



Sahife 1 Türksözü 

Her çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar . 

Herboyda OL iVET Ti 
Ya7.ı Makineleri 

R.C.A. 
1 

1 
Marka 

Radyoları 
Dünyanın en sağlam dayanıklı Gastolin kaynak çubukları 

tc'minoth Radyo tamiratını 

Abidin Paşa caddesinde 

Muharrem Hilm~ Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

Posta Lutusu : 60 
_____________________________________________ _:: 

1~---------------------1-.I 
TÜRK.SÖZ 

GAZETEL İLİK-MATBAACILIK 
• • • 

Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa
cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitap! 
d 

ar 1 mecmualar gueteler, 
cc veıı • . . er, çekler , biletler, kart· 
vııılle h • b 

1 
r • arıtalar , planlar, mak-

uı ar • her boy•ia defterler, 

Renkli afişler 

Ve her tu- ı - · ı· ki" bask 
1 

r u resım ı ve ren ı 
ı ar - 1 edilır surat ve nefaset e tab 

• 

• il 

or. Muzaffer 

Türksözü 1 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 

görmek istiyorsanız Türksöıü 
Cildhanesine gönderiniz · 

Zarif sağlam 

Bir cild, bölgede ancak Türk
sözünün sanatkar mücellidinin 
elinden çıka bilir. 

Lokman 
İç hastalıkları mütehassıs• 

Hergiiı, muayenehanesinde 

başlanı'"tır . 

hastalarını kabule 

~-----.-......"'---------------------------------------~ 

1 OL YMPIA RadY 
1)11" 

Pekz-.rif, çok sağlam ve gayrt hassas olan bll 

göıüp dinleyiniz. ııJ "' 
Mülhakat için Bataryalı Radyoh•'

1 

anot Pıllerimiz de gelmiştir. d-
____ E vrendilek Kitabevi - ~·ı 

Sıhhi Dink 
J M · "d d 1 • h • 1 ..ı· klerİ b'1~!ıı art ıptı asın an ıtıuaren gayıı !Iİ lıı o an nın MeılP'"', 

tııılacaktır. Mubrem olan bu ihtiyocı düşünerek ( dıJ,.,.,,, ., 
ki makarna atelyesi dahilin ie) sıhhi bir din~ ku'd0.,d • 
kada bır külrk bulgt.Jrun k~p,eğini mükt-mmelerı t"' 
eler, savurur setiyı un çıkarmadan ayırır. r&Jf . o ~~ 

Küleki 2 .... 41 l 
t 1" 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

Ali Nasibi eczahanesidir 


