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j • 

~Yeni Fransız kabines1n-
de iki yenilik var 
)( abine, harp ve lktisad işlerine ayn ayrı 

bakılması için iki gurup olarak çalışacak 

YENi KABiNEDE DE HEDEF 
_ŞU: HARBi KAZANMAK 

lar münhasırrın iı<tj.;;at ı şleı İ) le nH• şgüf 
olacaklardır. 

Vatikan : 22 (Radye) - Sov
Yttle b' ı· · · 1 r ır •tının, ıveç, Norveç, Fın-
landiya hu- k .... ın ti . . b' . 

u c crının ır şımal te-
nafut J>aktı aruus\l yolundaki çalışmala 
rına mani olması buada tuhaf kar-
şılanmııtır B · 

• u vaaıyet, Sovyetlerin 
Avrupada yayılmak arıusu peşinde 

koşduğuna yeni bir delil olarak kabul 

edilmektedir. Papanın naşiri efkarı 

olan gazetede Sovzetler birliğinin 
son haı eketlerini ayni manada ka~ 

şılamak ta ve bu arzuyu tahlil etmek-
tedir, 

kabinesindek i tadilat şayiaları 

ViNSTON •• 
ÇOR Çil 

Harp Kabinesine 
Nazırı 

Kooardinasyon 
clarak girecekmiş 

AVAM KAMARASı 

loncira : 22 (Reyter) 
karaaraaı buran paskaiya Avam 
"''thr. • tatili yap-

Ava!ovyet • Fin ınuahedesinin akdi 
kamarasında geni t k' 

Yol •cınıştı. Tatil sah ~ ş - en ıdlere 
berlayn'ın 'd . i'Unu Bay Cem . 
•na '' detlı nutku ve Zıld d • Yapılan a a-
'-ı~ını ve Çö,:',~.vaffak iyetli İngiliz 

"'' ın enerjik hareket-

PASK ALYA T ATiLi V APTI 

leri, tenkidleri azaltmı~tır. 
Paskalya tatili sırasında kabinede 

tadilat yapılması hakkında bir karar 
alınması mümkündür. 

Kabinede bazı de~işikliklcr yapı
lacaksa da, alakadar mahafil\eıc gö
re, henüz bunun sırası değildir. Hem 
b'1 tadilat mahdut azalıklar içiıı ola
caktır. 

HMp kabinesi yalnız haı be r..iıle• 
allik işlerle uğıaŞactık ·aı dır. Hdr]) 

kabinesi haftada en az : ç defa, di
R"er guı uplaı da hafl«ca ena1. ıki defa 
içtima edetekt ı r. 

Oaladye mılli ıniidc.f.ıa na71r ığını 
kaoul ctmeklt>, bu nıe\ 2u i.zeıinde 
dah.ı 1iyade çalışmak fııs~lını bul. 
muş oldu. 

• Fransız kabir esi, buhıar.dan ç0k 
kuvvetli b ,r va?.iyellc çıktı flugiinkü 
kabinenin reisi Bay Pol Re} no çok: 
kuvvetli bir maliyecı ve büyük bir 
lngiliz dostudur. 

Reyno, Oalady<'yi i~tihlan için 
en ~U\'Hlli bir şrıhı•dır. 

Alrn ı;ı nya Fıansadiıki J..;ıbirH• isti
fasından bıışe}ler umuy o ı c:ıı. Fakat 
bu vaziyet kaışı!':ında nıuhcıkknk su
rette ümidini kesm•ştir. 

Pot Reyno k ..ıbinesiııinde Dalad-
yc kabinesi ve lngilız kabinesi fibi 
hedefi birdır : Harbi ka?.cınmak ! 

Paıis : 22 (H .• v;ıı; ) - Yeni Fran
sı7 kabine si bu sa b,. tı ilk iç t maını 
yapdı. Namlar, Pol Reyno'ur. takib 
edeceği hııtıı h ~ıeketi tasvip etmişler. 
dir. 

Paris : 22 :(Havas) - Başvekil 
Reyno ayni zam., nda hariciye ncza• 
retini de uhdesine almış bulunuyor. 

Paris 22 (Havas) - Fıansıı kabi
nesi bugün ParUimentc auzuruna çık· 
dı. Mebusan meclisinde Rcyno. ayan

( Gerisi ÜçUncU sahifede 

Amerikan ın 

sattığa sllah 
939 da 

mikdart 
Vaşingtoıı: 22 {Radyo) - Birle• 

şik Amerikanın 939 yılında yabancı 
memlek~tlere sattığı silah miktarı 'YJ7 
dtki satışının 9 m slidir. 

Ankara : :22 1 lususi mııhnlıirimiz· 
den) -

0

23.:30 ela Ama.-;yadn 3 snniyc 
lik şiddetlı bir yer snr 'imt"ı olmu?
tur. l lnsnr yokt:ır. 

• 
Romn : :2~ <Stefnni ) - R ibl..ıt·n

trop ynkındn Belgradn ıidccf'ktir. 
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Büyük Millet 
Meclisinde 

Ankara : 'l2 (Hususi =muhabiri
miz lt<n) - Buyü\c Millet iMeclisi bu 
gü11 toplanmıştır. ;M-. ir~ Vekilimiz 
Fuat ğ alı evula ~öz alarcsk fev
k:ıla ~· vııziyet do'ayısiyle vergilere 
zam yapılnıasııı ı dair olan layıhımn 

Mıhlı çiftliği hadisesi 
1 

kaıcıb~ P"rta _,,/'. 

·ı~ Getirtl./" 
muhtelıt , ııcünırnde müzakeresini 
tek 'if etmiş. •unun üı ·rin~ müstakil 
grup R isi Rana f arhan bunun böy· 
le bir erıcünıeode tetkiki muvafık 
-0\mıyac •ğını, ayrı ayrı encümenlerde 
tetkiki liiı.u nurıa dair mütaleada bu
lun r•U? nı: h4~'cti umumiye bunun 

Müddeiumumiliğin gördüğü lüzum üzerine 
Vanlı Nihad ve Timur ttkrar tevkif edildi 

Cins fı 
1klı~ Bazı mer diri 

nvı h t .. lit eocüm~ncie müzakeresini 
nıuv .. fık g ")· memiştir. 

Bun l;tn sonra Maaıif Vekilinin 
köy tedrisatı hakkındaki teklif ile 
orman kanununun bir fıkraıınm tef
r-iri h: lkında görüşmelar olmuş ve 
l unhır ;;it olduğu encümenlere hava· 
ı~ edi · ı i~tir. Mt'clis Pa:ıartesi günü 
tepi; n:.cacaktır. 

Mıhlı'da Vanlı Nihad Ekmen'ın 
çiftliğinde kanlı bir hadise vukua ge-

lerek İbrahim isminde bir çiftlik iş· 

çisinin Vanh Nihad Ekmen ve ev· 
decisi Tiıııur tarafından öldürüldüğü 

ve cesedin kaybenildiii tahminleri 

üzerine Nihad Ekmen, Timur ve di· 

ter .ki kişinin tevkif edildiklt-rini, bir 
iki güo evvel ise, cesedi aranılan 

TQrks6zü 
GAZETE VE MATBAASI 
Bürolariyle birlikte Abidinpafa 
caddesinde lf Bank••• kar••· 
•ındakl binaya te,ınm•• bu 
ıunuyor. Gerek Matbaa ve ge· 
rekse Gazetemi7.le işleri olanla· 
rın yeni binamız• gelm•I•· 

1 rlnl rlc• ederiz~ 

' 
maniye ve .ı<;cfil~ 
canen tevıı pl'9""_.ı 

V . ıtOC't 
ten ışın . de0 
Ş . ·-•ıll . 

amota cı""' ·ı 
·rtı 

fidanlara getl ..e 
·ıer. 

dün Q3rnanı ~· 
tı1•" ~ lar aynı z• ·' .. · ıerı 

tevzi edudık .t 
. de ·' muhitlerıne 1 ~ 

tintton Ne"~~ı,..-_. 
buçuk kilo 51 

• 

mtktedir. ~~:. 
müteha-'ııııl ~ 

Köy Enst;tüleri kanun 
layihası Mecliste 

maktul lorahimin sağ olarak elde edil 

ditini yazmıştık. Oldukça meraklı 

safhalar geçiren hu hadisenin son 

tezahürleri karşısında Nihad Ekmtn 

ve l'imur tahlive edilmişlerdi. Ôi· 
rendiğimize - göre iddia makamırnn 

gösterdiği lüzum üzerine, sorgu ha· 
kimliğince serbut bırakılmış bulunan 

Vanlı Nihad Ekmen ve Timur tekrar 

Ankaralı talebeler 
ise biitÜll onr• erdikten 5 ,., 

aylarınd• . 11tt' 
dir' Şatnotı l•İ' 
kındır, A111~~idİ'' J 
faz.la clverıt or.ı 

An'<ara : 22 ( Hust..ıi) - Köy 
..,,, ktı.-pleı İni'! Öl'rctmen yetiştirmek 
Üıt"re mcuılekdin muhtelif yerlerinde 

köı ensl.tüleri kurulRcağı.ıı ve bu 
iş ıç· n Maaıif Vekaleti büdcuine 
tah isat konulduğunu yazmıştık. Köy 
E.ııt tü t:ri t~şlcili hakkında Maarif 
Ve"aletiııce hazırlanmış olan kanun 
Hiyıhası B şvekalettcn Büyük Millet 
M .. clicıue gdmiş ve alakadar tncü· 
ıııtnlere havale edilmiştir. Layihanın 
y z 1 evresı içinde ~ıkarılacağı ve 
deıhal lı:1tbikata gtçilec,.ği anl2ştl· 

maktadır. 

Küinmerinin vazifesi 
Ll)nJra: 22 (Royter) - Küin · 

m1. ı i ve diğer Hr büyük gemi Ncv· 
yoıkdan bir semti meçhülc hareket 
< t n:ştir, 

Not: Diğer kaynakların verdiği 
m ı'iimata göre, bu gemiler asker 
t, şımakt:ıdır. 

Suudi P.rabistan ile 
1\ üveyt emırı dostluğu 

Londra: :t2 (Radyo}- Suudi A
nı 1ıistan ile Küveyt emiri arasında 
i nzalanan dostluk paktı şark mat· 
buatında sitayişkar neşriyata vesile 
Vc!rmiştir. 

tevkif edilerek 
mişlerdir. 

cczaevine naklcdil· 

Belediye reisi seyahalını 

yarına . tehir elti 

Belediyeye ait bazı mes'cleler 
üzerinde: temaslarda bulunmak üze, 
re dün Ankara ya gidt ceğini bil· 
dirdi~imiz Belediye reisi Bay Kasım 
Ener bu seyahatını Pazar ğünkü 
eksprese tehir ctmi~tir. 

Kız Lisesi talebeleri ve 
Erkek Lisesi izcileri 

Şehrimiz Kız List si 
den bir gı up dün tatil 
Mersine gitmişlndir. 

talebeleıin· 

dolayısiyle 

Adıına Erkek Lisesi izcileri de 
tatilden istifade ederek Dün Hitaya 
gitmişler dır.• 

Talebe le imiz orada voleybol ve 
bt1sketbol maçları yapacaktır. 

Dün Hataya gitti 

Bir kaç gündeoberi şehrimizde 

bulunan yetmiş kişilik Ankara Kız 
Lisesi grupu Mersinden tekrar şt h· 

rimize gelmişler ve dün Hataya geç. 

mişlerdir. Başta öğretmenleri oldu. 

gu halde Aok.ıralı talebeler iki gün 

H~tayda kalacaklar ve bu bölgede 

tttkikler yaptıktan sonra Ankaraya 

dönec~klerdir. 

Veteriner dairesinde 

Veteriner baş miidiirü Karni 1 

Onat Konya vet ·riner baş müdür· 

lüğüne ve İımir hayvan yetiştirmek 
mütehaşsısı Cemil Atan da Adana 

merkez veterinerliğini de yapmak 

üzere h yvan yetiştirme nıütehassıs· 

1 ğına tayin edilmişlerdir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimirde dün gök yüzü açık 
hava h;ıfıf rüzgarlı idı Cnçok ı;ıcak 
gölgede 20 dereceyi bulmuştu. 

Eskişebit ~:ıJ 
dan dil11 ~ 

h·r 1-4•_.., I 
Eskişe 1 def"'~ 

• • eP ~ 
gençleri f ,k e~ 
temsiller ..,er~le~ 
mizdrn gtÇ~li f':.I 

Eskişeb•' · ':/'' 
ı.J' .. eı ., 

"rJI'" ' kırı,, ve kıerd' 
temsil edece ~ 

Z. aatte 
1r ,t zir• , 

Adana • 
Ruh• 

larındao J 10 ı ~ j)Ci~ 
raat rrıuc h~I 

h 5ta •I 
van ve 3 

JP ·n e 
fesine tar• 

Çekırıecef~ 
s.ı;h 0•:?J 

ri KarasokU • rı 
d··kkt11'1'0 

I'. 
nın u fi'' 
kar ştırırktl'I .J 
mıştır. .,,,. r .. ·o,.. 
Mersı . .,e 

·fe~J 
vaıı r:..1 , .. ıı. ,,J r·----------------

r Dünkerk'e dair 
Merstll· ye~ 

mizden) - "'" 
Sahip Qıge şı'' ,a 

Garp ccbhe:;inde ynvıış y:ıvaş fon· 
liy=ıte geçildiği ve bir Alman fonrru· 
znodt\n dem vurulduğu şu gunlcrdc 

ounker'ki b.atırlnmamnğa imkan yoktur, 
çuokU burası umumi lıarplcki buyukl 
Almnn taarruzunda isnıi kaydedilen 

'mubim bir şehirdir. 
l)unkerk Fransnnın şimali şarki· 

sınde Şimnl Denizi sahilinde ve Bd· 

1
. ~ikıı kududuoa yakın bir liman.dır. 

Nufuc;u 35 000 dir. 1914 de Al· 
' nınnlar Belçikndan sUr'atle ilcrli,•e 

oONON M~_u ___ , 

rck Dunkt>rk ve kaleyi zaptetınek is· 

ledi. Fakat hiç tnhmin etmedikleri 

ve hcsııplamadıklorı bir hadise oldu: 
Belçikalılar sedlcr yıktılar \'C 

Fransa hudununa yakın gcni-ı \ıir sn· 

ha tnmnrnen bat:ıklı 1t bir hnle gc l li . 
Almnnhr nihayet uzun menzılli lop-

larl.ı Dunkerk.'i topa tuttular. Bu a 
tc•ş umumi harbin devnmıncn surdu. 
Şehir bitbbi çok zarar gör<lu. 

Dunkcrk yedinci nı;ırdn kurul 

muş, bir aralık l-ıponyotlnrın, sonra 

Burgondia dukolıklıınnın ve ır.;:;s 

de lngiliz.l,rin dine du~mUştur. 

lngilizler bura.,ını pnrn muknbi· 

lindc 14 Uncu Luiye s:ıtmışlnr hu 
suretle Otıukcrk" Fransaya gt çmiştir. 

"'' Jr horaretle Iİ b" 
Y 

i .,,, 
erı 

lamıştır. 

. ıetef' 
iog11 ·lif 
·dh911 ,~ 
1 . ı' 

Londrll ·,,, f 
h ~y'~ ~" ter eJe, (Jt ti 

~ h• .J 
o!dııgu ı·sıtJT • 1 ,, 

. dbaıioın •·•' 1 • ... 

kında bı' ______ ,_,, ________ ..., ______________________ ...., _______________________________ --______ ...., __ __ 
tir. 

--



Aban • Şartları -
.. .. 

Kuru§ 
1200 
(ıQf 

31() 

109 

-, 
1-o 

Abone bcdı~I llltııılckctlcr \çin 
O t c 1 de~· 

il ına raf "'Şnıcz yalnız 
2 - \1111 zanımcdilir, 

1: unlar • • . 
racaııt cd l •çın ıdo.rcyc 
'7 1 ıııclidir, 

= 

Almanların dokuz gemi 
batırdıkları asılsız! 

1 
1 

1 

Polonyalılar 
Alman yada 
çalıştırılıyor 

Almanlar hımayesiz 
tecavüzlerini günden 

bitaraf 
güne 

gemilere olan 
artırmaktalar 

\ 

20,000 Polonyalı zorla 
iç Almanyaya sürüldü 

Londra : 22 (Royter) - 42000 \ 1 
tona baliğ olan 9 harp ve ticaret Alman - Yugoslav ticaret 
iemisir.in batmldığı hakkındaki Al· müzakerelerinin taliki 
man tebliği lngiliz bahri, nnareti 
tarafından tekzip ediliyor. Bu kafi- Londra : 22 (Radyo) - Alman-

L·mdra : 22 (RJ;te ) -- P,>'on· 
ya ajansının bilJirbiğirıe gört, Ndt· 
racı bölge-sirden 20,000 Polonyah 
zorla Almany-ınm içlerim götüıü\
müştür.~ 

lede-n ne batan ne de tahrip edilen ya ile Yugoslavya arasında devam 
remi vardır. Bu haber Zide yapılan etmede olıın ticaret müzakt:relcri yi-
baskmlar üzerine uydurulmuştur. ne talik edilmiştir· 

Almanya. himayeli gemilere tc· Fin\andiyanın dün Ce· 

Bunlar Almanyada mı.htelıf ış
lrrde kullanılacaklardır. Daha bın
lerce Polonyalının sevke :iiltcrği ha· 
ber verilmektedi·. 

cavüzl,.rin neticesi? kaldığım gö· • 
rünce şimdi de himaye-siz bitaraf nevreye verd\ğı nota 
gemilerine tecavüze başlamıştır. Bu Cenevre: 22 (Radyo) -- Fınlan-

Her gii ı Alımınyadan Polonya· 
ya elli treıı harrkt't t:tmektrdir. Her 
trende 5000 Alman vardır. 

hafta içinde alh bitaraf gemisi ba- diyanın buradaki mümessili hükumc· 
hrılmışhr. Yedinci kurban da bir tinin bir noktasını Milletler Cemi· 

Ta yy a relerde top 

Norveç gtmisidir. yeti genel sckreterli~ine tevdi et-
Bunlann mürettebatını Alman- rniştir, 

lar kurta,amamıştır, Buıün dünya Finlandiya, memleketinin imaıı 

L0nd1i~: 22 (Royler) - lrıgıllz 
tayyaıelı rin:n tir kısn ı küçük tay-

bu cınayctleri takbih etmektedir. yolunda Milletler Cemiyetinin yar· 
} are toplariyle trçhiz edi'nıiş bulwa• 
makt~ôır. 

Harbin başlangıcından beri Al. dımını talep etmektedir. 
?1anların harp ve ticaret gemilerine 
ıka ettikleri zaıar pclc ehemmiyet· 
sizdir. 

Yapılan taarruzları Almanlar 
Pek müba\eğa\ı anlatmaktadır tar. 

Bir Alman tica~et 

gemisi batırıldı 

İngiliz - Frau~ız n iis
L ... mte e nazır' arının 

mülakatı 

Yugoslav milli banka 
Rerisi Londraya gitti 

Londra: 22 (Royter) - Bir Al· 
man ticaret gemİc;İ Katengad der.i
zinde bir İngiliz tahtelbahi 1 i tarafın 
dan torpillendi ve battı 

Gemi mürettebatı kamilen kur 

tanldı. 

Londr,: 22 (Ro> ter) - fı giliz 
müı1tcmlekcler naz rı F ran,ız müs

temlekeler nazırı ilı• ycıptı~ı mü aka. 
ta dair muhtıra ını avcım kamarası· 
na takdim etmi;.tir. 

Loadra: 22 (0 oytcr) - Yugos 
lav Milli Bankası birinci Reis vekili 
bugün Belgraddan Londraya hare. 
ket t tmişfü. 

Sanıldıtına göre iki memleket 
arısında ticaret görü,melcrine baş
lanac:aktır. 

Kıbnsdaki gönül\iiter 
Londra: 22 {Royter) - Kıbrıs· 

ta binlerce gönüllü toplanmıştır. 

Gönüllü kaydına devam edilmek 
tedir. 

Bu, ada halkının logi\tereye sa
dakat göstermektedir. 

--~--------------------------
Tarih, Coğrafya 

LlYEJ Ş E ll R 1 
İçinde yaşadı•ımız harp a- ı · d • b"lh · · · 

• • 6 • • .,un erıu e ı assa garp cephesı ısmı sık sık 
reçerken Lıycı şehrını hatırlamamata imkan yokd L' · B 1 'k -h 
b'ır san · h "d' 0 ur. ıyeı e çı anın mu ım 

ayı şc rı ır. rta zamanlarda b'I b 
kası sayılırd E k' - l 1 . 1 e urası Avrupanın en işlek fabri-

ı. s ı şova ye erın zırhlan kl L. . . . 
elinden çıkardı· Şch" b - V'! o arı, ıyeı demırcı ustcılarının 

ır u ıun de Mense n h . d' . d . k - -madenleri sayesinde B 1 k • c rı va ısın ek ı zengın omur , e çı anın en parla'· b' . . 
Bu scbep'erd' k' L' . , "' ır sanayı merkezı halındcd.r, 11 ı, ıycıe ( .>clçı\ta B . . 

ııdan bakılınca b'n\c c f b k nın ıımınlıamı) adını vcrmışlerdır. Kar. 
ı r c a rı a baca -k . _ _ .. 

madan lokomotif ra k sının yu seld.~ı gorulur. Burada dur· ' y, ma ıne top ve . 
altıncı asırda başlar· Asırlarc~ U .. mensucat çıkarılır. Şehrın kurulması 
ları, mukaddes Roma imparatorluYeıın •prc.ns» ünvaaını da haiz piskopos· 
lunmuş\ar ve "'ehir 

5 
na . k ~unun Dıyet meclislerinde aı.a olarak bu-

,. ' .. yı mer czı ol d - . . 
mış, durmuttur. Burgondia d 'ki . ma an once, dıni Vt" ılmi kıymet taşı 
Şarl, bu isyanı bastırmak .. u e~ .buraları ele geçirdıklcri \:akil, Dük Yığ t 

Cihan harbinde i e Alıçın ~e ~1 Yatma ettirmişti. (1476) 
klnıha~biyesi Lıyeji bir ha:~:d:r 1ılk harbi burada vermişlerdır. Alman er
sarkabılece~ini hesaplamıcd F k adtederek derhal ve kolaylıkla Fransaya 
loı 19 v ı. a at Li . k 1 1 . . 

14-9 ağustos şiddeıı· b" yeı a e crı bır haftaya yakın (4 aı<.us-
vc b - 1 ır muta · ~ 

d u muddettcn istifade ede l . . vcmct gosterınce tahmınler boı.uldu 
f'd eren hazırlıklarını tamamland 1 ngılızlerlc Fran ızlar bu ınmandan istıfarlt-

urmar. ı ar. Me h Al . ~ 
L.6 8 muvaffak oldular. ş ur man taarruzunu Marn'de dur-
'Yeı tam d t 

fabrıkalar or sene Alman iş ali 1 
dır (N f ı harap olmuştur. Şımdik~f ha.tında kalmış ve bu müddet zaıfında 

ıı usu 170 bindir,) ı a rıkaların hemen heınerı tamamı yeni· 

N zır l u muhtırı:ıda, fngiliz 
Fransız mü~kmlik lemi l ıdı:resin
d rn j ştı-r< k m ... sai için )'eııi bir 
maka ııın ihti as cdilrc• ği ve l unun 
ıiizu nundan bah~ı tnıiştır. 

Hind müs\üman\an yakın 
şarka yardım edecek 

Londra : 22 (Radyo) - Hin· 
Ji:>tanda Şrşaverde Hind müslümın· 
ları cemiyeti bir toplantısında 
Tür kiye , lran ve Afganistan 

bir taarruza uğradıkları takdirde bütü• 
Hind müslümanlarının bila istisna 
yardııtı"t koş:ıcaklarım karar alhna 
almışlardır. 

FJlistin J\\i Komiseri 
Suriyeye geliyor 

~ Kudiis : 22 (Radyo) - Filistin 
Ali Komist!rİ, kaı ısı ile lıir !ilde Su
riye ve Lübnan Ali Komiserinin bir 
müddet mis~f.ri kıılmak üztre bu 
gün Bcyrnta hareket etmiştir, 

Amerikadan uzun ınesa
fe\i tayyareler 
satması isteniyor 

Vaşington : 22 (Radyo) - l gi
liz • Fıansız mübayııa konıİS)OllU 
uzun mt saf li tayyareluin satı in a
sır ı Ameıiladan talep etmiştir. 



Tüıksöıü 

DÜNYA MATBUATINDA 

Şimal sulhu 
ve gazeteler 

FiNLANDiY A, YENi BiR KV~ 

lr--\'ı aily Nevı gazetesi şöyle 
l!:::::!/ dı-mektedir : " Rus · P'in 

su hu müttcf ıkler için bir 
darbe mid r ? Bunua böyle oldutu· 
nu z nnetmiyoruz. 

Müttefikler nasıl top, 
.. p .. ) 

tüfek ve mühimmat go ~ • ~ 
k d .. d ıJer • 

ıse, ayni yolda as er e gon erece • 
aı 

" Daha ne zaman Httıer ~V 
fiki olan Stalin ile de barP.,~ı f'
olduğumuzu nan edeceg ~ 

1,111• 

Fi ıl;ındi) a Fransa ile lngiltere· 
drn yardım talebinde bulunmuş ol 
saydı Almanya dahilen b11rekete 
gt"çrnek için büyük bir avantaj elde 
eJt:cekti. 

Ve neticede müttefikler daha 
gen;ş bir ccbbede h;\rp ederken İs· 
kandinavya kanlı bir mezbaha ha· 
!ini alacakdı. 

Dolayisiyle stratejik avantajlar 
Almanyada olacaktı. ihtilafın bu 
şekilde hılledilmiı olması herkesin 
Fin, Rus müttefık ve Almanların 
.lehindedir.,, 

iyi hayaların ıdmesine ragmcn 
askeri cebhelerde hareket11izlik b.u · 
kum sUrduıu ve hiç bir işaretin bu 
sahada bir degişik]ik. C'lacaAını gö~ter• 
mediği şu gUnlerde diplomasi sahasın· 
da çok muhim ve :maatteessuf mUt· 
tefiklerin pek de lehinde oimayan bir 
takım hadiseler olmaktadır. 

olarak denilebilir ki, Finlandi1a fa· 
yanı hayret bir kabramaolıkla aylar· 
ca çarpı:;dıktan. ve lıumını bir çnk 
kanlı mağldbiyetlere uğratdıktaa ıoo· 
ra. geçen ıoıı b:ıliardaki ~artlarda• 
daha ağır: şartlar içinde lıir sulhıı ka· 
bule mecbur oldu. Buyuk ye gU:ı:el 
bir ayaletini, Viborı gibi buya.~ u~r 
şelarini 1 istibk.amlarını ka_ybetti. SoY · 
yetler Finlandiya körfezioi kapıyan 
Hancoe askeri UıısUoe el koydular. bu 
suretle llelsioki de denizdea kapa.om•)' 
oldu. Bu vaziyetin, bı& yaran esaretin 
yakın 'f'e muhtemel trblikeleri dalıa 
\>uyuk.tur . Bıı k.erre bu avantajla.n 
ele geçiren SoYyetler aceba biraz son· 
ra (\nları daha fa7.la genişletmeğe 'Y'C 

bu kuçuk. memleketin istiklaliai 

1•'" . yanın bıı 1bıı~' 
Jl• l 

olmandır· • ı:od"" 
tl\lard:ı1 beri ı ,,J_ı-
d. · derlı•l ~ ili' 
ıınne ·ııı _,, 

dirde ölec~ı· t1-ff". · 
FinlaııJiya.r:idl ~·•'J 
top, 'l/C r11U ~ .,.,. 

·ı il ço 
dan v crı e eıJi~· 
himmat gı>nJ eti bİ' 

Bllda _.~ b• 1 Ilakibti olcluğu gibi giıirmek n 
söylemek U:umdır ' 

BugUne kadar gözlcı·imi?:İ birar. 
fazla kapamı' olan örtuyu kaldıracak 
zaıuan artık gelmiştir. 

Eğer mazinin hatalarını tekrar 
etmek istemiyorsak. evnla bu bata· 
ları UçUncU şahsiyetlere, bitaraflara 
ve yabut mukadderata atfetmek de
lildir. Doğrudan doğruya onları ya· 

· e d• il "d'9 Netıc . !o 
' '· ı a!o' ı ı 
yardımı •111 b • 
derilıne!ii ,oto~ol ~ 
malite •e ~ e)e ~ 
rarı ıecikt''."' • ol~ 

"t•'' Uuııa 1 
J fl o• . 

Almanyaııı11• il~ 
dı1111 edece~ te . ~ 

Pesti Hirlap ~aıeteıi de eöyl~ 

~azm~ktadır. '' Finler fena bir ne· 
tıce almış detildirler. Fin mukave· 
metinden ahlaki bir netice çıkarıla 
bilir. O da, istiklallerini korumak 
azıninde olan uzak millerler dabi 
hdyat sahalarını müdafaa ctmeğe 
kadir olduklarıdır,, Gazete, Rus · 
Fin sulbunun Avrupa harbine tesir 
t:dece~ini zannetmiyor. 

panlnra ait oldutuou 'öylemek la:r:ımdır. Fakatı ~ef\ t'{/ 
miz l:u:ırn I ııd~ 'I 

Times garetesi " Finler kendi· 
ierine ebedi bir şöhret temin ctmit 

lerdir. 
Bütün dünyaya ispat etmişler 

dir ki ruhlarıuda hürriyet ve ferdi
yetcilik aşkı yer etmiş millet, mede 
rıi sanat sahalarında olduğu gibi is-. 
tibdatla idare edilen bir sürüye kar· 
Ş\ mücadelede dahi dövüşme kabi 
liyeti vr cenret bakımından daha 
üstündür. 

Finland\ya dostlarından resmen 
yardım talebinde bulu,mamağı ter· 
cih etmişdir. Ümid edelim ki azal
mış hududları ve lakin yükselmiş 
prestijile milli hayatının şayanı elik· 
kat bir cebhesini t~şkil etmiş olan 
demokratik terakki hususundaki me 
saisini huzur içinde idame edilebil· 
sın. 

Ddily Telegraph : " lskandinav 
milletleri irtikap etdikleri hatayı 
idrak elmeğe başlamışlardır. 

Bile Tedafui bir ittifak akdini 
müzakere etmek üıere lsveç, Nor· 
v;eı;. ve Fınlandiya arasında acele 
bır konferans a'-t d'I . . b 

il e ı eccğının eyan 
olunması lskandinav d 1 ti . . . ~ ev e erının 

halcıkı mcnf aatlarını go- ,. . rmc5 e manı 
olan gaflet uykusundan gc b ç ve a-
zin bir uyanışına delelet edf!r. Rus 
yanın netice itibariyle fazla bir şc 
kazanacağına ihtimal verilemez. y 

• 
Stalin komünist bir diktatörlü· 

tün kabiliyet haddini açığa vur· 
muştur dört milyonluk bir devletle 
çarpışan 180 milyonluk Rusyanın 
orduları hezimetden hezimete yu

varlanmışlardır. 
Balkan devletleri : Sovyetleıin 

askeri zifına şahit olmuş, Ruc;yanın 
eşiğinde bulunan ufak hir milletin 

Gerisibeşinci sahiftde 

1 lıırbin eo buyuk n ebed~ ka· 
nunu, duşmanın y1'pılma,.ını arzu et· 
medigi şeyi sapmaktır. 1 lal bu ki. öle
tedcnberi Alınanyanın cıı buyuk aı·· 

zuı.unun Sovyef - Fin muharebe,ine 
biı·an evn·l nihayet vermek• olduğu 
lıı.erke.,çe malt.mdu. Bu u~urda Al
manya , biç bir yadden , hiç bir tch· 

didden ve hiç bir ga.}· ı·etteo 'akınma• 

mıştır. Bir taraftan Sovyetler, diğer· 
taraftan Finlandiya ve l~kandinu• 
yalılar Uzerine sulh ~·aptıkmak içio 
şi,\detli tazyiklerde bulundu. 

Fransızca 

Grenguar 
Gautesinden 

husbutun orta.dan kaldırmn~ıı. te~eb· 
bus etmiyecek.ler mi ? tn~anın aklına 
derhal ÇekoslaYıı.kya nıi.snlı geli 

)'Ot". 

Bu bo.,,gana mani ol m 1k içik allt· 
tefiklcr ellerinden geleni yap•lı \ar mı ? 

cıı ı1' -•0 
K ahrıım:ı0 ~·Y 

f lıtı~ t"' I 
yur: de ııf bır•"' ~~ 
Lir torıı a vlıll 
tın ç<ık da' tle y 

tJ,e tıı 
yerde bu s ·c• .ı 

ı 1 
Jtl" aerf aat1ıt1' ,,J .1'1' 

B
u te . ,,. 

beb1 

l sC 1 lerin ası ,~c 
1 "ç ,;; 

Yavl\ kaq . ı1e 
• ·1cr• ıı ,-

tesinden 1 
,,-

ha pC .,il Da ,,, 
• k• çelıf °''~ si laakı ı 11 .sı 

Anla~ılması çok kolay olan bir 
çok 'iebebleı.ı onı.;. böyle bir pol;tika 
takibine mecbur ediyordu. 

mantıki .,c 11 bıt1' 1 
1 fadiseler. b• lıt.usu,da fn.ıla israra . t;•kille .,il Jı 

nıo tat 1 St•l' . ..1ıl" t 
luıum göstermeden, biızat ceYubı yer- ,-rıc zn~ur:ıı .:.~ . .te 

Evveli\, mUttefiki • kiııı ne dcra;e 
deo;İn artık bunun bir hakikat oldıa· 
ğu belli olmuştur. · Sovyel ~usyanııı 
kendisi için pek şeref verici ol mayao 
bu harpte kuvvetl~rini harc:ı•:ı~ına 

mani olmak ıaıımdı. Bilhassa iskaa· 
dinavya yarımada .. ının bir h:ırp sa· 
hası olmasına mani olmak icabcd.i· 

yordu. Çunk.u, bu takdirde Alrıaanya
nın 1 ~•eç demirlerinden istif adc et· 
mesine imlaıı kalmıyacakdı. 1 Inlbaki 
bu da olmadıl...ça , Almanyanm harbe 
devamı mUmkUll değildi. 

ınektedir. B. Oaladycnin ıneclisd<!ki ~ f.V ~ 
beyanatına ırörc Finlandi ... avıı lnıriliz· ki oldu u şj';tı~ 

" J -' 0 .._arşıdl\ h 
Fransız fırkalarının göoderilme~ioe · 9 

Butun bu hedefler bugUn Almi.\n· 
ya tarafından elde ed~lmiştir. 1 lalı\se 

LONDRA MEKTUBU . 

6 şubatta karar 'f'c:rilmiş Ye ~G ~ubat· 
ta yani Uç hafta evYcl bu kıtalar ha.· 
zırlanmı~tı. Bu f arkalar bugun Fiıı· 
landiyl\ya .. ·armı~ olacnklnrdı. Ve hu· 
gUo va1.iyet bi'l'iın lelıinıimc duuınllf 
bulunac:ıktır. l.veç ve N'or'f'cÇ mute· 
ruadiycn dillerinden duşurmedikleri 
milletler ce .. iydi paktma ı<ke lngiliz 
ve Fransız kıtalarının Finlandiyava " . 
g<'çmesinc mani olm:ığa ha.k.lnrı yok.d•. 
B. Oalae.re Ye Çeıul>..:rlayoin mıışte· 
rekcn gö,;terdiklo:ri ~cbeb, Finlandi· 

lngiltere ve Hindistan 
Fandelsbad adlı Ho1anda gazetesinin ya:ıdıgına göre lııgıltert!ııİn Hın 

distandaki vaziyeti harbi umumideki v.ızıyetin icıı esas' itı ınuilc far kiı 
ve hei h~lde daha zayıf df'tildir. 

Voo uit is-ninric-ki sosyalist Holanda f:tzetesi de fÖyle ya:ıınaktadır: 
Hcrkec; imparatorluk siıttemi aleyhinde ist~dıği kadar acı şc-ylcr ı-öyle· 
mektc serhestir. Lakin unutmamalıdır ki b,r memlrketin i~uesini de uh· 
te dmiv olanlar o meml,.kdin akihctinden m'!su ldurıar, Memleket idMc· 
sinin İngıliz hükunetinden Hıntlilere geç n .. sı iç n uğra.a r al.c 1 iiııt ı ilerle 
İngiliz hükumeti arasında lir nnlasma zemini eminme n atuf lngiıız siya 
setini insaniyet ve mantıkd n mülhem oldu~unu inlcar edebilir miyiz ? 
Garıdı i ıkar e-der mı? Candi Hindı tan U numi Va isi Lord Linlitgov ile 
görüştü~ü vakıt gayri memnun un<surlar na nına söz soyleınektecfü, ve 
İngilizlerden haş'o lutuf kabul elmem·k arzus•Jn laJır. L1kin Lord L=nlit . 
hgov'dan ayrıldığı vakit, bir dost gibi ayrılmaktadır." 

'Yerecegız· 



Türksm 

işleri için 
o çıkarılacak 
--------

•ra: '22 ( ~ 
) - Me Hu"u~ .mubıbiri
lanı lblckctımııdcki ıu 

j ingilterenin hani madde 
memhaları mukayesesi 

Yeni statiıtiklerdeo anlaııldığı vcçhilc lngilterenin ham madde istihsal 
kabiliyeti birçok hallerde 1914 - 1918 harbi esnasındakinden •aha fazla
dır, un ctm \c 

d c • tnahsuldar o· 
• lb\IQtıı. 

~Ücud lb su datıtma 
o e lttirııac'- · · . ._. 
QÜYük ~f 11 ~ ıçın •~• se. 1 

bbııt et . 
1 

et Mecliıi bir 
. lllıı ~e bu . • . 

tlııniıe 31 . '' açın Na· 
zu • IDalyon lira aar· nıyet v- .. 

"''-'•ta Bu - le Paranın bir k . ıune a 
dıb . llrnı •trfolun. • bır\tıç M 

· laiı G IUn evvel N1• 

k ~nerel Ali Fuat C: 
•nunun Ytrdiıı.: .. . 

de rcr .1 . K' selabı
k" ırı tnıt olın büyük 
'-tad ''•tninde hazar bu-

• •lcLtırııt .. 
llaılyacı ı· ıa gore hükumet 

''•nın t • i k1.... cının •ureti 
1111nun '\c· irrııete k ı ınci nıaddeai 

•rar Ytr-· t' 
d . _,, ır. 
enırı 'd lı 1'1 Va • L 

,, .. n, ffıı:il aöy. 

Müttefiklerin çelik istihsali: lngiltercnin bugünkü ham çelik istihsali bü· 
tün lnıiliz imparatorlut-. ile Fran1anın 1914 deki mecmu i.stihsallcrindcn 
hz.ladır. Bu nokt' aıaQ'ıdaki cel\elde tebaruı ettirilmiıtir. 

l94o 1914 

lniiltere çelik isti.ısali 14.S milyon ton 8 
imparatorluk ,, ,, 18·S ,. 9 
Fransanın ,. ,, 10.0 ., ., 1 
Müttefiklerın çelik istihsali ~8.S milyon ton 10 

Harbi umuminin devamı esnasında, lngiliz imparatorluğunun ham çelik is
tıhsali 11.6 milyon tona, Frııosanınkı de 2.2 milyon tona yühelmişti, dolıı
yısiyle, 1917 de müttefiklerin ham çelik istihsal yekunu \3, 8 milyon bu\ .. 
muşdu, Bugün ki is•ihsal ise 191.7 senesi~t: !li! be, le rüıde 100 ~~n faıl• 
artmış bulmakda:ıır. 

!)air ham maddeler: Sair mühim ham maddelerin linıifü: ioı?~~4torlu
tundakj istihsal miktara aşağırla gösterilmiştir: 

l<MO 
Bakır cevheri 600.000 ton 85.000 ton Kurıon 630.0QO ., 130.000 •• Nikel 9S.OOO .. 20,000 ., Aluıninyum 88.000 .. ı~.•oı ti Aıbcıtos 344.100 •• 

1914 

98000 .. 
Teşkiliıt: Teıkil1t meselesinde de, Harbi Umuminin ıtandardlan pek 

rcride bırakılmıştır. Şimdiki harbin bidayetindonberi' ham maddelerin alı[ll 
Ve levıiatile ve fiyatların tanıimiyle meşgul olmak üıere Levaum neure-
linc bnt:ı merkezi bir teşltilit vucude getirilmiş ı ir. Lenıım Neıareti ham 
rnad:f eler üzerinden bir sene ) arfında lSO milyon lngiliı liralık iş yaproak
l~dır. Demir \'e çelik istihsalini kontrol etmek üzere, d; h11 har bın ilk günle
rınde bır teşkilit vücude gettrilmişdi. lngiliı Oemir ve Çelik federasyo. 
:unun memlekete mevcut her izabe firını ·ile her hadde makinesinin mevkii 

•lıba1!.ır istihsal hacmi, iş kabiliyeti hıtkkındaki geniş ve mufassal muluma· 1

~ lll"tkir teşkilatın emrine amadedir. Son harpdc, demir ve çtlık sanayile
tıne rnüteallık işlerle uğraşmak üzere merkezi b:r komitenin teşkili ancak 
harbin onuncu ayıudan sonra kabil olmuşdu, ve bu komite yalnıı 1910 Agos 
tosunda ayrı bir şube haline getirilebilmişdi. 
. l0rafın Men'i : Ham madde menbalatı geçen harbe nisbetle biiyük bir 
ustünlük arz.etmekdeyse de' resmi makamlar hiç bir israfa n üsaade c.tme· 
rnek niyetindedir. Unutulmama ıdır ki ~imdiki harbin ham madde ihtiyaçları 
geçen harbinkinden daha fazladır. ve İngilizler için nakliyat meselesi 25 se
ne evvelkinin aynidir. Ham maddelerin faydalı o abılmeleri içın, onlara müb
taç olan yerlerde tedarik edilebilmeleri \'e asla israf edılmeleri lazımdır. Bi· 
naenaleyh, oı laya iki mesel~ çıkmakdadır: 

(a) nakliye gemilerinin hacmi isıiabisi meselesi (b) ham maddelerin te"ıii mesel · 1 Ş b td · "b ' 
. . esı. u a an ıtı aren yeni gemi inşaatını teşkilatlandırmak v~z.ıfesınin Amirallık Riıincj Lordu Mr. Churchill' n neuretine tevdi edilmiı 

\ 

0

1 ması mlnidıırdır. Tevziat meselesine gelince, harbin bidayetinden beri bir •sans ·i t • t b'k . 
t .. "s cmı at ı edılmektedir. Bu sistem, çelik ve sair ham maddeler 

1 ernkıı 1 bakımından· harp içın el7.em olan sanayil~re bir rüchan hakkı tanı-
t 

rna ·dadır . 

t ~amafih· en büyiik mes'uliyet donanmaya isabet etmekdedır lna·ıı-ercnın d ~ k 1 • 6 

k _ enıı. ~una a at yollıırının kesilmesi halıhazır lıam madde istibsalat 
.. O&t . ----- Ye •nuDl~n lemın ctdiQ'i fay daları hiçe indirir. 

• • U!Q bıt l . ,_ • -----

it, Eıbab -.c,k"1t r ---------------sarı ••tı trırıan 
ııı tal .. 

tıh '"'Yle 1 1 ••ıırı d"' . 
lıd1, 

1 

uı~nled' Dr•metık halk hikayeleri -----------
l.-c,, 'i l · 
.a 1 trı d 
--t•dıaı l rı trı ltld' 

... ft "'• 

. aüGUNKÜPROGRRM · · · 

ANKARA RADYOSU 
TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

Cumartesi 23 - 3 - 1940 
13.30 Program.ve Memleket SaatAyuı 
l'J.35 AJANS ve Meteoroloji Ha-

berleri 
13.SO Müzik 

Çalanlar : Ruıen Kam, Veci-
be, Re-ıad Erer, izzetti• 
Ôkte. Kemal N. SeyhuD, 
1 ~ CJ!:t1yan : Radife Erte11 

14 30 Müzik : R1yaseticünıhur ~~ 
dosu (Şef : Ihsan Künçer) 

15. 15 Müıık Karlftk Müzik WI.) 
15.:iO 

18.00 Program ve Memleket Saat 

1 
Ayan 

18 05 Muzi"; Radyo Caz Orkeıtr .. 
18.40 Konuşma : (Yurt Bilgisi •e 

:ıeygisı) 

18 55 Serbest Saat 

19.10 Memleket saat ayarı, Ajanı ve 
meteoroloji haberleri 

19.30 Müzik ; ftasıl Heyeti 

20.10 Konuımi (Günün Mes'elcleri) 
20.25 Müzik 

Çalanlar : Ruş"n Kam, Veci · 
he, Reşed Erer, Cevdet Ko
zan. 

Okuyanlu : Müzeyyen Se. 
nar 

21, 15 Müzik : Küçük Orkesra (Şef 
Necip Aşkın) 

22.15Memleket Saat ayarı AJANS 

Haberleri; Ziraat, E.sham f ab 

vilat Kambiyo- Nukut Borsas 

22:i0 Konuşma (Ecnebi Dillerde
y alnız Kısa Dalga Postasiyle) 

22.50 MÜZiK :Cazband(PI.) 

(Saat 23.00 - e kadar Yal
nız uzun dalga postasiyle) 

23.251 Yarınki Program ve Kapanıı. 
2J.30 

Şah Emraha Döndü: . '· okuma. _

1 
l rrı "'"d ·ııı E lh1 '"'na b' • butct m ıra 

•.hf cndi .. c:• ltldi11ı c:i 

•" • re (>() ltldiın. ~ Tefrika No: 3 --------- ı 
'•'"'" d Yazan : R . Yel91n ••• d • blJ 

... , tlı ~ ltldj 
a .. , ... lı "-d~ •ld 

1•1 - Otlum .. Selvihan kimse del. 

-- B~nim bir tek kmm var, o
nun hasretine dayanamam, memle
ketine -git, malını melalını Sl\t gel •• 
Kızım senindir. 

Üğlarıa icabeden yol bazırlıtıİll 
gördü. Çocu~ başınd ;m savdı. 

Emrah at sürer g eceyi gündüze 
"-atar bir gün geç vctkit Etci~'e u
laşır. Ail"sini felaket içinde görür. 
Babası aklına halel getirmiş anası· 
nın gözleri kör olmuş, evleri ) an· 
maş datılmış, uvallı ana ve babau 

l ... l ' · 
"

1 d '"'•d l'rltr k •n oldtı 
•ta 1'1d· . '• 'Surll'ı,d • • 

'•dırı1:::. ~•dır •••u .... , a .. d 
"•n 1•\ıi " 

1
" .> '•• "ltıfcnd ' t•laıııı kııı 

ı. •ııı "•ta ld" 
~•lın1 1' , .. 
a " •dırıı dah, " & 

u Yhıu iı t 0 .rcn. 
. V ~ t 

1 ırt •ılcırıa ba 
ır •k "'lt l'ur'k delikıolıy:· 

a lar "•ğ t _ 
,. ır ayım, saıller gondereyiaı 

:rıu san .. alayım dedi. Emrah: "Şa.' 
ım b7n o kızı bu sarayda hulurum, 

Yctcr\cı ıen istedi,.. . " D . 
Ş h _ gımı ver. eyınce, 

• ıoı v<"rd"· "B 1 
dedi E ı. u ıana vereyim,. 

· mrah sazını eline aldı: • 
Beni p~r 1 

" va~ a uçuraı. C 11 l . L 
D n crı111 ~•ra ceçirea 
UşUındc dol11 İçirca 

uı., saçl ı derviş uıa, 
"' .. . 

C11ıııleııill halın b'l" . 
C arb ı ır~ın 

ete salıip olursuıa 

Ncrdc ça&ıraam gelirtİQ 
uı., benim habaıa 1ll&f 

• •• 
Sefil Emrala derttea CCfta 
Acem tahı yoldan şaftı. 
Aleme ııluntı du~tll 
Ulat aaçlı denif ula, [X} 

Hızır içeriye girdi. Ve çocu~ull 
clindee tutarak Acem şahının önüne 
getirdi. Şaha dönriü: 

- Senın kııının adı Selvihandıı. 
Emrah onun f'Zelden nışanlısıdır. 
S -lviyi Emraha vereceksirı ... dedi ve 
gözden kayboldu. 

bir mağaraya sıgınmış sözde yaşıyor· 
lardı .. Emrah anasının Babasının boy -
nuoa sarılarak hınçkırıklarla atlar 
lccn işık Ahmet sazını eiine alır: 

O&luma Duzco etmişler 
Yanına yoldat kat•ıılar 
Oğlum seni başbın atmışlar 
Vermezler oğlu111 vermezler 

* ... * 
SONU VAR-



Sahife 6 Türksözü 

'
Şarkın En Güzel Masalı 1 

Şarkın En Güzel Hikayesi 

~---------=-------------------------------;...--------. Bir Varmış Bir Yokmu~ 

Me•leketimizin En Sninıli iki Komigi 

( lsmail Dümbüllü) Ye (Şevki Şakrak) 
ın, lştirakilc Yaratılan 

. 
T Ü R K Ç E S O Z L Ü ve Ş A R K 1 L 1 

Emsalsiz Şark Ma~alının ilk Gö,terilmesi Munasebetile 

ALSARAY ve TAN 
SINEMALARINDA 

BU AKŞAM 
Birden Buyuk Sinema Musamere<;i Verilecektir 

Göı kamaştırıcı bir dekor, Yuzlerce Fi&Uran, Emsalsiz bir tenısil 
Heyeti, 1 lareketli, hoş ve başıadan nihayetine kadar butun seyircileri 

Memnun bırallacak fe,·kaladc bir film 

Ayrıca Alsarayda 
Foks Jurnal Dünya Haberleri 

Bugün 2.30 da Alearayda 

Saadet Durağı 
Fedakar Köpek 

Ayrıca Tanda 
FEDAKAR KÖPEK 

Heyecanlı bir Film 
Tanda BugDn 2 .30 da 

İstek Üzerine 

Hact Resul ~e 
Feda kir Köpek 

DiKKAT : Localarınızı telefonla Kapattırmız 
Tf'lefoa Alsaray 212 Telefon Tan 266 

p. k Yakında: 

Paul Muni ve Luize Rainer ' in 
Yarattıkları 

-...., S-A-RI ESiRLER 1 
Rm-:nlsiz Şnhcser 

STEAUA ROMANA 
Petrol Sanay iiAnonim şirketi (Bükreş) 

Adana Acantalığını 
Bu kerre (Mustafa Saygan; ve Ortağı) firması
na tevdi etmiştir 

Gaz, Benzin, Mazot, her tiirUI m•kine yaAları ve petrol 
mUstahsalatı 

Osmanlı Bankası karşısında N. 25 hususı Büro-
ya müracaat 21-23-26-28 11619 

ilin 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden: 

Cinsi Uzunluğu (S. M.) Tepe muhiti (S.M.) Diter muhit (S.M. Miktarı (A 

Çıralı çam 6 -40 50 450 
,, 1 ~o s5 .cso 
" 8 '40 60 600 
., 9 40 ,5 160 
1 - Bountı nın Fındıklıkö) ü }'akınında elma sekisi ormanından ke· 

ıilip B•zantı istas)onunda teslim edilmek şartiyle. idaremizin 940 ıcnesi 
ihtiyacı için yukarda adet ebad ve evsafı yazılı 1660 adet telgraf direği 
alınacaktır, Beher direğin tahmin bedeli 400 .kuruştur. 

2- Şartnameler parasız olarak her gün ( mesai dahilinde ) müdiirlük 
kalam şefliğinde verilir. 

Pamuk .. ve koza 
KiLO F.ATI 

CiNSi En az ı En çok 
K. S. K. S. ~ 78 ~ 

~ oo,oo 1==00=- Ad":.-
-M ci:' pa rlağı_ıı-~50=--__ ı1_oo00 ___ 

1 

siııİP pO' ~ tf J1 
Ma. temizi 1_4_7 ___ .____ bi ölii te•~~ 
Koza parlahı ""' 

61---,.--------- ""'"' Kapı malı . 00 hine 1 I 
Klevland 5_. ve_ 01ur~::~ 

..!2_evlant çi. 4----ı---- mır,at o 

Yapa~ı den: 
_tl_e::...ya_z ______ , Miidde' j 
_:;S,;.:.iY.;;;;ah;;;._ __ -:":"~----- • dtP -' 

ÇIGI r reseJIO 111' 
dre5iode ... 

_;.,..._ __ - - ıt• 1 Yerli yemliJ 3,'25 \ 1 
1 J .,bdl""' 

tohumluk _ = ve . ecb" 
HD~U~AT jinın 111 

1,; 
Y•'' Buğday Kıb. l ınına . e ~ 

.. yerli 00 t~blii111 9 t 
-Arpa 00 940 s••t 
Fasulya d•ll _J 

Yulaf -- 00 otduğuP ~ JP' 

k .. r gii" 
u k ıP 

ci bukU ~il 
ması lii'" 1 

Linrpol Telgrafları 
22 I 3 I 1940 

Pene ~antt111 

Hazır 7 27 
1 -7 25 Vadeli . 

1_V.;__a_d_el_i _ll_l ----ı-7-32 

-6 -'67 ~H_in_d_h_az_ır __ ,,_ __ 
1
_

10 
ı-60 Nt:vyork 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

-u;;ı 

Ray 
Fra 

iş mark 
nk ( Fransız ) 
lin ( İngiliz ) 

l~te~ ai· ( Amerika ) Doı 

Fran ( k is\<içre) 

" 

ı-
-2-
-5-

130 
00 

96 
21 
19 
00 

Gaip hüviyet ~üzdanı 
Manisa nüfus dairesinden almış 

olduğum hüviyet t~zkeresi~i kaybet 
tim. Y cnisini alaciımdan burHın hük· 
mü olmadı~ını ilin ederim. \ 

Manisanın Sarıhan kar· 
yesinden 1335 do~.'Jmlu 
Mustafa oğlu Halid To· 

puz d 
5iit 

Çifçi birliğinden: ( ~ 
~ s··rd f' 

Çifçilerimize lazım olacak mazot ' 
11'j'J~.'J 

ve gazın miktarını tesbit etmek için r tın -:"~e ~-' 
çifçimizin elindeki Traktör, F armol keşı I o' 
m'kinalarının sayısı ve kuvveti ile ilimi•'.~ 
bu makinalarla sürülen arazinin mik /. ı;pleSe1lt"' I~ 
tarının bilinmesi lazım gelmiş oldu· "e.. c1•tl~t 
ğundan bu malumatı sür' atla birliği· 1 rJlur• a;rıa 
mize bildirmeleri çifçilerimiıden e <·~•dl ;et• ,1 
hemmiyetle rica olunur. ı,ıo e ı ı6 

11623 22 - f23 - 24 ıS 
~ .. t 
• • .. lı ------------- .... ii' .... 
• gıJ•• ~·p· 

3 - Eksiltme 8 / 4/ 940 pazartt ,sı rıd• 
Müdürlüğü binasında müteşekkil komlt;şyo 
hr. "Of Hr•d•~/ 

4 - Muvakkat teminat miktarı 49f~caret rjJ ~ 
5 - Talipler teklif mektupları ve J u ,.1 24J .. ,~ı 

. . . ıar••· ()o 
daır vesıkayı ve temınat akça makbuz•·· t oll f 
f atı veçhile 8/ 41 940 pazartesi günl.i,- ~a:ıııııd1'i' / 
kabilinde komisyon reisliğine vermt :Jer•6~9 edilmez. 11 
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• 
1 

BU 
Si NEM 
AKŞAM 

ulade Proğram 

A 
8,30 da 

Tüccar Horn 
söz ı .Ü 

Akşamı 

1....-,.,~ --..------.......;,.., __________ _ 

~h~ ·~ - ---~~~~~----==-:~~~~~~-:::::_ cr•,1 a a k ı 1 
de: aş a~ıda .. . •ı--.....__ ________ _ ıt6 ~ Ctlik IUbcye • gosteufcn günlerde f ------------~ 

, e "'d •• 1 Evv~~:acattlıırı ilan o'unuı: D M zaff L k 1 
t ı~ •. ,,, ''"••n b ı- ş h g, •nıerde dahildir. r. er o man 1ı• ıı 1 ıı 111 \. l' •i'ı u c ıt Yctirnlerı: 

..1 Cot a k • 11
er haaf ı p 1 ~ır· ı )'• tııı lt-tırı "'' ltdcn so a azar tesi günü öıı. . J 

•n lan '" Yok "'•: • Ç h t J kJ ' h 
:

1 

• ~~::": ·~· 1 ~ •• ~·ı~:·i '"•'a"' ı-ı .. as a 1 arı tnüte assıst 
" "'' •• ıı, Lır •rlen o'"•: ç"ş•ınba gij,U Ök· erguıı muayenehanesinde hastalarını kabule' 

başlamıştır . 

- -
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MI LL 1 

PiYANGO 
Bu ayın büyük ikramiyesi 

150,000 liradır 

R. C. A. 
nın 

iç bir hizmet istemeden 
bir sene çahşan 

Bataryalı 

Nevyork ·s. 
Modelini mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo : 
Abidinpaşa caddesi 

Kadirli mefsuh 189 nu
maralı Tarım Kredi Koo
peratifi tasfiye heyetin
den: 

Şarkın: Tarik 
Şimalen ve Garben: Harım 
Cenuben : Tarik 
Kadirli kazasının Arpalı köyün· 

de mukim Karabey oğlu Mchmede 
ait yukarıda hudutları yazılı ayni 

irmcnin 336 hisse itiba· 

11521 

riy)e Mehmet namına mukayyet 195 
hissesi mefsuh Kadirli 189 sayılı Ta 
rım Kredi Kooperatifine olan 270 
lira borcundan dolayı 28-2 940 ta· 
rihinden itibaren 30 gün müddetJc 
müzayedeye çıkarılmıştır. r~lip o 
!anların ihale günü olan 28 3·04Q 
tarihine tesadüf eden Perşenbc gü. 
nü saat 14 den e~vel yüzde 7,5 pey 
akçeleri ile kooperatif tasfiye heye 
tine müracaatları. 11614 

21-22-23 

GAZETECILIK-MA1 

• • -. .. u 
Getirilen yeni makinelerle 'fu~ 

cılıkta son teknikle 

Türksözü • 
matbaası ı 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart· 
vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar • her boy<ia defterler, 

Renkli afişler 

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

ilan 
Kadirli mefsuh 189 sa

yılı Tarım kredi koope
ratifi tasfiye heyetinden: 

1 

Şarkan: Sülemiş tepesi ve Ali 
G1rben: Hacı ağa oğlu Mehmet 
Şimalen: Çalılık ve kayalık 
Cenubco: Dikilitaş ve müftö ot· 

lu İsmail tarlası. 

Kadirli kazasının Pazar mahal· 
lesinde mukim faik Üstün'c ait o 
lup sülemiş mevkiinde bulunan ve 

Mürettip alacağız 1 
Matbaamızın gazete kısmında ı 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti
yaç vardır , İdarehanemize mü 
racaatlın 


