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Hariciye Veki ·mizin Deyli 
eksprese verdiği beyanat 

rıdrs ••• 
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ve dötii lii - a ramanca 
"''k, hür f tunü, her rrıille 
ka)detı·k Y•t•rnaıc hakk , • 

siriyet edeceğini 
· ı ten ı o. 
• sonra töyı.. d 
,, Eter b k '" e-
rt,, l 8f alar1 d 
a. k' •ta "ll•hıa k a Finliler 

bir ''Böyle hareket muvaffak ta olamaz,, 
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Yltt) - ~I ba~ ııyan harbin harici ve dahili lica-
tptidai ••dd"tdıy, Petr mı •rı· reı fa ·liyctıeri üzerinde hasıl etıi2"i 
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tt, tte dev1 ~Ünlerinde bau mevar:I ve rna~sulitııı Ctri · l nı tt· ıhıa 
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c nıubadcle h ı 
- Ge · b 11 rct ctleı inin rsı eıinci sahıf ede -

llur l<İ)e l'el.-ilimiz Şükrü Smaco{!lu 

Londı a~ 25 (Royter) - Deyli 
-Eksprt'sin An~ ara muhabiri Türkiye 
hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu ile 
bir konuşma yapmıştır. 

Türkiye hariciye Vekili muhabirin 
muhtelif suallerine verdiği cevaplar da 
Fransa ve lngilterenin yaptığı yardım· 
lann Türkiyeyi tatmin etmekte oldu· 
ğunu, müttefiklere yapılan siparişlerin 

vaktinde geldiğini harbin Balkan~a~ 
ra ve yakın şarka sirayet edece~n~ 
zannetmediğini, Balkanların taksım 

teşebbüsü gibi bir hareketin muva_!· 
fak olamıyaca~ını, böyle bir teşebb•· 
sün harbe sebeb olacağını, böyle bir 
vaziyet karşısında ise bütün Türk 
milletinin bir tek kuvvet halinde ayak· 

( Gerisi üçüncü sahifede )" 

ELEN ISTiKLALi 
129 uncu yıl dönümü münasebetiyle Büyüklerimiz 

Yunan Büyüklerine tebrik telgraflara çek ti 

Alman - Macar 
münasebetleri 

Eski M~ar Başveki\i 
lnıredinin bir makalesi 

Budape~te: 2~ (Radyo) - Eski 
Macar ~aen~kı'i Bay lmredi, M .. car 
Alnıan münasebetleri hakkında bir 
Macar gazetesinde yazdıQ-ı makalede 
iki memleket eıaı-ında n~ bünros bir 
hayat ve nede iktısa<Jı varlık bakı . 
mınd~n mütekabil ıa'bıtanm temad i
s ne imkan oldu~unu, seı bcst ve ih· 
tiyallı bir tcşıiki mesainin devamı i . 
lcd ı r ki, A 111anyanın Macaristan ıçin 
olan sozlcrini tutacağına emin olmak 
l~"<ım rt:ld i Q- ı nı kaydclmekıe ve lllli· 

leller n istı'k l ili bahs•ne temas cd0eıck 
ŞÖ}•lc demtkted ir: 

"lı. tik lal o!mtzse y.:ışam2 ta det· 
meli!., 

Ankara: 25 (Hususi aıuhabiri•İ .. 
dtn) - Yunan istıklilioia 12' cu yıl 
dönümü burüD l ıilün Eto il~e11in· 
de büyük tezabhiirat içinde kutlaa· 
maLtadsr. 

Bu mttnasebetle Millf ~efimiz la· 
önü Yunan Kriilına bır tebrik ıelrra
fı y .. ııamışlardır. 

(Gerisi ikinci sahifede) 

Türksözü 1 
•AZETE YE MATBAASI 

Bürolariyle birlikte Abidinpaşa 
caddesinde ı, Bankaaı karfı 
•ındakl binaya 111,ınmı, bu 
lunuyor. Gerek Matbaa ve re· 
rekse Gazetemi:r.le işleri olan la 
rıo yeni binamıza gelmeıe 

1 rlnl "l"lca •deriz. 



ko oporatllçUerin köşesi 

Pamukçuların 

geçen yılı ve 
geiecek yılı Es~işe 

<Ç 
ukurova Tarım Satış Koo 

1 
peratifi ana mu'rnvele 
namesi Yüksek Vekalet 

makamınca tasdik edilerek iade o· 

lundu. Bu sevinçli haberi, aıiz nıüs · 
tahsi ı ltrimiz, Türksözünôe tabıi, o 
kumuşlardır. 

Hadiseyi ele alarak bir kaç sa· 
tır yazı yazmakta fayda görüyo· 

rıum : 
l - Bu kooperatif, bölgemiz 

deki beş tarım kredi kooperatıfi or
taklart tarafından teşkil edilmiştir. 

2 - Fakat kanun, kooperatifın 
• kapılarını, kredi kooperatiflerinde 

ortılc olmayanlara karşı kapamış 
de~ildir. Onlar da, çiftçi olamları 
şartiyte. bu kooperatife daima gire. 

bilirler. 
Binaenale)'h bölgemizin bir satış 

kooperatifi trşek kül etti denildi~i 
zaman bu kooperatifi munhasıran 
mahdut bir kaç şahsın dtğil, çıftçi· 
likle iştigal eden her ferdin malı ol· 
mak üzere, umumi mahiyette karşı
lamamız icabediyor. 

Bu kooperatif ne yapacak ? 
Gayet hasittir: Pamuğu müstah· 

silden alacak; mukabilinde çiftçi or· 
tağa yüzde seksen avans verecek; 
malı işleyip huırladıkt.ın sonra ih· 
racatçı sıfati}le, fakat ortak ar nam 
ve hesabına satacak; hasıl oıaıı ~arı 
ortaklarına dağıtacak .. 

Satamazsa diyeceksiniz Bu ı;ua· 
le sade gu\mek gerektir. Bir koope· 
Tat~f ki ıhn:ıcatçılar birlifne en ha· 
tırlı aıa o'uyor. Hükumet sevkedi
lecck mesela beş bin bal)·a pamuk 
tan 2000 .bıslyasının yollanması mü· 
saadesini kooperatife veriyor; Devlet 
kudreti her hareketinde koopcratıfı 
himaye ediyoı; bu trş,.kkül malını 
satamaz da kim satabilir ?. 

Kaldı ki devlet, riyasayı kolla· 
mak vazifesini de kooperotıfe veıe· 
cektir. Yani Çukurova satış koope· 
ratıfi hu yıl Ziraat tBankasının Löl· 
gemizde oynadı~& büyük rolü oyna

yacaktır. 
Hatırlatmın size aziz çiftçilcı 1 

Ru yıl Ziraat Bankası ortaya çık· 
masaydı şimdi pamuğun fiyatı ne 

• 

Dün akşam verilen ziyafet 
Hatayda temsiler vermek üze \ 

re şehrimizden geçmiş olan Eskiş· hir 

Halkevi ttmsil şübcsi gençlerinden 
17 kişilik temsil gurubu eskiş~ hire 
dönerlereken sehrimize inmişler ve 
bir gün Adanada kalarak Halkevimi 

ıin misafıri olarak samimiyetle kar. 
şılanınışlardır 

Gündüz şebimizin glrülmeğe 

değer taraf iarı gudirilmiş. öğle ye· 

mekleri kanarada akşam yemekleri 
de Yeni Otel lokantasında veril· 

miştir. Evmiz reisi Nevzat güven 
kıymetli misairlcrimizle tatlı ve içten 

konuşmalar yaparak bu ani gdişten 
çok memnun olduklarını bildirmişler 

dir. 
Eskişehirli arkadaşlar bu gün 

sabahlayın E kişehire gitmişlerdir. 

olacaktı ?. 
Bız borçlu idik, elimizde tuta

maı:lık, kaıanan kazandı diyecelde· 
re de cevabım şudur : 

E.ğer bu yıl sizin bir satış koope·
ratifiniz olsaydı, bu muazzam karın 
en İ.JÜyÜk hissesi size düşecekti . 

Kooperatifinix malı sizden 3S kuruş 
üzerinden yüzde seksen avansla ala· 
cak; altmış üçe veya altmış sekize 
satınca aradaki büyük farkı muame· 
leniz nisbetinde size datıtacaklır. 

Şimdi otuz beşe kat'i satıı yaptıtınız 
pamukların altmış ıekiıe gidişine 
ağlayarak bakıyorsunuz ama seneye 
böyle olmayacalcıınıı:. 

Kredi kooperatiflerinde ortak o· 
lan ve olmayan pamuk müstahsil
leri!. 

Devlet ıiıin ıya~ınıza satış koo
peratifi fi\ti bir nimet getirdi, Ona 

Halkevi resim ve 
fotoğraf sergisi kapandı 

Halkevimiz salonunda açılmıı 

olan Halkevi Resim ve F ototraf ser· 
iİ•i kapanmışhr. 

Raşid Rıza 
yarın Adanada 

Kıymetli san'atkir Raşid Rıza 
ve Ertutrul Sadi Tek hey' eti yarın 
şehrimize gelerek beş temsil vere
ceklerdir. Hey'ct Adanada Saçla
rından Utan kotnedisiyle Alev pi· 
yesini de temsil edecektir. Öğren
diğimize göre lıtanbul Şehir Tiyat· 
rosundan Halide Pışkin de bir kaç 
gün sonra Adanada Raşid Rızaya 
iltihak ederek dl':vamlı surette Ra
şid ve Ertu~rul Sadi f ek'le birlikte 
çalışacaktır. Hey'et kuvvetli bir kad· 
ro ve seçilmiş eserlerden mürekkep 
bir repertuvarla tur .:eye çıkmış bu· 
lunmaktadır. 

Belediye Reisi gıtti 

B"lediye Reisi Bay Kaınm Ener 
bazı belediye işleri üzerinde tem"ı· ı 

larda bulunmak üzere Ankarayı 

gitmiştir. Oradan da lstanbula geçe· 
rek elektrik umumi heyet toplantı· 

sında bulunacak ve 1 Nisanda A
danada bulunmak üzere geri döne· 
cektir. 

Beden terbiyesi müdürü 

dört elle sarılmalısınız.. \ 
Koo11eratlfçl 

Deden Terbiyesi Seyhan bölgesi 
Merkez ve mülbekat işit ri hakkın
da Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğüle temaslarda bulunmak üzere 
Ankarayı gitmiş olan Beden Terbi 
ycsı Müdürü Bay Rıza Salih ıehri· 
miıe dönmüştür. 

ş • 
1 ma ı f ecri 

Macaristandan ve Tokattan şimal 
fec'ri hadisesinin görüldütünü dan radyo 
haberleri sırasında işitmişsinizdir. 

ş m .. 1 fecri nedir ? 1ıım kilabla
nrımda pek fazla maldmat sahibi ol· 
ınadığı bu hadise hilkkıoda o"-uyycu
larımız.a kısaca malumat verelım : 

~kak ki dinleyemedinb:. Şimal fecri da· 

1 aONON MEVZUU 1 ha ziyade ve sık ııık kutup mıntıka-
'------------- lannda vukua gelir. Biz.im mıntıka· 

Evvela şunu kaydedelim ki, Fec
ri şimali, Alaimi ~cma denen şey de
ğildir. Alaimi sema herzamım her yer· 
de gör üldiiğü gibi küçük bir saha 
kaplayan renkli kavistir. Buna ebe ku· 

şatıda derler. Fecri şimali ise tek renk 
li beyaz ve parlakdır. Bu kuvvetli zi
ya geniş bir yer icaplar. Ayni zaman
da bu ışık mıknatıst kuvvetler üzeri· 
ne tesir icra eder. Nitekim bu hadi
se sebebiyle evvelki gece radyoları· 
nızda kısa dalgı istasyonları muhak • 

!ardan pek nadir görülür. Seretan 
medarından kutup dairesi hattıoa ka· 
dar olan yerlerde şimal fecrini sık 
sık görmek kabildir. Ostüva hattı ve 
r.edi medarı mıntıkalarında ise bu ha· 
disenin müşahede edildiQ'i valci detil· 
dir. 
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s 1 1 Dostluk ve ademi tecavüz 

' paktı şayiaları 
uzun 

musolini ve Ciyano ile 
görüşmeler yaptı 

Roma: 25 (Str-fanı) - Macar 
Başvekili Ro~a ia bmgürı Ciy~no 
ile uzun bir mülakat yap'l ıştır. 

Bugün Çör çil tar af ından ka
bul edılecektir. Bu görüşmeler hak 

kır.da henüz bir resmi teblrğ nrşre 
dilmemiştir. 

Roma: 25 (Radyo) - Macar 
Başvekili Teleki bugün Musolini ta
rafından kabul edilmiştir. 

Sylt Üzerine yapılan 
taarruzun neticelzri 
Londra: ~5 (Royler) - Sylt AJ. 

man üssü iizerine yapılan lngiliz ha
va laarruzunun reticeleri hakkında 
alınan malümara göre, buradaki tah
rıbat lngiliz hükumetine bildirildiğin· 
den daha biiyükdür. 

Halifaksın nutku 
( Birinci sanifeden artan 

• fngiliı askerleri yanyana hap edecek-
lerdi. Hiç şübhes·z ki küçiik milletler 
için, felaketler te"ali etmezdi. Finli
lerin Sovyetlerle sulh yııpması Fin 
ordusunun ml\ğhip ol:nası demek de· 
ğ'ildir Bu kahraman millet askeri ı 
kuvvetinin yr.nilme ~iş bir ordıı oldu~u 
muh11kkaktır . , 

Bundan sonra nazır siteyişkar bir 
lisanla Fın diplomasisindr:n bahsetmiş 
\IC demiştir ki : 

Bugün için bunun müm
kün olmadığı söyleniyor 

Kahire: 25 (Havas) - ltalya 
Mı!iiır ilrasındn bır dostluk 'e ademi 
tecavüz muahedesi yapılacağına dair 

şayialar deveran etmektedır. 
ltalyanın Knhire elçiliğı böyle bir 

teşebbüsde bulunulmadığını beyan 

etmiştir. Keza Mısır hariciye na1m b11 
nun buğün içiıı mümkün olmadığını 
söylemiştir. Mısınn mühim şahsiyt ıler• 
den baz.laıı Mısırın bugünı...ü va?.iye· 
tinin çuk ciddi olduğunu beyan edi
yorlar. Başvekil Ali Mahir Paşıt ez
cümle şu beyanatta bulunmuştur: 

- Enteınasyonel hadiselerin inkişafı 
karşı~ında istikbal hakkında hiç kim

se birşey söyleyemez. Yapılacak iş, m\i 
teyakkız olmak ve her lürlü tedbir~ 
lcrj almağa hazır bulunmakdır. 

Zigfrid hattı kısmında 
müdhiş tuğyan oldu 

- Nihııi zafer kazanıldı~ı zaman 1 yan 
Finliler de bu netice~en istifade ede 1 
cekle.d;,. 1 

Hariciye vekilimizin · Deyli ı 

Paris : 25 (Havas) - Ren neh

ri taşmıştır. Sular şatk sahilinieki 

büyük hir araziyi kaplamıştır. Zigf
ri J hattı tarafında müdhiş Lir tut· 

olmuştur. 

----
Elen i~tik lati 

( Birinci sahifeden artan ) 
Eksprese verdiği beyana 

( Birinci ııahifeden artan ) 
!anacağını lebatü1. ettirmiş ve Türkiye 
nin müttefiklerle olan anlaşmasını har
fi harfine tatbik edece~ini kaydettik
ten ~onra Türk - Sovyet müzakere
leri sualine dair şunlan demiştir: 

Başvekilimiz Refik Saydam ile 
hariciye vekilımız Şükrü Saracoğlu da 
Yunan Bcışvekılı ve hariciye nazın 
general Metakscsa tebrik telgrafları 
gondermişlerdir. 

. 
muhaLıiri : 

- - buwt•n' Protokol umum müduru •-

Gümüş ha- - Moskovadan ayraldı~mdan be
ri Sovyetlerle siyasi mahiyette hiçbir 
temas müzakere yapılmadı. 

Yunan büyük Elçisini ziyaret ederek 
hükumet namına dost milletin bay- . 
ramını kutlamış, Türk milletinin Elen 
milleti hakkındaki saadet temerıniltri-

BOYOK MESELELER 

ISVEÇTE~i DEMiR 
. lnglli

7
• gazetelerinin neşriyatı ve yürüıtiik-lerı rnutale11laı a g'Ote Sovyetlerlı: Fını d' 

sındakj · h ıın ıya ara. 
· . yenı ududun ta} ıninde Moskova hük i. 
nı~tırı n maksadı Finlandiyayı askerlikten kısmen tecrıd etmek olduku yn7.ı'ıyo~. 

Bununla beraber muahedenin muhı l"f d deler LI e ı ma . ını taıı ıı ederken Taynıisırı <ıskeı·ı - h 
sı mu e ııs-1 şu mtınolaıı çıkarmaktadı 
k So,,~etlerın Baltıkta nı,evkileıini enid 
uvveı lenditmek ıstenıeler ı daha zıyııde Ayl en 

Yn k ' manya 
lu arsıdıı. Almanyanın ılerisi iç n muhtemel o-

p ta ıruz pl11nlarına kurşı bir tedbir dır 
k 1• Pctscıınodan yol alar;ık Sovyetler· . -

8 a •nın t . k r· ın mıına-tır in cınını ey ıyetı ise ayt}ca Şayan; dikkat-
. gılız askeı i mütehassısı bunda d S 

•ın hedefı F· . n a ov;·etlc. n. ınlandıya değ;) Norveçtir. d" y 1 

Vazıyet - S • •Yor. e-
dun ~ e gore, ovyeller artık Norveç httdud -Omşu olmuşlardır, u 

Bu kad r da de~ıl: Yenı larıdiyayı grçer,.k l.ve muahede ıle F.n-
'ctlere çe uzanan bır ya) d S . k &eçı)'Or kı bud 1 ti n O\:. a'§ıdır. Bununla b b• O~tııdan doğ-ru}'a 1 veçe de 1-· er,, er ınuah d •rılancfiya 1 h" e en n dahıı zıya-

e} ıne olrnıy· k b' 
<ıra taı ıkı keyfıyeti 

nl bildirmiştir. 

MADENLERİ 
Sov)etlere kalmış birşeydir. 

-Sovyetler daha hnşka iddialıuda bulunurlar!'a 
bunlnrı da ileri sürecek mevkidedirler, Fakat yu· 
karıda söze başhırken sorulan suale ırelmek icap 
edıyor: 

Sovyet Rusya i'e Almanya arasında lskandi
navya ınemlek etlerini paylaşmı:ık için bir liÖZlt>şmc 
varmıdır?. İngiliz matbuatına göre şimdiyf' kadar 
müttefıkler arasında buııa «evet» cevabı verılmek 
ister.iyordu. Fakat F'in _ Sovyet harbinin son 
safhasırıda Iweç : - Hayır, demiş, Sovyet - Al 
man ittifakı tam deg-ildır. 1skandinavya için ar ala·· 
tında bir karar oimasa gerek. 

Fakat lskandina"yaya müttefıkler asker ~ıka
rırsa Almanya bunu bahane yapar, o da lsveçin 
ccnubuna asker çıkarır. Onun için Fınl ndiyrya 

yardırr. için müttefıklerin lsveç topraklannd •• n as

ker göndermelerine lsveç razı olmıyacaktır. 
lsvcçin zeng.n dcınir mad. nleri oldukca dainı 

mc\'zuu bahsola ak demektır. 



ıKTISAOI BAHiSLER SULH 
• 

erın istediği ' sııllJ' Gelen ticare 
heyetleri 

ıı h.ıfta lngıliz lirrHı \.\r 
mikdar düşmüştür. Bundan 

ihracat ve i ihalat 

1acirleri müteessir olmu5lardır. Va
kıa h Hbin i'a ı edildiği gündı-nberi 
lngi İL !ırasın t.ı bir dişwnlü;c görül 

, 
.A 

a 

• • er ıçın 

başlangıcı 

hezittle~ 
olaca~ 

mekteydı F t1kat son gün erJe Cum· 
l.u iyet Mı-rkez bankası ;;tc rlirıg ara 
.!ıl mu~mele yapmamış, steı lin f iya 
tının 48 l ku·u~ oldu~unu söylemiş 
tır. Bu mesel· iizerine idhalat ve 
ih:aCil tacirleıi evve ki güıı ticaıet 
o iasırıda bir ıoplantı yapmışlardır' 
Bu topitıntıda lngıliz lirasır.d.,ki su 
kutt n t~cc. rın zarar görmemesi 
için, alakadar Vekil• tlere müracaat 

· c dılmiştir. 

Bu hafta içinde piyasamıza dış ~ 
memlf'ketlerden ticaret ht>) etleı inin 1 
ge!mr si t•hemmİ) etli bir ha hse diye' 
telal<ki dilebilır' geç,.n haftakı ya· 
zımızda da İşaret ettiğinıİ7. gıhi, son 
aylar için le Yugoslavya tacırlt:.ıı 
Türkiye pıyasa .ile ali:tkalarını aı tır 

mışlardır. Şimdiye kadar uz ık ta mıı· 
habere ıle devam e lf'n ru a ak 'l 
.şim-.lı daha yakıo1 n ten si t ha 

lirde tece li etmekte< İr. 

fstan~.ul la Lu1unan Yugo lav 

ticaret hMyetı pıyas ımız fan z.ıhire 
ıu.ıd Je! rı al nak ıç n, Tıirk rıcaret 

evleri le temasa d.t l ut nnı ktadır 
Yapılan lt-ına~ıadi', ş•rn lıvr ı.:rı 1 r 

Yug0ı;lwy;ı fıımıa•ınn lü ~l'len 
salın alnı idıkları ma ı lelnc 1. t • 

Si Uf c- iiım ~<t~ lır vı s· 1: h.g- ıay 
arpa gibi .. Yugo'>I , v~a l u ın ıı jc 
lerı isıihs ıl e :len hıttıa dış r yıt ::a 

tan bir ıneml •\cet o r k t<1nııııı.ış 

tır. M tmafıh bu cih .. t bni a a adar 
.. t ~ıye'1i ir, biz, Yugoilıw)'a fırma. 
!arının bu mür;ıcaatlarmı ın ıhmızı 

almak isteyen bir n.ü~te i dıye kar 
şılama~a mrcburuz. 

Yugoslavya fırn • aları, yıılmz za· 
bire maddeleri almakla kalınıyacıık· 
tır Bu fırm,.laım ara ıııda bü)"ük 
endüstriyi temsil edc=n kımseler de 
vardır. 

Geçw!~rd~ bir Macar h~yeti 
Ank.ua>·a g d-!rr k devlet adamları· 

mızla temaslarda \ ulunrnuştu. Ma
<.:ar hr!zetinin gayesi Türkiye-Ma-

leri de ortadan : knldırmnmn 
geldiğine kıınidir. Ba maniler 
dır : Fransız ordusu, İngiliz 

zamanı 

şunlar

donan· 

le sulh muahedeleri im:ı.alnmnk, Propa· 

ğanda :z.apmak, hiynnet etmek ve bu 
suretle milrctleri uyuşdurnrak birbir
leriyle birle~melcrine mani olmak .. 

Bu suretledir ki, Almanyanın 

kom~uı;u olan Uç bedbaht milleti bi· 
rer birer yere vurmuştur: 
• Avusturya. Çı:koslovakya, Po-

lonya. 
Fraasu - Sovyct paktını da hu 

:;uretle bozmuştur. 
Şimdi i•e artık hedefine yaklaş· 

mı1 olduğunu zanacdi.yor. Artık orta 
Avrupanın hal.imi olduğundan duaya 
hakimiyetine varmak için son mani· 

mnsı .. 
.Fnknt bugunku harp 1 litleri va· 

him surette sıkışık vaziyete duşu re· 
cck şekildedir: İngiltere ile Fransa 
birleşmiş ve kuvvetleri seferbt-r bir 
hale sokulmuştur. Bu takdirde mUt· 
tefiklere karşı hiç bir şey ynpnmıya· 
cağını anlamnktndır. 

Hi tler, yalnız zenginlikleri ve 
kuvvetleri sayesinde muttcfiklerin 
kt"ndisine taarruz edecekleri zaman 
beklemekten başkn bir tey yapamıya· 
cnğını görUyor . Binaenaleyh butun 

Yazan 

PARlS sotR 
(,azetcsi 

kuvvetiyle kendisi için çok kötU ne· 
ticeler dogurabilecek bu intizar dev· 
resini bozmak ye İngiltere ile Frnn
sayı birbirinden ayırmak arzusunda

dır. 
Fakat harb halinde bunlardan hiç 

birisinin imkanı yoktur. 
İştı.: bunun içindir ki, I litlcr biran 

evvel sulhn kavuşmak istiyor. Kısa 
bir sulh devresi bu milletleri birbi· 
rinden n.yırnıağa, evvela onlnrı te· 
min edc-rek ıonradnn bir yıldırım 
taarruzu ile imhn etmeğe kafi gele· 

cektir. 
Elhasıl, bogUn 1 litlerin bize tek-

lif etmek arzusunda hulundugu sulh; 
n.ahir bir cnninin klorformlu bezin
den hnşka bir şey değildir. 

İşte l•uhrer'in bugUnkU diploma· 
tik gayretlerinin manası budur. 1 lit
ler beyaz bir sulh teklifi etrnf ında 
ltalyayı, Rusyayı ve Amerikayı bir· 
lqtirmcj;e çalışıyor. Şimdiden şartla
rı kulaktan kulağa fısıldanan bu mu· 
vakkat sulhun kurbanları celladlar 
eline tesliminden n ölUm tehlikesini 
başlarımızın UstUne n•mak.tan başka 
bir faydası olmıyacaktır • 

c trİstan ticaret münasebet ini artır. ıııaktır. Geçen yazımızda da bahset- Almanya ile 26 senedir hali 
bir eniiı .. tri ınüm ı-ı.sli tclakk.i ede· harpte olan bir memleket 
1ığiıniz g.bi, Macııistan kendisini 

ı ek, pıyas:rnıızda Alınanyanın boş· irlanda denizinde slkin Men adasının sahh ölçüsü 570) kilo net re mu 
foğuı u doldurmağa gayret etmek- rabbaı olup nüfu.su 30 bin kişiden ibarettir. Bu ada bir paılamenlo ile 

tt-dır BuııJarı b..-şka Macar heyeti idare edilmekte ve ada ı<umandanı Geııeral Kont dö Granvil İngi liz kra-

ı.ız it"n t hık yapağı, kuru meyva, liçesinin kayın biraderi bulur maktadır. 
d 

· k Men ada~ının bir hususiyeti sıyasi ve idari bakımdan hiiyük Brilan· 

tül ın, erı i1'ın -ı "' zusu ıdadı , Şim- yaya bağlı olm:ısına rağ n!n herhangi bir h i ü n~te k::ı.·şı S!rbeslçe harp 

<l.y kadar Mc.car firmalari tiftik ilan etmek hakkına malık bulunmasıdır. 
,. vap gı gi• i doku na ham mad- Men a:lrsı 1914 senesin-le Almany::ı.ya harp ıla.n etmiş ve bilfı .. ere sulh 

1 1 ıııııızi 1 ıı üştı-ıisı olmamıştır. A- anlaşması yapılırken Mıen a iası ın irııes'i lıerının s.:ılh p:ıktını imz ,ya da· 
a: d ''"' 111 ıfcJdesıne ğöre, Roman· vel ()\unmaları unutıılduğu •çin ada Almanya ile ıtanıhapte 11.almıştır· Ta 

y l ın 1.ı >lf tıcaret heyeti geterek bii bu harp \amamen p1atonikıir. 
pi> m z '• , yeni yeni ihoaç mad- . Men adaso_,.kmlerınin 8 8 O ü askeri>< çağmd•dor. F.kal bu ad• 

R I I . şımdilik ceph"ye y.1lnız 2.500 k şi g3ndGrrniştır. 
d r a' •C ıktır oııa ıya 1 ar en zı· Şu v 

1
z yele gore Men ad ısı 'lo scneJenberı Almanya ile harp etmek· 

y 
1 
d JS ı ı ve pamuk istem ktcdir. \ te bulunuyor demek t r . 



40 Yıh hüdcemiz 
rırıcj s hıfcd t ) l'n aı an a~ırlaş 

• 
1 l\b it ınış olması tab f gorüı. 

kı ı~ rıd •n lıu tenakus un onü y 
crıc ıçind d • 

ctıntk c e de\amına 
bıh, r ~aruıf bulunmuştıır, 

• 
1 

•• su L 
Berlin Bükreşi tazyik a 

devamda 
rlı. mcı sahifeden artan -t \'e g hm· 

kadar al ııe gclınce, bu. 
it ı re •rıan toıhııılat rakamla. 
V , bu Ver ·ı 

lllgn rcııını gı erde mühim kıs-
lal\lluk et ve ~ançılarya harç 

t n lkusıar ın~~ ll'lcre az miktar
r hcyc11 uşııhedc cdimekle 
Vcıgı ve uınurrııyesı itibariyle 

tcs ıtıl d 
u2,rıııde er en müı evellit 
11 iı've ha~~~ ~r bu hı anın tesirleri 
b >-ııatınırı t aıı vergilerde dev 

eıe "d" ııe ın , g b yu u ve f ıy alla. 
tur 11 

1 1 
sebcblerle f ılnlık 

Grnct b 
' aıı Ver ·ı 

ıtıilyon ı· 1 k gı ere Yapıla. 
ta •r• 1 ı f • ıtıııı 262.312 arn ~ bırlikte 
tt rıi~ti V . 140 hra olarak 
ilııanç .ve a.rı.dat rakamlarına 
lbtLık rgısı 29 360 000 1· 

leıtrıj 28 62 1 
Iİai 2 45t) OOQ ?·OOO, nak. 
7 200ooo ·, lıra, darrıga 

"al nan "dıra, lütün ve İrk' 
1 rnu af v ı -
ıra, 1 b' aa Vergisi 7 600 

il IŞaılar 8 f• • 
O{)() lirı ha 8 1 hasılatı 1 Va k 
Vergisi 8 OOQ uvveUerine 

ve, gısj 17 
1 
00 lira, rnu. 

'luhr Jooo00 \ar •n "erg, 1 lira' · 
"trgıaı lSooo 17 sooooo 

Vergısı 23 90 Ooo lıra 
ak o.Or\r\ ı • nıu "''rgısı d 'l \J\J ıra, dah· 

c '9,71 oao . ı· 
\Ilı t lıra 

• t zkeresı 
tı ı ve v . 
1 rı rçları . • ergı Yı ınd "I' d ıçı 11 19 " nı 'n ıtı"k 40 

k ol nl r d u eltefiYctl • 
' ~ %() ııaı e 
1 h 1\ 1 rı dıkk 1 ,, ıra \ahn a· 
"''il ııı ~ıe aın"' t,~C"bın. dıl 

'Pıl llllkt llcrınc b Uslcr 
il lıyct d v,. şıttıdiy ıkı ı ın. 
ler d ışınd knı e adar 
d r v r an bazı 

.,, ' ılnı kı, . &ı nıukclldi ~ii

.,•klı~c- Vdır, Yetınc 
... t'ro· · 
··••ıı, Ve ~ı ı rıisb~ . 

n ı, . 1llukcıı r tı,.,,nin 11 doı c 1Yeti .. 
jı J ,S ft\ıl Yıaıyı l 94n şurnu. 
ın cdılm '<>n lıra b· O lahsi. 

Dırn ledır, ır faıtalık 
gıı re nıin • 

Oo J lir ad,, e,Y•ı>ılacak 
•'ı ıa . UlLın ıdrn. 
1 n trıu f f Ve • L •ıt tarrı 6 a a" 1Çıti. 

rtııly<>1 ~Vergisine 
•d"r ola· 

Hit'ler ve arkadaşları Avrupa için nasıl 
bir sulh hazırla~ağa çalışıyorlar ? 

Fransızca Lö Jurnal gazetesinin 
Zürih'teki muhabiri bildiriyor: 

lngiliz matbuatına göre, Ro
manya hareke-t serbesti~iııi muhafa
Ul etmektedir. Londraya giden 
Romen heyeti buna bir delildir. 

Alber Müller burada çıkan "No 
vcl gazet dö Zürih., de şöyle yazı· 
yor : 

A
1
manya Sovyet Rusyanın iktı· 

sadi imkanlarını organize edeecek 
ve bu imkanları kendi silahlarıması 
ve harp iktisadi menfaatlerine uy· 
duracak zamanı kazanmış oldu. Kim 
bilir belki Almanya Fin harbi me. 
selesi tamamen kapandıktan sonra 
Moskovayı Balkanlarda lngiliz men· 
faatterine karşı h~rekete geçirecek 
ve bu şr-kilde Almanyanm gıdalan. 
ması temin olunacaRı gibi ltalya 
ile mevcut münasebetler de kuvvet. 
lendiriiecektir. 

Bal~anlarda sulhün muhafazası 
İçin Rusyanın bilhassa Romanya ile 
muvakkat bir anlaşma yapması me· 
selesi Berlinde nikbinlikle kabul e· 
dılı}or. S lahiyettar askeri mahafüde, 
Alman }Üksek kumanda mevkiinin 
henüz bu hucusta kat'i bir karar 
İttihaz etmemiş olduğu söylenmek.· 
!edir. 

Balkan•ara Doğru 

Alman dip'o nasinin önümüzıleki 
haftalar zaıfında kullanacağı taktik, 
diploma:ıi sahasın ıa ınüttdıklere 
hoş görünmiyecek birçok em·ivaki· 
ll'r h~llrlamak ere uz.un zamandan· 
beri F ührer ve arkar!aşlarının hayal 
lerinde yaşayan "Beyaz Sulh., ile 
gayelerini tahakkuk ettirmek gay· 
reti olacaktır. 

"Nuvel gaz.et dö Zürih., Alman 
hariciye nazırı Von Ribbentropun 
Roma seyahatinde ltalya ile ıktisa· 
di anlaş:nalar yapmış olduğunu ileri 
siirüyor. 

Bunun tesiri ne olacaktır? 
Kabul edclimki Almanya İtalya 

nın tekmil kömür ihtiyacını her ne· 
'Şekilde olursa o1sllrı temine karar 

Romanya, fngiliz dövizlerinin 
vermiştir! Bunun için Almanyanm yardımı ile kendini kuvvetlendirmek 
her gün ltalyaya beheri 50 vagon· azmindedir. Fakal vaziyet ci.Jdidir. 
dan müteşekil 68 katar gönderme· G

8
zetcler aynen şöyle diyor: 

si lazımdır. Yani Alman yanın her "Almanya cenub hududu dunu 
ay ftalyaya 70.000 vagon tahsis et. Romanyayı ele geçirerek lehernle · 
mesi lazımdır.· mek istiyor Fakat bu mümkünmü?" 

Halbuki Almanyanın bugünkü ve devam edi)•orlar. 
dcmiryolları ve nakliy:tt vasıtaları B b - · d 

l ".:italinin asara ya uzerın e bu kömürü talyaya n:ıkl~debilecek ı 
ki isteklerinden vazgeçmesi müşki v~ıiyette değildir Hatta ltalya bü-

Hin demıryolu malzemesi olan 131.000 gibi." 
vagon ve 6 500 loko11otifle Alman- Almanya üçüzlü bir paktta is-
yaya yardımda bulunmak isterse temektedir. Fakat bu r;akt heniiz 
bile bu kömürü ı nakli yine de müm. tahakkuk etmiş değildir. 
kün olamaz. Eğer Alm<mya siyasi bir zafer 

işte bu sebeble ltalyan - Rus kaıanamazsa,ki cenubi şarki siyase· 
görüşmelerine çok büyük bir ehem· tinden vaz geçerse, vaziyeti büsbü· 
mi et atfetmek lazım Jır. tün değişecektir. 

Moskovada görüşülen meselenin O ıümüzdeki haftalar da müt· 
ltalyaya Dotez madenleri kömürü. tefikler mali kuvvL't ve propaganda 
nün Rus vag:>n ve lo'<O:n'.>tifleri ile ile harekete g •çrneıidır. M ittefikler 
n~kli .. oldu~urıa artık hiç hi5 k~~se. 

1 

çok kuvvetli-iir. Ve bu kuvvetin bün 
nın şuphesı kalmamıştır. Ç\lrıku At .. T" ·ye teşkil etmektedir .. .. . .. yesını Uh ı · 
man ve Rusların butun ga~elcrı mut- M"tt fklcr cenubu şarki kRpusu-
ttefiklerin etrafın 1a bo~luk husule sunu utıı;a~ Türkiycnin merdliğine ve 
getirmektir. kuvvetine itiınad etmektedir. 

Beyaz sulh 

( Dördüncü sahıf eden artan ) 
sine fornfdar olabilir. 

lltinci Ameriknnın yardımı. 
ATrupa dcmokra .. ileri için otorıa • 

Hk bir hizimct ,{emek olon bir sulha 
iştiraki ( beyaz n\• ) nasıl kabul edi· 
lcbil:r~ 

Öyle bir hczimctki. ne karada. ne 
denizde, ne de l.avnlıu dn vukua ~et
memiştir. Ôyle bir hezimet ki. hel' 

sahasıher şeyi tchib ctnıcktedik. As 
keri, ckonomiş. manevi her sahada 
ve öyle bir hazimetki, nnc11k her 1 
Fransız ve her lngilizin intihara ka 
rnr vermış olmnsiyle imkan dairesine ' 

girebilir. llnlbuki, hatun İngilizler l 
ynşa~n~ i.stiyorl~rki mcv:r.uubahis olaa 
kendılcrının hur ansan ıncvcuJiyctlcri : 
dir. Ve magllb edeceklerine emindir- ı 
lcr. 

Amerika harp ithalata 

Vaşintoı : 25 (Radyo) - Ame· 
rika tayyare imalatı 940 da iki mis
line çıka ılac:ıktrr. Bu imalatın ma• 
liyet fıyatları eskic;ine nisbetle düş· 
müş bulunmaktadır. 

Çandarlıda zelzele 

Ankara : 25 (Hususi muhabiri
miden) - Dün Çan':iarlıda hareke 
ti arz oldu. Hasar yoktur. 

Nafia vekilimizin tetkiki 

Ankara : 25 (HJsusi muhabi· 
rimizdcn) - Nafıa vekili Salihli 
v~ havalisinde tetkiklerde hulunduk

-~--·--------------------------------------------------------~ 1 ~-:..m----.-~-k--h_a_lk ___ h_i_k_a_y_e_ıe-~-------------------------, 
dan sonra Sdç ığa gitmiştir. 

L':~~5ü~Oü ~Uiilllrc§lft=il 1 
- Yazan : R. Yalg1n -B'öy !c işll"r kul bn~ına 

Cclecck ben mi bulundum. 
... 

"' "' 
Ben gelirim ah ve zarı 
Yureğınıde n~kın narı 
Yitirmişim Selvi vnrı 
l\nlncnk btn mi ı;ulunduın. 

"' F • • 
4 ı rnhn bulunmnz çnrc 
Sehıhnn \'nrnmı K • 'iUra 

ullnr ıçindc ll\•nra 
Oln ak bt:n ıni ulund 

Um, -B • • 
~ 0 ul tekr 1 

r Yo a YÜrüdü· 

ler. Başka bir dağın başına çıkhlar 
Bir çukur yerde pınardan su dol . 
durup köye götüren bir kız gördü. 
ler. Emrah babası:ıa: 

- Ba\:,a bu kız Se'vihana b~n· 
ziı or. Ona bir türkü söyleyeceğim. 
Babası: Baştan Turküyü ben söyle· 
meliyim, gözüm iyi S<'çıniyor, sor' 
duklarıına sen c;cvdp wr: 

O 1

lum benle bile geldi 
Bnsırıın bdnsın lıuldu 
lhninı o~lum E :nrnh öldu 
S ıllnnışın S. 1 \iye benzer 

Babası sordu: Kız durdu mu de-
di. E11rah kıdı •a,ba Emrah öldü 
dedin durur mu,. Aşık Ahmet yeni
den türküye başladı: 

Seniıılc şaka eyledim 
Gönlum gönlunle eğledim 
Rınrah sağ yalan söyledim 
Sullnnışın Sel viye benzer· 

Kız durdu. Aşık Ahmet oğluna 
bu kız selvihan değildir. Bu kız ol· 
sa olsa bir kürt kmdır. Ojlan itiraz 
etti. Babası ben öyle ise her iki 
türlü söylerim, bakalım anlar mı? 
Sazını eline aldı: 

Sen misin gUzcllerin genci 
- - .. -

(X) Cdr - Rıcadır. 
{X) Saçlı dervişten murat Hızır· 

dır . 

X Yem ndir. 
gb .. olsun 

Avrc1dım boş 

-SONUVAR-



Sahife 6 

Almanya üstünde yer i ı 
uçuşlar yapıldı 

1 
J..ondra: 25 (Royler) - lngiliz ha· 1 

va k uvvetleri şimali garbi Almanya 
ustünde yeni keşif uçuşları yapmıştır. 

Bu uçuşlora iştirak eden tayyn
relerden bir ta nesi düşmüştür, 

Londra: 25 : cRoyter• - Dün 
gice Almanların dört radyo istasyo. 
nu neşriyıı t larına fasıla vermiştir. 

Bunun sebebi Almanyanın üze
rinde lngiliz tayyar ele!inın yaptıkları 
uçuşlarrl ı r. 

Norveç İngiltereye . 
bir nota v et mış 

Londra : 25 (Royteı) - Uslora 
neşredilen tebliğde : lngiliz harp ge. 
milcrinin Norveç karasularına girdi· 1 
ğini ve bunun üzerine Norveç lngil· 
tereye bir nota gönderdiii anlaşıl-
maktadır. 

Türksöı.ü 

Butun Adıınnnın IIc_yccnnl:ı, Snbmazlıkla ve isticalle Beklediği 
Duaya Sinemacılıg101n bugı..nc k.ıdnr bir eşini daha .) nrntmndıgı 

En Muazzam ve En Müthiş Harikalar Şaheseri 
Günlerin, Seneleıin ve Asırların unutluramıyacağı En Büyük Sanat 

ve H aşme t A b id esi 

Kılıncile Bir O rduya bedel olan Kahıaman 

(Çalınan Taç' ıo ) un utulmaz mucidi 

ER ROL LVNN ' ın 
YAR AT T I GI 

1 Va an urtaran 1 
1ARSLAN1 -0- -0-

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Kahramanlığın Şanlı menkibelerin, Zaferlerin Destanı olan ve bütün 
Dünyanın alkışladığı Harkulade Süper Film 

PEK YAKINDA 

Japon - Mısır dostluk 
muahedesinin akdi 
Kahire : 25 (Royter) - Japon 

Mısır dostluk muahedesinin akdi için 
'Tok)odan henüz bir malumat gel· 
memiştir. Söyleııdiğine göıe, Japon
ya bunun tahakkukunu Japon pa
muklarına konan yüzde kırk gümrü· 
pn kaldırılmasiyle kabil görmekte· 

ALSARA Y ve TAN 
SINEMALARINDA BiRDEN &ÖSTERILECEETlll 

ı ! 
1 dir. 

Japon elçisi Mısır Başvekili ile 
yeni bir mülakatta bufunmuatur. 

Gerek Mısır ve gerekse Japonya 
Japon - Mısır ticaretinin inki~afı hu 
susunda ciddi bir arzu beslemekte· 
dir. 

Mısır - Japonya arasında, Mı. 
sır - Türkiye, Şili ile olduğu gibi bir 
pakt yapılması pek muhtemeldir. 

' " •• ... • 1lıı ... 

BUGUNKUPROGRAM·-. ,... : . 

ANKARA RADYOSU 
SALI 26 - 3 - 1940 

12.30 Program,ve Memleket SaatAyarı 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

12.50 Müzik Seçilmiş Piyasa Şar 
kıl arı 

13.301 Müzik : Hafif Müzik (Pi.) 
14.00 
18.00 Program ve Munleket Saat 

Ayan 
18.05 Müzik Grieg - La minör 

piyano Konçertosu (Pi.) 
18.40 KONUŞMA ( Çiftcinin Sa. 

ati). 
18 55 Serbest Saat 
19.10 Memleket saat ayara, Ajans ve 

meteoroloji haberleri 
19.30 Müzik : Karışık Program 

(Saz Eserleri ve Şarkılar) 
20.15 Konuşma (iktisat ve Hukuk 

Saati). 
20.30 Müzik ; r-'asıl Heyeti 
21,15 Müzik : Küçük Orkstıra (Şef. 

Necip Aşkın) 
22.15Memlekct Saat ayarı AJANS 

DiKKA T: Bu Harika' ar Film için her iki sinemada localar şimdiden aldırılabilir 
Ttlefon Alsaray 212 Telefon Tan 266 

ALSARAY 
SiNEMASINDA 

Bu Aktam 
Emsalsiz Artist 

FERNANDEL ' 
Tarafından pek güzel bir 

Şekilde Yaratılan 

5 KURUŞLA 
DEVRIALEM 

Fransır:ca sözlu film ba~hyor 
Ayrıca : DUnya Haberlerl 

ilan 

TAN 
SİNEMASINDA 

Bu Akt•m 
Bütün Görenlerin Memnun 
Kaldıiı F evlcalide Güzel 

Şark Masalı 

M EMİŞ 
Türkçe Sözlü ve Şırkıh 

Ayrıca: CEHENNEM ATLILARI 

Heyecanlı Kovboy filmi 

Belediyi Riyasetinden : 
Belediyede münhal zabıta memurlukları için müsabaka imtihana açı. 

lacaktır. 
imtihan martı 28 inci Perşcnbe iÜnÜ sata 14 de belediye dairesinde 

yapılacaktır. 
imtihana iştirak edeceklerin Orta mektep mezzunu olmuı ve Asker

liğini yapmış ve Belediye memurları nizamnamesinin ikinci maddesinde "" 
yazılı şartları hai-ı bulunması şarttır. 

Gerek evvelce müracaat etmiş olanların ne kerekse yeniden müracat 
edccek~erin imtihan gününe kadar evrakı müsbitelerini belediye yazı 
işleri müdürlüğüne vermeleri ve imtihan saatinde belediyede hazır bulu · 
omaları ilin olunur. 

26- 27 

Ceyhan Belediyesin
den: 

11644 

günü saat 14 de Ceyhan Belediye 
daimi encümen salonunda yapılacak . 
tır. 

Haberleri; Ziraat, Esham Tah 1 - Ceyhan Jandarma dairesi· 
3 - Taliplerin ~artnamcyi öğ· 

rcnmek üzere Ceyhan Belediye mu· 
vilat Kambiyo- Nukut Borsas le Ceyhan nehri arasındaki beledi· 1. hasebeciliğine muracaatları. 

22.35 Muzik: Cazbant (Pi. : yeye ait bahçe üç sene müddetle 
'23.25; Yarınki Program ve Kapanış. 

4 - Muvakkat teminat (~5) 

icara verilecektir. liradır. 

23.30 2 - lbale 4/ Nisad Perfcmbe 25- 29-3 11640 
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8,3Q da BU AKŞAM 8,30 da 
:;;? liarukulade Proğram 
:.··~ Yduranı hayali vak'alar değil... hakiki surette 
~:~ srarlı halta girmemiş ormanlarında korkunç ve ıJll ·:,; ı· 

~çr· e ın d ·· b. k k :ı~.; e uşen Avrupalı genç ır ızın aş ve maceraaı 

Af rikanın en 
val-.şi kabilelerin 

-·ı • gıJ" -
jod;t 
,ııo• ~ 
ıı•'i~ Tüccar e •'';/ 
~t·ı 

:~1. 
bİ'~ 
et~ 
.~. 
erP' 

,.t,: 
de ,. 

p~ 
rtl?, 
o•; 
f ~ 

,et 

~ ~~ ~ ... 

Horn 
Arsı Türkçe sözlü 

~~,~~la?• Tiınsah, Fıl, Gerğedan, müthiş yılanlar gibi hakiki olarak hiç bir filmde 
ll r eaı • kabil olmıyan onbinlerce vahşi hayvanlar ve bunlarla mücadele 

'
1
1ll!n: Bütüun sahneleri hakiki olarak 
ll'lllyonlar sarfile filme allnmışllr 

"eten D·· h d. l . 
r--............................ unya ava ıs erı ayrıca - Miki mavz 

Mart 

Çatşattıba 
Akşattı1 

Yhatı \1· 

Ankara Şehir Tiyatrosu 

RAŞiT RIZA ERTUGRUL SADi 

~:~
0

s~: Saçlarından Utan 
DiKKAT: 

Localar ve Numarolu Koltuklar satılmaktadır 
TELEFON 250 

- -

2 7 

Mart 

Çarşamba 

Akşamı 

• 

1 

dürıu~ .. ılayeti Orman Çevirge RUnden: 
• ( Sıitıab 
''tat ltk t)lı kaıııtnın A 

Adana Erkek Lisesi müdürlüğünden: 
Yı t n... 'hç 14 ı 31 9A~\ '~lbı~ ormanındaki 496 metre ınikıp ıı:,....,"" '""' arı •nd ·r b t't\'irıc u, ... ": ahıte 30t 31940 en ı ı ~ren 16 rün müddetle açık 
'· ltlurlurlütünde topl cuınırteıı günü saat 12 de Seyhan 

•oıca1c ko · 
.... Sat . . nuııyon lharifetiyle icra edj· , '" •ttıra\t d 
"' 82 lira 28 le c ccek taliplerin 2 
~t•~•ların uruıluk lernioat 'k.4.90 llytlı kanunt4n hülcüaıleri . 1 

.. lııtın bir ••ıı ev,;• lup •• makbuılarile ticaret 
- ıL •ne kad,r b k · 

,.._.. ltlıta . u oırıısyona ibraz et 1!..,ı !> •ıt Pfö• 1 • '-'11..,_,,11t .. ıc er Q,
111 

lJ 
•9tı1 L u "c Sıi"-b 1 an ınuın Müd- 1- -

eca..,,i1a b'& d . •y ı OtlQan b-ı ur u~u. Seyhan Ürrn 

"''•lote '""'""••tl:,~İ ;·:~tinde bulundu~und:: 
ı 14-ıa-26-29 

Bedeli Kcıif 
Lira 

8000 

•ı. 7,5 teminatı Cinsi ihale günü 
muvakkate 

Lira 

iki pavyon çatısının 29 Mart 
600 tamiri 1940 

Cuma Okuluırıuzun pavyonlanodan ikisinin çatılarının tamirleri keşif bedeli 
8000 lira olarak Nafia Mü Jüri yetince tespit edilmiıtir. 29 Mart Cuma 

günü saat 15 de Maari.f MiiJüriyctin~e toplanacak komisyon tarafından 
açık eksiltmeye konularak Vilayetten rnusadda\c ehliyetna111eyi baiz olan 
talibine ihale edılecektir. 

Tamirat için faıla tafsilat almak istt'!yeulerin O:Cul Müdüriyetine müracaatlara bildirilir, 

13 - 16 - 20 -- 26 11576 
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HE~ AYIN YEDi SİNDE I 
1 • 

I 

1 1 .} 
1 

1 

I' 
.. 

, .. 

•<n:-oew4AL4W:• .... .:~ 1 r ~-... •• ::;p;;~~ 

Bu ayın büyük ikramiyesi 
150,000 liradır 

R. C. A. 
nın 

Hiç bir hizmet istemeden 
bir sene çahşan 

Bataryah 

Nevyork B. 
Modelini mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo : 
Abidinpaşa caddesi 

11521 

Türksözü 

Sıhhi Dink ~ • 
d' klerİ ;-! 

Mart iptidasından itibaren goyri sıhhi ola~ ın k ( ~t 
hrılacaktır. Mubrem ola~ _bu ihtiyac~ d~şun~: kıırd!"'' 
ki makarna atelyesi dahılınde) _sı_hhı .. bır d ekP do~ 
kada bir külek bulgurun kepeğını mukemm 

~eler, savurur setiyi un çıkarmadan ayırır. • O ~IJf 
Külekı 2 dl . t tır 

--------------------

GAZETECiLiK- MA 1l3~ 
-.:.:~. . . . "' 

W<J- • o-' 
. . 1 . k. ı l Türk''-~ Getırılen yenı ma ıne er e hfr 

-- cılıkta son teknikle ça 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart· 
vizitler, haritalar, plinlar, mak
buzlar , her l!toycia defterler, 

Renkli afişler 

• 

_. . cUdı 
Ve her türlü resimli ve renkli ~ır üııiill 

~~~~:l~r sürat ve nefasetle tab 

11 
::;_,.;; 

- ;g 
STEAUA ROfA0f' 

P 1 S .. A . şit~e etro anay ıı nonım gı~ 

Adana Acant9l~,.J 
Bu. kerre (Mustafa Sayganl -1e ,,fi 

na tevdi etmiştir- "/ 
"'". Bez, Benzin, Mazot, her tlrll rrt• "' • ,~ 

mOstahsalatı rl• r' ıl 

Osmanlı Bankası karşısında 
6 
~ '' 

Dr. Muzaffer Lokman 1 =---r-a _m_ü_ra_ca_a_t -.:.-21_-_23-~ 
f ç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır • 

Mürettip alacağız 1 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürett~be ih~- ı 
yaç vardır • ldarehanemıze m•· 

• racaatlan 


