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MACARiST AN ' ENDiŞEDE • 
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, Ronı a CYt h dün ton Alman elç•lı~ı ~merikan matbu-
ti Ya geldi atına bir teb iğ neşretmiştir. 

l ..........._ Bu lcb •ğde; buyü\: Brı:anya ,,;e 
Ot\dr• Frnnsanın sivil halkı bombardıman Af rtt İ 2G (D 

JY lto"'-• "0Vhtr ) c=iecf'ğ ı ve b' taraf mem'eketleıı har-

Almanya Us tünde 

uçan tıon s istem 

l nglllz 

Paris: 26 (Havas) Larp cebphe

sinde dün ve dün gece geniş hava 

faaliyeti olmuştur. Müttefik tayyarrele

rın bir kısmı iç Almanya üstünde di· 

ğer bir kısmı Şimal deniılerinde keşif 

uçuşlarında bulunmuşlardır. 

Vant ormanı civannda Fransızlar 
bir Alman taarruzunu püskürtmüşlerdir. 
Almanlar hoparlörlerle yine p ropagan

da teşebbüsünde bulunmuşlardır. 
iki taraf arasında topçu ateşi de 

taati edilmiştir. 

Sahip ve Baştnuharriri 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1 <124 

Onaltınct Yıl - Sayı : 4687 

27 Mart 940 Çarşamba 

1 Miknatisfırtınası 

: 

'Hemen dünyanın yarasın cta 
büyük tesirler yapdı 

Fırtına 400 volt 
kuvvetinde 

L <l • 3ü (R<'_yter) - Alınım 
h b ıon rn .. .' e miknatis fırhn:ı sı 

n er ere gor • h' 
\ t rdnm da hu ... ·uk şiddetle ıs · ı ms e J r l 1 

d'l . t' l\.. ısa dn!Kftdnn tele on e • se ı mış ır. · e. • k' lf · 
grnf muhaheratı orada da ın ıtaa u"" 

ramı~tır. .k 
Brent meteoroloji rnsrotitU-;U bu ıkı • 

natis fırtınasının şimdiy.: kadar vu ua 
ıelenlerin en şiddetfüi oldugunu. k~y
d tmiştir. Elektrik fırhnası yenı Ze
ı:ııdada da buyuk tesir ynpmıo;tır. 
Bunun 400 vc-lt kuvvetinde oldug~na 
Amerika meteoroloji istas~·onları olç
mUştur. 

Çin k uvvetleri b i_r 
bölgeyi işğal ettı 

Çi.a Şanghay : 26 <Radyo) . ~ . . 
kuvvetleri Birirniyan bölğesın ı ı.;br• 

dad etmişlrrdir. Bu haberi ~in umumi 
knrargiih ı da teyid etmektedır. 

onkkatDe ır 

Sulanmaya muhtaç 
bir cadde 

Bir okuyucumuzdan aldığımız 
mektubdn şöyle denmektedir : 

<Bundan virmi gUn ev\·el Kızıl~y 
ile ls{iklfil ok~lu arasındnki caddenı.n 
sulanmnsı için \ıir dilekçe il~ lhled.ı· 
\'eve rnUrncaat dmiştik . Dılekçemız 

~z;ınnn itfaiyeye havale edildigi hal• 

de hugUnc kadar hcnUz bir ndicc çık-
madı. . I . 

Bu cnddc Liı· çok otomobıl c~ua 
. ı · tl X.' bir \'erdır. mlltcmndıyen ge ıp geç cı v 

Biz de mUtemadiyen hir toz. bul~~~ 
içinde kalmaktnyız Bu caddenın et 
fındn çalışan birçok in-;anlar \'ardır. 
Bu insanların sıhhatlerini duşunerek. 
b " k e de belediyenin dikkat naza· 
ır or · : · ·divoruz.> rını sizin çckmeaızı rıcıı t • 

b · · 'tf · ·eye ha· Beledi venin u ışı ı 31.) • 

v. b k 1 rsa mUrncaat vnlc ctmesınc o 1 1 • ' 

sahiplerine hak verildiği anla şıhy?r. 
l · · gecıkPaknt bu za mana k::u ar nıçın 

l b. J anlıvamndık. tirilmiş oll uğunu ız e . . 
· ı rektır Be· Bir yanlışlık cscrı o sn ge · 

1 d. . . h" b'r ;,. olmıynn bu C l\'em1z1n mu lln 1 T • 

~ ; · · · muvor• z. arzuyu yerınc gchreceğını u • 

•) :,~ lJ:ı'"•~~:';'"• b .. -; be sokm k için tazyik le bulun uğu, 
lfr '"" fto'"•~, " '"DUiı: Alman yanın buna kısasa k ıs;ı:ı nıua-

• ••ıı oı. mele ı yap,cağı bıldırilmcktedır 
Bu tcblı~ V şıngtonda kc.t,j bir 

tc'sir yapmıştır. 
PARTi GRUPUNDA 

- <.11ı.cu dö 
harhdl·k· . 

ı 2.Q,) I • 

nokıaa. 

ıF-1 

Polonyada siv' l h11lk1 bombarrlı· 
~an_ ettikten sonra Almanyanın böy 
e hır ıddrnda bulunması küstah•ık ve 
b~ suretle sulh lcşebbus'erıni tacil 
•çın Bay Ru,velti endişeye dô:şürmek 
ınaksadıyle yaptı~ı acemice bir ma
navra tel kki cdılmektedir. 

Bundan başka, bu tebliğ, Alman. 
~a~n harp başlangıcında bu sivil 
da ın boınbardım;ın r.dilmiycceb,ne 

u. 1 alır verdıği s6ıü bırkerıe dah; ih· 
a cdec ı-.· 
tedır. e._ıne ışaret olarak görülmek· 

Rasad tepedeki Anıd - Kabir 
nıunhasıran Atatürk'e ait olacak 
Anknra: 2G (l lu~us1 mulı abirimiz . d en) _ Buyuk millet meclisi bugUıı 

<ınot 1:; de p:ırti mUstakil grubu ile mllştereken toplnnmışlır. 
Başvckilinıiz Anıt - Knbrı için 280000 metre murabbaı yer istimlak cdi 1-

diğini dııha 230000 metre murabbaı yer ııhnmıısı laıımgeldiğini SÖ.) ledikt.-n 
sonra inşa edilecek binanın nasıl olması icnb cttigini piırti knrnrı olnrak t t' s 
bit etmek lazımgcldiğini söylemiştir. Bunun Uzcrine mesele reye kon mu;- vc:
bu nnıt'ın mUnhnsran AtntUrk.., ait olmnsı ittifnkln knrnrlnşllrılmışbr. 
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Üçüncü Daladye 
kabinesi 

36 ay iktidar 
mevkiinde 
kalmıştır 

Halkevinde güzel mevzu
lu konf er aslar verilecek 

B. Daladye 45 aydanberi 
Harbiye Nazırıdır 

Konferas günleri tesbit edildi 
B. Daladyenin i:ıtifa eden kabi 

nesi 1938 Nısan· 10 danbf'rİ iktidar C H P. Genel Sekreterliğinin 
milli kültür İşi olarak ele alJığı me~kiinde idi. Bu kabin,., Ayan mecli 

sinde itim~d reyi alamadığı için dü· 
şen ikincı Leon Blu n kabinesi istih· 
laf eylemişti. 

Bir çok defalar tiJile ı.kramış· 
tır. Üçüncü defa ti fü edilditi zaman 
kabine iki y~ni nazırlıkla biraz daha 
ı-cnişlemişdi. 

konferans faaliyeti hizla devam et· 
m'ktedir. Yurdu.nuzuo muhtelif yer

lerine hir çok elemanlar gönderil
diği ve bu meyanda şe hrimize de 

Bir sabıkalı 
polise dedi ki: 

Şimdi eğer ufak bir 
biçağım olsaydı 

B. Daladyenin bu üçüncü lcabi· 
nesi 33 ay 10 gün iktidar m·vkiin
de kalmıştır, 

"s Daladyenin kendisine gelince 
45 aydanberi Harbiye nazırlığını in· 
kitasız yapmış ve l ugün de yap· 
maktıdır. 

fık defa 1936 huiranıoın 15 İn· 
de iktidar mevkiioe gelen birinci 
Blum kıtbinesinde harbiye ve milli 
müdafaa nazırlığına g~lmiş ve sıra· 
siyle ikınci Şotan kabinesinde ve 
sonrada ikinci Blum kabinesinde bu 
nazırlığı muhafaza etmiştir. 

B. Daladye l•u !ionuncu .und-'n 
evvel dah,. iki def' Başvckiletr gel· 
miş bulunuyordu. lık kabinesi l 933 
de teşekkül ttti. 

Ankara '"f ıb 
fakültesi 

lstanbu' : 26 [ Husu~i J - An 
karada bir Tıb Fakültesi tesisi hak
kındaki kanuna ek olarak bir kanun 
projesi hazırlanmış ve M('clıse ve 
rilmiştir. 

Ankarada bir Tıb fakültesi lesi· 
I • 

ıınc dair olan konun. bu fakül· 
t,.ye ait teşkiıat kadrolarının 939 se 
rıesi nihayrtinc kadar bazırlırnarak 
bir kanun projesi halınde Meclise ve 
tılınf'sini cmrrtmektcdir. 

Yeni hazırlanan proj~ ile \·ı'u rnüd 
det l 942 ScoPsine ·adar uıatılmak· 

1 
tadır. 1 

Dünyanın bugiinkü karışık va· 
z y ti, Ankara 1 ıo fakültf'siınin io
tası için evvelce ç:zilmiş ol:\n prog: 

ra mda bazı tadiller İcra edilmesine 
ıvı: bu s~nc yapılacak bir kısım in· 
şaatın ge lec ı-k Sf'neye bırakılmasına 
ı;cuep olmuştur. 

Zira ~ t ok ulu tale esi 
Dörtyo'a gitti 

Şehrım z Ziraat mektt-bi talebe . j 
( nı N ı rer?ciye Üz erın le tetkı ka t )'ap 
cnak üzere Oörtyola gitınış lı:rd ı r, 

ıık sık geldiği. halkevimiz salonunda 
halka faıdalı konferanslar verilciiği 
ma'umdur, 

28. 29 ve 30 Mart günleri mer
kezdtn gönderilen elemanlar tara. 
fından halkevimiz salonunda arka 

arkaya üç gün Je üç konferans ve· 
rilect>ti memnuniyetle haber afın· 
mıştır, 

28 Martta verilecek konferansın 

m'vzuu " Parazitlerden geçen has 
t3l1klar11 dır. 29 Mart perşembe gü · 

nü üniversitt- doçentlerinden Ahmet 
Caferoğlu " Tariht, fürklük ve o 
nun çalışmalını., nı anlatacaktır. 

30 Mart cumarte:ıi günü de )'İ· 
ne hlllcevimiz salonunda kıymetli 

hukukçularımızdan Vasfi Raşid Se· 
viğ " Milliyetçilik, halkçılık, laiklik,, 
hakkın ia şayanı ehemmiyet bir kon· 

1 f r rans verı-cek ve bu sah:1dnki fa. 
J aliyet Laman zaman devem edecek 
tir. 
j Halkımız. için çok faydalı ola· 
ı c ~ ğın:ı şüphe etmediğiniz bu gece· 

lcri ı a' ip etmelerini tavsiye ederiz. 

Valimiz ilk okulları dün 
teftiş etti 

Valimiz Bay Faik Ôstün ilk mek 
teblı r :J('n Namık Kemal, lnkilip ve 
fsıi~lil mektebini teftiş ederek bu 
mektf'plerde gördükleri noksanlar 
hakkında dirtkt ;fler vermiılerdir. 

Fidanlıkta1J aşırılan 
demirler 

Abdullah Kolat isminde t S ya 
şında biri 35 adet pencere demiriy· 
le >•kalanmış ve yapılım tahkikattı 
demirlerin ıu itleri fidanlığından aşı· 
tıldı~ı anl•şılarak Abdullah adliyeye 
verilmiştişr. 

Resim sergisini tam 
~ 092 kişi gezdi 

Seni soğan 
gibi doğrardım 

--
Kasab Bekir Mabıllesiaden Şa. 

kir oğlu Hali J ve Eski hamım ma· 
hallesiodcn Haydar oğlu köşker 
Mehmed iıminde iki ldşinin patrona 

Emioenin evinde kavıa çıkardıkları 
nı ve Emineyi tokat ve tekme ile 
döğdüklerini evvelce yazmııtılc. Suç
lular pamuk pazın polis karakolu· 
na götürülerek ifadeleri ılmdığı sr 
rada köşker Mebmed polis memuru 
lsa Alıcıyı : . 

•-Sen galiba bana Haydarıiı 
oğlu Mehmed denildiğini bilmiyor 
sun? Yeni gelmiş olacaksın •• eğer 
üstümde ufak bir biçak olsaydı 11eni 
soğan dotrar ğibi doğrardım. dedi. 
ği de sabit görülerek evraklniyle 
birlikte adliye}e verilmişlerdi. 

ikinci Asliye ceza mahkemesin· 
de duruşmaları yapılan suçlulardan 
köşker Meh ned 1 ay 15 gün hap· 
se ve Halid de:ı ay 3 güne mab· 
kum edilmişlerdir. Mahkumlar tevkif 
edilmişlerdir. 

Enstitü askerlik dersi 

ismet lnönü Kız San'at Enstitü 
ıü askerlik dersi ötretmcoliğine Bin. 
başı Necdet Ergezen tayin edilmiş· 
tir. 

Öğretmenlerin ders 
saatleri 

Maarif Vekilliği orta tedrisat 
müesseselerindeki öğretmenlerin de 

rs saatlerini tetkike başlamı,hr. Ve 
rilen karara göre 18 saattten aşatr 
ders okutan öğretmenlere yeni sa, 
atler ilave edilerek mec1uri dera 
saatleri 18 satte çıkarılacaktır • 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü açık, 

hava hafıf rüzgarlı idi. HaJkevimizin açmış olduğu re· 
sim \ e foto_lraf serğisini 5,092 va· 
landaş ziyaret etmiştir. 

En çok sıcak gölgede 2 l dere· 
ceyi bulmuştu. 
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Almanların bitaraf 
gemilerine taarruzları 

1 Hollandaya kaçan iki 
1 sÜdetli askerin anlattı~ )an ' 

Dün de 
Danimarka 

1·500 tonluk bir 
gemisi batırıldı 

Londra : 16 (R0yte ı) - Bu haf· 
ta tonilaroları ] 6500 e bal ğ olan 
sekiz bıtrıı af gı> n,isı Alman tahtel· 
f:.a birltri tarafından batırılmıştır. 

Müttefıklt r geçt>ıı hafta hiç ge· 
mi ıayiatı VNmemı~I rdir. Bugün şi· 

1 
mal denı.inde Briıa nr-nınd~kı 1500 
ton uk lir D oimarJ< gemisi be.tırıl 
ınıştır. · 

Lon lra : 26 (Royter) - lııgi l iz 
t?rpi Jo mu lırıp l eı i Skcıj " ak a dev 
rıyt" gez'llekıeJir. 

Lon .iı a : 26 (Ro> ter) - 30'.)Q 
ton uk t İr Al nan gernısi Danimar
kanın şimal s:ıbilinde ~ arava otur· 
muştu ·. Bu gemi p:ırçalanrnak teh 
l ıke~i ka ı şı .n :la lır. 

Lük~emburg Üzc:-rinde 
•ecnebi tayyareler 

Londıa : '21} (Royter) - Bugün 
Ö~leye dokru 20 kadar ecnebi tay
yare Lüksemburg iherınden uçmuş
hır. Bu hava rı losu dafı bataryaların 
ateşi ile uza kl~ştırılnıışlır. 

Ruzvelt yeni bjr nutuk 
söyliyecek 

Vaşington : 26 (Radyo) - Söy
lendı~ ne g :ire, Ruıvelt Vels'ın Avru
pa seyahbtı hııkkınıla yeni bir nutıık 
sôyleme~e hazırlanıyor. Vels'ın bir 
suti planı getirmekte oldu~u hakkın
daki şayialar tekzıb edilmektedir. 

1 ngiltereye gelen Nazi 
kadın ajanlar 

lngilterede otomatik 
fener gemileri İnşaatı 

Lo'ldra : 26 (Royter) - lngil 
terede otomatık trrtibötlı fl!ncr ge· 
mılt>ri iıışasıııa başlanmıştır, 

Bu gcmilcıin içinJf! mürettebat 
olm :ı yac ktır. 

Kanadada intihaolt 

Londra : (Royt~ı) - Kanadada 
bugün umumi intih ha başlanmıştır. 
lntiha'°lat mücadelesi Kanadanın harb 
gayretleri yo'unda bir lt ·şmektedir. 

lsveç Başvekilinin dün 
söylediği nutuk 

Lond ra : 26 (Ro} ter) - lsveç 
Başvr kili ra iyoda söylediği bir nu· 
tukta , Jsvcç · Norveç • Fınlandiya 
arasında bir ted<ıfui paktın vücut 
hulın. sı mes'el,.sinin incedt'n İnceye 
tetkik edilmesi lüzumunu ileri sür· 
müştüı. 

Romaoyadan petrol 
talebleti her gün artıyor 

Londra ; 26 (Royter} - 0 oman 
ya iki ay zarfında lngiltereye 412,412 
ton lstihsalattan 139,700 • :on, Al 
manyaya da 86,900 ton petıol ver 
miştir. 

Londıa : 26 (Royteı) - Sovyet 
mıntıkalarınJan bir çok Nazi kadın 
ajanın lngiltcreye geldiği anlaşılmış· 
tır • 

Tunadaki buzların çözülmesi do. 
layısiyle bundan böyle Almanyaya 

· petrol nakli kolaylaşacaktir. 
Romanyadan gerek bitaraflar ve 

gerekse müttrfıklcr ve Türkiycnin 
petröl talepleri artmaktadır. Bu vaziyet üzerine lngiliz hüku 

meti, lngiltereye gwlen bütün ç,k. 
leri sıkı bir sorguya çekmeyi mu va. 
fık görmüştür, 

Dalda yenin 

Ôııiimüzdeki hafta bir Yugoslav 
heyeti Bükre~c gclec~ktir. Söylen· 
diğine gö e Yugos avya Romanya 
i'c ticaretini arttırmak ,istemektedir. 

el yazısı 
ıı;,.;ncan le\fikcl7edcled menfaatine Bul Pariziyen tiyatrosunda Sayanı 

Rubijauski tarafından konferans ve mi:teakiben bir müsamere verHdi. Tüık 
g•<etccisı olaıak bu konlernnsta yaın,. ben vaıdım. K•>nleransa gelenler arasında •ski Fransız başvekillerinden Pof Bonkur, Paris isllim enstiıüsü 
müdürü Musa, Paris başkonsoıo,uınu<, sefaret müşteşanmız ve bir ÇO< la· nınınış Fransıı şahsiyetleı i vardı. 

Bayan Rubejnnski Türkiyeden, A!aıük ve lnönünün hizmetlerinden bah
&elli. Nedimden ve Kemalettin Kômiden şiirler okudu. Konferans çok alkı .. 1

•.rıdı, B•nlaıdan sonra Leyi& Şark dansları gosıeriloi. Selim Ha!ô\i Arap;a Ştırler soyledj· 

k Başvekil Daledyenin bir clı •zisi leliiketzcdelcr mcnfaatına müzayedese çı arıtdı, 1400o f ı aııka satıldı. 

Londra : 26 (Roytcr) - Südetli 
iki Alman askeri Hollanda toprak· 
larına kaçmıştır. Bunların anlatt ı kla· 
rına göre Almanya harbi asla kaza· 

i ndmıyııcak bir halde ~u'unmi\ktddır. 

lngiLere Am( rikadan 
pc.muk mübaya:ısını azalttı 

Londra: 26 (Royler) - lrıgil iz 
hiıkumeti Amer ikadan yapmak la ol· 
duğu pamuk rrü l ayaasını aza l: nıa. 
ğa karar vermiştir. 

İki /\iman direk törü 
Sofyada bulunuyor 
Sofy;ı: 26 (Radyo) - Alman· 

yanın Tuna üzedndeki st yı üsdain 
direktöı ü ile demir > o' hı rı dirtk törü 
Sofyada bu 'unmaktadır. 

Direktö ler Bulg,u De mİr)ollarr 
r a2ırı ve nehirler üz~rındı ki eyrü .. 
srf, r dirt" klöıü İ l t' gö• üşmc kttd ı r. 
Bl' lgar harbiye n~z ırının 
meclise verdiği layiha 

Sofya: 26 (Radyo) - Bu'gar 
harbiye nazırı si"il hslkın seferber· 
!iği için mecli~e bir layiha v,.rmi~· 
Bu layıhada halkın ve ordunun ia· 
şc meselesiniıı tek elden idaresi, as. 
kert' alınanların ailelerine yardım, 
bu gibilerin arazilerinın hükümrt ta· 
rafından işletilmt'sİ, 5000 lev Jdan 
fazla kazanç kaçakçılıRı yapanların 
idam cezasiyle cn,, Jarıdınlmdlı mc
selderi zikredilmektedir. 

Vilayet hıfzıssıhha 
meclisi top1andı 

. . . Bölğenin sıhhi vazıyetının 
normal olduğu görüldü 

Vilayet umumi Hıtzıssıhha mcc-
1 k vili-lisi aylık top antısını yapara 

yrtinıizin sıhhi durumu gözden ge· 
çirilmiş ve halk sıhhatmın normal 
geçtiği öğrenilmiştir. 

Gı-çen bir ay zarfında Adanada 
memleket hastanesinde 242 hasta 
yatarak ve 2073 hasta ayakta Ko
zan hastanesinde 36 hasta yatarak 
53 hasta ayakta Osmaniye hasta· 
nesinde 5 hasta yatarak 229 hasta 
ayakta muayene ve tedavi edilmi~· 
lerdir. 

Adana menılc ket hastane sinde 
aynca 761 muhtelif laboratuvar 
tahlilatı yapıldığı gibi 365 Rontkeo 
muayenesi yapılmıştır. 

Doğum ve çtJcuk bakımevin~~ 
de 137 kadın ve 360 kadın polıh· 
nikte, çocuk kısmında 21 çocuk ya· 
tarak 805 çocuk ayakta muayene 
ve tedavi edilmişlerdir. 

Zührevi hastanesinde ise 761 n.u
ayene yal'ıld•ğı gibi 17 hasta yata· 
rak ve 34 hasta da ayakta n uaye. 
ne \'e tedavi görmüşleıdir, 



B. VELSİN 
RAPORU 

Ruzvelt bu kabil 
raporların nasıl 

yazılmasını İ&ter ? 

Amerikaya dönmüş olan Ame 
rıkan hariciye vekalt"ti müsteşarı 

Mısın Vels, rei.)icumhur Ruzvelte 
..,ereceği raporu l'.lasıl tanzim edecek? . 
Tabıi ki, Amarikan murahhasının 

dü~iindüğü şekilde. Fakat rapoıun 
da Am1-rikan reisicu rıhuruna veril,.n 
her rapor gibi " Ruzvelt raporu,, 1 

sisteminde olınası lazımdır. 

Bu sistem raporda aşağıda ya· 
zılı hıı~uslara itina etmek şarttır : 

Mister Ruzvelt raporun mukad· 

dimesin1e bah~o'unıın şahsiyetle ne 
gihi sıfat ve münasebetlerle göıü-

• şüldügünün tasrih olunması ' I ister. 

!fondan sonra raporda şunlara 

dikkat olunacaktır : 

1 ) Munakaşası en uzun süren 
mevzu nedir ? Mümkünse lıu IJlÜ· 

rıakaşanın ne kadu zı;ıman sürmüş 

olduğunuıt dakika ıle tesbıti. 

RAŞiD RIZA 
VE S.. E. K 

Re,ad Nuri Taf Parçası için şöyle diyor: 

Yazdığımdan daha 
oynıyan Raşid 

• • 
ıyı 

Rıza .. 

=ıF iyntro kutle c;nn'ntıdır: ka· U İnat tnki tl'lcpatiyi dile geti 
ren tek sestir, Buyuk kut· 

lelerin ruhunu hareketlendirir, kutlc 
ruhunu Aydııılatır. mnşt>d ılımnğ Uze· 
rinde fiili ibretler. silinnıe tesirler 
husule gttirir. 

l lcrke~ Ofenbııhın mu iki~ini an· 
lı,Yamauıgı gibi Tiyatroyu da anlıya· 
maz. 

Yurduınuzdnki ti, ntro hnrckctin
dcn bnh~edcrkcn Rn;d Rıza ve Er
tuğı·ul Sadi Tek h"tırımlZ:ı. ilk gelen· 
lcrdcııdiı. Birkaç tc ırısil ,·ermek Uze 
re şehrimize gdıniş \ıulunnn bu değer· 
li snn'at-karl.ırımızdnn lnrnz bahsede· 
ccğim. 

Turk Tıyatrn-;LnU islfıh ve bu 
!'Oohndaki clemanlnrıını:ıın değerlerini 
ölçmek için Frnnsndan cclbedilen An· 
tuvan, Raşid Rızn için: cBu snn'nt· 
kar Fransadn. l ıgiltcrcde. Almanya· 
da ve,ya Ann·rikııdn do!fınuş olsoy<lı 
:yine buyuk sfln'ııtkar olurdu» dı:mi\' 
Riziıı1 Re;n i Nuri Gtıntl'kin de Taş 
Parçasını : ,vazdı~ımdan daha iyi oy· 
n~ynn Raşid Hıznyn~ deye ithüf etmiş· 

YAZAN: YUSUF AYHAN 

şahsiyetini tı:tk ik eden Is mail 1 lakkı 
l:foltacıo~lu Sadi'de buyuk Lir hassa 
b J!uy.lr: p :k kolaylıkla şahsiyet de· 
ğıştırmesı . . 

Ertuğrul Sadi T ek'in artistik ka
litt·sini izah eden 1. H. Baltacıoğlu 
cErtugı·ul ~adi. Tek için: cbir aktör 
dt>gil ıırtistir diycrum. Çunku hcrhao· 
gı be~eri bir hali kendi şAhsi kudre· 
tiyle , canlı bir surette anlatmaya 
muktedir: gördugu gibi, işittiği gibi 
ezberlediği gibi degil, duyduğu. an· 
ladığı ,.c: yaşadığı gibi.:orijinal bir 
surette ... > demektedir. İ.11. Balta· 
cıo,glunun bir artistte arndığı vasıflar 
E.S Tek'te meYcuttur. Sadi, zengin 
.) aratıcı bir hayal gucunc sahiptir. 
Şuuru daimi\ uyanıktır. E.n derin ve 
ruhi hııletlerini tıydınlatncak kadtır 
uyanık. şiddetli bir şuur ... E. S. Tek 
tekaınul yolunda ruh kuvvetleriyle 
ınUcebhezdir. 

Ayni zamanda mukemmcl bir re· 
jisör olan Sadi inııaf,ız bir mimikçi· 
dir de. Sadinin mimikçi.ligi işleme 
mi:nikçil\k değil. karakter nıimikçili · 
gidir. Mimiklerinde çok kıyao;ıya tez· 
Jİfkardır. O, mimiklerinin pençesine 

2 ) Müoakaşanı 1 sureti c •reya · 

rıı .. Sık sık ku llanılmış olan cüm
lderden müteş,.kkil bariz bir misal 
ile l ıerabı r. 

3 ) Bu csas1ı mevzu üzerinde 
olan ı etıce .. 

Bir Ronı:ıncı topnl , bir heykdtı· 1 

tir. 

1 

raş kanbıır. bir re sam harikulade 
çirkin olabilir . Lakin bir aktör ve· 

duşen her canlı mevzuu mutlaka 1.1ar· 

çalar. 
Sadi için amansız bir knrikaturist 

4 ) ikinci dNec •de mühim olan 
rnüesse!er in münak-ışa ını>vıuu ile 
bir1ıktc: izahı v~ varılan netıc~. 

5 ) Mevzu h-:1r ci Jolan mese· 

leler ve bunlar arasında lıeklenmi

yen yahut hoş bir kart>kteıe malik 
olanları .. 

6 ) Bu son mıjn .. bışa mcvzula-
rı üıerindc varılan net celerin sadece 
ka•akte istik kelimelerle ıfadesi. 

7 ) R~srni kabuller le ve müza
kereler sonunda kul!auıln,ış o1an 
nezaket formiilteri.. (Mektuplard~ 
oiduğu gibi) 

8 ) Konfor, itiyatlar, haıici le· 

zahürat ve mi afıre gösteri len hu· 
su.ı;İ vaziyetler vesaire. 

9 ) Eğer görülmüş ise diğer 

şabsiydfer muvact"he~indtki VdZİ· 

ya nktrı~t çirkin ve biçim.-.iz olmtı· 
mnk mt cburi \·etindedir. 

Muntnzn.m vUcutlu ve hatları ku· 
sur .. uz çehresiyle Raşid Rıza sahne· 
mizde her J:ınrdn rol nlmış ve her 
yeni rolıındc şöhret ynpmışbr. 

Raşid Rız:ı.yı "Atör Kin ,, rolun
dt!' görırıt'k ne buyuk bir ıevktir. O 
me~hur ln~iliz ııkıörUnUn hraflar ve 
scfoletl.:r içindeki mU\047.Cııe!<ôİZ ve 
k:ırnr · ız hayatını. romanesk ruhunu 
ve nihnyet dl·lıliğc kadar giden aşkıaı 
keıı ~i hayatıı ın bir çok elemiyle de 
mezccılcrek ne gUzel ve ve unutulmaz 
bir t:ırzda hnyl.ırır. Üstadın "Otello" 
rolu ıde znferden dönUşUnde: •'Eğer 
her f claht bö.) le sukuoetle nihayet 
bul:ıcaksa rUzgarlar öluleri diriltince
;ye kadar cs'!in .. " diye ahenktar se· 
~i.vle kukreyi~i ve Yago'nun sözlerine 
itimad gö~tcrerek zevcesi Dezdcmona' 
nın mendilini Kasys'ya bir yadigar 

veda ey kanaat! Elveda ey mUcelı· 

denildiğini bilmem duydunuz mu? 
Fakat Sadi karikatUrlcrini dört buut 
içinde butun bir şahsiyet halinde çi· 
zer, 

Rusyadan Ncmiroviç Oançenko, 
Stanislavski, .1\.\eyer 1 lolt: Almanya· 
dan Maks Reinhard, lngiltcreden 
Kordon Kriş; Fransadan Antuvl\n ve 
Po'nun isimleri dunya tiyatro alemin· 
de inkilaplar. ihtilaller- ~·arattıkları 
iddiasiyle beş kıt' ayı i~tilf\ etti. Turk 
vatanı hudutlarının her köşesi. de iyi 
bilir,ki Raşit Rıza ve Ertuğtul Sadi 
Tek de Turkiyede Tiyatro ihtilalinin 
bayra~nı açmış kahramanlardır. 

Raşid Rıza ve Ertuğrul Sadi Tek 
heyetinden V edad Karao~çu, Tal at 
Artemel ğibi şans ve Muhsinin yardı· 
miyl.: sahnede tutunmamış , ber girdi
ği preosipal rolde ibdakarlı~ıoı teba· 
ruı ettirerek alkışlan•ış ve "artist" 
vasfını tam bir liyakatla kazanmıştır. 

Sahnemizde parmakla göıterilen 
znten kaç kişi var ki.. i ... te bunlar· 
dan biri de Şukru Serener' dir. 

1 

almak Ult"re verdiğine inanarak: cEl· 

yet· hez ordulrırım! Elneda ey velvelesaz O• 

10 ) Mümkün ise şahsi kanaat. j ıan boru. ':e ~r~mp~t sesleri! Artık O· 
Bu plaA 'ld ''- . tellonun ışı bıttu dıyerek öyle bir ağ· 

Ben tiyatı-o ile iştigal ederken 
Hamlet'te Laet'i oynuyordum. RolUmU 
Suad C'fek drije etmişti. Hıımlette 
Laert roluntı talim ettiren bir rudrist 
duşt\nUnUz ki 1,te o Turk eabnesin · 
den Suad Tel'dir. 

n verı ııden sonra Mıı· ı . , 
te V 1 

. layışı v3r kı Antuvan ı:ı sö:ı::leri.ndeki 
r c s rapor'Jnu 1 t d' • · ı ı. . . • e ıgı uzun uda ciddiyet ve iubeti isbata kafi gelir. 

yıtzabilccck mı, A!la .. Mister Sum· Ertuğrul Sadi Tek'in orke~tral 

ner . V ~Is istediğini yazm ık hakkına 
maltk ıse de raporunuıl azami on Ş~NDAN BUNDAN 

altı sayfayı tecavüz etıneıneıi lazım· 
dır. 

Çünkü reisicumbur Ruzve't' 
f 

. ın 
tarı esı ml lürnıfw : 

' 1 - Üç•irıcii derecede eh·mmi
yeti haiz iş için sekiz sa\'f c1 

2 - f ;cınci derece Je -chemmiye· 
ti haıı bir iş için 12 sa) fa 

3 - Birıncı d ·rec~de ehemmi· 
yı-ti h'iiz bir İş için 16 sa}f 1• 

Bun ian ba,kd Reisicumhur ra
porlarında mü ııkün olduğu ka Jar 
ço< rakam verilmr:ıiııi de istemclc· 

tc=dır. 

Kilisede boks maçı 

Amerikalı bir Protestan rahip bulundutu küçük şehirde paur akş:ımı 
ciuaları için kiliseye gayet az insan gelJiğini görmekten müteessir olmuş ve 
günün birinde pazar akşamı dualarından sonra kilisnde boks maçları ya· 

pılacağını ilan etmiştir. 
Tanılmış iyi bok~örleri ang ıje eden ve kilise o . tası uda ring yapan 

rahip ertesi pazar kiliseye müthiş bir kalabalığ'ın geldiğini ğörerek memnu ı 
olmuş; evveıa duasını ettlrip vaaıını verdıkten sonra dindarlara bir de gü· 

zel boks maçı seyretıirmiştir, 
Bu maçlar büyük rl\ğbet görmc:ğe başlamış ve çı>k zaman pazar akşam· 

lan in~anları kapılardan çevirmek icabetmiştir. 
Fakat bu suretle de rahip kısa bir zam1n içinde arzusun1 n \İl olmuş 

kilisenin muhtaç alduğu tamirleri yaptırabilmiş ve kilisenin daha birçok ıhti
')açtarını da tatmin etmiştir. 

edil 
Tavsiye 



ransa daki 
\)· uyuk dava 

koınü . 
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T:irk özü 

\ HATAY'DA ZiRAAT i 
\ VE MEYV ACILIK 1 

• . . ~ BUGÜNKÜf?ROGRf.lt-k::~ ·-:· • . ' . 
Amık gö\ünün kurutulması zirai birliklerin 

teesüsü de meyvacıhğı ve sebzeciliği ihya edecek 

lskcrıdcrun (Hususi) - Başka 
memleketlerde olduğu üzere Hatay· 
da da iki nevi toprak teşekkülü var· 
dır. Birincisi; sahi\ mıntıkası da9;la
riyle şarktaki yaylalarda tesadüf e· 
dilen, parça'anmış ve inhilal neticesi 

450 ton zeytin, 14 ton tütün, 11 ton 
pamuk, 35 ton şeker kamışı ve iki 

TÜRKİYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

ton küncü elde edilmektedir. \ 

Çarşanba 27 - 3 - 1940 
12.30 Program,ve Memleket SaatAyan 

Ziraat ekseriyetle i~tidai bir 
tarzda yapılmakta ise de son za. 
mantarda bilhassa Amuk ovasında 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha-
berleri 

12 50 Müzik muhtelif Şarkılar (Pl.) 
14 00 Muzik küçük orkestra ( şef 
necip aşkın ) meydana gelmiş topraklar, ikincisi makine ziraatı da inkişafa başla· 

de; Karasu vadisi, am\ık ovası ve 
Asi neh inin aşağı mecrasında rast. 
lanan akar suların sürükleyip yığdı · 

rnıştır. 

Hükumetimiz.in Amuk gölünü 
kurutmak yolundaki 'karan ziraat 
muhitinde en derin bir memnuniyet 
ve şükranla karşı\anmışhr. Bu muaz· 
zam işin başarıldı~• gün ziraat re
koltelerinde buyük tezayütler kay
dedildiğinde ve Hatayın bir hubu
bat ihraç mıntıka~• haiine geleceği· 
ne şüphe yoktur. 

: ikinci macar rapsidisi 

: Tezat (potpuri 
18.00 Program ve Mrmleket Saat 

Ayan 
ğr labki topraklardır. Bu kasım kum· 
lu ve killi topraklardan müteşekkil 
olduğu için kalın bir tabaka arzet
mekte ve zi aate fevkalade elverişli 
bulunmaktadır. 

Hatay'da geniş mikyasta orman 
lara tesadüf edilmez. Yağış vaziye· 
ti umumiyetle orman trşekküll.ne 
müsait olan kısmen cebeli akra, a 
manos ve temadisi gibi sahi\ dağ· 
lan müstesna diğer sahalarda ur 
manın tahribinden husule gelmiş 

Qlarki ve gariklerden müteşekkildir. 
Önceleri bu yerleri İşgal ey\iyen or· 
man\ar insanlar taraFınd n, yakılmak 
tarla açılmak ve kereste yapılmak 
suretile tah ı ip edilmiş ve bu tahrip 
işude yangınlar da büyük rol oyna 
mıştır. 

Hatay'da hububat ziraatı 50,00:l 
hc.lttarlık bir arazi işgal etmekte ve 
bir yılda vasati olar ak 2400 ton 
buğday, 720 ton arpa, 90D ton mı 
sır, 630 ton yulaf, 185 ton pirinç ve 
lSQ ton dan istihsal olunmaktadrr. 

Hatayın mühim servet menba· 
lanndan birisi de meyveciliktir. Her 
yıl vasati bir hesapla 570,000 kilo 
üzüm. 160,000 kilo incir, 120,000 
kilo badem, 24,000 kilo ceviz, 200,· 
000 ki o portakal, mandalina ve li
mon, 125,000 kilo • aysi, şeftali el· 
ma, armut ve erik ve yarım 

ton fısbk ahnır. 

Asi nehrinin her iki tarafını 
:z.engin meyve hahçeleri kaplamıştır. 
Bun\ar ve bunlara dökülen çaylar 
bahçelerinin su ihtiyaçlarını bol bol 
temin eder. Dağ "öylcrinin munta. 
zam bir yol şebekesine ruerbut bu· 
lunmamaları, meyvelerinin kolaylık

la pazarlara nakline mani o\makta · 
dır. 

18.05 Müzik ; fası\ Heyeti 
18.40 Muzik halk şarkıları 

Malatyalı Necati ve sadi yaver 

ataman 

18 55 Serbest Saat 
19.10 Memleket saat ayan, Ajans ve 

meteoroloii haberleri 
19.30 Konuşma (Dış PolitikaHadi-

seleı i) 
19.45 Müzik : Halk Türküleri ve 

Şarkıları 
Çalanlar : Cevdet Çağla, Kc

( Gerisi altıncı sahiftde ) 

teessüs eden meyveciler birli~, hiç 
şüphe yokki, Hatay meyveciliğinc 
layık o\duğu mevkii en kı~a bir z~: 
manda temin ve Antakya da tesısı 
kararlaştırılan şarap fabrikası da 
bağcılığı ihya edecektir. 

7o0.) hektar arazi işgal eyliy~n 
ı b \diye ziraahndan 500 ton mabsü\ 
\ alınaıaltta ve 750 hektarlık bir sa· 

bada yapılan sanayi zirafltından da 

Devletin yol siyaseti ve Hata· 
yın çok d~erli Valisi Bay Şükrü 
Stikmensücrin himmeti eseri olarak 

Turfanda sebzecilik, gene kıy
metli idareci Sö\cmcnsüerin teşeb
büsleriyle kurutan sebzeciler birli· 

ğinden azami i:ıtifade görecek ve 
Hatay bu bakımdan da hakiki bir 
ehemmiyet taşıyacaktır. 

E. Toksoy 

Oglumu yanıma aldım 
z .. ı ••• t dagıo.a ıeld'lm 
Bu ıun ~\eceıtim bildi 
Ôluruz Emrah öluruz 

Emrah metanetle cevap verdi: 

Ba\ıam sonu Hayır olur 
Çok. k.almas bir Salt.ip ıelir 
Belki biı.i dardan alır 
Ôlum yok baba ölUm yok. 

.
1 

Biraı daha yürürler, çiçekli\c: ye• 
'' ç~yutı bır dölcte girerler. lbti . 
1c:~~şı\c yerden bir çiçek kopanr, 

r ve saz.ı eline alrr: 
y 

Uce da lar l..oyağında. 
So~uk sular ny ag1nda 
Sclvıbanın ~ann~ında 
Buna 1 le Sunbul derler. 

• • • 

S8yle 0Al11m Emraa söyle 
Ben dertliyim Gamım e&lc 
Sclviye yadigar eyle 
Bana lile Sunbttl derler. 

Emrah cevap verir. 

Soluk su ba.ştnda biteı
Konsa gök.1cri Tutar 
Selvihaoım bana yeter 
Nide7im lllc ıuıabullu 

O sırada karşılarına ka· 
rı koca iki ihtiyar çıkar. Imrab 
bur.tarın yanma sokulur. 

- Emmim bacım buradan Ab. 
bas şahın memleketı uzak mı yakın 
mı? ihtiyar: Bizim dağlarda yayla
larda koyunlarm kuyruğu büyük o
lur, der. E.mrab bu aksi cevaba 
şaşar. 

- Bu suda yı\canan yağlar ga

yet tath olur. 
Emrah babasına seslenir, baba• 

s1 gelirken intiyarrn karasa söze bat"' 

lar: 
- Bizim koca satırdır. Biz Alr 

bas şab memleketini b1\m,.y1ı, ama 
yaylada kızlar bir rül topluyorlar. 
bu gülün adına ıelviha~ gülü diyor
lar, AceP. Abbas ıahın mtm\eketi 
orası mı ela? 

Y olcu\ar giderlerken, yorgmt 
baba otu\ çıJlrlara uzanıp uyudu
lat. Uykudalar iken Boz atla Hmr 
ulaıtı. ikisinin elinden tutup uzak· 
lara attı. Uyandıkları nman keo
di\erini bir konalln bahçesinde bul
dular. Oğlan: 

- Baba kazın yerini bulduk. A
ma kahveye mi gidek bana mı? Ba-

bası dot ıu <,aha gideriz, ya kafama· 
zı a\ ya \cm ver de•iz. Emrah ba 
tek\ifi hoş gördü. ikisi birden dot· 
ru Abbas şahın kanatma vardılar. 
Konağın içi boştu. Koca ihtiyar bir 

- Sana koyun sormuyorum, yol 
soruyorum. 

yere çömeldi. Emrah köşke çıktı . 

Duvarda asıh bir saz gördü. Kendi
- SONU VAR-
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RADYO 
( Beşinci sahifeden ar~an ) 

Türksözü 
c -

Sınıfta kalan 
talebeler 

ft i 
Butun Adananın J leyecllnla, Snbır ızlıkl~ efil' 

Dunya Sinemacıhgının bugl.ne kndar bır ·tı 

mal N. Seybuo, izzettin Ôktf'. 
Fahri Kopuz. Maar f vekaleti yeni 

bir kolaylık gösteriyor 

En Muazzam ve En Müthiş Har• 
1 ıy•"' Günlerin, Senelerin ve Asırlaıın unutturııOI . d ı• 

A b 1 
ve Haşmet 

ol•11 

1 - Okuyan : Mefharet Sağ 
nak 

20.15 T E M S I L : 

(1) Bir Telakki Mes'elesi 

(Yazan : R. U. Joyce) 
(2) Taksit 

Kılıncile Bir Oıduya bedel ,. 

( Çalınan Taç ' ın ) unutulıtl 

(Yazan : A. B. Williams) 

Piyesleri Nakleden : L. Nezih I 
Manyas 

Maarif vekaleti .sınıfta üstüste iki 
sene kalan talebeler hakkında yeni 
bir karar vermiştir. Bu şekildeki ta 
lehelerin ellerine bir vesika verile· 
cek. Ve gelecek ders yılı sonunda 
ayni sısıfın bütün derslHinden birer 
defa daha imtihan olacaklardır. Ta· 
lcbeler resmi mekteplere alınnııya

cakları bu bir sene içinde hususi ı 
mekteplere gidecekleri gibi kendi 
kendilerine de çalışabileceklerdir. 

1 Vatan Kurt~ 
~ I ARSLA•~ 21.00 Serbest Saat. 

21.10 Konuşma 

21.30 Müzik : Riyaseticümhur Ban 
dosu (Şef : Ihsan Künçer) 

22.15Memlekct Saat ayarı AJANS 
Haberleri; Ziraat, Esham Tah 

vilat Kambiyo-Nukut Borsas 

22 .35 Muzik: Cazbant (Pi. 

23.25/ Yarın ki Program ve Kapanış. 

23.30 

Pamuk ve koza 

CiNSi 

oza 
Ma. parlağı 

-Ma. temizi 
50 
00 ----KÔza parlağı ________ _ 

Kapı malı -
Klevlan<ı -5S,75 00 
Klevlant çi. _4 ____ ----

-Yapağı 
Beyaz 

1 Sil;!h 
çf Clr 

Yerli yemlik 3,'25 \--/ tohumluk 

HUBUBAT 
Buğday Kıb. , 

1 ,. yerli 00 
00 Arpa 

Fasulya -Yulaf 00 
-Delice o 
Kuş_yemi 

susam 00 

Liverpol Telgrafları 
26 I 3 I 1940 

Pene SanUııt 

Ham 

'~ 
00 

Vadeli 1. 00 
Vadeli IIl o 00 
Hind hazır o 100 
Nevyork. 00 00 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

ı;;;;c 

l= Rayişmark 

Frank (Fransız ) 2 97 
Sterlin ( İngiliz ) -s 21 
Dolar ( Amerika ) -130 19 
Frank ( isviçre) -00 00 

Ecnebi ve ekalliyet mekteplerinin 
ihzari veya asli sınıflarında kalan 
ve ikinci sene de Türkçe, dil, tarih 
coğrafya' yurd bilgisi sosyşloii ve as 
kerliğe hazırlık derslerinde nıuvaffak 
olamıyarak sınıfta kalan talebelerin 
bir yıl daha mektebe devamlarına 

müsaade edilecektir. 

Kozanda 

Çocuk esirgeme 
kurumunun çalışmaları 

Kozan: (Hususi muhabirimizden) 
Kozan çocuk esirgeme kurumunun 
bu yılki mesaisi diğer yıllara nazaran 
daha büyük ve takdire değer şe· 

kildedir. 
Dar ve parasız büdcesiyle yap

tığı işleri aıağıda sıralıyorum. 

ilk mektep fakir çocuklardan 
65 ine elbise ve ayakkabı, 30 çocu· 

TÜRKÇE 
s ô ı ı.. o 

Kahramanlığın Şanlı 

Dünyanın 

·n O 
menkibelerin, Zaferle~~ Sil 
alkışladığı Harkula 

PEK YAKINDA 

ALSARAY 
SINEMALARINDA BiRDEN oöf 

ıoe' 
DiKKAT: Bu Harika ar Film için her iki sineınadB 

Tt>lefon Alsaray 21:1 

ALSARAY 
SiNEMASINDA 

Bu Akşam 

Emsalsiz Artist 
FEKNANDEL 

Tarafından pek güzel bir 
Şekilde Yaratılan 

5 KURUŞLA 
DEVRİALEM 

Fransızca sözlu film başlıyor 
Ayrıca : DUnY• Haberleri 
BugUn 2.30 da Alsarayda 
[MEMIŞJ ve Feda kir Köpek 

ğun bir yıllık def ter ve kalemi temin 
edilmiş ve 20 liralık da kitap tevzi ı 
edilmiştir. Kurumun tahtı himayesin =----de kurulan ayrıca bir komite mari· 
fetiyle 30 yavruya haftanın Dört 
gününde öğle yemeli verilmekte· 
dir. 

Bu Hayırlı kurumun başardığı 

değerli hizmetleri kazandıran kay
makamımızla kuıum başkam bekir 
onada şükran hisslr.rimizi ifade et· 
mete borçluyuz. 

lskenderunda nüfus 
sayımı hazırlandı 

İskenderun: 26 [ Hususi) Da
hiliye Vekaleti Teşrinevvelde yapı· 
lacak olan umumi nüfus sayımı ha
zırlıklarına devam etmektedir: 

Büyük nüfus sayımı için lıken · 
derun ve Bakarköyde birer deneme 
yapılmasına karar verildiğini evvel· 
ce yazmıştım. lskendrrunda yapıla· 
cak olan dentme tarihi önümüzdeki 
1-4 Nisan pazar :günü olarak tesbit 
eciilmiş ve icabeden hazırlıklara baş 
lanmıştır. 

Deneme yapacak memurların 

listesi hazırlanmaktadır. 

ilan 1 

Adana askerlik şübe
sinden 

1- 939 yılında gerek lise ve ge· 
rek lise muadili okullarla dahı y{ik· 
sek okallardan mezun olupta ehli · 
yetnamcsiz olanların, 

2 - 939 yılından evvel lise ve 
gerek muadili okullarla daha yüksek 

okullardan m'zun olup her ne se -
beble olursa olsun yedek subay 
okuluna gitm,miş veya gtç gitmiş 
olmasında dola)ı iade edilmiş olan · 
lar, 

3 - Askerliklerini tam hizmet· 
li olarak yaptık tan sonra tahsillerini 
lise veya daha yukarı dereceye çıkan 

1 



Tüıksözü 
~bile 7 

Bu Akşam 
Ankara Şehir Tiyatrosu 

RAŞi'İ'RIZA ERTUGRULSADI 
8,45 de BiRiNCİ TEMSİL 

4ÇLARINDAN 
''4 ,, Büyük Vodvil 

Yazan : Mahmud 
perde 

Yesari 
Localar ve Nuınarolu Koltuklar sablınaktadır 

gündüz matinada iki film birden 

HORN - KAÇAKÇILAR 

i 1 an 

ll1tıl\1~a!.a .. Y.?lları 
iti~:,40 l•ribirıd p durlugunden: 

'ilde c ost 
ta,Y•rcı .. ~llrıtaı,"" '1ve Bıg"j nakliyatına 15/Nısan/1940 "tııtı• ··• Yo c p 
( p 

1
l '••tıd u osta ve bagaj ıcferlerire başlı. 

•darı J.f aı,tda ' >'•ıılı hatlarda hareket edecektir. 
lo.ı 0':•.~•ı 11 

Mada Hergün ) s •ıı:ılc, 

Oo lstanbula Muvasalat 
Saat Daki\ca 
17 00 

Ankaraya Muvasalat 
Saat Dakika 
10 10 

Adına ya Muvasalat 
Saat Dakika 
17 00 

Arıkırıya Muvaıal1t Saat Dakika - 10 15 

lzmire Muvasalat 
Sut Dakika 

10 15 
Ankara ya Muvaıalat Saat ualcika 

13 
ıs 

lznıire Muvasalat Saat Dakika 
10 os 

Muvasalat 

250 

Çocutu refaha kavuşturmalı: istiyorsanız Çocuk Esirgeme Ku~um.•~ı 
Yılda Bir Lira verip O ye olunuz 1 Çocuk Milletin en kıymetli hazmeııdır. 

Çocuk Esirgerne Kurumu Genel Merkezi 

İlan 
Adana askerlik 

şubesinden : 

Askeri liselere talebe alınıyor : 
1 - Kuleli, M lllepe, Buru as 

lceri liselerin her üç ıınıfınıda önü
müzdeki haziran içinde baılanacalc 
olan 94()-94 l ders yılı iç:n ta· 
lehe alına<"aktır. 

2 - isteklilerin timdi okumak· 
ta oldukları mekteplerdeki tahsille· 
ri~c devıat etmekle beraber (10) 
Dtlandın itibaren bulundukları yer. 
lerdeki aılcerlılc ıubelerinden diter 
kaydı kabul tartları ile müracaat 
Yollarını ÖQ'renmeleri ve buna göre 
de kaydı kabül fartlannı en geç 
30-Mayis-940 a kadar tamamla· 
mış olmalara lazımdır. 

J - lsteklileriıı ıınıf geçme va
kitleri hazirandı bulundukları okul. 
lardan askeri liselerce celp edilecek 
ve bütünlemeye kalmadan sınıf ge· 
Çenler seçme sınavma çağırılacak· 
dır, 

Askeri lise il.Ve lll. Sınıflara 
girmiye muvaffak olanların 940 y

1
• 

lı kampları ileride askeri okullarda 
• yapılacakdır. 1 

_ Zayi Terhis teskiresi 

yedimde mevcut terhis veıika. 
DJJ dü~kimmda çıkan ufak bir yan-

gın neticesi meydanda bırakmış 01: 
duğum eskeri terhis vesikamı zayı 
olmuşdur. 

Y cniıini alacağımdan eskisinin 
hükmü kalmadığı ilin olunur: 

Adres 
Yat çımi civarında kebapca 

Ali otlu Süleyman Zeınan : 317 
11647 

ilan 
( Siird Belediye~inden ) 

Siird ıchrine isale edilecek Bo· 
tan suyunun sondaj kuyutarana ait 
keıif ve eksiltme evrakile buna ait 

ilamları g ö r m e k i s t i y e n ta
liplerin Ankara, l s t a n b u l 
ve Seyhan belediye Reisliklerine 
müracaatları ve ihale l 2·4·940 Cu 
ma günü saat 14 te Siirt belediye. 
sinde icra ~dilece~i ilan olunur. 

116~7 23-27-2-8 



Sahife ·s 
Türksözü 
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H ER_ AYIN YEDISİND~ 1 
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1 
- 1 
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ı: 
t 
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............,-.Mf LLI 
PiYANGO 

Sıhhi 

M · 'd d · 'b · hh. lan di°"ı-i( art ıptı asın an ıtı aren gayn sı ı o k 
tırılacaktır. Mubrem olan bu ihtiyacı d~şün;; ~ 
ki makarna atelyesi dahilinde ) sıhhi bır d letl 
kada bir külek bulgurun kepeğini mük~~ 

~eler, savurur ıetiyi un ÇJkarmadan ayırır. O ~ 
Küleki 2 1 ıA'' 

1 

~ .. . . ~ 
Getirileni yeni makinelerle 'fiİ~~ 

---. cılıkta son teknikle 

Türksözü • 
matbaası 

ayın ~ büyükl~1 ikramiyesi 
T~ _.., Di&.....:JE:ıa.11B~~ 

150,000 liradırl 

R. C. A. 
nın 

Hiç bir hizmet istemeden 
bir sene çallşan 

Bataryalı 

·Nevyork B. 
Modelini mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo : 
Abidinpaşa caddesi 

11521 

01
· Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır · 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p . harflerle 

Kitaplar. mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart· 
vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar , her boytia defterler, 

Renkli afişler 

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

.................... 

Adana Doğum ve Ço
çuk Bakımevi Baştabip 
liğinden: 

Müessesemiz binasında yeniden 
yapılacak olan (2500) lira bedeli 

keşifli harici betonarme merdiven 

inşaatı 15 gün müddetle açık ek· 

siltmeye konulmuştur. 

ihalesi 8/Nisan/940 Pazartesi 

1 
günü saat 14 de Sıhhat Müdürlüğü 
binasında yapılacaktır.· Muvakkat 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ibti· .!--------------------...: yaç vardır. ldarehanemize o;.Ü · 
• raeaatları 


