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Alınan 
dün 

hükiimeti 
sabah bir 

Romanya ya 
nota verdi 

BUNA SEBEB, ALMAN MÜMESSiLi KLADYÜSÜN 
TEKLiFLERiNl ROMEN HÜKÜMETINf N REDDiDİR 

KRAL KARQL 1 Bütün 

o i y o R K i: r manya"'" 

Londra: 23 (Ro1 ter) - Bukrc~· 
den Rador ajansı bildiriyeı·: 

·'ılınan l.Uk'1rncti, boratla bulunan 

ı\l•an eksperi doktor KladJ'Us -rası· 
tasi.) le Bu kreş bukQmetioc Lir 11ota 
"tt•iştir. 

f D•ktor 1\laılyuıı !\On aylar zar· 
•nda nıutcaddid defalar Berlin- Buk reş 

. ara ında bir nnlıı~oıa temini için 
8•l11ıi} \' f k 
~ e a at Alıııan auk6mc:tioin nr· \ı cttiıJ' · . . 

"ı neticcyı Roıaen •ukt.mct ı 
dııı_uıncssillcrinden istila.sal cdc•c::. iş
ır. 

ltatt Bukrcş lauk&aıı:tl sabık ba~vekilin 
"ller•I v r tt .

1 
barc1'.etini tııkibde devam "-•ırı ,. n11 ~ lllış Ye Al 

O oiume\ i'nin "<'l ci"dindeki 
G Ve 8 numaıalı evhrle 
yine o mıntıkada 10 numn· 

;aı. evin pis suları dışnrı akmakta. 
•laaıı pattamı~ olan k nuınnrnlı ev· 

dcıa sokaıa hali pislikleri çıkıunktadır. 
Bu pi liltler yolun :~;}-40 mttr" ka· 
dar bir k • · ·1· k ııınıını.ıstı a etme te ve la-
ltaanaul ddilnıcz dtrecede kokular llCŞ· 
rctırıclttcdır. Bu vaziyetin iuılc .. i için 

Belc~iyeyc mUr:u:ant edildiği falı.at: 
<lah ısatıaı k 

ız yo tur. ,:.·apama\ız şek· lındc rcd b 1 
le. • cevn 1 111 ındıtı. kızıla,· ıner· 
czuıc İse 3 .. d f ı ~ 

• \d -, c • unşvuruldu~u 
a c oradan da: ~Bu C\•lcrde oturan 

fcliketzcdel . . 
. b' ere •aşe paı·chı verıyoruz. 
ış ızc 't <l ·ı •'ld"ıı,· nı eğı , karışmnyı:ı dc-ı '"ı {iıı, • ı . eorcnı nıiştir. 

llclcdiy · K 
atta&ı 'bu c~ın Ve ızıln.)ın baştan 
~ bi ~c:, ele c-ıtcr hakikntcn Laş 

ı dıurey · -l . ,_ 
-.""na b' c aı ı e şenrin sı\ıhati 
daa lc.ald ır an Oyc) bu pisliği orta. 

ır .. asıın bclı.liyoru:ı. 

faaliyet ordunun teçhizi olmalıdır. Parol•=z~ 
birlik ve tamamiyetinin muhafaza edilmesidir. 1 

ol•uştur. 

Siyasi me'lt:ıfildc sö_,·ll'nıligine ;:ö
re. Alman:.a. bn notnsında. Romen 
h3rici ticaretinde sfln zamanlarda ya
pılan dt-ğişikliği nıtı nmahn ile k:ır
;ııln_ramıyacnğım bildirmiştir. 

Bu aotn muhic-viynh. Btıkrcş hu
kt.•etlnin yeni ticuret i,h mini şit
detlc tenkid etnıt•kh·diı·. 

Diğer tarafından Rndor nj:;ınsı 
bir tcLliğ ne~ı-ctnıckt<.>dir. Buna fÖ· 
re: Bukreş siyns1 mlhafili, Alman 

lııeyetinio Ronıanyn hukft'lletinc ultu 
rnatom mahiyetinde bir nota vcrdigi
nı teyid dmt lttcdir. 

Bukre~: W tRaclvo) - Krnl J{n. 

Yeis yolda 

Ccbdutt:arık : :.ı:ı, Rn<lyoı - A

merika 1 lar\c:iyc ,\\Uo;lcşarı Bny Sum· 

ner Vels'i tnşınınktn olnn İtalyım 

heyeti azasına şöyle de•istir. 

- ~Bııaun Romanyada butun fa. 
nli.' et, orduııun l:eçhi:.ci olmalıdır. Pa
rolnmız şudur: Rom:ı.oyaoın birlik Ye 

bmnmiyctinin muhafaza,ı!.t 
Bundan sonrn Kral Balkan 

tanb dcYletlerin-!en bnhsettikten soa· 
rn ha-;snten ~unlnrı sö,rlemişlir: 

- R omanyn herkesle ,.e bilhas
,3 \'akın komşulnriylt• eyi geçinmek 
ve .doo;tluk mllnnsehdlcrini iılame et· 
mek nzmindcdir. 

Roınnnynnın hudutları dışındn aiç 
bir arzusu yoktur. Romnny:ı. kendi law
dutlnrını korumnk en muknddes bir 
v:ı.zif c bilir ! 

n m\11 all• ...... "'ı. lJJ9urı \..\:..n& .. ,, ''ouıe 

hn .. •lnri~ le görU)'nıc:lu·e başlanmıştır, 

Saşvekilin1izin reisliğinde 
zelzele koınisyonu içtima1 

lransatlanti~i hurayn gdıniş "'c fakat: Ankara : 23 (Hususi muhabirimiz· 

\' cls karaya çıkmamıştır. Amerikan den) _ Zelzele komic;yc.nu doktor 
murahhası. \ıuradnki Amerikan elçi· Saydamın reis'i~inde toplanarak ça-

( G"risi üçüncü sahifede ) lı~mış ba·Gı kararlar veı mişliı · 
~__:__~--~~~--~~ 

Ribbentrop Belgrada geliyor 
Belgrad : 23 (Rf'dyo) - Alman 

hariciye na2111 Hay Rihbenlıop'un 
Bclgrada geleceği h;..kkınrlakı haber
leri sıılahiyetıar mahıı(ıller le~id et
memekle beraber, Almanya ın dıplo 
ması V•! 1 ıcaret s.ıhdstndı:ıki aı lan son 
faalıyeli dııletyısiylc bu zıyarelin ihti· 
mal dah lındc olduğu gorülmcktedir. 

Y11goc;lav mahafi.Jeri, Roma • 
Bcrlin . Mos~ova poıc,jes·n şübhe ve 
tcreddüd ile karşılamakıadır. 

Macar başvekili 
Roma'ya geldi 

--Londra : 23 {Roytcı) - Macar 
başvckılı Telcki Roma~ a vıısıl olmuş . 
tur. Musolıni \e Ciyano ile görüşme
leıde buıunacaktır. f clcki petpa tara
fından kabul r:dilccckt.r. 

j Romen - İngiliz konuş~ası 
Lorıdra : 23 (Royter) - Romen 

hüklımc:tı gel~cck hafta Londraya 
gönderece~i ıktisadi heyet azalarını 
seçmiştir. 

--~ 

41Fi·'·*·t·J31:.t·•' 
Lo.ıdr:ı. : :!:~ Roytcr ls· 

vcçin gerek kara ve ~erek llcniz hu
dut lnrında tn.hkimnt _y:ıpılmnkfodır · 

* 
Ş:ınghay : :::!:! ( Royter )- Çindc 

muhim bir iaşe \ıuhrnnı vardır. 
ıı: 

\' n.~ington : 2:1 ı R:ı\lyo -A me· 
ı•ikada 70 tonluk bir t•ıyy:ırc i•lşa 
edilmektedir . 

• 



• Sahif~ 2 

RANStZ MATBUATIND \ 

1 

Finlandi yada 
Diktatörlük ! 

f'rnn~ızca l'cıri~111·a r t!tızrıesimn 
llels11ıkidr.kı lı11s11•i ın11/ıab111 
lııldırq or : 

1 Tarım satış kooperatifi 
~Afl uh~f.~za_k~r ga~ctt"sİ o1an 
•I W U U.,sı Suon ı" de bugiin 

nt"şrolunar. bir nıakaıe· 
dt-, mareşal Mannerhaym'ın harp za· 
(nanında olduğu gibi sulh zamanında 
da Fın millet ı ni idare etmesi fıkrini 
ortaya atması Fın salahıyettar ma· 
ha fılırıde büyü~ bır alaka uyandır· 
rnıştır. 

. Fi l hakıka hc: rkes, Finlan Ji>a da 
kı otoritesi kabili münakaşa olm~
yan mareşa l Mannhaym kadar hiç 
kimie ıiıı y.:ıi hir te.;:ub :ye ha. 
zırl amı~ac ığından ittıfak etmekte lir. 

Derin bir şekilde demokr ııt olan 
bu •n ·ınlekett '. A 'man usu 1ii bir dik 
tatörlük muhakkak ki nıürnkün de · 
ğildır. F Hkat bir çok finlnn .:iiya lılar 
Finlandiyanın sulh anl Ctşması,ı im· 
zalamokla girmiş olduğu husus. va· 
ziyett n sonra bir çok hu t; i ted· 
bir ler o 1 mıısı İC p t tliğİnİ V f" İkti· 
darın l\1ar- rh ym·'l ,.lin le tcplan 
n11 ı c h d n h n ız dönen ordu· 
11ün d 1 tasvip edt C '"ğİnİ kabııl et· 
m kte iirlN. 

11 Üi. i Suo ni, gaz te i şöyle 
)azıy0r : 

,qJl.•ı.,~~.hr,Jr.J.lc.ytjın;:?. i"m:fa.,~· 
timiz orduların 11 b şku 1 uı la 1 ol • 
rak dt>ğil fa (at m • nl,..k t n :-ıki'l • 
tiı i d· eliı e alı ış görmek krıdar 
b• yük bir sa :tdet ol my c ktır Bı ziın 

r lıfct tÖr<! ıhtiyacı ı yok f 1 1c t 

ş h i otoritesi ilt" parti meııf datleri· 
ni k ı· a P an:ı atı hı ın \e .sker· 
forın m•nf ıatlc::r"nı' ı·· ·· k b" b k < u~unece ır 

~ 'IJ nar.d ıııa ıhti} acımız varc!ır. 

ŞEH RDE fiA VA 
Şehrimizd ... d{ın gök )ÜZÜ kıs· 

m n bulutlu f1av h f f .. A J . • a " ı ru1gar ı geç 
ını~tır. 

Ençok !'le k g<:lg,.de 22 derece 
idı 

smen teşekkül etti 

Vekalet statüyü tasdik etti 

Şelıı imizde "Tarım Satış Koope· 
ratifi. ismi le Hukumetin mürakabe 
ve J ontro1u a l tın fa bir satış koope 
ratif ı teşekkül ettiğini ve ana muka 
velenamenin tasdik için Ticaret Ve 
kale1ine görıderilmiş bulunduğunu 

bildiı miştik. Hükumet tarafından 

1 
kredi yardımları ve himaye görecek 

olan lıu kooperatifin ana mukavele
nam si J icart.t Vekaletince tastilıc 
edilertk ı(Önderilrniştir. 

Bu münasebetle bir haftaya ka· 
dar umumi hey'et İçtimaı yapıla· 
rak idare hey'eti seçilecek ve bu su· 

retle de Scıtış Kooprratıfı r,.smen 
teşekkül etmiş bulunacaktır. Müs· 
tah~ilin kendi malı ve emniy t e sa· 

rılacağı bir teşekkül olnıası hasebiy 
le •farım Satış Kooperatifı,.nin vü· 
cud bulmasını çok hayırlı görmek

teyız. 

MUDtaç \:11\ÇJn:n::· lvuuuI 

Yağmur ve dolu gibi sem: af t 
lerioden ve kuraklıktan ciddi su t t· 

te zarar görmüş, yardıma muhl ç 
çiftçilere Ziraat Müdürlüğünce çigıt 1 

tevziine başlanmıştır. Şimdilik kırk 1 
bin kilo yerli çiğit fakir kövıüye da· 
ğıtılmaktadır. 

Kozanda meyvalaun 
ıslahı 

Adana Ziraat mektebi mezun· 
!arından Ejder Sözer yaş ve kuru ey 
velerin islahı için 75 lira aylıkla Ko 
zana tayin edilmiştir. 

Resim sergisi 
yarın kapanıyor 

Halktan görül~n büyük rağbet 

ve alaka üzerine iki gün daha tem· 
did edilmit bulunan Halkevi Resim 
ve fotoğraf sergisi yarın kapanacak 
tır. Genç san'atkirlarımızın müte· 
nevvi mevzular üzerine işlemiş eser· 
lerini bugün de pek çok meraklıla· 
mı seyredeceklerini kuvvetle tahmin 
ederiz. 

Y anlışhkla hamamdan 
bohçe götüren kadı!?lar 

Münevveı ve Nazmiye isminde 
.ki kadın Irmak hamamında yıkan 
dıktan sonra tvle rıne giderlerken 
Hatiçe Timuçin'in içerisinde çama· 

L.....J ••• ı ... ı .. ~ .... ~ ... h,, .. cini ca-
lıır k beraber götıirdükleri anlaşı
laıl\k Münevver ve Nazmiye yaka 
la mış, çalınan eş) alar üzer fer inde 
zuhu etmiştı r. 

Hırsızlığa teşebbüseden 

4 aya n1akkfım oldu 

Tunuslu Salih oğ1u Mehmet ismin 
de birinin Karasokutla h .. tkeci Ab 
durrahınanın dükkanıra girerek 
çekmecesini karıştırırken suç üstün· 
de yakalanJığını dün yazmıştık. M"ş 
hu J suçlar kanununa tevfıkel') birin· 
ci asliye c,.za mahkemesinde duruş 
ması yapıl;tn Tunuslu Mehmet 4 ay 
20 gün h -tpse ma hküm 

r~----------------------
vıt adası nası r? 

Almanların Ccapa Fi • t ow a aa· 
rnzr'melıri Lzerincl · ı·ı d 
5 

ngı ız er e 
> t adasındaki Aman . t"hk" ! 

ıs ı ama· 
ı ına h vadrn otuz tayy .1 h-ere ı e u. 
<un :lıp alt üst ettiler. 

S >it' şimal F rise'indeki Alman 
ad 'arın n en büyüğüdür Si 
H 1 

• • • eıvıg-
l ~t ıo s hı lerinin garp k d 

ısmın a 
u u~ııakta ır, 

9 i kı ooıc tre murabbaı .... • uıesa. 

ol n Sylt'ın 6700 nüfusu 
Bunlar balıkçılıkla fcçinen 

n r ır. 

. ria, 83 kilometre tulündedir. 

.uasınadır, merkezi müstesna 

ı-:- OONON MEVZUU -, 

pek dardır. Toprağı pek kunıluktur. 
Dalgaların hücuml•na karşı, edler, 
tarafından himaye edilir. rlaşlıca 

merkezinin ismi Westeraland'dır: 

Plutokrat ne demektir 

F ransadaki kabine buhranırıı 

kendire göre tefsir eden Alm n ya
rı resmi tebliğinde şöyle tıir cümle 

"Y t'ııİ rejim ister gene Dal~di· 
er, ister Plutokrat rej ı uinın c.l:i!er 
azal:ı rı kursu.,, burıurı eherı.ım · · 
yeti .ızd.r . 

• t"' dır· ke 
Plııtokrasi. Yuna:ıca "Zengin,, ~ t~11 ~ 1 

man <1s1na gelen "Pulutos L-elimesile f r tt1 ~1 

.. 1 ~ 

"ıktidar. manasına gel ·ıı "C(rato " 1 rH1·e 0 I 
k 

'

. • d .. k L' k e ım('sın en mure keptır. !" • ns c rı«: ıJ ıl 

cas Hem "P utorrat ı ", hem de 0rııd.J 1 
"Ploutocratie,. suretin yuılabilen ,, "ıJ t { 

bu söz, "Zenginler tarafından ku ıe•'f k"' t 
rulmuş htikürnet den •ktir. ~'' ç ~· 

ııJI 
Ta•il te, Kart ca, p'utokrasi ı e ı 

idi. 
1311 

geçiyor. 1 
ıertıf' 

*\':* ıi 
~-...--. ... ._.., ...... ______________________ .,..,~- ıeV ıe 

-------------------------------~--- b8tV 

, 
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,, llltınl l_ ı 
c b,d,ı· t111.ct er İçin 

1 dcıı.· 
ıtıasr.r1 rı'~nıcı yalnıı 

2 - İll 1t•ınıııcdilir. • Q ar i · 
Caat 'dil 1. . Çın idareye 

l'Qc ıdır. 

l<anallar 
"' ....___ h '"'" Çok büyük 
'llltniy . 

th ~ardır 
lıyıt Vt \ 

°'1'ıay," k au •illada mühim 
. Mılidd,:~•llırın tarihi çolr 
'"tçoy . p '.' '''' tvvel ç· tkın k •n 
rt ) •çrnıtı b '"•lanı Usoo 
\tıaırn on .. - ••lıwnaıtard 
b·ı:ı. uçuocü ır. 
' ""••e ,,,,L .'"'"• Y•· d n tdılrn· . dıtı ı~i h' •ıtır. 

ılı, S '" Yıl .. uv,y, 1 • <>nce tık' 
ılır, Ne\ •nalının lüıu ' 

F... uıadn,2 lllunu 
Ve ltAtı Ş Orda B,b'td 
d R ' •r iman . ı t 
a cıı ve 1 ıse St kiıı·n 

· una · ıstenıiolerdir. ve Mosı Bat 
~""İrrl L• 
\ " oır ı_ trinde '- r.oıt Av, 

"- w;ana\ f ,. uo, 
ay \ı.e>rıeıi '\ aa 'Yt\i art· 

L~ltr' on d<>rd~ t A.kdtniıe 
"'''''' l.1 ""eü 1 ... '" ~•di \c '°"' ta· "Y•yı bir ad h ·~•lı Por\tk' 1 

•iane &<>it 11 

kan11tı F ırıu,. 
1 rın 1 

•itti baıt ııı •rın il\" 
b •ırıı,tır 8u un,. 
'• bin kil. kanalların 

<>ırıetre k d On ıck' . • ır 1 •ııt'lci aı 
rıgiltcrcde d ''" ikinci •u t" t ıy . y,.,,. 
'ur, Bunla d n, fııı· 

ııaakı ' • b' l'f P.\ 
'Y•tı iıtıhdat ılhaaaa kÜ. 

''Polle ,.. tdılrni•r 
ıvııneeat . y ''. 

il\ kanıl tra birb' · 
•ıh 1d llltthurd "•ne •n ~ .. en SO kilra.~'t· Bu ''· '"•necat -.. ~ re ,,. . 

Ilı bir · er fthıi b· •''•de 

24 Mart 1940 

Denizlerde ki Alman 
tecavüzü devam ediyor 

Çang kay -Şek 
zaferden • 

emın 
1 

Şangha}: 23 (Radyo) Jd· 
J ponlar şimdiye kadar Çine 46 fır
'ı ka götürmüştür. 

Almanlar 
Danimarka 

dün de birkaç 
gemisine saldırdı 

30 Otfada takviye götürmiiş 
1 tür. Japon yanın bugünkü vaziydi 

askeri rejime tahammül edemiyecek 
1 lir haldedir. . ---

Londrrs: 23 (Royter) - Bir 1 Çin kumandanı Çatık - Kay 
Şek beyanatta bulunarak nihai za
ferden ümid var bulunduğunu ve 

Japonyanin feci bir halde olduğu
nu aniatmıştır. 

Alman bombardıman tayyaresi ta· ı 
arruz cttiti lngiliz balıkçı gemisi in 
ateşiyle ağır yaralanmıştır. 

Tayyarenin atlığı bomhal..tr 
dan hiç birisi isabd etmenıiş 1 ir. 

Londra: ı3 (Roykr) - 13ord 
sahili açiktannda İngiliz harp ge· ı 
mileri bir Alman tahtel!:>ahiıine a 
te~ açmışlardır. 

Londra: 23 (Royteı) - Nor
veç hükumeti karasul.ırmıla yeni· 
den gemiler batırılmasını Bı-rlin hü 
kümcti nezdinde potesto tlmiştir. 

Londra: 23 {Royteı) - Al· 
inanlar tarafıııdan bugü.ı şimal de· 
ni2inde Dani •ııarka gem lı-rine yine 
tet-avüzlcr yapılmışdır. 

Alman dafi bataryaları 
ateşi pek zrıy1fht 

Londra : 23 (Royteı) - füitan· 
tayYarclcri mütch:ıssıslan Z.ild'c ya· 

pılan taarruıdan sonra anlamışlar· 
dır tti Alman ddfı bdtaryalarmın 
kuvveti yoktur. 

Amerika kızı\haçı 
halkı teşvik ediyor 

Vaşington : 23 (Radyo) Ame· 
rika kııılhacı Am~tikalıl .. rı dört .yiiz 
bini rnütcc ıviz mühtaç Polonyalılara 
)'ardıma davrt .. tmektcdir. 

Alm-=.ın esirleri 

Londıa: 23 (Ro)ter) - Alman 
esirlerindf'n 60 zabit ve tank İs· 
kuçya ~ahillerinc gdirılmiştir. 

İsveç milli müdafaası 
takviye edi1e-:ek 

Stokholm : 23 (Royter) - Mem 
leketin mü iaf aası için lsveç milli 
müd .. Lti\sının takviyl'Sİne ha~lanmış 
tır. Bazı sınıflar si ah al ı ına ç~ğrıl
mıştır. 8orien kaia!lı tdti~ edilmiş 
ve hu uo zabtı g •yri nıümkün bir 
lialde olduiu arıla~ılmıştır. 

F ransızlaıı n yeni tip 
avcı tayyareleri 

Roma - Berlin mihveri 
ve Japor~ hükumeti 

Lnodra : 23 (Royter) - Bir Va· 
şington telgrafına naz;ıran Japonya 
hükümetinin Tok}oyu Roma ve Ber· 
!in ile bırlt'ştire'l bağları sağlamlaş• 
lır ınak niyetinde bulunmadığına dair 
Japon hariciye rıazırı tarafından )'a• 

pılan beyanat diplomatik ınahafıllerde 
memnuniyeti~ karşılanmıştır. 

İsveç - Fransız tic()ret 
konuşması son safhada 

Londra: 23 (Royteı) - lsveç 
FtaMz ticaret müzakereleri nihai 
~!l'"~""" ,,..._,_; ... t.... •• ı .. 1 • • 

sızldıın ; e ıi t7p ~~'cı tayyarele;i A 1 · l . - - :· • • - k · kl • 
manların Meserşimit tipin.i n çok . Nafıa vekılının tel ı erı 

ü~tüıı hu~usiyetlere s~hi'Jdır ~u tay 1 . Nafitt vekili Ali F~a~ bu sabah·• 
1 · a ıl.rn tecıü e\erındt>n 17.mırden Beı gamaya gıı lı. O ha vade Yare erın Y P • • 1 · ·· d tetk"ı'·lerde bu• B t' t . kı su ış eıı ..llıer n c " 

iyi ndıc"'lrr a'ınımştır .. u ıp ~y. lıın~cak ve hırı i ıe avdet edecektir. 
~ arr:lerin cehht!ye sevkın~ başlan 

mıştır. 

Ve\s yolda YENi NEŞRiYAT 

( Birinci scıi-ıiftdrn artan 
1 

sini n1pDrda kn\ıul cJerck kendi iy· l 
le görUşmUştUr. Vcls gazetecilere he
ynnnltn hulunmnmıştır. Trnnsa_tlan· 1 
tik kontrol nıu'lmclcsini mUtcnkip yo· 
lunn dt:vnm etmiştir. 

Çocuk 

Çocuğun 182 inci sayısı 
yazı ve r~simlerle dolu 1 ir 

çıktı. Tavsiye cdcı iz, 

~üzel 
halde 

. tıcarct ır lirn 
hr, rtıerkeıj h .

111 
&ÜNÜN MESELELERi ÜSTÜNDE ._ •lınc 

ııtınalın .... 
h Uıtundc d' 
ı vardır ıu •· •ier bir k 

n ı k •· 
•ellerini Çok " ~nail,,, nak 

tnkttki lll" h duıurrnüılerd· 
•ul un ıt ' . "· •rdın d raııden -

d ' k su. 
' ılır, •na\ ltklind~ 

•lı A.ı-
h -ın"- ·ı ,,, , .. ı e R 

ttı Ytkd' uıyanın bı 
llıttt •teri k r 
ı 1

'· ~Uıl ne •nıltarlı 
'Yetı oö l ır, A.syada da •yk .. ı erırı· ay· 

.ıl Rolü ır 11
' Uta\ dakları. 

lırdır. ısında !u Yollan 

ı Ruıı,, Bıh k 
dtnıtın\ kar dı ' Alll\anlaıda 
lııma\c a eruıc b"11.ı 

tadırlar E k. a •rna. 
ı ""•ıta\ır in. " ıd,n kınat· 

Buhran, harp, görüşrne~er .. 
939 harbinin 914 dt'n sonrtı her serıe f,n lalııs.ın .. ıktısadi buhran, ıçl • mıti ve siya i gaileler içinde 

b ı~ladığı bılinmiycn bır h k kat de~ildı . Vaııyet
l~r n. perdcleıin aıka'\t'l-i ı ıı ıa•iyo ' ar, . gaı..etelcr, 
sıydsi nutulda la dünya umu'lıi c[kfı•ına tııı.vır eden 
Alrn ınya, ltalyı, hatt.l Sov1ct Rusya ri t Totaliter 
sıyasf teşekküller arasın la bu U"lan lsp ınyada, j t 

ponyada dahı halkın ruhi ahvalı, ikt ı s ıdi buhran
laı~n darlıkların, içlimai gaıleleıin tes ıleıi ta

7
.yik· 

lcrı alıında bu unmaktadu. 

. lngi
1
teredc, Frcın-;ada vaziyet şübhe edileme1. 

kı, totaliter memleketlcıde gene n:sbetlc oah.l iyi · 

~r Sağlamdır. Ar.c;.k h11ıp 7çmanlaıında d.ıhi de· 
okrası esaslarının parlamento s st 1 . . ha-

fcız d'I .. b en, erının mu 

busan meclisinin 3(0 cen [a1'a brnın iı ·n ad 
re-yındeki istinkaf karar,ylc lng lteredeki ruhi .. ~h
valin ac;;abi tuzdaki tecellileri te kike değer muhım 
hadiseler arasında göst..:rilebilir. 

Hitler · Musolini ınülfikatile totaliter memle 
ketlerdeki halkın a"dbi ahvalinin yeni yeni manev. 
nılarla teskine ça1ışdığını öyle .1ıek bir keşif değt l 
malumu ilam sayılır . 

Ne yapılacak ? lngiltere ve Fransad .. ki tema
yül, harbe şiddet vcr!lmesi merkezindedir. 

tJı, Sonra\ san kudrc\i ile 
'"da Yu ırı tnavna\ar kınat 

C ruyen at \ 
ıtrııı •1\ıncı h "C k,ta a 

ıfcdc _ 

a e ı ı1ığı u memleketlerd h ıı. -
sı ı · · h" e n "ııı ve mum~s
buker '.n.ıt~ı · ru ı cıh v, lın•n eıkıslc:ri d ·ha ~olay ve ça

ışı ı ıyor. 

Tesırini daha faıl· h 1 • 
M. Daladıcr k . ~ usu e &etırtiyor. Fr .. nsana 

Silt adasına ve mu , tahkem Alman üslerine 
şımdıkı h;ırbin en şiddetli hava taarruzunun geçen 
g~n yapıldığını göre müttefıklerin havalarda bii · 
yük İlareketlerinin yakın olduğMnu, bunu diğer şid • 
detli siyasi ve askeri tazyiklerin takip eyliyeceğıni 
söy liyebiliı iz. 

Muharebe vaziyeti pek çok husııslarda ve harp 
siyaseti ıtıbariyle yeni salhalarına, dönüm noktala
rına ge'mektedir. 

abıncsınııı ıstıfasına sebep olan me-



Asfetlt ve ş\>saların 

tamirine başlanıyor 

Aotakyıo. : 23 [ H ısusi müha 

birmizd( n ] - N fia Vekaleti, Ha 
taydaki asfalt yolları l boıulan kı· 

sımlarının tamiri işini üzeı ine almış 
ve \ unun için ru senelik ,ili hn li· 

ra tahsisat kabul etmiştir. 

Bu para ıle \ili yetimiz dahilinde 

tamire muh taç asfalt yo'lar tamir 

cdılecek tir. 

Dığer taraftan vila ye t dahilin · 
deki şos ların n uhaf aza ı için müte 

mııdi tamirat usu'üne bu sene daha 
çok ehemmiyet vt rilec<" k ve Suvey· 
diye .şosasının ikmaline çalışılacak 

tır, Bunlar iç'n vi'ay, t in 940 büdçe· 
s ine lazımge l en tahsisat konmuş bu 
lunmakta dır. 

Nafia V c: kale ti, a ~fa lt yollarının 

taı11i r ve ısl a hına önü ınüzddc i ma· 

)' IS a}'ı iç:nd .. baş lanıağd karar vermiş 
ve bu hu usta l a ıımge'en h zırlıkla-
ra başlonıııış tır. 

Men nu iyet c hnoer ald,ğımı 

za göu·, } in . bu s. ·ne içinde Kışla • 

Dörtayak c d lrsinin asf.~ltlanması 

da n ukarrerd r. 

!;. ~J .;T_ f.J.. \. .h lc..mlocl9n h-.. 
nım buyuK >1r ' rıemnııye ı naız oı-

duğu rıa şü ılıe ) oktur. 

Vılay .. tim ı7., önünüzdeki sene 
h·i riik l::ir yol faa liyetıne sahne ola· 
cakt r. 

Ankarad a yeni kütüpha
rıe dü n töreo\eaçıldı 

--~---

Aukara : 13 (Hususi muhabiri
mizdeı) - Maarif Vekildi mahze
ni.,deki 55,000 cild kitap Ankara 
Maar ıf kütiiph:ı ne~iııe konmuş ve bu 
k"it ıiplnne bugün açılmıştır • 

Erzincan şehir kütüphanesi ki· 
tapları d~ buraya muvakkatan ko
ı u'muştur. 

GANDI FİLM 
ÇEVİRİYOR 

F rdnsız g letelı•rinin Londra· 
dan veıdik: ... rı ı' ıahere göre iÇ· 

ıııc grevleriyle m,.ş ıur Hindli milli· 
y t pe• er Gandi 1irmi bir lisanı 
< u le e ! ılerı bir fil ı çevirmiştir. 

Mahat ma Gıoı li isminde olan 
b f ılm Hografı~ ır ahiyetde dir. 
Başro•ü Candi bizzat oynafllaktadır. 

Filmin çevrilmesine sebep H:ndli 
m ili yetpervcrin birkaç sene evvel Şar 
lı Şaplin ( Sarlo ) ile buluşmuş ol 
ıııa arıdır. 

Yalnız Gre ta Garl:.o, Ronıon 

Nuıaro, Rrigit Helm filmi çevirmez. 
y !, 

T .: rlcsöıü 

Mannerhaym hattı neden 

•• •• UÇ MUHiM 
F ınlandiya haıbi artık tarihe mal 

edilm iş bulunuyor. Fakat askeri 
müşahitler asıl şimdi harbin kritiğini 
yapmağa başladı. 

fnıilizce Taymis gareleiinin 
askeri muh&biri, Maunerhaym hat· 
tının düşmesi iebeblerini ıöyle taltlil 
etmektedir· 

Mannerhay• hattının diişmeaine 

üç sebeb vardır. Bunlardan biri hat
tın Summa mıntıkasındaki bir kısmı

nın uyıf olduğunu Ruslar taıafından 
keşfedilmiş olmasıdır . 

Malum olduğu üzere Mannerhaym 
hattı Kareli mıntıkasında derinliğine 
yapılmış bir seri mÜ!">lahkem mevkie 
verilen isimdir. 

Bu müstahkem sığınaklar, taak 
tuzakları, mayn tarları, topçu atışları 

ı için blokhavzlar bulunmakta idi. 

B unların hepsi de taprak altında 
yapılmış, beton tahkimata daya . 

nıyorlardı. Beton kısımlısr iki metre 
kalınlığında idi. Her mustahkem kule 
on metre kadRr uzunlukta idi, Murab
ba ıeklinde olan bu müstahkem ku· 
leler üç is•ikıı.mette ateı eden toplar 

\.e iki mitralyöz ile mücehhez bulu
nuyorlardı. Kulelerin altında ve ara· 
sındaki kısım mühimmat depolan ve 
garnizon vazifesi rörüyordu. 

Bu müıtahkem kuleler düşmanın 
topçu ateşine tahammül edt:mekteydi· 
Jer. Fakat ne cie olsa sarsılıyor ve 

· ateş tanzimleri bozuldu~undan müda· 
faalan 1nüesıir olamıyordu. lite S\lm 

Yazan 

TAYMiS 
Askeri muhabiri 

ma müstahkem mevkileri de kinun· 
saninin başınja bu müşkile raaru,; 
kaldılar • 

S umma mıntıkası taarruza en mü· 
sait ve Fınlandiyalılar için e0 

tehlikeli olan bir kısım idi. Finlandi· 
yalılar bu mıntıkaya en mükemmel 
skili kıtalarını, suvarileri. ı i velhasıl 
Karelıdcki en k ymetl ı askerlerin yer· 

Dış sularda bulunan 
gemilerimiz çağrıldı 

Büyük ticaret gemileri seferi 
bundan böyle müsaadeye tabi 

lstanbul : 22 (Hususi) - Türk 
bayratını taşıyan ve 150 tonluktan 
büyük makineli deniz vasıtala•ı ı ın 
ecnebi limanlarına seferinin husu~i 
müsaadeye tabi tutulması hakkında· 
ki kararn:\me lstanbul liman rei'lli· 
tine bildirilmiştir. 

Bu kararnamenin bir maddesine 
gire halen Türk kara suları dışında 
bulunan gemilerin yüklerini boş:ıltır 

AVRUPA POSTASI -

boşaltmaz derhal bir Türk limanına 

dönmeleri mecburidir. Bu münase· 

betle bügün halen yabancı sularda 

bulunan vapurlarımız tesbit edilerek 

bunların sahiplerine g~milerin dön· 

mel eri içın talimat verilmiştir. Ôğ. 
rendiğime göre k.are sularımız hari 

dnde dokuz Türk vapuru bulunmak· 

tadır. 

Hava Majioo hattı 
Büyük bir deniz tl'yyaresi firmasının şefi olan M. Şoı t bir ha va 

majino hattı planı hazırlaraıştır · Bu plina göre havalar hertürlü manilere 
karşı muhafau ve tayyare dafi toplarile mücehhe7 ıremilere ba~lı balon-
lar vasıtasiyle muhafaza olunacaktır. 

800 kilometre uzunlu~unda olması lazım gelen bu hava majino hattı 
aütün fngiltere sahilleri boyunca uzanacak ve sahilleri Alman hava taar· 
ruzlarıM karşı koruyacaktır . iyi mücehhez olunmuş hücum '.'>otları daima 
kontrol altında bulunduracak ve biihassa denizaltı gemilerinin vapurlara 
taarruzuna mani olacak 

Bu projeyi hazırlamış olan Mı~ter Şort, Sandey Kıoniki gazete .; ın'n 
havacılık muhabirine şu beyenatta bulunmuştur: 

" Bu tesisat yapıldıktan sonra Alman bombordıman tayyareleri ba
lonlarımızdan kurtu'mıık için yedi b n metre irtifaa çıkmaga mecbur olacak
lardır. Aksi halde İngiltere sahillerine varmalarına imkin yoktur. Bıı lakdirde 
tdy~ar ! dafı bataryaları mermilerin şehir h ıı lkı Ü7.erine düşmek ihtima ini 
euşunnı e fen a teş edebilecekler ve bombl\ doıu bir düşman tayyar~~inin ha · 
m1ulesı l c bı ' 1kte şe hrin üzerine düşmek tehlikesi temamen bertaraf edılıniş 
o acakti ı 



Türkıt'ıü 

Berlin Romaya nasıl 
1 
tekliflerde bulunmuş? 

Almanya Scvyet petrollerini Karade 
. BUGÜNKÜPRb'~BM·~~ ' 

ANKARA RADYOSU 
TÜRKlY~ RADYO olFOZlYON 

Führerle Muıoli11i arasındaki 
mülakatı haıırhyan Alman hariciye 
nazırı Fon Ribbentrcfp'un Romada 
ltalyaya şöyle bir teklifte bulundu · 
tu laaber veriliyor: 

2 - Görinı, Sovytt petrollerinin 
Karadeniz ve halyanın Triyeate 
tariki le naklini temin istiyor. 

1 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

PAZAR 24 3 - 1940 

•ltalya, Afıikadaki müstemle\c:e
lcrini faydah bir hale getirmek için 
sulha muhtaçtır. Bit size bu husus
ta, hatti Akdeniı hakimiyetini te
min hususunda yardım cdeceğiı, 

Bu maksadla size Sovyel Rus· 
ya ile birlikte Balkanlardaki hudut-

lara hürmet edeceğimiz hakkmda te
minat vereceğiı. Bu sayede arka · 
nız.ı bize dayıyarak harp harici ka
labilirsiniz. 

!'izin müttefiklerle ticaret yap
manıza da mani olmıyacağıı: Alman 
ltalyan t caretini artırmak için de 
climiz..Jen geleni yapacağıı" 

* Hitlcrle Musolini arasındaki 
görüşmenin sebebleri hakkında şu 
malumat veriliyor. 
1 - Alman erkanıharbiyesi Ce· 

nupta yı::ni bir cebhe açılmasının önüne 
geçilmesini istiyor. 

3 - Almanya, ltalya ile, siyasi 
sahada olsun, müttefik kalmak ve 
lngilizierin Balkanlardaki ticari ha 
reke-tlerine müştereken mini olmak 
istiyor. 

4 - İngiltere, Romanya \'e Yu 
goslavya ile yeni ticari anlaşmalar 
yapmaktadır. Yugos\avyaya lngiliz 
mamulatı verilecek, buna mukabil 
Yugoslayı.dan mühim miktarda ma
den alınacalclır. lngiltere, ayni za 
manda Romanyadan da, Almanyaya 
verildiği ıaikdarda petrol alacaktır. 

• * • 
fngiltere yeni bir ihracat harbi 

açmıştır. Mak·ad satılık bütün harp 
malzemesini satın alarak Almanyaya 
dünya pazarlarım kapamak, buna 
muka lıi) dünyanın her tarafm:ı lngiliz 
ihracat malı yaymaktır. Hatta ihra-

catı arttırmak İçin İngiliz sanayi ma· 
mulatının dahild,.ki istihİaki tahdit 

1'2.30 Program.ve Memleket SaatAr1111 
12.35 AJ A.NS ve Meteoroloji H.

berleri 
12 50 Müzik Yeni Şarkılar 

Çalanli'lr : Ruşen Kam, V~
he, Reş~d Erer, Ce•det Ko
r:An. 

Okuyan: Muzaffer flkar 

13.15 Müzik : Halk Türküleri 

Sadi Y anr Ataman 

Okuyanlar : Kadın Kümui : 
Müzeyyen Senar, M,.fharet 

Mefharet Satnak, Melek 

Tokgöz, Aıiıe Töıem, Radi· 
fe Ertem, Semahat Ôzdenıea: 

13,30 Mii zik : Küçük Orkstıra (Şef 
14.30 Necip Aşkın) 

18.00 Program ve Mf'm!eket Saat 
Ayarı 

18 05 Müzik; Radyo Caı Orkestr .. 

18,30 Çocuk Saati 

18 55 Serbest Saat edilecek, fakat bütün dünya piyasa. 
larına hakim olmıya çalışılacaktır. ( Gerisi altJnOI sahifede ) 

--------- ------------------- ----------------
• 'Dramatik halk hiklyalerl l . \ 
1 Etrcü~Dü IEmtr©llt=il 1 
~ Tefrika No: 4 - Yazan : R . Yalg1n _, 

Kızı \c~ndine nikah etmek istedi, 
kı7 buna razı olmadı Günler gt>çti 
bir tüı lü kızı kandıramadı. Bir gün 
kız: 

- Beni almak iı.tiyen yiiit sa· 
rayının yanında bir saray daha ya
par, bu sarayın yanında bir de mi· 
ııtfır odası kurar, bu odaya aylıklı 
on ıki aşık tutar. 

Abbaı Şab kııın isteklerine dcr
b~t ba~ladı. saray yapıla dursun' 
bız gelelim Emrah' a: Babası ve ana· 
sı Ac~mistan yollarına düştüler. Az 
>tiltiler, çok yol aştılar, bir gün A
ccrnıstana ulaştılar. Dotru sarayın 
Yanuıdaki Selvihan'ın bahres'ı - ·· 
i .... onun . 
' e durdular. Emrahın babası b" 
l h . ır 

a çcyı gezeyim der, bakalım sev-
R• ~ ne alemdedir. Emre h bab. 
\' ı ın. h~rap o\dutunu görünce bun . 
da bır ış var der ve işkilenerrk eli
ne: ısa .nıı alır: 

Girdi• dostun bn'l.ç · 
G . . tstne 

ördtınılu nnzcnıniırı "t • 'B . ,, ını~ 
ag gözUNc 'l.or görundu 

Sallanıp gczenip "t . 
i 1 nıı~. 

• • • 
Hakaı. kno:ına g·· U C Y oz ne 

anlar ·lnyanmn 
hah 1u1f z nazlııa 

Un •nail .) UzUne 

Tarayıp duzenim gitmi~ 
... "'. 

Alalar İçmenem bade 
Sırrımı Termenem yade 
Uştu ördek \taldı ade (*) 
Göllerinde yhenim gitmi7 ... 

• •• 
E•rah der canımdaa bezdim 
Başıma geleni sezdim 
Sel..-i'nio ,Yurdunu gezdim 
Geldimk.i Sel vilaaa citmiı .. 

Bahçeden dışaıı çıktılar. Kira
cılar para istiyordu, Arada giirültü 
~ltırken kiracılar şaha şikayete ka
rar verdiler. Emrah saraya girdi. 
Şaha ıelviyi ıordu. Şah oğlanı bir
den bire karartmamak içil'l kızım 
bahç,de geziyordu dedi. Oğlan ye. 
niden baba11ile beraber bahçeyi ka. 
rrş karış aradılar, fak at kıza bula· 
madılar. Emrah ve babası karşı· 
lıklı muhavereye başladılar: 

Emrah: 

Gelitim senin için ilan 
Sel vihan bağdadır bağda 
Oturur vezir köşkunde 
Sel vihan lınğdadır ba&da 

Babası: 

0&111.111 sana duzen attı . 

Yavrum seni baptan attı 
Acem şal11 kıZl satu 
lnıını•a otlum iaaoma, 

Emrah: 

Babam hu dMıene e&lenıue:r. 
Beni beybude ,vollamaz 
Buyukler yalan söyleaea 
Sel vihan bağda~ır halda. 

Babası : 

Ara 'imdi çok bulursan 
Sel vihan klfı alırsın 
Ancak mııbşcrde cörlı-.Uıı 

lnanaa ~ltlaıu iııanma 

Daba oğul türkü söylerlerken 
babçavan yanlarına gddi. •Selviban 
deyip duruyorsunuz, Selvıhan gideli 
dört yıl oldu. Belki bir iki ÇOC11· 

ğu da oldu. Siı ne kızı arıyor•· 
nuz. dcrde-meı Emrah ayağa kalka
rak Acem şahının konatanı gel· 

di. Ana ve baba11nı Acem ıahmm 
sarayınında bırakmak istedi. Bab .. 
·sen scnd~n ayrılmam, sen nereye 
ben de oraya" dedi . Yürüdüler. Ak• 
şa't1a doğru bir datın başına çıkblar. 
Datda deliboıan bir fırtına Ç1kb. 
Emrah bir kayanın dibine oturup 
Sazını döşüne çekti: 

Başıboş dumanlı dallar 
Kara~Unler sende mi Y&r 

Gurlcyip taf ) uvarlaııır. 
Garip seller sende mi var? 

• ... "' 
Girdiğim salçından taşlar 
Ft'l~k bize daha nişler 
Uadc içUp at Bağışlar 

Yavuz beyler sende aıi 
ıı: 

ı!: ~' 

- SONU VAR-
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24 Mart 1940 

RADYO 
( Beşinci sahifeden ar•an ) 

19.10 Memleket saat ayarı, Ajans ve 1 
meteoroloji haberleri 

19,30 Müzik : Yeni Şarkılar ve Halk 
Türkülui 

Çalanlar : Ruşen Kam, Veci 
he. Rrşad Erer, izzettin 

Okuyan : Sadi Ho~ses, Melek 
Tokgöz, Azize Tözem. 

20.15 Konuşma (Tarihten Sahifeler) 

20.30 Müzik ; ftasıl Heyeti 
21.00 Müzik : Halk Türküleıi 

Sırı Recep. 

18.05 Müzik : Oda Müziği - Beet
hoven : 2 Obua ve Kor -
Angle için Trio Wunsch (Bi
rinci Orhan Barlas (ikinci O. 
bua}: Efdal Günşray (Kor -

Angle). 

22.30 Müzik : Opera Ayarları (Pi.) 

22.15Memleket Saat ayarı AJANS 
Haberleri; Ziraat, Esham Tah 

vilat Kambiyo-Nukut Borsas 

22.40 Ajans Spor Servisi. 

22.35 Muzik: Cazbant (Pi. 

23.25; Y uınki Program ve Kapanış. 

2330 

--~ _ ... ,JZ.:sx __ ,, __ .. ';l 
Pamuk ve koza -- KiLO F.ATl 

CiNSi - -
En az f.n çok 

K. s. K. s. 
- Koza·- - 00,00 00 - 50 1 00 Mı. parlağı 

Ma~ ıem i1( 47 1 00 
Koza pa r lafı ----
Kapı malı 00 

Klevland ~-- 54 -= 
~evlant çi. 4 1 

Yapağı 
Beyaz 

1 Siyah -çlCtr 1 ,_ 1 

Buğday Kıb. ı----E- ' 
,, yerli 00 - ---Arpa 00 

ı-----Fasulya 
Yulaf ___ 00 

-Delice o 
-KUŞ yemi 
-;;am-00 

Livtrpol Telgraflar1 
23 I 3 I 1940 

Pene Sanıtm 

Hazır 7 27 
d 1. l -7 -25 Va e ı . 

'-. V.:.:a::.:d:..:.e-li--:11-1 -----7-32 
Hind hazır -6-167 

,_N:.:.:.:t:.v::y:..:.o-rk------ılO 60 

Kambiyo ve Para 
İş Bankasından alınmıştır. 

---- ~------.----,---
Urd 1 . 
Rayişmark - -
Frank (Fransız ) -2- 96 

- Sterlin ( ingiliz ) ~ 2'f 
'---

Dolar (Amerika) 130 1 19 
Fr:ınk ( İsviçre) 00 ()() 

Türksözü 

Kanallar 
( Üç6ncii sabifı·den artu ) 

çektirilirdi. 
Bugün İse, vasıtalar motörlüdür 
Kanalların iki tarafındaki kapılar 

vasıtasiyl~ suların akıntısı tanzim 
edilmiştir. 

Kanallar kara veya mavuna ka· 
nallaıı, deniz veya gemi kanalları 

· diye ikiye ayrılırlar. Süveyş ve Pa. 
nama kanalları, deniz kanallarıdır. 

Bunlar denizleri birbirine bağlıyan 
kısa yollardu. 
Kara kanalları ise uzun olur. Yunıı
nistandaki Konet kanalı Ege deni
zini korent denizine Kici kar.alı da 
Baltık ve şimal denizlerini bağlar 
Amerikada kanal siyasetini vazeden 
Vaşigtondur. 19 uncu asırda bir çok 
kanallar yapılmı;:tır. 

İlk projelere göre bunların uzun· 
luğu 8000 kilometre olacaktı. Şi
mendifer rekabetinden bu rakamı 
(5000) de kalmışmıştır. Kanalların 
tesisi masraflıdır fakat idamesi ve 
işletmesi kolay ve ucuzdur. 

Bir avukatın katili on 
seneye mahkum 

Beş sene evvel Urfada A· 
vukat Ali Galibi öldürmekten Ada· 
na ağırceza mahkemesince 24 sene 
atır hapse surdi kat'ıyede mahkum 

edilen Oiman oğlu Mahmuda yardım 
dan suçlu Urfanın Yaylak kazasının 

Mercanik köyünnen Hasan oilu Ka
labalık hakkında yapılan duruşma 1 

sonunda ceza kanununun 65 ve 450/4 
inci maddeleriyle 10 sene müddetle 
hapis yatmasına katar verilmiştir. 

ilan 
Kadi~li Asliye hnkuk 
hakimliğinden 

940-107 
Nüı f el köy~nden Akkız İsa kızı 

Hürü tarafından tapu idaresine iza· 
fetle hazine vekili Mehmed Akçalı 
aleyhinde açılan, tapuya sehven Ak. 
kız Osman yazılan babası adının nü· 
fus kaydı gibi' Akkız isa olarak 
tashıhi davasında: 

fş bu iddia ve tashihinin hakkı 
na taalluk ettiğini dermayan edenler 
varsa tarihi ilandan itibaren bir ay 
içinde bütün vesaikiyle birlikte aıah 
kememize müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

1164! 

Toplantıya davet 
Çukurova Pamuk lhracaatçılar 

Birliği Umumi Katibliğinden: 
Birliğimize mensab sayın azanın 

2/41940 Salı ' günü saat 11 de bir~ 
lik merkezine gelmeleri rica olunur. 

Ruzname 

Şaban Çiftci ve oğı..lları firma· 
sından inhilal eden idare Heyeti a
zalığı için intihab yapılması. 

11633 

Türksözü 1 
8AZETE VE MATBAASI 
Bürolariyle birlikte Abidinpaşıı 
caddesinde ı, Benkeaı kerfl· 
sındakl binaya ta,ınmı, bu 
lunuyor. Gerek Matbaa ve re· 
rekse Gazetemizle işleri olanla· 
rın yeni binamıza gelmel•· 

1 rlnl rica ederiz. 

İlan 
Adana Helediye riya
setinden: 

Niaanın birinci Pazartesi gunu 
saat ondörtte toplanacak olan Bele-

mecli!İne ait ruzname aşağıda yazı· 
lıdır. Belediye kanununun 55 cı 

maddesine tevfikan ilan olunur. 
RUZNAME 
1 - 940 mali yılı Belediy~ 

varıdat ve masraf bütçesi 
2 - Yeniden tayin olunan me. 

murlarm tasdiki memuriyeti: 
11640 

Bir Varmış 

Mcalekctimizin En 

( İsmail Dümbüllü ) 
ın, lştirakilc 

rilmesi. 

,. ~ 
T 0 R K Ç E S 0 Z L O ve . S.,~i ~ 

t<::msalsiz Şark Masalının ilk GösterılıJI 

ALSARAY ve 
SINEMALARINP-~ 

BU AKŞA 
resi 

Birden Buyuk Sinema Musarne ""' ,t 
Gii1 kamaştırıcı bir dekor, Yuzlcrce fil.0'e ~,o 
Heyeti , Hareketli, hoş ve ba~ıednn nihaye~ıı bi' ,.. 

Memnun bırakacak fevkııla e t•V, 
Ayrıca Alsarayda :: r.), 

Foks Jurnal Dünya Haberleri f E t1e!1 

BugUn 2.30 da Alsereyda f•"d' r.f 
MEMIŞ 

Feda kar Köpek 

,., 
c1~"

f e ~· 
1 fo11I• 1 

DIKKA T : Localarınızı te t 
TC'lcfon Alsaray ~12 

Pek 

Emqa}c;iz 



~ A .• ~~ • 
1 1 

AKŞAM 
A M 

8,30 da 
~ a.ao da 
~ Har 

BU 
' u d 

~ d'; y Utanı hayali vak' alar değil... hakiki !... surette 

ukulade Pr o ğ ram 
r'pıf esrarlı balta 
ıu girmemiş ormanlarında korkunç ve 

Afrikanın en 

vahşi kabilelerin 
ve maceraaı 

; .. ~~, eline düşen Avrupalı genç bir kızın aşk o~""'~ 
fi y• 1 

Tüccar rn 
ı\ T Ü r k ç e _s ö z 

r l~~r~apla~, Timsah, Fıl, Gerğedan, müthiş yılanlar gibi hakiki 

•• u 
ırıesı -le abil olmıyan onbinlerce vahşi hayvanlar ve 

u filmin: Bütüun s 
olarak hiç bir filmde 
bunlarla mücadele 

lllUy0 • 
·ı ~ 
ı aveten D·· h - unya 

r sarı 

r 

1365 lıra 

Bugü •• gu 

olup muvakkat teoıinatı mı lira '40 
kuruştur. 1 

Pazarlığı 29/3/940 Cuma günü 

saat onda Adana Askeri satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. istekli
lerin br-llı günde k 

O'llİsyona muraca tları . 
11632 

· hakiki olarak 
1 nmıştlr 

• 
ıca- ı z 

·r e isi 

Çifçi birliğinden: · Zayi askerlik vesikası 
Çı(çilerimize lazım olacak mazot 

ve gazın miktarını tesbit etmek İçin iz ıir 37 inci ala)', 2 inci tabur. 
ç;fciınizin elinderi Traktör, Farmol dan aldığım askerlik vesi1«u H zayi 
m:ı.kinalarıııın sayısı ve kuvveti ile ettim. Yenisini· çıkarnceğmıd~n ui• 
bu makinalarla sürülen arazinin mik· ·ı d 

ki jnin hükmü o1ma Jığını ı an e e• tarının bilinmesi lazım geln is o!Ju. 642 
ğ d h 1 rıın. 11 un an u rnıı firnatı sür'atl:ı birliği· 
mize bildirmeleri çifçilerimizden e · lcadiye mahallt>c;İn Je 
hemmiy,tle rica olunur. Sıvacı Ant~rli 319 do 

11623 22 ~ 23 24 ğumlu Ali Ôzs~raç 



Salaife 1 Türk sözü 
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MI LL 1 

PiYANGO 
büyük ikramiyesi ayın 

150,000 liradır 

R. C. A. 
nın 

1 
1 

Hiç bir hizmet istemeden 
bir sene ça~ışan 

Bataryalı 

Nevyork B. 
Modelini mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo : 
~bidinpaşa caddesi 

11521 

Sıhhi Dink 
-~ 

Mart iptidasından itibaren gayri ııbhi olan dink~rır.f~ 
tarılacaktar. Mubrem olan bu ihtiyacı dü,ünerek dit.,. 
ki makama atelyesi dahilinde ) ııbhi bir dink kurdôf 
kada bir külek bulgurun kepetini mülttmmelen ~ 

: eler, savurur ıetiyi un çıkarmadan aymr. aar""~ 

• Küle ki 20 k dl i 
t ,,... 

--------------_-_-_:-_-_-_-__ -----~-~ ~ 
1 

GAZETECILIK-MATSP.~ . . . ,, 
.. ı .. 

Getirilen yeni makinelerle Türk50 ıf 
cıhkta son teknikle çahf 

Türksözü B 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveJler, çekler • biletler, kart· 

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

Renkli afişler 

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

Seyhan Vilayeti Orrn311 

Müdürlüğünde~ : . '~ 
d•~1 

/ ı' J - ( Saimbeyli kazasının Arpalık or111111dl 
11 

ı6 ;,J 
tam. kerestelik ataç 14131 940 tarihiaden itib~r~ ?r·.ı 
artırmaya konmuş ve ihale 30ı 31940 e11mırte•~ o' -
Orman çevirre müdürlütünde ~oplaaacık kortJ1151 /J 
ltcektir. ,;ılı _,,-.,,~ 

2 - Satışa it tir ak edecek taliplerin 2490 • -"llflf 
ne gör~ 182 lira 28 kuruıluk teminat mektup .,e b•"' ~ 

b. ı· kıd'' ,. 

meleri. . 111üd" 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

odası vesikalarını satıştan ır saat evve me .. ~ıaf'. ~ 

3 - Bu satııa ait pr~jeler Orman çevtrfe tslİ ı' 

1 
orman bölge şeflitinde bulundut•ndan ıör111ık ı& / 

t.f -muracaetlan ) 11591 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır • 

~------------------------------------' 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalJŞmak üzere bir mürettibe ihti- 1 
yaç vardır • ldarehanemize aü 

• raeaatları 


