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. .Paris : 21 (Ha\•as) - Fransız ka- çıkması çok muhtemeldir. 
bınc~ı hcntız te~ckkül ctmemiştir.Kabi· Bazı Frans11. mahafilleri, daha e. 
~c~ı lcşkıle memur edilen Pol Reyno ncrjik bir harp kabinesi kHrulması yo-
1 tışarelcriıc devam etmektedir. !undaki fıkirlerini izhar ctmektcdiıler. 

Poı Rcyno istışareleri neticesini Tahmin · cdildikinc göre Fransız cunıh · · ı 
. urıeısı ~ebruna arz.edecektir. ka- devlet adamları harbin daha enerjik 

bıncnin bugün ôğl~ senu kurulması fckildc ct:rcyanı için artan bir arzu 

Sahip ve Başmuharriri 

Ferid Celil Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 . 
Ooaltıncı Yıl - Sayı : 4683 

22 Mart 940 Cuma 

Paris : 21 (Radyo) - Frnnm) 
kı\bincsini teş~ile memur olan e-.ı-i 
maliye nazın Pol Reyno kabi ne~ıni 
hemen hemen teşkil etmış d mek ı ir 

ve cuma günü parlemcnto huzuruna sahibidirler. ------ - -- - ---·---------------------
(, giliz harbiye nazırının mühim beyanatı 

Pol Rcyno resmi lıir b~y rna ın ıa 
So!;yalist partisine üç nazır. ık ve üç 
siyasi müşavirlik teklıf etli~ıni hıldır

( Gerisi ÜçUncU ,;hif ede 

Oliver Stanley --------- diyorki 

Londra : 21 (Royter) - lngiliz 
haıbıye ııazırı Dliver Stanley beya· 
natta bulunarak ezcüm ı e şöyle de· 
nıiştir : 

- ·· Bazı ecnebi matmuat bizi, 
Finiandiya işinde ~-ok ağır hareket 
C'trnekle itham etmektedir. Halbnki 
bunun bir çok sebeb!eri vakdır. ev-
vela şunu kaydetmt:k bteıimki biz 
iyi bir kalbe malik insanlarız, bunun 
için bitarufların hı\kkına rıayct eıtık 
ve etınekteyi7 .. Böyle bir hakka ri· 
ayeti bııc kimsenin ha1ırlatmasına 
meydan vermeyiz, çünkü bir bunu ö~ .. 
renmiş bulunuyoruz. Fakat bıziın bey· 
nelmılel hukuka riayetimizi tuhaf kar 
şılıyanlar vardır. Bu böyle devam 

( Gtrisi üçüncü sahifede ) 

İtalya protestosuna <liiu 
İngilizler cevap verdi 
Londra: !!1 ( Ro,yter ) - lrogili:r: 

huklmcti ltal.yonın nlılokn dol:ıyı.;i ,,· le 
lngiltere,\'e vcrdigi notnya ola•ı Cl \":>.• 

hını hugUn tn•di etnıi~tir. Bu c,., nbi 
notnyn göre, lngiltere Alınnıı,,·nnın 
mUttc.-fiklerin nrzu eti igi gilıi lıir .. u}. 

hu kabul için her tu, lu tn z.) ikt.· d.e
vam edecektir· 
-- -----~-

Lc:ndrn: 21 ( Hnyter) - 1 eyli 
,\\eyıl gaZl'tesinin yn'Zc-lıf:\ınn g,~r<>~ 
CC'mhl'rln\'n kabinede lı.,zı tııdılnt 
;•apac"lkb~. Yeni te.şt.•klı tıl <dcl!ek. İn
giliz kalıinesi kuçuk ç:ıptan lıir h:ıq> 
kabine~i olncnktır. Bu knlıin..: .' nlnız 
harp i~leriyle uğraşncnktır. Atli \'e 
Sinklerindeyeni kalıineyt• ginnc .. i ınuh· 
temeldir. Bu kabine Frnn,ıl k:ılıinc· 
sile hugUunkU gibi tt'şriki nıe.;:ı..) i-:iae 
de\'am edecektir, 

• 
Londra! 21 ( Rodcr ) - Fin ka-

binesi istifa dm iştir. Yeni kabine 
derhal teşekkul edt·cek \'C' 2i martta 
Parlamentonun y:ıpncnğı içti 11.:ıda hazır 
bulunacaktır· 

Norveç Hariciye Nazı. 
rı Sovyet •ndl••l•rine ce. 
Yap veren beyanatta bu. 
IUndu. 

Molotofun Berline ve 
Ribbentrop'un Mosknyaya 
. Londra : 11 (Royter) - Sovyct-

yahud Göıing il c: 

gideceği söyle .•. yor 

·------ ~~rın Beı 'in clçisı hususi bir tayyare 
ı , e Moskovaya hare~et etmiştir. Bu
nun Brener ırü ıakatı ılc alakadar ol-

Londra : 21 (Roytcı) - lsveç . ~u~u tahmin olunuyor. Bu siyasi faa. 
Norveç • Fınlandiya tedafui paktının lıycı bir çok tefsirlere yol açmıştır. 
Sovyctlcr s· r . Paskalyadan evvel mühim hadıselerin 
hakkıııdaki ~ •{t'ı ~leyhine olaca~ı v~kubulması pek muhtemeldir. Bitaraf 
N as aıansı neşriyatına ?'uşahidlcrin 5Öyledi~ine g-öre, Görıno- 1 orveç Harici N . ı e R·bb 

6 ce ye zırı bır beyanatla . 1 enırop yakında Moskovaya , 
b vap vermiştir. Nazır bu beyanatında gıdecrktir. Bazı mahafıller ise ~ovyet. I 

u rnı1tasnvvcr k ' ler Hariciye Komiseri Molotof' un 
Oldu~urıu m ,:a tın tedcıfui mahiyette Beri ne gıdcc~gini söylemektedirler. 
\cırıcııerı be\.: uz bır •ecaliü~e muka. Bcrlin en iılınan malumata göre, 
lurmadır: -ış a h ç bir hedef bu- Almanya, S ovyetler Bıılıği Vtı ltalya-

ını ka}detnıiştİr. ı ırı bir ~beyanname neşrt"lmesi çok 
muhtemeldir. Bu beyanname muhte-

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

---- - ----
çv·-·-·-·-·-·---·-·-·-·-·-·"1 . ~ 
i Yüksek kumandanla r t 

: arasında Halepd ı~ ! 
: İstişare ter : 
t londra: 21 ( Royter) t 
i TOrklye Genel Kurmay ,ik in t 
t ci reisi Genrraı Asım Giln t 
i dUz ve lngillz Fransız ort <> ı 
*Şark başkumandanlnrı ?>r;ıı i: 
:sında halebde ist şarlf'r vı:t-<u ~ 
*bufmu,tur. General Veyvl de t. 
* Cenubi Afrlkadan o r ~o şar t 
*ka hareke:f c lm ış.tir , t· 

··-·· ·-----------·· 



Sahif~ 2 

Belçika milli müdafaa 
meclisinin raporu 

Memleket çelik 
duvarla çevrili. 

Bu çelik kale 
aşılmaz haldedir 

Brüksel : 21 (Radyo) - Belçika 
nl'lli müdafaa meclisi bir rapor nei
retmişt ir. Bu raporda harbin başlan

!rıcından bugüne kadar Belçika hüku· 
metinin aldığı tedbirler etraflıca kay
dedilmiş bulunmaktadır. Bu raporda 
şöyle denilmektedir. 

- " Memleketi çelik bir duvar 
k aplamıştır. Bu çelik kale aşı lmaz bir 
haldedir. 

Ve bunun boyu 70 kilometredir. 

V elsin ziyareti neticesi 
kakkında malumat 
verilecek midir? 

Londrı: 21 (Royter) - Bir rneb· 
usı Velsin Avrupa ziyareti neticesiı:a · 
den malimat istihsali mümkün olup 
olmadığını sormuştur . 

Bay Batli buaa cevap veı erek, 
bu ziyaretin neticelerinden haberdar 
-olacaklarını Velsin nezaketinden e
min olarak ümid besl end iğ'ini soyle· 
miştir. 

Transatlantiklerle 
asker mi taşınacak? 

Nevyork: 21 (Radyo) Maritonyo 
Transatlantik gemisi Nevyorku terk 
etmiştir. 

Bu geminin ve Küin Maı i vapu· 
runun İngiliz kıtalarını nakl.çin kul· 
lanı\acağı ıı:ınnolunmak tıı dır. 

J\lman tayyareleri iki 
Danimarka gemisi batırdı 

Londra: 21 (Radyo) - iskoçya 
çıklarında iki Danimarka gemisi Al· 

man tayyarelerinin hOcumuna uğra· 

yarak batmıştır. 
Mürettebattan '30 kişi ölmüş ve 

sağ kalanlar bir lngilız tayyaresi ta· 
rafandan kurtarılarak bir lngiliz ge
misine yükletilmiştir. 

Almanyanın yeni esliha 
ve mühimmat N aıırı 

Ceyhanın son 
nerelere zarar 

taşması 

verdi? 
, 

1 8 9 5 O dekar ekilmiş 
arazide suların yaptığı tahribat 

Geçenlerde Seyhan nehri sula· \ 
rıoın taştığı sıralarda Ceyhan neh· 
rininde yükse l miş olduğunu yazmış· 

hk. Ceyhan nehri bu yukselmesiyle l 
tabii seviyesinden 5 metre 40 san
tim tarmış ve Yılkibucağı tabir edi. \ 
len Mahmudiye köyündeki sedleri 
yarmak suretiyle bütün köy evleri 
su altında kalmıştır. eu esnada 10 
ev yıkılmış, köy balkı geceyi yGk
sek yerlerde geçirmiştir. 

Ceyhan nehrinin taşmasile sula· 
rın istilasına uğrayan ekilmiş arui 
18,950 dekar ve ekilmemiş araıi 
ise 8,70':.'I dekardır. 

Mahmudiye, Köareli. Dılcilitaı, 
Karamezar, Hamitbey, Hamitbey 
bacağı. Küçük Mangıd, Büyüle Man 
gıd. Havraniya, Misis Nacarh, Tok
tamış, Güvel oilu, Ziyanla ve Firenk· 
oğlu göylerinin bir kısmı taşan su· 
lardan za rar görmüştür. 

Suların hücumuna uğrayan ara 
ziden bir kısmında ekinler sarar· 
mış bazı kısımlarda da çürümüştür. 

27 ,650 dekarlık su basan 12 bin 
küsür dekarı hasar görmÜştür. 

Belediye reisi bugün 
Ank araya g idiyor 

Belediye reisi Bay Kasım Ener 
belediyeye aid baz:ı işler üzerinde te 
maslarda bulunmak üzere bugün 
Toros ekspresiyl e· Ankaraya gide· 
cektir. 

Bay Kasım Ener elektrik sirke. 
ti hayeti umumiye içtimaında bulun 
mak üzere 27 martta da lstanhula 
geç• ikten sonra avdet edecektir. 

Valimiz geldi 
Karaisalıya tetkik ve: teftişe 

gitmiş bulunan Valimiz Faik Üstün 
avdet etmişlerdir. 

Yüzme havuzu 
tesisatı ikmali 
Yüıme havuıunu11 soyunma yer 

leri ve gazino kı~miy~e sair bölüm· 
leri için 15 bin liralık inşaat iha
leye çıkarılmtş ise de talibi çıkma
mıştır. Yüı!lle havuı4nun biran ev· • 
vel istifadeye arzedilebilmesi için in 
şaatrn pazarlıkla yapılmasına en
cümence karar verilmiştir. 

Yüıme havuzunun haziran son
larında açıla bilmesi kuvvetle tahmin 
edilmektedir. Havuıun etrafının tev· 
sii için lazımgelen istimlak muame 
lesi tekemmül etmiştir. 

Erkek lisesi takımı 
b ugü n Hataya gidecek 

Erkek Lisesi fa tbol, voleybol 
ve basketbol takımları ikinci sömes 1 

trden istifade ederek maç yapmak 
üzere bu(Ün Hataya gideceklerdir. 
25 kişi lik kafılcye bazı öğretmen · 

ler de işti rak etmektedir. Halis Kad • 
ri Tokkal'ın idaresinde seyabata çı
kan gençlerimizin iyi intibalarla ge-
ri döneceklerine ina nnıaktayız. 

Osmaniye yakında ,.,'} 
elektriğe kavuşuyor ,,1~' ~4~1 

A lOla '11' 
Osmaniyı-:21 (Husu:.İ Muh birimiz· ge 

den) Osrnaoiyrnin elektrik ihtiyacı . zl 
Londra : 21 (Radyo) - B. Hit· 

lcr, Zigfrid hattını inşa eden mü
hcndısi eslıha ve mühimmat Nazırı 
h )in et · t' D b- .. tnış ır. uundan, Almanyanın l 

uyuk miktard -h· 'h a mu ımmata ı tıya-

Gelen pulluklar 

Adana köylerinde vaııf e almış 

bulunan eğilmeniere tevzi edilmek 
üzere Ziraat Vekaleti tar af ından 
41 adet pulluk gönderilmiştir. 

ile yakından alaka.Jar olan valimiz L0 0Jr1 'ııı" t 
Faik Üştün bu kaT.anın hı-r halde re ıet1 ~ 
ışıklandırılması fikrinde israr ve i taY~~() toıı ıl i 

cı olacağı ve b' 
h b

. maenaleyh uzun bir 
a ı ı artak .. l · . goıe a makta o\duğu ne. 

tıcesı çıkarılmaktadır. 

G arp cebhesinde d .. 
yapılan bir çarpışm:" 

Paris : 21 (Havas) _ G 
cebhesinde M.ıjınoda bir log'I akrp 

1 \Z e• 
şıf kolu ilerlemekte iken kt>ndıl · Ctın-

den çok mevcutlu bir Almnn rnüf· 
rezes;ne rastlamışlar, şiddetli bir 
çarpışm:ıd n sonra İngilizler Alman· 
lara beş ölü ve bir esir verdirerek 
kaçmağa mec"lur etm şlerdir. 

Bu pulluklar Ank<ıra Numune 
Çiftliği mamulatındandu. 

Çocuk oyun yeri 

Y emsen planına göre şehrin ba · 
zı köşeleri eli'! alınırken Atatürk 
parkındaki ~üzme havuzuna yakın 
bir s hada bulunan çocuk oyun ye
ri de tanzim edılmektedir. Atatürk 
parkına ilave edilen kısmının tanzimi 
ise bitnı'ştir . 

laka göstererek biıtün Osmaniye- ve f get11
1f tJd 

lilerin minnet ve srvgilerini mucib tara trJ11ştı'' 
olan bir iyilikte bulunmuşlardır. Va. uğra 1ştı" 
1. • B F 'k Ü - ' u 1 d' 1 batın ınuz ay aı stun ue e ıye er 
Bankasından su için istıkraz edilen 
65 bın liratlan 40 hin lirasmm e. 

lektrik'e t;arfına muvafakat göstae k 
Usmımiye kaymakamına ve Beledi 
ye rei ine bu ~hususta kıymetli di
rektıflı t veımişlerdır ti ıeJıye aza· 
sında ve H.ılk evi rd i Şeref Haz· 
nadar bu iş için ıki defa Ankaraya 
gi Jıb gelmiş ve b na dair forma· 
hteyi muvaff akiyetle neticelendir· 
mişir. :ı 
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T'arksö.ıü 
= 

Türkiye yakın şarkın 
kuvvetli bir temelidir 

Tllrk askeri merddir; ooun modern harp 
usu\ündeki muvaffakiyeti çok büyüktür 

Sahife 3 

İtalyan -Romen 
ticaret paktı 
dün imzalan 

• 

Lo dra: 21 (Royter) - Burün f 
lcü Mancistcr Gardicn r•zf'tcsi ba$ Yeni Fransız kabinesi 

dün teşekkül etti 

Londra : 21 (Dıdyo) - lralya 
ile Ro•anya arasın· 

IDalcalcıiııc ''bize cnçok ümid veren Tür\ 
kiye dar: cüm'uiylc başlıyırık Türk 
Askerinin merdlitini, modern harp 
usulünde bu askerin muvaffalciycti- roişlir. 

( Birinci sayfadan artan ) 

olan ticaret müzakertlcri sona er· 

miı ve bir ticaret mukavelesi İ11•za 
lanmııhr. Bu mukavele nıucihiı ce 
Romınyanan ltalyaya ver ect'ii pr-t 
rol miktara yarı yarıya indir•lıı ır ş· 
tir. ni lccydcdcrck ncümle şöy1e devam 

ediyor: 
Daha üç nazırlık ve üç siyasi 

müşavirlik de münhal bulunmaktadır 
Paris : 21 (Havas) - Yeni Fran

sız kabinesi bugün Pol Reync,nun 
reislitindc teşekkül el miştir. Yeni 
kabine yarın parlamento huzuruna 
çıkacaktır. Pol Reyno ka~lnesinde 
Bay Daladye milli müdafaa nazırlığı
na getirilmiştir. Eski başvekillerden 
Şotanda başvekil muavinliğine ve dev
let naıırlı~ına gelmiştir. Bahıiye na
nrlığına Kampany, hava nazırlıtına 
Henyok, ad ive nazırlıtına Serol, ti
naıet nazıdıA-ına Rola, teslihat naııı
lı~ına gr-n~ral Ficholh. ziraat nazırlı
gına Gnnek, abluka nazır lığına Mone 
alınmıştır. 

- " Bugün~ü Tüıkiye korku
lacak bir muarız detil, Do~uda en 

büyük r-n ıüvcnditimiı müttefikimiz

dir· Ataıür k'ün kurduğu Türkiye 
Yakın şarktaki vaziyetin hakimidir. 

Şu bilinmeli ki Türkiye, yakın şar· 
lcın kuvvetli bir tcmclidir. lngiliz · 

Fransız kuvvetleriyle bu ordunun 
~·s~I t"şriki mesai edrc«-ği meselesi 
c •hrnaı edilmiş dr ğildir. 

Zanncdilditine gÖ•e Ronıan>a 
bu miaalı istinad cder~k Almaırya
ya da istediti prtrol miktarırr ı n ya· 
rısını vermcgc çalış1ca~ tır. 

İngiliz harbiye rıazıranın 
mühim beyanatı 

( Birinci sani(cdı n aı tan 

ettılı- ·«" 

narcKel• mi1j tay;n edt ccği nıizden şü~ 
"' . _ rr,emclid i. _ . ·rÜrklycnin yakın şark d<'vletle

rı Üzerindeki nüfuzu büyüktür. Çün-

kü Türkiye bi: çok evlerin kapısıdır. Roma- Berlin - Moskova 
paktı yolunda çalışma 

B-.günkü harp devam ettikçe - dı, mcı sahifeden artım -

Gene baıı ecnebiler hcırbf ı bıı gun
kü cereyan t arzını t enkit ed vo 1 "'~· 
Şu bilinm el ikı hö vle b r hiss ı~·<ıt hır 
boks maçının karnı tok seyııcileı nin 
düşüncesine ccnzer on l cı ı ın \ <ı?f~er 
daha kuvvetli yumruk sallarnag-a teş
vikten ibarellır . 

Al h 1 · h IA 'h vasınm Sovyet • Alman - ltalyan ida-rnanyanın er tür ü ıstı sa ata ı 
liyacı olacak ve bu ihtiyaç için Tür· resi ile yer,i:bir Avrupa nizamına dair 
k olması tahmin o un uyor. 
iye en evv,I müracaat yeri ola· Londra , 21 (Revter) - Alman· tıktır, F•kat o uman istekler kar- yanın Roma elçisi bu saboh 7.50 de 

Harp tari'ı i h ize göst,., i voı ki bir 
çok muhareb r. le~, s .ı bı •ı.; 11 lık ve fazla 
teşviklr.re uyın , k y iı 1 iı nrl ı· ıı k.ıybe-şılanacak mı ? Bctline hareket etmiştir. ---------------------

Günün meseleleri 
~ d ilmişt r. 

---------------
Alman ordusunun eksik farafı 

Alm nyada Versay muahedesinin tatbiki ne
t cesi olarak mecburi askerlik kaldırılmış, onun 
Yerine ücrefe 11lın en askerin ise intihabına tabii· 
dir ki çok dikkat edilmiştir. Fakat bütün Alman-
lar , t '~ ı .1 i ; ' ta "e terbiye pek 
eksik kalıyoı ine bunun neticesi ol:ırak 1abit 
yetişlirilmeı4i işi de bozulmuştur. Runa 

11
,.. '-. 

çok iyi inlilııp edılerck alınan asker pek u oJ . 
mıkla beraber çok 'iyi yet iştirılrniştir. Bunun neti
cesi olarak küçuk zabit s ın,fı b\ günı.. ü Almanya. 
da pek iyı olduQ-u Avrupalı ııske ıi tnütchassısfar
ca kıtbul edilmış bir keyfı)'ellir. 
. . Ôyle ki bugün Alman~anın 13 bin kiiçük za

bıta "Vardır; diycrlar. H lbuki geçen umumi harp 
başl~rkcn;9 l4 de ancak 94 bin kişiden ibaretmiş. 
Zabıt Yctıştırmck keyfıycti Versav muahedesine 
'
8

,i~en Alman erkanıharbiyeı;ini çok meşgul ct
~ış ısc . ~~ bu hususta alınan ne iceler kafi aö-rulrnemıştır Ş d " Al d 

0 b . · ım 1 ırıan or usunu ı asıl noksanı udur, dryorlar. 

d Versay muahedesi 935 denbcri oıtadan kal
. rıl!ıktan, şimdiye kadar geçen ~aman zarfında\ 
~~ernı lm ctnya var kuvvetiyle zabit yetiştir mcke cı-
ş ştır . Fakat bu hem kolay dcfıd· h d 

zaman işıdir E5ki i ı ır, cm e 
bitiyle iftih • d d' Şmparatorluk Almanyası za
YaPmak. . ar e er ı . ımd ıkı Alnı an} a da böyle 
tınırı ıstem ı ~tır. Avıupalı ası.cıi nıÜlt hnssısla
ladı~;:ııll~ı'~ndA~ anlaşıldıg.ı~a ~öre harbin ba ş-

Al~ ~ e ş yle b r hesap yürütü lmüştLi: 
a yada 900 bin asker için 20 ile 23 bın 

zahit. 914 de ise 678 bin kişiye 31 bin zab ı '<ır 
mış· 1914 de 19 ukere bir ı2bit var~. en 939 ••a 
53 kişiye bir zabit bulunuyormuş . 

Maziye ıöre bu nisbcı az o!dııR"u b~sbell r . . Fa• 
kat buna bakarak Alman oıdusunun kuv\ctı hıçc 
india"ine ihtimal vermemeli. Yalrıı7. müttefikler ta· 
rafının le.ıine olarak gÖ?Öniine get irrlrn ıı ü hi ın 
bir c•hct vardır ~i o da b •ıgiinkii Alın .ın o• du ... u· 

nu idare etmekte olan ubıtleıin maksad:ı Uifı ol
mıyacak surette az zamanda yetiş ı irılınek ı s enın ş. 
olmalarıdır. 935 tenberi az ·ı.am.ı n zarhnd ii çok 
netıce ddc ediln ek ısıcnm • ştrr. Fcık;ı t gay ret ne 
kadar büyük olur~a olsıın zamanın hi sesırıi umı . 
mamak lazımgeli~or. iş t e bugünkü Alın a ny , nm 
kuvvetini küçük görmekle berill:>er uzun i'a ıtıtH -

danbcd toplanan malüın ıttan Avpı1p a lı askc i ı n u -
harrirlerin çıkardık arı netice şıı· oluyor : · 

Bugünkü Alman orrlusu Reç .. n harbin ba~ın
daki ordu dcğ;Jdir. Sonra şu d 1 var kı o ı du nı ı l
letten ay11 deği ldir . A lın ıny..-ı g ~çeıı ı: mıı ııi n.ı r . ı n 
son senelerinden, yani 1Jl7 d en başl ıydıak 92.'.> 
senesine kadar çok mah rı :ırıiye tl re u ğr;ıın ı~lır-. 
N ısbeten daha raht br hivdt 9~1) irn 9 J! :.;ıı:= 
sine kadar olan devıeı.Je g~ı ıı m üş ür. 

Mahrumiyet senele ri de Al nı ı n m ı leıi ıı in u ııı r . 
mi sıhhati Üzerınde fena tc-;ııler i ıı i ycı p ırn d ıı g ç 
:ncmiştir. İyi gıda alna na ,, pk } O u lrı k ve ıa 
yikı}le dinlenmemek var Büılrn bu kc} f yt>:lc d ~ 
gözônüne getirilince h rbin c ·h lıt>si v le <' l.,h .. ge
rısinin ne kadar bağ 1 ı oldu~u göı iilur 
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Aakerlik bah1•1•rl 
---------~--

İngiliz' Jerin üç 
tip tayyareleri 

Sekiz makineli tüfengi 
olan hır tip 

/ 

~ akırı bir istikbalde, lngiliı: 
l( hava müdafusının en ağır 

vazifesini üç tip tayyare 
deruhde edecektir. Vickers Amsrong 
Ltd. ~irketinin Supermarine •Spit. 
firf',, ismindeki avcı tayya~esiyle 
Havker Aircraft Fabrikasının "Hur· 
rican"• adlı tayyaresine ilavettn 
Boulton Paul Aicraf t şirketinin "De
fiant,, tayyaresi yakında hizmete id· 
hal edilecektir. "Defiant,, tayyaresi
nin inşaatı harpten önce başlamış· 
dı; lakin yeni harbin tecrübelerinden 
istifade edilmek üzere imalati tehir 
edilmişdi. 

,Defiant, ,Spitfire, ile ,Hurricane 
,E>efiarıt, ın n:üteharrik bir makineli 
tüfek turelile mücehhez bulunması· 
dır, Gerek 1Hurricanc, ve gerek 

.Hurricane, tayyarelerinde pilotun 
bir dütmeye basması ile atef etti
ırilen 8 adet makineli tüfek mevcut
ıtur. Bunların ateşi.mabvedicidir, la· 
kin tüfekler kanatlar boyunca tesbit 
-edilmiş oldutundan. pilot mermilere 
vermek istediği istikametde uçmak 
mecburiyetindedir. Bir düşman he· 
<fefine nişan alabilmesi için tayyare
sini doğrudan doğruya bu hedefe 
tevcih etmesi lazımdır. bunun ne ifa 
de ettiğini tayyarecilik sanatına uy. 
gun olmayan biri pek kolay aıılıya· 

mu: 
,Spitfire, tayyaresinin avına sa

atde 370 millik (590 KM. lik ) bir 
~ür'atlc yaklaştığını bilmek lazımdır. 
Yeni tayyare bir saniyede takriben 
150 metre kat etmektedir. Pilot 
beher saniyede ~00 ·adet mermi a. 
ta bileceğini bilir. Düşmana bin mer. 
mi atmak istediği farzedilirse, l:.u 
atışını ikmal için yalnız beş saniyelik 
bir mühlet vardır. Bu beş saniyelik 
zarfındaki hava muharebesi belki 
bundan fazla sürmiyec~kdir. Spitfire 
750 metre katetmiş olacakdır. Bina, 
enaleyh, pilot düşman tayyaresine 

bir kilometre kala ateş açmalıdır. 
aksi halde, müsademede~ tam bir 
saniye evel tayyaresini yan çevirmek 
1Dkanını elde edemiyecektir. Spitfire 
ile sür'ati daha az olan Hurricane 
tayyaresinin sırrı, bu iki tayyarenin 
insan tarafından sevk ve idare edi
len mermiler rolünü oynamalarındada 
yalnız bu cihet onların faaliyetini 
mesafe ve rüyet vaziyetine ehemmi
yetli suretde tabi kılmaktadır. 

•Kendi sür'atine, mesafe ve rüyet 
vaziyetine daha az tabi bulunması 
dolayısiyle, "Defan t • tayyaresi di
ğer iki tayyareyi tamamlamak üze. 
re inşa edilmiştir. 

Gövde gerisindeki makineli tü. 
fek tureli bu makaatla konmuştur, 
Bu tayyarede, bir topçunnn pilota 
refakat etmesi lazımdır. 

Lakin turel mihaniki bir surette 
( G erisi altına sahifede ) 

Türlcsözü 

Bir Fransız gazetesi 

BiZiM DE GiZLf 
SiLAHL~RIMIZ 

'"Iİ'°ı~ 
Fransa'da bütün laboratuvarlarda çalışan kadın erkek 11 ef' . . s 
profesörleri, hususi şekilde çah%ah alimler harp ıçın 

:Almanlar ile müttefikler arasında 
harp henüz bütün hıziyle başlamış 
değildir. iki taraf da şimdilik kan 
dökmskten çekiniyor.· Fakat zaman 
zaman Hltler ve Göring nutuklarında 
gizli silahlardan bahsediyorlar. Gizli 
sil!hlar ke limesi ne dereceye kadar 
bir hakikatın ıfadesidir. bunu zaman 

gösterecektir. 
Almanların sık sık tazeledikleri 

bu gizli ı;ilahlara karşı rnüttef ı\der i n 
hazırlıkları nedir? 

Bunu, son gelen Fran.m: azete
lerinden öğreniyoruz: 

Parisuvar gazetesinde Meri Brom 
berger Fransızların gizli silahlarındaw 
şöyle bahsediyor: 

Fransada seferberlik yapılmıştır. 
Fakat bu seferberlik yalnız askeri ba
kımdan dekildir. Ayni ıamanda Fran 
sada ilmi seferberlik de yapilmıştır. 
Bütün Fransız ~)imleri, fen adamlan 
yeni bir şeyler keşfetmeye çalışmak

tadır. Bunların vaEifeleri hürriyeti 
koruyacak olan silahları haıırlıyabil· 
mektir. 

Çünkü hürriyetin müdafaası, il
min de müdafaası olacaktır-

500 Liboratuvar Çalışıyor 
Harbin başından, yani altıııydıın 

beri Fransada beş yüE laboratuvar 
yeni bir müdafaa veya taarruı sili· 
hı bulmak için gece gündüı çalışmak 
tadır. Bu laborııhıvorlar son seneler 
zarfında Fransıı maarif vekaleti tart· 
fından hazırlanmış idi: Bu teşkilat şim
di , ilmi arnştırmalar milli merker.i, 
namını almtştır. Sulh umanında da 
Ç iı lışan bu laboratuvarlar harp ha· 
linde faaliyetlnini bir kaç misli art 
tırmışlar ve bu gayretlerini daha e
sası hedeflere doğru devi~m işlercıir. 

Hitler bir yandan tehditler sa

vurmakta, diğer tarnfta Göring yüz 
tonluk tanklar imal etmeleri için 
Krup müessesesini zorlamaktadır. 
Bunlara mukabil Fransa da sessiz 
sessiz gizli silahlarını hazırlamakta· 
dır. 

Fransız icadı miknatısll 
Maynler 

Bugün artık bir sır olmaktaa 
çıktı~ı için söyliyebilıriz. Alman 
propagandasının gızli • bir silah di· 
ye üzerinde durduğu mıknatıslı mayn 
ler bu harpten çok daha evvel ma
lum olan bir Fransız icadıdır. 

Fransız mühimmat depolarına 
uzun s'nelerdenberi bu si lahlar stok 
edilmiştir. 

Fransızla r bunl a rı 1 ullnnmak ih· 
tiyacını duymad ı l ar, çünkü denizla 
daima Fransız · İngiliz donanmala· 
rının hakimiyeti altında idi. 

lngiliz bahriyeli lerinin Alm cın 
mıknatıslı maynlerini tetkik ettikten 
sonra gemilt:ri daima cereyana ma· 
lik olan bakır bir kablo ile sara · 

' rak mıknatıslı maynleri tesirsiz kıt· 

. ,,, 
11•'" -. .Aiti aıdanberi gece il gUndUzJU c;• 11ıfll·. 

.•• t pi•'· yepyeni torptller, uzun menzı 1 o dtl 
11111 " .,.,. alllhlar ,a.ıetmlf ve Almanların m .-.ı1f•· 

b"'"" ıcadlarma ~arfı da mukallll •lllhlar 

dıklarını evvelce kaydetmiştık. 
Bu'.ıdan maada Fransız ve fngi· 

giliz bahriyesine mensup teknisyen· 
lcr mıknabsh maynlere karşı daha 
müessir mü:lafaa tertibatı bulmıışlar 
dır. 

Harbm baıındanberi Fransız 
tankları da Alman tanklarına faik 
olduklarını ispat t.tmişlerdir • 

Alman tankları yedi buçukluk 
toplara bile mukavemet edememek· · 
tedirler. işte bunun için yüz bin ton 
ağırlığında kara dridnotları inşa et· 

tirmek ihtiyacını duyuyorlar. 

Mermllarini baf yUz kilometre 
atan toplar 

Almanyada ilmi hazırlanma an· 
cak 1937 senesinde başlamıştır. Bu 
vaziyete göre Almanyanın ilim se· 

ferberliği mahsulleri ancak iki se· 
nelik yakın bir maziye maliktir. 

Göring dört senelik pilinını ya
ı:arken bilhassa harp hazırlıklarına 
büyük bir ehemmiyet vermiş ve il· 
mi faaliyetleri bu yola sürüklemişti. 

Eski • ir topçu zahiti iken üniversi 
te profesörlüğün ~ getırilmiş olan ge 
nl!ral Beker bu işle meşgul oluyor· 
du. 

Umumi h-trpte 42 lik batarya· 
lara kumanda etmiş olan G eneral 

Beker Alman top ları üzerinJe bir 
yenilik vücuda getirmeye bakace1k · 
tı r. 

Almanlar belki bır yeni Bt" r ta 
inşa etmeye muvaf .tak olı:ıcaklardır. 

Fakat bu topların tesiri s ıfırdır. An 
ca., maneviyat Ül«'rınJe bir rol oy· 
nıyabı ıiyorlar. 

Bıından maada Almanlar birde 
yeni mermiden bahsedıyorla r. Şa· 

rapnel şek linde olan bu mermiler. 
den b ı rçok kurşunlar, bomb·.lar da 
ğı lacak ve bunlar - derh&l .ieğcl 
muhtelıf fasılala rla ınfılak e i ecek ı~' 
dir. 

Bunlar imkaıı dahilinde görü!~n 
silah lardır. Fakat unu tm!lmalıdır ki 
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Ilı kaou re vekiveti mil· 

b"'- "-oUn 19 Faansııcı Parisuvar ırnetcai ya- edebilecek, Fin sahil ıehirlerine kıta-
"•6 ... to •- nıad- llyo., lar se•kedebilecek. lsv.ç ticaretioi İııat •d•rtk ~trileo lalibiyet· Ruı - Fın Suihun•n sathi bir tehdit edecek ve hatıl Almanyayı 

kalmıyor Zengin Kareli Berzahı 

olın "'•· • 
11 

kaıuıoile tayin nıütalisı hile Finlandiya için deniz tehlikeye dücürebilecek vaziyettedir. ~il •&atl . t y 

<;<>cuklırıa era Ye lca· JO oyla harice açılan yolların - ki Hango h'1iÜn Ruslar tarafından bir 
aa

1 111 _bıtı •hvılcle ça. bunlar en mühim mahreçlerdir - ta- bahri üs vaziyetine sokulmaktadır. tQın'Aı"et" · L llıamcn R 1 b ı.· Ş ld b 1 k 1 d e haıar\ı" 1 

llU ıtaldıran . us arın aır..ımiyeti altına fir· ima e a ı çı ar yarım a asının 1111

1\lr. mış olduA-unu göstermeQ-e kafidir. iki mühim noktası Ruslarda olduQ'u 
(i._ oldu•u • için şimal buz deni., ve Petsamonun e d h' . a uıcrc · '- liman t' almaıor 

a ı\ındc ~ ' '' .:;anunu kontrolü Rusların elindedir. Bu Şt"kil· 
e tiren iı •n1unun tatbik Viborır Ruslara geçmiştir. Hango de Ruılar aynı 7.aman nikel maden· 
tni~dırını Yer erinde mesaj Finlandiya Körfezindeki olduğu ıribi teri Finlerin elindedir. Fakat bu 

Pit etnıckı:d
1

.•rnı 9 ıaat ola· Betni körfezindeki haıckitıda kontrol madenlerin muhakkaK Rus limanları 
b ır, vasıtasiylc ihracı mümkündür. 
u ~1•unl1 Evvelce Rus aududuna -tOO ki· 

2'coleri çal Çocuklarla ka lasrilo clıııekt•dir. lomeıredo bulunan Fınlandiyanın mor· 
tir, 'llırılmaları ,.,. . . • • . ke>.i Helsioki bundan sonra iki taraf· 

li ~or\I . Bu kanunun verdı~ı nlahıyete ıs· tan Sovyetlerle çe ... ·rilmii b11lunacak-
.... •oıa • ı... ... İ" il· '":"den ·~•!i miiel!eaelerinde me· tır. Çiinkii Hango, Helsinkiye altmıı. 

" 1 ~ın nı11~ıte•-l • I 
1

"
1 fl•tlcrının 12 ye çıkınlnıası ba- 1 Viborır ise •üı elli kilo•~!!'~ JF.~~-ıtr erınd f ~ trıy e d' ' ı ? t •• . • 

Ü\tn L '1 illa çalıtlllay 1~- ıı ııtiasalitın tez1it e~ilmei: !~!Ual" r lıktadır. 
nı lerd · ' u· la ı "d d B k''d F 1 d" ı· l d ~. '"r e •ıleria 111 "" anayı e geceleri ka ın ve ço· u şc ı e in an ıya ııaan ann an İt .,~!~~n. dt~eeıİ"e 1~ ,. CUltlırı çalı,mıları kararlastırılmıı· tamamen mahrum bırakıldıtı ribi 

''•nırı b .. •re tar kalbi de iki taraftan sıltıştırılmıı bu· 
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CUMA 22 - 3 - 1940 

1!.~ Prograna,ve Memleket SaatAyan 

12.35 Aj A.NS ve Meteoroloji Ha-
berleri 

12.SO MOZIK : Muhtelif Şarkılar 
(Pi.) 

ll 30 Mütilc Şükrü Sarıpınar ta· 
rafından Saksofon Solo'ları 

t 3.45 'Müzik : Melodiler (Pi.) 
1400 
18.00 Program ve 

Aya11 

l ıs.o~ MilıU~ 

Memleket Saat 

Çalanlar : Kemıl H. Sey~ıa, 
Falui Kopuz, Ce•det Çatla, 
f 11ettin Ôkte. •rltırahUtttt· ~rıun üç aa t ' lunmaktadır. 

•rırı l'Ce '
111 

'le lcıct.aaı.,~ Her İşçi haftada bir rün tatil 1 Zeng in Kareli 
' in tat~~ıı~tı~nıaları .,.,: r·~•cak fakat bu tatil pnar gün· Fakat Finlandiyayı memleke-

1 

Okuyan Azize Töıeıa 

18.50 Kemençeci Huan Sözcri ~lnıiyec,liııi 0

.'.' •lamaısa haha ar11ında diltor tin en ırüzel ve zengin bir mınta•ası 
Ern,.!.!!_Aık ---~ l\inlcrde de yapalabiltcektir. ( Gcı·isi altıaeı aaaifcde ) 

-~~'"'nd• ----- -------·------------ıah h. "'· tunu reçirJil'li (Erciş) aklına reltli •• '\•ıt t•lınııı*'· b"I k 

19 00 Serbest Saat 
( Gerisi altıncı sahifede 

""'•'•-..ı ·• ı ıııe Eline sızını aldı, ÇaLp o umaya ~"1 ba1>...,,0"' """bat. baıladı: 
lkt. Y•tlar1 dö1c"11ns çal"'' 

6 IÖylerııeye btrtlc; •tlıy,. 
S ••l•d ta b'l ı .. 
" ı ırain lı. d L: ı ırıttı h il ret k9 
A. •ttr • • lll --1 rf\ırah Ytrışti. 

Yırittı ~an ••hilıiıi" Tefrika No : 11 - Yazan: R. Yalıın Qııır · . 
Y•rıfti, 

Do111~ 
ı; 1 e l>•ri • • •ndcn b 111• hııtd 
Bııbruunı ad,,İn •ld uıııı 
y lllaıı, •ıııı 

ırıftı Hııı &atlı. O\d 
r Yttoi . u._ 

rıh \ ttı, 
•it ı n >ı >ısı 

turkıı 1 .. tocutun 
"' oıı.ı oylcdıtiııi urı ••t 

,_ • Urıun ld Röı .. 
" '"v t f o "tu uncc 
roııeri ı ~ Oklunun ~;re. koı· 

1 ıtarrnış k rııı Uç· 
'· •aıhoş <>'b· ' cııdirıd 
c k ol ı ••tın crı 

Ucaıı.1 d ış old 11. 
ı. b 11 0 •n d"' u,urıu 

oku •bısı tlio, ıı~,.rı \tt İnle. 
maya b 1 a arak rn-, 

a, •dı •-"11 
Oaıu~ h 
(·u~ı . u 111n 
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h•t•na ~" ile d ııo 91'1 
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•h: artar •lırılll. 

Baı •rıı 
1 U o & lıneı ıl d 

Ilı et '" en 
11' .. l ıııa ıltn 

Ace~dir bilmen dilinden 
Babam bani\ yol görUQdU. 

Aşık Ahmet : 

Yoluna korum canımı . 
Veririm bulunan nıalamı 
Bilirim Acem dilini 
Altınla darbır alınm 

Aıık Emrah: 

Bir a:r:ia geceleyin geldi 
Bademi kcvserden verdi 
Bana sefil Emrah dedi 
C8nlum sefil ilen geçer 

Babası oğlunt.ın adını yeni öğ. 
rcnmi,ti. Hızır ogluna (sefil Emrah) 
demişti. Baba o~ul baş başa daya· 

~ılar • göz yaşı döküyorlardı. Hızır 
ıçerıye girdi. 

- Ne ağlaşıyor ne söyleşiyor· 
sunuı dedi. 

Aşık Ahmet ; onbeş yaşındaki 
Oilu'.11 ben giderım diyor. Bir evlat 
verdın onu b 

u yaşta nere salayım. 
Hızır ettı ~ 

1 L - •sı:n karışma bırak. Oııu Al. 
lq kayırsın .. 

111 
81 b•~ası üç gün izin istedi~ Oğlu· 
c ısc y t L • A ap ı . cevaıııre dooatt 

raO Atı, pusat hazırladı, ı, 
b C gün sonra Em h 
•basının ı· . " ra anasının, 

'! ını optü E · dı. At. gitti . .' rcıştcn ayrıl· 
da b· d • uı gıttı. Ercişin şark . 

" •tı " " ın tu Yurda Ond ustunc kondu. Doğdu· 
• ra a b k 

ıra hğı ana b b , a a. 

ıına ağlarken sazını eline aldı: 

Gine cam gaaa•et çökttt ıeri•e 
Zevkini ıurdup,uıa ilim 1'.al 

benim 
Gidiyorum cubet ile belk.i 

celemena 
Cevrimi çcktilJn ilim kal be· 

• • • 
11.iıa 

Kaderim böyle İmiş ya ben ne 
derdim 

DHndu yolum gurbet ile gi· 

dcrdilll 
Arap at Ustundc avım ederdim. 
Alr. ceren kofduğum çelllıa ıc~ı 

. "' • 
benina 

Durınu~ ıefil Emrah derdini 
söyler 

Bu aşkuı ateşi de sine•i deler 
Elleri• SIÇ yolar ıBzlcrim kan 

ağlar 
Gunumu görmeyea anaıa kal 

benim. 
Emrah mahzun mahzun bir kaç 

saat da ha yürüdü, Yoruldu. Bir pı· 
narın başındaki ağaçın gölgesinde 
dinleneyim dedı. Çömelir çöınelmcz 
uyuya kaldı . Uykusunda hızır g eldi, 
Emrahı bir bebek gibı kuc~klaya ralc 
büyük bir ~ar 8) ın brı hçt>sirıın güllü· 
ğu içine bıraktı. Emr .. h uykudan 
uyandı. Kendisini güzel bir bahçe-
nin içinde gördü .. Bu güzel bahçenin 
İçinde doğduğu, oynadığı, çocuklu· 

Bana sllhak [x] verdi:hocam 
Zindan olda gundtt• gecem 
Lisanı kUrt kendi Acem 
Bu iller naaıl bir diyar. 

• . "' 
Kısmetim ıu•bete geldi 
Hak kalemia bö_ylc çAldı 
Anam babam nerde kaldı 
Bu iller nasıl bir dirar 

• • • 
B. Acemin yola ta,lı 
Güzelleri yUcc haşla 
Kamalaklı , ak ardıçlı 
Bu iller nasıl bir diyar 

Emrah türkü söylerken bahça· 
van bu yabancı çocuğun yanına so
kuldu. ve Emrahı bahcenin sahibi 

şahın sarayına t~slim f tti. Şah bu 
oğlanın bir ftaalık yapaca~ındaa 
koıkarak sokağa koğdu, 

Emrah bir kahvt>ye girdi. Acem· 
lcr etrafını sardı. Saz istediler, ondu 

söz istediler. Kahveci [ehliyet ve.si· 
kası ibrn etmeyene saı çalma• 

memnu olduğu1u bildirdi.) Ernrala 
saraya koştu. Yanında bir kılavuz 
Ahhas a iında arnavud çocuğu ile' 

saravı Lulciu Emrah sarıtyın İçine 
gir'1ı ve mt'clis odasında şaha ka. 
vuştu: "'den şairım, kahvelerde saz 
çalıp okuyacağım, bana izin. dedi. 

-SONU VAR-

[X] ganı meclup, m'lhküıa, 
mukbil demekmiş ... 

[X] Sab k ; Ders, ustalık de· 
mekmiş .. 



Finliler ne kaybettiler? 
( Betinci salaifedcn artAn ) 

olan KareJiden ayıran yeni hudut da· 
1'a büyük 1.ir fcllket tcokit etmek· 
ted r. Fiolandlyalılar Kareli mıntıka· 
SlDJD elden fİllDCk ihtimalini dÜfÜ· 
11llrlerten hiç detilıe Vitıorr ve öte· 
,sinin k'ndllerine kılacafınını tasavvur 
etmekte idiler. 

Yeni Hudut ile Finlandiyalılar İ· 
kaıaete elveriıli olan topraklarının al· 
tıda ~irini kaybetmif olwyorln. 
9d ıenıin mıatakada altı yüz bin 
finlandiyah oturmakda idi. lu tabı· 
icada Pinlindiya nüfusunun altıda bi· 
rirıe müaavidir. 

Mesele Enso'da Finlandiyanın 
ın büyük kakıl fe brilc ası vardı . Ditcr 
fabrikalar da şurada burada daQılmış 
vaziy~ttedir . 

l~in daha fenası yeni Rus hud ud 
Fiıılandiyalara elektrik k•vvetini temin 
ede• Dimatra şelalesinin dört kilo
•etre yakınından geçmektedir. 

Bunlardan maada Finlandiyalıla

rın otu: dördüncü Rus fırkasını mah· 
vctmit oldukları Sartavla mıntıkası 
da ıaliplerin eline geçınektedir. 

Fakat hudut henüt. kat'i surette 
ltelli olmuş dea'ildir. Daha akla bir 
çek ihtimaJler gelmektedir. 

Mesela Ruslar Salla mıntıkasında 
lluduttan 150 kilometre içeriıfr;ı Mır· 
kaejaueriye girmişlerdir, Rusların bu 
rada kalarak Kantalakayı Lamijariye 
lu~lıyacak olan demiryolunu inşa et- ı 

•eği düşünebilecekleri ·endişe vr:rici 
bir ihtimaldir, 

Pamuk ve koza 

CiNSi En az 

Bir Fransız gazetesi 
diyor ki: 
Bizim de gizli silahla-

rımız vardır 
( Dördüncü aabif eden artın ) 

hr. Almınlar aon aeaeler zarfında 

üç dört bin türlü lııarp 1111 icat et· 
tiler, fakat bunların hiç biri de pra 
tik olaıak kullınalamadılır. 

Çüıkü iş iıtimale düşilnce bir. 
çok müş~ülit meydanı ÇJ kta. Buna 1 
karşı Frantı~ ilimleri Almaa icatla· 
rını takip ederek pasif korunma için 
tedbirler aldılar. 

lnriliz ve Fransız liborıtuvar
la11 boş durmamakta, Alman silih· 
)arına karşı mukabil silahlar hazır· 
la•ıkta ve her tiirlü taar ru~ ve 
müdafaa vasıtasını ve imkinlarını 
tct~ik etmektedir. Harp şiddetlen· 
dili takdirde iki taraf m da boş 
durmamış çalışmış oldutu meydını 
çıkacaktır. 

lngilizlerin üç tip 
tayyareleri 

( Dördüncü sahifeden artan ) 
tahrik edildiğinden ve bu tureideki 
dört adet makineli tüfekle ayni an · 
da attş edildiğinden topçunun göz 
leri ve elleri esas harp vazifesini 
görm~k üzere serbest kalmaktadır, 

Silihlaıının müteharrik olmaın' hedrf
lcrini uçuş istikamttine tabi olmak

sızın seçmr.k iınkanını bahşetmek· 
t t dir. Binaenaleyh, tayyarrnin sür-

ati fazla bir ehemmiyet arzetmemekte 
dir. Mamafih, .. Defiant tayyaresi 
her hangi bir bombardıman tay
yaresini rrçip ricat yolunu kolaylık 

Alman tayyarelerinin 
lskoçyaya akını 

Londra : 21 (l..ondra) - Dün 
Alman t•yyareai • Hiynetipi • lı. 
koçya sahillerine bir akın yapmıf· 
lırH d• bu taarruz. lnfiliz tayyare· 
leri tarafındın geri çevrilmittir. 
Bunlardan birisi düıürilmüıtür. 

Bu oo tayyareyi iki lnıiliz tay. 
yaresi lcıçardı. Vulcubula11 bu bava 
multarebesinde dtniı filosundıl-i 
dıfi bataryaları da berekete reç· 
miştir. 

Bulgaristanın komşularına 
ebedi dostlukla bağlılığı 

Londra : 21 (Radyo) - Bulgar 
hariciye nazırı 8. Porof Sofyada irad 

ettiği bir nutkunda Türkiye, Yugoslav
ya ve Bulgaristan münasebetlerinden 
bahsederken demiştirki : 

Bulraristan bu memleketlere ebe· 
di bir dostlukla baA-lıdır. 

STEAUA RO?tf. 
Petrol Sanay iiAnonim şirketti 

1 81~ 
Adana Acanta iz, J 

ort 
Saygan: 'le Bu kerre (Mustafa 

na tevdi etmiştir 

&az, Benzin, Mazot, her türlü mekirt• 
I" 

mUstahsalatı 

Osmanlı Bankası 
ya müracaat 

z5 
karşısında N· '}I 

71-23-26 ... 

K. S. 
oza=oo~öo 

1 la kesebilir. 
--------------~~--~----------~ ---- Ma. pıırla~ I - 50 00 

-.,,..,,---
Ma. le n ı 11 47 00 1 
Koza µrtılagı --- ---
Kapı malı ~o ___ _ 
Klevland 54 
Kfevlant çi. ~----!--:----

- Yapağı 

çlClr 
Yerli y~m].!_kl1---· 3....;..'_25 ___ \-_ 
tohumluk 

HOBUBAT 
Butday Kıb. I_ ı---

" yerli (_<!O 
-Arpa 00;:---! 
Fasulya - - --
~ulaf-- 00 
-Delicc--t--o=------1---- • 

-KüŞ yemi - ---
----ı susam 00 

Livtrpol Telrraflan 
21 I 3 I 1940 

__;..H:.:;azır _______ ,--2_ _JJ_ 
Vadeli 1. 7 25 
}iadeli m -7- 32 

·~::;:..::.;=-------ı 
Hind hazır 6 ~ __:.N::,;.r.:;.;,..vy_o_rk ______ wlw 

Kambiyo ve Parı 
iş Bankasından alınmıştır. 

-~Li::;rel:..--..,------1-_ 
Rayişmark 

frank (Fransız ) ı-~ 
1-s-t-er...,..,li,....n_,(....,..in-g"""'il.,._iz~)e--- 5"' 21 

Dolar ( Amerik..!.,a_) __ 130119 
ıl----,,-~---~--ı-00 - 00 

.Frank ( İsviçre) 

lngilterede, "Dcfiant .. avcı tay · 
yaresi: Almanların iki motörlü üç 
makineli tüfrkli JU 88 tayyaresiy 
le dört motörlü HA 140 'tayyare· 
sine bir mukabele addedilmektedir. 
HA 140 tayyaresinin Alman Luft· 
Hansa şirketinin HA 139 sİ\·il tay 
yaresinin askerltştirilmiş bir mode 
li olduğu zannedilmektedir. 

Bu tayyare gayri müsellih tica· 
ret gemilerine ve balıkcı kayıklarına 
ıon zamanlarda taarruz için kulla-
nılmışıır. 

R AD Y. O 
( Beşinci sahifeden ar•an ) 

19.1 O Memleket saat ayarı, Aians ve 
meteoroloji haberleri 
19.25 Müzik 

Çalanlar : Kanun : Vecibe; 
Yaylı Tanbt1r: !zıeddin Ôkte; 
Ud: Şerif içli. 
Okuyan : Muzaffer hkar 

20.00 Konuşmu ( Milli Kılara•aa· 
lık Men\dbelui) 

20.15 T E M S 1 L: Kervan Kıran 
Yazan : Mithat Tanıuk 

21.15 Srrbest Saat. 

2 l ,25 Müzik : Küçük Orkcsra (Ştf 1 
Necip Aşkın) 

22.15Memlekct Saat ayarı AJANS 1 

Haberleri; Ziraat, Esham T.ah · 

vilat Kambiyo- Nukut Borsas 
2l.35 Muzik: Cazbant (Pi. 

23.25; Yarınki Program ve Kapanış. 
2~.30 

ALSARAY 
SINEMASIDA 

Bu Aktam 

Done Amech ve . 
Sonja Henie 

Gibi iki güzel ve kıymet i Artist 
tarafından pek nefis bir tarzda 

Yaıatılan 

Saadet 
Durağı 

Fransızca Sözlü Gençlik ve 
Güzellikler Filmini Muhakkak 

Görünüz 

ilaveten: 
Foks Jurnal _____ ____., ;ı• 

Pek Yakında 
re1' (i 

Buyuk ve 
'fll'" 

'f ürkçe Sözlü 
Meşhur 



Türkıöıü Sat.ile 7 

• s • N E M A 1 1 
• 

AS R 
~ 8,3Q da 

İki 
BU AKŞAM 8,30 da 
Büyük Film birden 
Houston - Marian Miksonun George 

Yarattıkları 

' KORSANLAR GEMiS_i_) 
Baştan başa Tamamen Renkli ve Son derece 

CARL1SLE - LLOYD NOLAN -
Heyecanlı süper film 

BUSTER GRABBE'niq 
Heyecanla dolu Sergüzett fHmi 

• 
' 

KAÇAKÇILAR ~.....___< 
............. ~ .................................... - ................. 1 ... . 

) 

Ankara Şehir Tiyatrosu 
RAŞiT RlZA ERTUGRUL SADi 
Birinci 
Temsil Saçlarından Utan 
DiKKAT : 

Localar ve Numarolu 
TELEFON 

-
Koltuklar sat .lmaktadır 

250 

2 7 

Mart 

Çarşamba 

Akşamı 

---------------------------------------------------------------~---------------
ila 

Ceyhan sulh hukuk 
hakimliği 

940-so 

re muhabere malzemesinden iki ne· 
vi ağır kablo bobin tertibatı l?azar
lıkla yaptırılacaktır. 

Her ikisınin muhammen bedeli 
7097 liradır, lık teıninah 532 lira 
40 kuruştur. 

Pazar ığı 28-3-940 perşembe 
günu saat onda Adana askeri satın 
alm komisyonu da yapılacaktır. 

lsteklılerm h rgun Kayseri ve 
Adana askeri satma1ma komisyo· 
larınc.Ja şartnam ıni görebılirler. 

Teminat makbuzlarılc ôelli S?Ün· 
de müracaatlara 

11624 

rilerek ayni köyde ıkamet e ien ve 
küçü\c Ôtekaşın dayısı Has n oğlu 

316 doğumu Hüs .. yınin dahi 
kuçüge v sı tayın edılınış olmasın 
dan ış u vesayete itiraz hakkı bu
lun narın sulk h kım ığine ayrıca 
müracaatta bulunma! rı ilan olunur 

11621 

Çifçi birliğinden: 

Çıf çilerimize lazım olacak ·~~ot 
ve gazın miktarını tesbit etmek ıçm 
çifçimizin elinde i Traktör, Farmol 
m~kinalarının sayısı ve kuvveti ile 
bu makinalarla sürülen arazinin mik
tarının bilinmesi lazım g imiş oldo· 
ğundan bu malilrnatı sür' ıtla birliği
mize bildirmeler.i çifçilerıınizden e· 
hemmiyetle rica olunur. 

11623 22 - 23 -

llan 
Seyhan Vilayeti 

terdarlığından: 

24 

Def-

Karadaş dal}ıanı mült zimı Ömer 
Lu fi Selçuktan aranılmakta olan 
kazanç vergisi tetkıki ıtiraz komis· 
yonu k ırara mucibince 6633 liraya 
indırılmiş ve şimdilik bu miktarın 
nısfının tahsili lazım gelmiş oldu. 
ğunda ham m hissesindeki s tışının 
tahsilden bakiye kalan 2500 li a 76 
kuruş için icra kılınacağı ve taliple 
rin 6 4 940 tarihınde yapılacak 
ihalede hazır bulunma rı ilan olu-
nur. 11626 
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HE~ AYIN YEDiSİNDE : 
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MI LLI 
PiYANGO 

Bu ayın büyük ikramiyesi 
150,000 liradır 

R. C. A. 
nın 

• 

Hiç bir hizmet istemeden 
b~r sene çalışan 

Bataryalı 

Nevyork B. 
Modelini mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo : 
Abidinpaşa caddesi 

11521 

İlan 
Adana sulh ikinci hu 

kuk mahkemesinden : 

lularının ilan ta1ihinden itibaren bir 
ay içinde mahkemeye muracaatla 
alacak borçlarını kayt ettirmeleri 
ve mirasçısı va:-sa kna ilan tarihin 

de.n itibaren üç ay içinde bu sıfat· No 12 
Adananın Reşatbey mahalluin· 

de mukim iken vtfat eden Sivaslı 
Mirza oğlu Hasanın tert·kesindc 
mahkemece vaziyet edilmiş ol e. uğun 
dan müteveffanın alacaklariyle borç· 

farını isbat etmelari liizumu aksi 
takdirde mütevcff ayi ne şahsen ve 
ne terekesine izafetle takip edemi· 
yecckleri ilan olunur. 

11622 

. 
Sıhhi Din 

Mart iptidasından itibaren gay•i sıhhi olan dinkl~' 
tmlacaktır. Mubrem olan bu ihtiyacı düşünerek 
ki makarna atelyesi dahilinde ) sıhhi bir dink kU 
kada bir külek bulgurun kepetini müktmmelen 
eler, savurur ıetiyi un çıkarmadan ayırır. 

Küleki 20 

-------------------------
• 

r -· . 
TURKS~ 

GAZETECILIK-MA 

• • .. 
Getirilen yeni makinelerle Tür 

cılıkta son teknikle 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

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

vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar , her boyr!a defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 
edilir . •• •ıiıııiıi- llıiiııı- ................ .. 

,, 
ı ı 

o,. Muzaffer 1-
• iç hastalıkları 

tı'
Hergün muayenehanesinde 

başlamıştır . 

Mürettip alacağız 1 
Matbaamızın g~zete kısmında 

çalışmak üzere bir mü retti be ihti
yaç vardır . İdarehanemize n u 

.. racaatlın 


