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•0,.,°"" İ ,Sovvetıer şimal paktının 

alya sil"hl- VÜCUd bulmasını istemiyor a atını 
zırlaınaktadır 

Tas ajansı biiyle bir 
Sovyeller aleyhine olacağını ittifakın 

kaydediyor 
Halbuki .. 

uç devlet arasında konuşmalara 

Müttrjil.lı>rin lıaı a iisı'ninden lıımıde sıra/.ınmış lnJ) 11reler 

Horn Alman 
Bombardıman 

•• •• ussu 
edildi 

İngiliz tayyareleri Hindenburg 
hangarını yaktılar 

kıı11tlardaa alınan mallmata ıörc Ustc 
buyuk b:uarlar (\1.,uşturı 

l lorn , Alman tayyarelerinin ha· 

( Gcri,i ÜçUncu sahifede ) 

Yeni kabineyı· teşkı·ı·e k. 1· 
es ı ma ıye 

nazırı Pol Reyno memur edildi 
Paris : 20 (Havaıı) B d 

Fra b - •ş a 1 
7crcnsbz •ş•ckili Da ladye olmak U· 

b L utun Fransız kahine aza~ı bu sa an re' · h 
lcbr ~sı~unı ur sarayına gider,k_ 

una ıstıfalarını t.ıkdim drnişlcrd' 
Londra . 20 (R ır. 

Scnat • o,ytcr) - L,brun 
bir koo Ve nıebu<ıen •celisi reisleriyle 

il nuşına Y•pmıştır. Bürolariyle birlıkte Abidinpaşa 
ı •her alındılh ·· , ,. caddesinde ı, Bankası kar,ı. 11.Uçuk bır h c;•n:ı. ı~rc r ran ada 
leccktir arp kabınesı tcşllll edi- •ındakl binaya te,ınmı, bu 

Kuv~cllc ld lunuyor. Gerek Matbaa ve ga-
bine · nnı ığınn Söre \ 'eni k • ı ekse Gazeıemi7.le işleri olanla l . .) ı tekrar l) 1 d • a 
•r. a n ~ e t ~ şkil ed~cek-ı' rın yeni blnan11za getmeıe 

Londra . 20 ( 

1 

1 rlnl rica ederiz. 1 Fransız k b. Roylcr) - Yeni 
F'rcy 8 •ncs nı es~ ı ınan letkilc ı rna ıyc na"tırı 

rnernur tdılrnı~tir. 

Türksözü 
GAZETE VE MATBAASI 

başlanmış bulunuyor 

1 

Lt>ndra: 20 (Royteı) - Sovyd· 

1 

Jer birlıği hükumetı Fin ve lsveç hu· 
kumctleıine Güniycıbi -demir yolu
nun inşa talebinde düşünülen ŞC} n 

1 Baltık denizi ka11andığı takdirde bu 
} ol vrısıtasiyle naklıyat yapmış~ ~1-
du~unu bundan başka birşey duşu· 
nülmedi~ini bildirm iştir . 

Londıa: 20 (Royter) f.,, :.:ç 
Fınlandiya - Norveç mümessilleı •. :·· 
rasında, tedİıfui pa~tın doğması u;lll 
müzakerelere başlanmış bulunma!-. la• 
dır. 

Şimdiye kadar Moskovanın buna 
mani olmağa çalışmıyacağı sanılın .. k· 
ta idi fakat Tas ajansı şöyle hir ne~
ri}al yapmıştır: 

- Şimal devletleı i arasında > •· 
pılacak tedafui bir ittifak tem; men 
So\ yeller aleyhindedir. So,·yc tlcı btr• 
J.ğı burıa müsamaha etmez.: 

Londı a: 20 (Ro> ter) - ~o' yet• 
!er Biıliği yüksek şuıası Fin - ~OV• 
yet paktını imza etmiştir. 

Tahsil Çağında 
Olan Çocuklar 

Öoiizmüzdeki ay Şt"hir 
içinde Sayım Yapılıyor 

Memnuniyetle haber aldı~ın11za 
röre D .. hiliye ve Maarif V\ kaletlc· 
rinin arzu ve muvafakatleri üzeri. 
ne memleketimiıde ilk tahsil mec
bur iye ti çatındalci çocuklar sa )'ISIQDI, 

bu ırne pek dikkatli ve es 1 slı bir 
ıureltf", ltsbi ti bildirilmiş ve Dün 
Maarif Müdürlütündc ilkokul öğret· 
mcnleıinden teşekkül edt.n öir heyet 
tarafındın bu işin nıuntazarn bir şe· 
kilde yapılması etrafında g~ ü ,ülmüf 
ve ~imdilik icap eden bazı lt'li ~ir
ler alınmıştır. 

Hükumetin okutmak m cııuriye• 
tinde bulunupta okutama lı2'ı ~ ii t le· 

nin sayısını bilmek hiç şG ph ~ yolc ki, 
ilk tahsil sahasında alınacnk te . lbır 

( Gerisi ikinci sahift'de ) 

Kont Ciyano yakında 
Macaristana gidiyor 

Londra:20 (Royter)- M.ıcar nı.ı 
h<1fılind ı. n verılen m&lüm t.ı ~Ört", 
Kont Ciyarıo yakında BLd pr~t· yı 
ziyaret edecektir. 



Sah;f~ 2 

f ahsil çağında 
olan çocuklar 

( Birinci Hhifedtn artın ) 
lere esas teşkil dmektcdir. 

Bu bakımdan pek müfıt oldutu 
•uhakkak olan hu memleket işine 
blt6n vilayet mülbakatın da olduğu 
gibi ıehrimizde de nisan içinde baı 
tanacak ve bir iÜn içinde bitirile
cektir. 

Tayin edilen ıünde evlere t•tra· 
yarak 7 - 16 yaşındaki çocukların 
ısim üzerine sayısını tesbit edecek 
olan· ali\cadır memurlar halkımızın \ 
çok sıhhatlı bir şekilde malumat ve· 
recetinden ve onlara bu hususta i· 
cap eden teshilatı gÖ!terecetinden l 
temamen emin i.ıulundutumuzu işa· 
ret etmek isteriz. 

\ 
Muallimler ve Halkevleail 

1 
Ankara : 20 (Hususi muhabi-

rimizden ] - Maarif --Vekilimiz B. 
Hasan Ali Yücel, Lütün kültür teş· 
1cilitaoa bir timim yapara'~ aenüz 
Halkevlerindc ve Halk okullarında 
çalaımata başlamamış elan mual
limleri Halkevi ve Halk okullarında 
çalışma!• davet etmektedir. 

Memur maaşları 
Ankara : 20 ( Hususi muhabiri

miıden ) - Da\ailiye Vekaleti me
mur maaşlarının tediyeıinin bir ıünde 

ııyanen yapılması hakkınd"l valılikle· 

re bir emir göndermiştir. 
Vekalet bu emrinde bazi vili· 

yetlerin maaş tediyatında bir kısım 
dairelere diA-crlcrinden evvel maaş 
tediye ettıklerini bundan böyle ta· 

• kaddüm ve tercihe bakılmıyarak 

bütin daire m'murlarır.a sıyanen 
maaş tediyesinde bulunulmasını bil 
dirmektedir. 

İlk mektep mezunu 
olduğunu iddia edenler 

Türluörii 

Petrol arama faaliyeti 

Yeni makineler getirildi 
Ali bocalı köyü sırtlarında de . 

vam eden petrol aramalan son gün 
ferde oldukça genişlemiştir. Alman, 
Fransız, Romen, holandalı, Amerikalı 
ondazcı ve petrol aramı mühendis· 

Vanlı Nihad çiftliğinde 
geçen kanlı hadise 

terinin çalışmaları fasılasız şekilde •• • • •• l .. 
receli gündüzlü hızla ilerlemektedir. 1 olduru up 
Şehrimize ıddiğini ıeçenlcrde ha· ı d• k d · ld • ~ • 
ber verdiğimiz Türkiye Petrol Ara CeSe 1 yo e l ıgt 
ma Gurupları Umum Müdürü Bay l dam 
Cevad Evüb f aşnaan tetkiklerinden san 1 3 D 3 
çok memnundur. Sondaj ameliyesi 
çok derin tabakalara inmiıtir. Her 
ihtimal düşünülerek bir aded de 
Valf getir tiimiştir. Petrol fışkırdıtı 
anda araziye akmaması için bu Valf 
cihaziyle önüne geçilebilinccektir. 
Sondaj makinesi en yeni sistemdir. 
Kamp şefi Mustafa Aytaç büyük Ü· 

midlerle meşbu bulunduklarını b"yan 
etmektedir. 

Tuıizm müdür muavınt 
şehrimizde tetkikler yaptı 

Ticaret Vekaleti Turizm müdür 
muavini Bay Süreyya Ergün şeh 

rimize gelmiştir. 

Bay Süreyya Adanada tetkik· 
ferde bulundukdan sonra dün An· 
karaya dönmüştür. 

Akkapı okulunda 
f aydah çalışmalar 

ölmemiş mi ? Hadisenin 
yeni safhaları 

iki ay evvel çiftçi Vanlı Nıhad 
Ekmen'ın Mıh1ıdıki çiftlitioe bir 
münaı11 neticesinde Savurun 

Safiye mahallesinden Süleyman ot· 
lu lorahim Kut adında bir işçinin 
Vanlı Nıhadı bıç ıkla y.ırahyarak fi 
rar etti~ini \le Nihad Ekmen'in tü· 
fe~ini o Jadan alarak çıplak bir hay .. 

Ankara: 20 (Hususi muhabiri 
1 

mizden) - lık mektep mezunu ol· 
duklarını veya herhangi bir engel 
dolayısiyle mektebi bitirm den ay 

Şehrimiz ilk okulları arasında 
"Akkapı" okulu muhitine çok fay· 
dalı olan mesailer üzerinde dikkatli 
ve devamlı bir surette çalışmakta· 
dır. 

vanın sırtına athyarak İbrahim Ku · 
şu talcip ederek arkas1ndan iki el 
atrş cttitini daha evvelce okt1 yucu 
Jaumıza bildirmiştik. Bu hadisrde 
Vanlı Nihad Ekmenin tokatı kesi 
lerek lorahim Kuş'u daba fada ta . 
kip edebilmek imkansızlığı karşı
sında laayv~nım ve tüf r~ioi evde· 
cisi Timur oğlu Timur'a vererek 
lbrahim Kut'u takip ettirdiğini ve 
Timıır'un İbrahim Kuş'u öldürdüğ~ 
tahmin edilerek C"seı.Ji ksybedildi· 
tini adliyeden aldığımız malumata 
il~ve etmiştik. lbrahiın Kuş'u öldü· 
rerek cesedi kaybetmekten suçlu o· 

larak ihtilattan ır erıediln-ek sure
tiyle Nıhad Ekmenle evdecisi Timur 
ve diğer iki suçlu Emin ve Sıbri 
tevkif edılmişlerdi. 

rıldıklaıuıı ileri sürerek kayıd sureti 
istiyenıerden bu mekteplerdeki resmi 
kayıdları yangın V"- işgaller gibi se· 
bebler dışında alarak bulunmıyanlar 
bir ilk tedrisat müfettişi ve iki mu· 
ellimden müteşekkil bir komisyon 

tarafından ille mektep müf re da t proi'·, 
nmlararıa uygun bir imtihana tabi ı 
tutulacaklardır· 

Okulun civarındaki yerli halka 
radyo neşriyah yapılmakta, Etili 
kadaııl ar haftada iki defa okul bina 
coında topıantılM yaparak Başöğret· 
men konuşmalarından müstt:fid ol· 
maktadırlar. Bu mıntıkada öz Türk· 
çe oldukça geniş mikyasta taam· 
mürn etmiştir. 

Y apılao hummalı tahkikata rağ· 
men öldüriildüğü tahmin edilen lb· 
rahim Kuş' on cesedi bu güne kadar 
bu'unamamı~tı. Suçluların ve hadise 
şahidlt!rinin verdikleri "şkal üzerine 
Adana Ceuevi 305 sıra sayısıada 

( G rrisi üçüncü sahifede ) 

Büdçe e ve Maarif 
Memlekette muallimin marşı, 

mektebin ıeı iıalı sıksık üstünde du
rulan bir mev7Udur. Güzel bir haber· 
duyduk: 

1940 vilayet huı:uı.i idare bütçe

lerinin ıhı.arında vilayetin kültür teş
kilatına ait tahsiırntto ne gibi esasla. 
rın göz onünd e bulundurulacagını 

Maarif Vekaleti valilıklere tamim et
mişıir. Vılayetleıin kütür teşkila•ına 
ait büdçe fasıl ve m.ıddeleı ine ırt:al. l liınlerin maaş tahsisatı ve yapılacak 

,- BONON MEVZUU 1 

tcı filcre ai t maıış Car klan eı...sir. siz. 
olarak büdçe> e ~.onuh ceıktır. Mual
limlere ait mesken ve ıeçlıizat bedel· 
leri, başmuallimleı in munzam idare 
ücretleri ve tek muallimli köy mek
tepleı i muallimlerine verilecE'k idaı c 
ücretleri, >en iden ve) a na ki en t;ıvin 
olıınacıık muallimlere verilece~ } oı 
paraları, muallimlerirı kıdem zam 1 111 

_.. __ _ 

d an, harcırahlarından teçhir.at ve 
mesken bı:rle11~rin ten olan eski yıl. 
!ardan kalma afacııkları için 1940 
b~dçesine t ı .ısisa t konulacak ve ma· 
anf teşkilatının miı.n kü ı olduğ'u ka· 
dar geni~lemesi için de imkan nis 
betinde tahs sat konulma51.ıa çalışıla
caktır. 

Bı~ çok yerinde alaka karşılığı
nın maarıfde her cebheden "eyi bir 
randıınan olacağı,, muhakkaktır. 

**"' 
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Türksöıü 

Bay Hitler Rayhştağı 
içtimaa davet ediyor 
Büyük taarruz Almanlar 
tarafından olmıyaeakmış 
Londıa 20 (Roytcr) - Alınan 

malumata göıc, Hitıer bu günlerde 

Rayiştağı içtimaa davet edecektir. 

Alman gazeteleri Almanların ilk 

bü)ük taarruz yapacağı haberlerini 
tekzip etmektedirler. 

Horn Alman Üssü 
bombardıman edildi 

( B' riııci sayfad;,n artan) 
reket noktns ı İ l1i . Buravn olnn tnar· 
ru:ı: fa s ılaln rln tek.rnrln~ını ştır. 
b Burndnki J lindenburg hanı;nn da 
0ınbard ı mnnlnr neti cesi dıımnıı ve 

'll lcvler İçinde knlmıştır. Sonradnn an· 
ll <ıılc K • l. h 

• 
1 ı; ınn gBrc uu nngnr yanmıştır. 

k Hombnrdımanlnrn bu snbnh Uçc 0
dar devam edilmi\itİr. 1ngiliz tı.y 

t•rtleri her ynrırn saatte bir Usse 
0ınhnlnr ~ nğdırmıştır. 

. Alnınnlnrın dafi batary alar ve 
ProJcktörlcrle takibine rııgmen lngil;z 
tayynrelni a.limen Uslerinc avdet at· 
ıniştir. 

Londra: 20 \Roytcr) - Zid ada· 
sına yapılan bombardım ın csna:1ında 
8

~Cak b]r lngjlız tayyaresi kayb~dil· 
mıştır Usse yapı1ı:.n bombardımanda 
Alm,.n deniz lnyyarcleri Hangarıda 
hasara u(jramıştır. 
. Bu baskın" en az 30 tayyarenin 
•ştirak etıiği sanılıyor. 

:ahillerinin muha fazasına tohsis edilen 
ayyarclcr Atlas okyanusu ile Şim< l 

ve Manş denıılcri üzerinde yekünu 
beş mılıon milı bulan uçuşlar yapm şlardı~, 

9 1 T 
- ngı ız tayyare inş;ıatında is-

dıhdom edilen işçılerin mil<.darı 1935-
1936 senesine nisbctle 7.cdi mislı art. 
rnışdı -, ve tanarc imiıat yekunu U· 
ınd uhml haıbın en yükıu~k yekünundan 

a a f.ı) ladır. 

. . ıo - Sulhun son aylar nda 
850 000 kışı olan lngilız ordusu lltincika , 'un 1 

ayında ı 250,000 kiş iye baliğ olmuş
d~r._ lkincıldinlın ı kadar yazıta gö
nu lulcıin m•kdaı ı 150 000 i aşıyordu. 

11
- Hıubın ilanı ile 31 lk ncjı- · rıun ay1 • _ "a 

arasındakı muddeı zaıf d takrıben ık ' - ın a 
kı . . ı Yuı mılyoh lngiliz lirası Ymctıııde top uf k Jı:h 
infilak rdı . ' a sı o lar, cephane 
ve cı maddeler, mak ine alet saıre sıpar iş edilm iştir, ' 

ma 112k Hava hıarru?larından korun. 
erke:şv~n~ıar nda 200,ooo den fa1Ja 
dar b" ad ,n scıba h t nn akş ııma ka 
mu, Y ır mılyondan fazla gönüllü d 
En f ~~an z~ınantaıda çalışmaktadırla: 

ınuttcssi J • Yanınrı ıle ~ r o acak za ınaolarda-
rnıstı antırıtm~~~r~dele lleşki latları on 

Sovyet Şeflerinden birisi 
yakında Berline gidiyor 

Londra: 20 (Royter) - Sovyet 
şeflerinden birisi yal..ında Berline gi· 
decektir. 

Garp cephesinde bir 
kaç Alman taarruzu 

Londra: 20 (Royleı ) - Garp 
c~bhesınde Vııjıı'un şarkında Alman
ların yaptıgı bırkaç taarruzdan baş
ka hadıse olmamıştır. 

Türk - İtalyan 
ticaretinin inkişafı 

Ankara : 2J (Hususi muhabiri 

mizden) - Öğrendiğime göre Tür 
kiye' r!İn İtalya ile olan Tıcaret va . 
zıylti, mem•e\cetimiz lehine inkişaf 
etınektedir. Bu memlekete son defa 
yaptığımız ticaret an l aşmasının mü· 
zakeresi sırasında bizim harici tica
ret bakımından ltalyanlara kaışı va 
ziyl timiz pasifti. Halbuki bugün va· 
ziyetimiz aktif olmuştur. Son günle 
rin rakamlarına göre İtcılya'Jan ya· 
rım milyon Tüı k lir asma yakın ala
caklı bulun'llaktayız. 

iştirak edeceğimiz 
panayırlar 

Ankara: 20 (Hususi mtıhabiri
mizderı) - Beynelmilel Milaoo ve 
Budapeşte panayırlarınd.ki Türk 
pavyonl-.rı ihzarı işleriyle meşgul 
olmak iizere İtalya ve Macar istan'a 
7 kişilık bir heyetin gö lderilm~si 
Tıcart"t Ve'<alctince kararlaştırılmış
tır . 

Açılacak ~ıhhi kurslar 

A.nkara1
': 20 (Hususi mlJhabiri· 

mizden) - Sıhhat ve içtimai mua· 
vcnet vekaleti, her yıl doktorlarımız 
için hıfzıssıhha enstitüsünde mütead· 
dit kurslar açmaktadır. Vekalet bu 
sene de cnstitüie bir kurs açmaka 
karar vermiştir. 

------------------~~~----
Bay Rüştü Büngül 
E,kj c~eıler mütehassısı Bay 

Rüştü Büngül şehrimize gdmişdir. 
Mütehassıs birkaç gün ş" hrimizrie 
kalacak ve müzede tetkikler de bu 
lunacaktır. 

Sahife 3 

İtalyanın Bulgaristandan 
alacağı kömürler 

Doma : 1Q (Stefani) - ltalya 
hükumeti Bu!gaıistana 100,000 ton 
dan fazla kömür sipariş ttmiştir. 

Bre o er mülakatı ve 

Alman efkariumumiyesi 

Bcrlin
Bıf'n• r 

Londra: 20 (Royt~t) -
deki umumi kaaıaata gör~, 
mülakatı netic"lli l u haf ta 
doğru belli olacaktır. 

sonu•a 

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

Vanlı Nihad çifliği n de 
geçen kanlı ha ise 

( ikinci sahifeden artrn ) 

fotoğr~fı bulunan f brahiın K u~un 
ölü veya diri halinde me>'daııtt ç · 
karılması için araştırmalar d va•ıt 
ttmekte idi, neticede Ceyha ıı ırı \ a· 
lak köyünde Seyid oğlu rvı, hm. t 

atanın yanında Savurlu Sii 1e} nıan 
oğlu lbrahim Kuş ad nJ a b•r:si 
Ceyhan Jandarmasınca yak 11 I nrı ış· 
tır. Soruş•urmal ara gö·e hu a ı .. ıını 

öldürüldüğü zannedilen İbrahim Kuş 
ok uıu sanılmaktac ır. 

lbrahiın Kuş evvt>lce ho t. btr 
çalıştı~ı ve Vanlı Nihad Ekm nia 
çiftliğinde çalışmış bu1unan Çıiı.küa-
lüSılih, Borlu Mchmı-d, Vaıılr Ni· 
had Ekmtn, Bakır ı.~ ad t r iı d,.n De
mir, Demir oğ :u Sabri v~ Si ifk eli 

Emin tarafından teşhis t-di lıı ı is ve 
İbrahim Kuş suçunu tamr1meıı itiraf 
ederek Vanlı Nihad Ekmeı İ ) ı:ı ra· 
lıyarak firar etti~ini \.'C V <Hılı Ni-
had Ekmenle evdeci Tın ıı U " üze· 
ine attş ettikleri lbrahim 1 uş,un 

ken·:!isi olduğunu söylemiştir. 

Mevkuf bulunan suc;lu'ar ıl• 11 E
min ve Sabri tahliye Nii ln i~l l'rdir. 
lbrahim kuşu bizzat si!ah kul!. nmak 
suretiyle öldürmete 'teşebbli:s eden 

Nihad Ekıncn ve Tinıurla Nihad 
Ekmeni yarilımaktan rnç'u fbra
him Kuş sorgu hakimliğine vf"ı ilmiş· 
lerdir. 

Centimkan anr.em 
(Cennet Ramazan ) ~ lu) 
için Mevlüdü Serif 

Sayın TC ÇC'k set <liAinı nnnC"• 
Centinıkanın :>ono;U2 demler i ç iıı dl· hı· 
rakan ebedi ayrılı şının kırkın (' ı gll ı•U 
mUn:ıscbctiylc y arinki G um n nnm :ı z ı· 
nı nıUtea.kip Tarsu!iln R:ımu~nn ıı u 

cnmiiode ( Ulucami ) Mt , ludu ~· 'if 
okunacaktır . Mumail c) h:ı nı n l'lJh u ı :ı.· 
kini şad Ve hi:d c:rİ ım·mı>u n etnı ol 

nrzubuyurnnlurın h ~rı flı ıi .i nih ın 
namına ric a. t:.) lt· ıinı . Can ııl e ba~·nn · 
lnr için nyrı y e r vard ır • 1 Hi!li 

Oğlu Finlnııd iyn 1 o holo,ıı 
Fevzi Ynkup Rama znnoglu 



Ankara Halkevi yeni 
idare heyeti seçildi 

Ankara : 20 [ Hususi mubaha· 
l'İmizden ] - Yeni seçilen Ankara 
Halkevi iJare heyeti üyc:leri Halk· 
f'Vİ Başkanı ve lçel Saylavı Ferit 
Celal Güvtn'rn riyasetinde ille top · 
lanhsını yapmış ve ev hakkında bı · 
zr kararlar vermiştir. Yeni ıeçilen 

idare heyeti üyeleri IU zatlardan 
mürekkeptir: 

Faik Reşit Onat, Dr. Rağıp Tü 
2ün, Mtcdi Kut, Dr. Celal Puyan, 
Namık Kıtotlu, Rrfik Epikman, 
Fetlai Oktan. Muhittin Doğan İnözü, 
Ulut ftdemir. 

Sıhhiyede tayinler-terfiler 

Ankara : 20 [ Hususi muhabiri
mizden ] - Sıhhat Vekaleti kad· 
rolarında yeni tayin ve terfıler oldu. 
Su la gör! Adana Belediye Baıta· 
bibi Halim Ergün Zonguldak Sıh· 

bat Müdürlütüne tayin cdih~iştir. 

Taşra meml4rları projesi 

Ankara : 20 [ Hususi muhabi
mizden ] - Dahiliye Vekaleti taş· 
ra memurlarının terfilerini trmin 
maksadiyle bir taşra teşkilat kanun 
projl'sİ hazırlamıştır. 

Kamutayın bu devre.sinde kanu· 
niyet kes .,etmes;ne ç:ılışılacak olan 
bu kanun için vekalet 1940 büdçe 
projesine 150,000 lira fazla tahsi· 
sat koymuştur. 

Suçtu memurlar tahkikatı 

Ankara : 20 ( Hususi muh1bifr 
miz ıen ) - Adliye Vekaleti .suçlu 
memurlar hakkındA müfettiş ve 
mütehassıslar tarafından yapılan 

tahkıkatta ceza usulü muhakemele
ri kanunu hükümlerinin nazarı dik· 
kate alınması hakkında alakadarla 
ıa bir timim yapmıştır, 

Müzelere sermaye 

Ankara : [ Hususi muh"birimiı:. 
den ] - Müzeleri nizde mevcut kıy. 
metli eserlerin resimlerini veya mu· 
l.ıjlarını elde etmek istiyenlerin ar. 
Zltlunu tatmin etmek maksadiyle mü· 
zelert: mütedavil sermaye verilmesi 
kırarlarlaştırılmıştır. 

B lediye ayar memurları 
Ankara : 20 [ Hususi muhabi

ri.m~t.d~n 1 - Ddhiliye Vekaleti ver 
dıtı bır karar ile ölçüler nizamna
mesin göre yapılan muayenelerden 
mütevellit zaruri ın:ısrafla k ra arşı· 

fılc olıırak ala ta i rlard n alınıtn pa 
r ları tahsil etmekte bulunan hele· 
diy grup ayar memurları'ldan ke
f t akç si kesilmemes·ni ve kesil· 

m ş ol nların g ri verilm•s ni alaka
dar ara bildirmiştir. 

1 

YAKIN ŞARKIN 
STRATEJiK MESELE 

Baharda ne o acs1'
1 

B u yeni lıarbia fi.diye ka· 
dar lıiç bir hadi esi 

An.akları oaldeden gemilerin geçt:o 
ba(ta ant olarak: su ... en Kan•· 
hnda görUnmesi gibi tarih1 ef ,anelcri 
ha derecede caolandırmaanrtır. 

lh.tiyar ve buruşuk ,YUzlU ilacı 
Baba tepe i kendisinden bir kaç 111il 
uzakta Çanakkale Bo~azının öte ta · 
rafındaki Trova ovalarının Uzerlerio· 
deo bakmakta, ve llomer'in kalara · 
manlıldarını Anzakların ilk defa şe· 
rcf kazandıklnrı Geliboluda vukubu· 
lan ha.kiki yararlıklnrdan Uç bin ıe· 
ne ayırmaktadır. 1rovada dövUşen 

adamların ce areti ne kadnr me~hur 

olur!la olsun, Anznklarııı, Lancashirc 
ve Glasov Tcrritorial'larınuı ve 29 
uncu fırkanın kahramanlığı ondan aşa· 
ğı lr.almamı~tır, hatta belki de onu 
ıeçmiıtir. 

A nzakların a keri tarih
lerinde mebzul olnn dra· 

ınatik hadiselerden biri ue TUr· 
lı.iy c il~ ara mır.da lrngUn mev~ut olan 
do~tluk bağlarının Gelibolu seferinin 
en feci bir anı, Anıakların bi:ı:e be>· 

ğazın hnkimiyctini temin edecek S"rı 
Bayır tep.:sine vardıklıırı aıı Uzerine 
mUcs<ıes bulunma ıdır . Sonradan en 
sıkı bir dostumuz ol ocak At:ıturk. ta· 

rafından yetişHrilen tııkviye lrnvY-et • 
leri bizi t pedcn sökUp geri surdulcr 
ve Gelibolu seferi de, lngilizlel"' be· 
ahına tarı he muhteşem bir nıu .. af fa· 

kiyet:.i.dik olarak geçti. An zaklar Ge-

libolu seferinin akanıetini sonradnn 
başkn s:ıhalarda telafi ettiler. Piyade 
kuv•etleri Fr1tnsııya ıitti, ve felaket 
li mart taarruzunun gıılibiyctiylc ne· 

ticelcnmesini temin ettiler. Anzaklıı 

rın sUvari kıtaları ise Fılislindc kal· 
dı ve Megiddo'da yapı lan lıu \'Uk U· 

vari tııarruzunu mu vnH ak iyeli e neti· 
celendırdiler. 

F ilistincleki 
kuvvetleri 

,vcnı Anznk 
vazifderinc 

habnlarınm bırakdıklıırı verdcn LAş· 
!adılar. Onlarm Mı ırdnn Filistinc 
nakledilmiş olmaları stratejik bnkını· 
dan Filistinin nrzettiği son derece 
buyuk cl.emmiyctin, geç de olsa, rc:ı.· 

men kabul edildi!ini gö,termekdedir. 

,\1ısır Suveş K1tnalını şıırlulan 

yapılacak taıırruzlıırn karşı korur; 
Fili~tiıı dt· ka.,a.lı garpden korumnk· 
dadır. Filistin &,> ni zamnnda Mu,ul 

petrol hnvzn ı ile irtiCbtdadır. Pet· 
roller Mu uldnn 1 lnyfndn deniz ke· 
narına kadar Lorulnr vn ıfasilc geli· 
rilmekde ve Akdenizdc!ti lngili7. fılo 

.ı.u için lıer turlu takdirin fevkinde 
bir kıymet arzt:tmekdedir Fillsti11 
sıhhi bir iklimi haizdir \'C ideal bir 
tal!m meydanı tc{'kil etmekd dir. Bir 
hava Ussu bakımından Kıbruı ve,> a 

.Mısırdıın daha mi.lsniddir. ve diğer 
lıer hangi bir tarikle n.rılnıası mUş· 
kil olan Orta Şark mıntıkalarına 

geçit \•ernıckdcdir. Anznkl:ırln Frnn 
sızlnrın Suriycde bulundurJuldnrı 

kuvvetli fırknlnr artısındn tc riki 
mc.-nı.> ı munıkun kılmnkdndır. Son 
derece geniş bir tic:trj inkişafo mll· 

:ıit ve nıukt dir bir hinterlandı var· 
<l il'. 

Nepoleonun HOIJ••• 

N apoleon'un seferlerini tel1'.ik et· 
mit olanlar Fili5tia. ile Hayfa ta· 

r ikil e Hindi!Çtanın zaptını tazammun 
eden gcaçlik. ihtira.ıaı batırh1acak.lar· 

tl1r. 
Şarkt ve garbi l lint adalarında· 

ki mU!Çtemlekeh:rini kaybctmi~ olan 
Fran1a, Napoleonun plauı mucibince 
Mısırı de geçirmekle zararını hayli 
telafi edecekti. Ve Mısır da Ao; ·a· 
daki Turk fopraklarınm Mozc,potam· 
ya n 1 lindi tAnın fethine bir basa· 
mak rolunu oyn:ıyncaldı. Böylece (Na 
poleonun yudıgı .,.eçhile) Mıqır bir 
tarafdan elden giden San Domingo 
lle Antil ndalArının yc:rını tutacak, 
diğer tar:ıfdan tliodi.;tanın fethine 
doğru atılan ilk adımı teşkil edecek· 
di. 

Nnpoleon, daha ~onra , şu sözlerde 
bulundu : Ceuar Ahmet pa7a olma· 
~aydı ben bugUn şarkın İmparatoru 

olurdum, (Cezzar Ah.met pa~a İnı:iliz 

YAZAN 

Serutator 
Sundoy /'ımes·de 

Sir Sydney Smith'in ynrdı'.111 ile Ak. 
ka'_yı ınuvnfaldyctle mtıdııf aa eden 
Turk kumandanı idı) 

Napoleonun hiç bir askeri tasav· 
•uru bir hakik3.t öıUrn-icn fanıamen 

ari degildi, ve Anzaklarııı hugUn Fi· 
liitinde bulunıaalarınıo bu e,,ld ftı(u. 

hat hayaletinin yeniden hortlanıama· 
sını temin cdect"ğini duşunmck pek 
hayıılt olmayabilir. 

Mamn(ih, lıu mukemmcl kuvvet· 
lerin ne ~elı ilde istihdam edileceld e· 
rini tahmin etmek için Yakıl henUz 
pek erkendir. 

istihdam :i'ckilleri her şeyden zı· 
yade duşman .ı;tratejisinia. ıılncağı ıs· 

tiknmetc bağladır. Eğer Almanya 
{Rmyanın fili yardımı ol<1un olmasın) 

petrol sahalarını ele geçirmek için 
Romanyııya taarruz edecek olur.ı;n, 

Anzaklar kendilerini Turkiyedeki es· 
ki muharebe meydanlarının ci vnrında 

bulllbilirler. Lalı.in bu sefer Çanak· 
lı.alede dövUşrnegc mecbur knlm:ıyıp 

boğazı açık bulacaklardır. 

lngiliz: filo,.u k:\radenize kadar on· 
lara rt:fakat edccekdir. Ve Romanya 
sahillerindeki lıir Usdt•n Alnınn io;{İ· 

lihrn~ k:ır~ı A lmnnlar için tehlikeli 
olacak bir ilerlemede l>ulu ıabiliriz. 

Petrol meselesi 

A nzaklıı.rın Ronıanyaya ~önderi!· 

mt i kabil olmasa ve Ron: an yada 

~eçen h:ırpde olduğu gibi kolrıyc:ı c· 

1 zilebilse, Romanya petrol kuyulıırıııı 

ele gcçirmı:k fıkri Al 'lnyayı ciddi 
surctdc cczb~dcbilir. 

Lakin bu ınaks~dl Almnn.vnnın 

uz.ın Urccck ve neticesi şu ıheli ha
rckctl~re girişt"ccğin pek ihtimal ve· 
rilmcmektcdir. 

Nasıl ol a, Rom:ınvadan halen 
petrol t · l:ırik etmekte lir, Ve h rhin 
ilk nelicesi olnrak ulb znmnnındaki 

petrol t.ednrık tandan mcıhrum knln· 



Türktc5zü 

Bitaraflara savrulan 
• yenı Alman tehdidi 

(Biıe hukuku düvelden bahsetmeyiniı. Arhk 
biz kendı kanunlarımızı kendimi:ı; yapacatız.) 

(tondra: (Mart- Y azcn: bir <kniz: muhcbirı) 

lırdı, lııc0tdc o lcadıır pabalaya mal 
•lnıazdı. 

Şinıdi yakın Şarkda balunan ·An· 

z~ld~r Gcliboluda yapamadıkl:ırını 
t•ıııdı Y&pıt1&Jt fırsatını belki ele gc· 

Çİrirlcr. Ya•i hcnUz görUottrdc olmı 
Y•n"\'itratcjik ioisiyatiTi belki biıc 
~lllİD cdcbiliıJcr, 

harelcet etme in hukuka düveli cid
di suretde ihlıl cdeceai lceodili.e 
hatırlatılan bir Alman ıözcüıüDüo 
11 

Bize hukuku düvelden babsetme
yrnız. 

Bu andan itibaren biı hadi ka 
nunlarımızı kendimiz yapacıtıı,. ıek· 
linde mukabelede bulundutu iddia 
(dilmektedır. 

Almanların harp metodluı de 
iişmcmi~tir. Balıkçı a"emilerine ta
arruz etmeleri yeni bir bidise teı· 
kil etmemektedir. Zira son harr,de 
672 balıkçı gemiıi batırmışlardı. 

Bugünkü vaziyeti ıon harpdeki 
vazi> etle mükayeae etmf'k birçok 
bakımdan faydalı olur. 1917 ı•bı
tında, Almanya, .ıiçbit tefrilcdc bu· 
lunmaksızın bilumum gemilt"'re icar· 
şı huJudsuz bir harp açtı. 

( Gerisi altıncı &ahif('de ) 

Tefrika No: ı - Yazan: R. Yolıın ~ 
fi ,kiiye : 1 ciye benim yerime altını ••n IS or-
Bir gün Fmrahın babı., ôşık tak olalım dedi. çobucarık •ıam ~~lıed fakir düşer. Ailesi iplik e· manın cevabını ve•di: A'ırırken geçim ·temin eder, fakat za~ 

illan ı· 
b ge ır t.u da işe yaramaz. Ni 

ayet karısı ile aşık Ahmet beş gün 

~Ckalır · KarıSJ çıldırır gibi olur. 
0casasına haykırır. 

-Ben artılc dayanamam var 
beni azad et der . . ' 

. Aşık Ahmet ağlaya ağlaya Er 
cıi kahvelerinden birine gider, Kah. 
venin dıvarlarında basmalar, şallar 
donlar, abalar, gümüş paralar, saz. 
ı:r ve altın lar asılmış olduğunu gö-
rur B · k 

· u ışc ş3şar, ahveciye bunun 
sebebini sorar. Kahveci Aşık Ah
oıede: 

:-- Bır şair Erciş'e geldi. Tava
nı. '-•lınece (muamma) astı H 
le . · er ge· 
b" n ve bılmcceyi ben açac ıığım diyen 
ır altın bırakacak bilmeceyi çözer

·~k dıvardaki bütün hediyeler ve bi
rı en altınlar onun olacak... der .. 

Aşık Ahın t b k 
b·ı e en o uma yaırna ı ınem 

1 şu mısra a rı oku da :iinley . 
der. Kah . eyım 
lnu vecı tavana a11ılmış büyük 

mm yı okur : 

"R 
b rııırrı. ı/ıi ha)'t anım k h var ı ·isi ır ırınderı koı .. 
"FJ u,, 

:.~ttırıın tınr b r t:fizii bırırı lot>ıur h , •• 
,.u ll,, 

Aşık Abm t ·· " ·· 
raı dü ·· ı. &oz ınu Yumdu b'ı ~U'\ JU G .. . h • 

'>ı:unu açtı, k.:ıh ve. 

.. Biri bir gödü piredır., 
''K~nenin de glJtü roktrtr,, 

Cemaat aşık Ahmedirı bilmeoe. 
yi çözdüiünii görünce altınlar ve lıae· 
diyeler dıvarlardan iş ık ahıat: din ku· 
cağına indi. Oıtağı ile hediyeler bör
kı bölündü. (Taksim yani nufus ij. 
zerine taksim demektir.) Aşık Alt 
met kavga ile ayrıldığı evine dönJi. 
Artık zangin olmuştu. 

Bu zerııin işıkırı yalnız bir der. 
di vardı, Çünki Erkek çocu~u olma 
mıştı. Aceın şahmın da hıç evladı 
olmuyormuş. Aşık Ahrıet gec~ ya. 
rısı elterini göklere kaldırdıdı, Ağ· · 
lıyarak dua etti . 

- Allahım bana bir erkek oğul 
Ver .. Kulun Acem şahını da unıt 
rna .. 

Hızıra tanrı emretti. Hızır cen
~e.tterı '- ir alımı kopardı. Bu almayı 
ıkıye böldü, birini Acem şahına 
birini d'! aşık Ahmede ver~ii. B~ 
alma parçcılarıı ı iki evlat dostu 
kapışa kapışa yedi. 

Hızır Alma hö'üml rıni verirken 
ben gelnıeden do~acak çocuklarını· 
210 adını ~oymayın demişti. 

. ~ilah 5.şık Ah'llede nur topu gi· 
bı hır oğlan, lra l şah111a bir kız ver· 

Sıa\ife 4i 

...,KARA RADYOSU 
TCINdYE RADYO DfFOZlYON 
P'08TALA&I TOIUCIYE lıt.ADY08U 

Per.şembe 21 - 3 - 19-40 
12.30 Proıram,vc Memleket SaatAJan 

U.35 AJANS vo Meteorolofi Ha-
berlcri 

1250Müıik 

Çalanlar : Fahri Kopuz, Cev
det Çatlı, Hıun Gir, Hı8'· 
di Tokı7. 

1 - Okuyan : Sadi Hoşıes 
13 30/ 
1400 Müzik: Karşık Hafif Mü

zik (Pi.) 

18.00 Program v~ Memleket Saat. 
Ayan 

18.0S Müzik.: Radyo Caz Orkestram 
18.40 Konuımı (Hibliorrafya) 

18 55 Serbeat Saat 

19.10 Memleket saat ayarı, Aians ve 
meteoroloji haberleri 

Gerisi altına aalaif epe 

•işti, Hı:ıır içinden: Abmedin otlu 
aa EMRAH, Şahın kııını SEL VI 
adını ver meğe haıır lıomı,tı. 

Ç ocuklar on">eş yaş 1arı n!' detdi· 
ler, aşık Ahmedin oğlu Emrah bir 
fÜn babasının divarda asılı sauna 
endird i ve aaz ça ( ı:nak istedi 

Saz çalacağı~ ökrenecetim der
ken uyuya kaldı. Çoculc uykusu 
içinde hmrı ~ördii. Hızır Selviharu 
ko tuğu aitına almış ve onun kar 
tısına getirmişti . 

Enırah rüya ında bu kızı tam· 
madı hızır bu senin nişalın Selviban
dır dedi. 

Elindeki kiseden bir bardata 
boşalttığı şerbetı ikisini akz!n1 tu
tarak hunlara d1ı1dak dudata bu 
ferbeti içirdi buna aş'< badesi der· 
lerdi. 

Hııır kayboldu. Sefil E1nrah uy
kudan uyan :h f .ıkat hızırın sözü ye
rini buldu. (~) - Sonu var -

l - Kayıkçi kör Mustafa ve 
Genç 0 .>man kitabına bak 

! - Lohanda birçok türküleriai 
dınlcdiğ'im Kör Aşık Mustafa Kara
k•yulu köyündedır. 

Bu hikiıyede onun rivayetleri a
ruındadır. Aşık Mu ,tafa Erci~'li Em
rahı anlatırken yanımda Gaziantep 
ıı~retmenlerinden Lohan köylii Bay 
Ômer de beraber buluıımuştur. 

(*) Vanda çikan Yenı Yurd g-a
zeta nde "Bızim Emrah., lıaşlığı at
lında (Ya. Kuş) tm yazılariyle bizim 
buldu~umuzu emrah hemen Ayni 
mevıuu Cflnlandırmnkıadır. 

(.) - Şimdiye kndar ya:ıılan kör 
aşık Mustafanın nğz.ından dinlenen 
ve ay nen nı)t edfü·n ıusıınofır. Bundan 
böyıe yine kör Mu<;lafanrn ifadelerile 
Emrahın ıiiytıdn aşık o'dıığu Se Vİ· 
han'ın aşı, ın. C" asınn bdşlıyoruz. 



S.bife 6 

Bitaraflara savrulan yeni 
Jo\lmao tehdidi 

( Bet inci aabif eden artan ) 
Bu acfer de ıyoi şekilde bare 

ket etmektedir. Şu farklı ki ıon 
llarpde bitaraf rtmilcre harbin ya· 
haız üçüncü senesinde taarruza kal 
lcılmışıa da bu taarruzlar bu uf er 
harp ilanından ancık üç ay sonra 
bışlamııtar. 

Bu izahat miittefıkler tarafından 
tatbik edilen sıkıştırma ve tazyik 
tetbirlerinin ne derede öldürücü 
olduğunu Almanya "'rafından. ın
lışıldı~mı gösterir. 

Alman baleti ıuhiyesiııi teba 
rüz ettirt et k diğtr biı cihet de id· 
dialarındaki n u alağadır. 

Son harbin inkar götürmez rcs · 
Alİ kayıtları göstermekttdir ki Al· 

, m anlar ttşebbüslcrinin mu va Haki· 
yetsizliğini ı e kadar müdrik o'ur
lıusa mubalağaları da o nisbctte 
artmaktadır. 

1914 de, iddiaları fazla mı...ba· 

lağşlı dt'~İldi. Lakin şimdiki har 
bin henüz beşinci ayında ileı i ~ürü· 
len Alman iddiaları hakikatın yüz 
de 60 f~vkindedir. 

Halbuki grçcn harbin üçüncü 
senesi nıhayctirıdc vaıİ)~tleıinin ne 
derece ümitsiz olduğunu idrak et· 
tikleri ve Alman maneviyatının sar 
sılmağa basladığı vakitdir ki Al· 
mani ar 1917 de iddialarını yukaw 

nisbetc çıkarmışlardı. 
Almanya 19\7 de hiç bir tdrik 

de bulunmaksızın bilumum gemile
re harp açtığı zaman, kafıle si-;te· 
mi tatbik edilinciyc kadar ayda va 
sati olarak tı1kıiben 700.ooo ton 
hacminde 300 kadar gemi batırmak 
da idi. Kafile sisttminin tatbiki 

1 1 mfı e· ki, , bu nisbct 200,000 ton 
l.Jcn.iu.Jc tO gemiye üçüncü kafile 
ıistemi gelci <çe daha müt-ssir bir 
hale gittikçe, hakiki zayiat mikta 

11 azaldı. Ve Alman iddiaları haki· 
katın yüzde 21 1 fevkine çıkdı. 

Bu rakamlar, bitaraf gemilerin 
kafilelere katıtarak seyretmelerine 
mıni olmak hususundaki Alman en 
dişeıini, haltn denizler de dolaşmak 
ta olan gemileri batırmış oldukla· 
rını dair Alman iddialarını, ve de· 
nizlerde meşru maksadlarla seyre· 
den bütün gemilere daima bir kal
kın vazifesini görmüş olan lngiliz 
donanması taraf mdan temin edilen 

himayenin bitaraflarca kabul edilmele 
ri üzerine Alman propagandası ta
rafından savrulan tehditleri izah et
mektedir, 

Pamuk hırsızı 
Hacı Veli oğlu Osman Yıldırım 

edında biri Vasıf oğlu Mchmed U· 
ınaldm'ın 52 kilo pamuğunu çalarak 
aattı~ınd~n derdest edilmiştir. 

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

J 

Hava kuvvetlerlmlzln ço. 
oaımas1na yardım ediniz 1 

Pamuk ve ~oza 
KLo F.ATI 

CiNSi En aı ı En çok 
K. S. K. S. 

Koza ,00 --oo=== 
Ma. -pe-r.,-la-~ı-• -.s:;o-0---- 00 

Ma. temizi 47 00 
Koza parlağııı---- ___ _ 
Kapı malı 00 
Klevland 
Klevlant çı. -

-54--
4--,--

Yapağı 

licyu ı --=-"-:-----· -
Sivah _ 

çıcır 

Yerli yemlik,_o_o ___ \--
toh m 

HUt1U~AT 

tluğday Kıb. , ı---
" yerli 00 

Arpa 00 
Fasuly_a __ 1 
Yulaf 1 00 
Delice--1 o -
Kuş yem!_ 1 
susam 1 00 

Livt"rpol Telgrafları 
20 I 3 I 1940 

-
/'ene ~"llm 

1_H_a_zı_r _______ l_O _ _Q_O_ 
Vadeli l. O 00 
Vadeli 111 -0-00 

ı-H-in-d-ha_z_ır-----ıO 00 
-N-r.-vy-o-rk------ı 00 loo 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

~Lueı-:---:---j-- 1 
Rayışmark 
Frank ( Fransız ) -2-71 
Sterlin ( İngiliz ) --- --5- 21 
Dolar (Amerika) 130 1 19 
Frank ( İsviçre ) 00 00 

RADYO 

( Beşinci sahifeden ar~an ) 

19 .30 MÜZiK: Fasıl Heyeti 

20.15 Konu~ma (Sıhhat Saati) 

20.30 Müzik 

Çalanlar : Haklcı Der•an, Şe· 
rif içli, Hamdi Tekay, Züh 
tii Bardakoğlu. 

1 - Okuyan : Safiye Tokay 

21 .00 MÜZiK : Saz ile OyuD Ha. 
vaları: 

Sadi Y ıver Ataman 

21.15 Müıi~; Radyo Caz Orkestrası 
(Şef : Dr. E. Practorius) A. 

21 .55 Müzik : Melodiler (Pi.) 

22.30 Müzik : Optra Ayarları (Pı.) 

2.l.55 Muzik: Cazbant (Pi. 

23.251 Yarınki Program ve Kapanış. 

23.30 

ŞEHİRDE HAVA 

Şehrimizde dün gökyüzü bulut· 
lu, hafif rüzgarlı ve yağmurlu idi, 
En çok sıcak 2ölgedc 22 dertce 
idi. 

Türkıôzii 

.---------------------------------~ 
ALSARAY 

SINEMASIDA 
Bu Ak,am 

Done A mech ve 
Sonja Henie 

Gibi ilci güzel ve kıymetli Artist 
tarafından pek nefis bir tarzda 

Yaratılan 

Saadet 
Durağı 

F r ansııca Sözlü Gençlik ve 
Güzellikler Filmini Muhakkak 

Görünüz 

ilaveten: 
Foks Jurnal 

Pek Yakında 

Buyuk ve 

Türkçe Sözlü 
Meşhur Şark 

R. C. ~-
H. b. h. nınt ·st'" ıç ır ızme ı 1 bir sene çs

1 Batarya 1 

Nevyork 
Modelini 

~ 
mutlak21. ~ 

Muharrem Hilffl~ 
Abidinpaşa ' 

ilan 
Adana ikinci sulh hu 
kuk mahkemesinden: 

No 
94016 

Adananın Reşatbey rnaballe!in 
de mukim iken vefat eden keresteci 
Nazımın terekesi hakkında defter 
tutulmakda oldu~undan mütevefanın 
ılacaklariyle borçlularının ilan tari · 



Tfökıöıi Sa\rife 7 

A s R • s • EM A 1 1 
8,3Q da BU AKŞAM 8,30 da 

lki Büyük Film birden 
George Houston - Marian Miksonun 

Yarattıkları 

(_ KORSANLAR GEMiSi ) 
Baştan basa Tama men Renkli ve Son derece 

CARLlSLE - LLOYD NOLAN -
Heyecanlı süper film 

BUSTER GRABBE'nin 
Heyecanla dolu Sergüzeşt filmi 

( KAÇAKÇILAR ) 

Pek Yakında Pek Yakında 
AM\\ARA ŞEHiR 

Pek Yakında 

TiYATROSU 
RAŞiT RIZA ERTUGRUL SADi 

Birinci Temsil 

aç arınd n Utan 
on 250 

------------------------------------------------------------
\ İlan llan İlan 1 

Kadirli mefsuh 189 nu- Adana askerlik l 
şubesirden 

maralı Tarım Kredi Koo- Adana askeri hastanede ikinci 

peratifi tasfiye heyetin- 1 hesap memuru münhal olduğundan 1 riyasetinden : 

Adana belediye 

den : burada ücretle istihdam edilmek 7 _ Atatürk park nda yüzme 
üzere talip olanlQrın şeraiti anlamak bavuzu yanında yaptırılacak ohm 

Ş k T 1 \ üıertı askerHk cubes\ne müracaat \ · • b• ar an: ariıc ., i • ' ' ' eıı ı· 
ı ı A ıoyunına yerıe ı ve Klr sanv . Şımalen ve Garben: H rım 

1
. etmelerı ıl~n olunur. 

C ı nası inşaalı vahidi fiat esası üıerın· cnuben : Tarik f"' 
an den pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Kadirli kazPsıııın Arpnla kci - . 
de k' yun 

mu ım Karabev oğlu M h d ait k J e me e 
kö yu arıd~ hudutları yaıılı ayni 
. yde değırmenin 336 hıs,r. İtiba 
rıylc M h · 
h . e ınet namına muk yyet 19S 

scaı mef uh Kactırli 189 sayı ı Ta· 
rıoı Kredı K ·r· 
1. ooper~tı me ol n 270 
lra bo d 
. . rcun an dolayı 28·2 940 la· 
ll~nden ıtibaren 30 gün müdd ti 
nıuzay d e e 
1 1 c .'Ye çıkarılmıştır. Tqlip 

0 narın ıhal - -. e gunu olan 28 3.Q4 tarıhınc tes d-f O 
n- a u eden Pcrşenbe -u a at 14 d gu. 
ak 1 • • en evvel yüzde 7 5 

çc erı 1 e k . • pey 
tınc nı ooperatıf tasfıye heye 

uraca t aıı. 11614 

Malu1iyetimiden dolay~ bana 
verilen senedi resmiyi zayi ett;:qı. 
Yenısini alacağımdan hükmünün ol· 
madığını ilan ederim. 11917 

l ı - Keşif bedeli ısooo lira· 

dır. 

3 Muvakkat leminıtı t 125 lira· 
Kozanın eski Mantaş 
köyünden Mehmet 
o~lu malul Mustafa 
Akör: 

İlan 
Zayi askerlik tezkeresi 

16· 10· 1934 tarihinde Afyon 
Demiryolu raburu askerlik şubesin· 
den almış olduğum askerlık tezkere. 
mi zay:. ell~m, Y nı-;ini çıkaracağım· 
dan esiCısının i'lJkm'i f '.>ktur. 11618 

Adaııd Çınarlı mahalle. 
sinde Na. 192 hanede 

dır. 

4 - ihalesi 19-3-940 tari· 
hinden itibaren bir ay i~erisinde 
her hafta sah ve cume günleri ıaat 
on dörtte belediye dairesinde top· 

!anan belediye encümeninde pazar· 
hkla yapılacaktır. 

5 - Bu İnşacı ta ait fenni şart· 
name keşif ve krokiler 75 kuruş 

mu~abilinde helediye fen işleri mü· 
dürlüğünden "atın alınabilir. 

21-28 7-15 11621 



Sahil 

HER AYIN YEDiSiNDE 
• ... 

" 
.. MI LL 1 

PiYANGO 
Bu ikramiyesi . 

liradır 

ayın büyük 
150,000 

S1~EAUA ROMANA 
Petrol Sanay iiA~onim şirketi (Bükreş) 

• 
Adana Acantalığını 

Bu kerre (Mustafa Saygao: ve Ortağı) firması
na tevdi etmiştir 

8az, Benzin, Mezot, her türlü makine y•Olerı ve petrol 
mUstahsalatı 

Osmanlı Bankası 
ya müracaat 

karşısında N. 25 hususı Büro· 
71-23-2' - 21 11619 

. Adana :liraat Mücadele 1 

istasyonu Müdürlüiün , 

den : 1 

1 - fstasvonumuz için 9~0 Alo 

deli bir tonluk bir kamyonet şaşc 

Adana 1 ürk Hava Ku
rumundan: 

Pin tene kurban derisine sürü· 
len pey r.oksan g~rüldütündcn sa
tış 26 Mart 9-40 sah aünü saat ( 15) 
e bırakıldı. 1 1692 17-~ 1 

si açik eksiltmtğc konulmuştur. lha 
lıra teminatı 187,5 liradır . lesi 27,3,40 çarşamba günü saat 

14 3 d · ı ~ t · t ··d·· 1 .. ,. .. 3 - Şartnamcyi iörmek i.,teyenler , o a vı aye zıraa mu ur u5 un 

k 
müessese müdürlünc müracaat et 
mc ı ır er . 

Türbözü 

Sıhhi Dink . .A 
Mart iptidasından itibaren ııyri 11bbi ol•n diPkJerı 
tmlac.ktır. Mulirom olan bu ihtiyacı düşünerek ( ~ 
ki makarna atelyesi dahilinde ) sıhhi bir dmk ..,, dO 
lcada bir külek bulıurun kepejioi ,.ükc-mmelefl 
« lfl!', savurur setiyi un çıkarmadan ayırır. ~O 

Küleki 20 ıı'/ 

--------::/: 

GAZETELILIK-MAle~ 
.. . . .. , 

:. ~sO 
Getirilen yeni makinelerle r~r h 

cılıkta son teknikle çs 

Türksözü il 
matbaası 1 

Son getirttiği zarif 

yeni t ip harflerle 

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

vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar , her boy1ia defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 
edilir . 

1 
i 

1 1 
1 

Dr. Muzaffer 
··ıe iç. ·hastalıkları rJlıl ,,, ,,, 

Hergürı muayenehanesinde 

başlamıştır . 

~ürettip alacağız 1 

p~ yapılaca tır. ı l'd' I 

-..ıı.a..:..___ı::..:..__....!IL~-_;),~:...M.W ammen bedeli 25QQ 12 - 15 - 18-21 11575 • 

Matbaamızın gazr. tc kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti
yaç vardır . İdarehanemize mü 
racaatlan 


