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ne at 1 Finliler Vipori'de dayanıyor b zanıan 

~Y~cak? Sovyet taarruzu zaylfladı; Kızılordu 
... ~ ... ~······ .::::-ı dün 12 O O a s k er z ay i et t i 
tta an kan 9de 

n61 tarih 11 •at nedir ? 
Slvıterıyor 

Amcrikadan Finlandiyaya 3000 gönüllü hareket etmek üzeredir 

l.o"dra· 4 l -------
• bir kan. ngiltcred h 
•, Utak d ıı.~ta glirc Al c Ukuın su. 

cAıld' y ınıı.n Bı· 
ı •rıurı bi h ır, ıldır •tzkri. 

ı •lduAu ~ . nrbin ba,ı ıııı harbi tce. 
at lıi ••dc~iııi nııcıcı ile 

ç ~Uplıc · "•:ı,tırı · a~. 
ta <lah cdılcnı, ._, enııştir 

a nıu . t ~ı '- • 
•• }ı k'kt c sırdir, Ç o oaş\a • 

ba k ı yıldırıın 'dd Uııku o z. n 
111 on şı eti l •· 

•lı.at ,, N uruııu da 'h ~ c lıirlik. 
elac. e 2•trıan ' tıva ed 

~ı, .}cai , " dcAil '' er, 
•ııda .. •nsıın •e ıtı t ıın,,ı 

c1ıc:1 b· a cry ı· '' 
•tlc i d h ır fekild c •ıı ay. 
•ııuıı rtı ala JtıUhinıdir en .Yayılınası 

• untenı l ' ua21 '-· 
ıçin · c l6r't • Al1ıtısc 

- -- -. . 

Bir 

Londra : :> (Ro,yter) - Neşre· 
dilen Fin tebliline göre, Sovyetler 
buz Uzcrincle Vipori koyunu geçmek 
istemiş jsede pUskUrtUlmuşl«-rdir. Bu· 
radalti taarruz Sovyetlere agır zayiata 
malolmu~tur. Kareli berzahı şarkın· 
da iki taraf arasında topçu faaliyeti 
devam etmiştir, Ladoğanın şimali şar· 
kisinde yapılan R U!'ı taarruzları pUs· 

1'urtulmuıtur. Korloniskide Tuk.u bu
lan kanlı çarpışmalarda SovyeHer 
1200 nefer zayi etmişlerdir. Ba Lül· 
gedeki mUsademcler devam. etmekte• 

-Gerisi UçUacU !'lahifede-

t•rııdid 111 •ni h • 
~•r ede ı tn buyuk. tsap et. 
ar re" 2 l ~- L 2a" 

lcç,Çe\t 'l'\1011.ttan 2 .. ttler 
raıını ö l "'Uddct . • l ~\arta 
V trd y Uyarlar. l1ı_ıç11'dc '-'alı..1 

Alman gemisinin intiharı 

Dört Alman vapuru 
daha İntihar etti 

l
1Bir .Alman tahtelbahiri 

.. un tin) · " ta ' L •ua ba 1 crıad, Al rıu, 1916 
• 1 aıı1, , illan t 

lB dM ç tarıhid' ••rr• 
.. OQ b ır 'Ye 2 . 

•'•llııştır UByak Alın .. 
0 

1 Mart 
Loadra: 5 (R.01ter) - D"• ak· 

, .... İııgiliz cemileriae yakalaoacaıı•• 
daha batırıldı 

1. • u 't .. t 
• ieadedil . •.ııi tarih ••rru11.ı 
•ıniade ·~' · 't'•ıık aıı ara •nda 
l~\8 ta~r:rliycbilir, c~k lc.urıı ara. 
bar " uıu 191 (i tte bu 
lar t \ Oııra b dalı.i t nu11 

,. . ı; t rar ile ~•laıtııtt-ı ••rr\lz. 
atta . •ua k r. Şi 

•• d fl Dıdi t atıı .. a" . 1tııdi 
·"· r •nk 22 ·~b ••thr, 1ıı . ••la bir •tııe h · 

•ıtı oı11a, l th..:ın . •el-
lıar'- • . ı:ı.a evli L Ilı.Yet ı 

atı •11111\ v Oad •a· 
••da \ı t ,, !ı '• ra, ''Y l 

a b •l\ar "'art ı · 
• 8f\ıl'•c.M.. .Yal11ıırJa a dotr11 

•'nı rı &cçr ı. ı 
in • . llıtaıııı ı•te• 

~~'Ya• dört Al•a• Yap\lrll .lalıa ia· 
ar et•iştir. 

'd' Bu ·upurlardaa \airİ!llİ cıTa yul&.11. 
~ ' · 'ETnllt\ ıua nı•lıtclif yerlerde.. 

areket e41en altı Alman •aparuadaa 

~Ç\1 Y•kala:ıaış, birisi N •rnç fi•a· 
laade karaya otvr••f, dil eri de Al· 

•anya,ya ıitaete •aYaf&k. elabil .. i,. 
tir. 

• l•lıtıer ttıaeLt 
• • l. t11 il t• ,-V 

~O '.'!::;~·~;, ~~1~~. OÔ4d,t •• ! Ai;;~~;~-B~iÇik";y~-1 
.. , ~ıli1&1,,tir:C\ı-. it '•de -••li ! tcmına t veriyor ,· 

O•l.,. M " •tl•l'd' -..,, kead' t • 
to •ı•ı:ı.o " .., ' •· • 1 

.... PÇ• •teıi • •tt,.. ! LOfttlr• : • (Royı ... ) i 
.. ::n 111u"i11a Çılta"•lt at,. "t ~z2a- ! Alu•an malGntat• e•r•• Al· 1• . •• •e b '"iti a tıı b t "' n :.. •lıltr \trata d -•tıa • • • 7•nın a .. uk•el •lçlel i 

'"/: '-it •di • ç " • "ı a Pi1adcta~r.ip ı ••lçlka harlclye•lne I•· i 
ce b .Yorl-., a ça} ıçu, i derek, htlkQ"'•llnin tta,e .. a. i 
ailA~ .. harcla"' ' A.Yfti ~ ' '1•caıa. ,· len iki 9etçlk• t•,r•r••lft· i Bir lngiliz tny)'aresi bir Alman 

1 '•br·11. •Q t... "••d• bi111 den dol•rı t ı · t l t lb h' · · b b ı tlcrille llllaıııa j' . .Yarcsiıai• I . i •zm n•t ltaeı- ı a ı e a ırını om a ıyor 

~.t. .1 lcrı'ı'ı .. •c g, ... ,·1.:,. •ıııaQl•rııı.. atgı •• na h•ztr Oltluluıuı ,,. llun- •• L 5 (R t ) 5· 
rr,. • ... ~ • .. tlan 11• ı A ••ara; o' er - ıruı 

(ıf biıı ·, .. de •"an., e taar ..... _ ' d.er ,· y • iman t•rrare. i bota d L· l ·ı· '-.. " · """' lerlnln B ı ,.. ua • ••r •ıı 13 ta~ ••resi .. ir 
t'•la(' ır d . n t ... maıı tal.tclhabirlcrine diıirt ~oa\aa at ~f ' a ı b' e e· ,· • t •• te•r•kl• .. ı- ,· Al •• .J 

-c . •tııı1 erıı:r.alta ·, • •c•vDz etmenteierı 1 ... ,n ,· 
er,,i b • u .. "l'•rla •ık 1 • ••thr. 

Cfııı • r. • I •mir ... Yel'lldlllnl 1111- •• 8 b b J ( cı •aL 'f l t dl ta oa • art al\ bı'rı' .·, ta• ·•· 
1 ~ •ı ede - •· ·-·"·"'-·'-•d._lr.·-·-·-·•·• ,· J " rette iaabet etıaittir. Talabl\aalairiı:ı 

O o İl. ·-·-·-·-~ b 
6 lı V ~~~~~;:~-;-=~~~~~-:;--~~~~~·t~h~l~

1

-k=a~T~T~e~t:le~t=ala:•:::İ•~e=d~il~iy:o:r~.~~ ı.()Qd apuru ı 

• ~~ ~::;~;;.~~~1·~R;~::ı - 6700 Bu 1 gar . komitecileri bir 
~~ ... ~~:·tt,b·~~:; :'1 ·kı:~~.-:;: ~:: Romenı köyünü bastı 

Jo cular k 1 
Butii"~ı· u.t.. ki komiteci öldü· iki hudut 
b. gı 1 z "a l b k • • d ' 

~~~,~~t .n
5
utuk ve~:=~· e çısı e ağır surette yaralandı 

~ı · (!{ Londra . 5 (R 
ı· ·~ rıa~ırl& oyter} B·· .. alına • . oyter) - Bu sabah 

ı utuk 11 Lu haf la . Ulun n malumata - B m2şta~ ve komitecilerden ikisini öl-
" recd~t •r;:ınd~ b' lecileri R gor, ulgar komi- duı muşlerdır· Komiteciler de hudut 

ır, 1 
Kunrati k:rn_an:a hududu civarındaki bekç lerine aleş açınış ve ıki bekçi 
da ~eti~enyhundu basmışlardır. Bu sıra. ağır surette yaralıınmışhr. Bu husus· 

y u ut b k .1 ta şımdıl k daha ~enış ın ı lümat ah· 
e çı eri ateş aç-

namamıştır. 

Alma oyadaki 
Fen heyetimiz 
lstanbul: 5 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Almanyada inşa edilen 
yolcu vapurlarımızı tesellüm etmtk 
üzere dokuz ay kadar rvvel gönde · 
rilen eski tahlisiye müdürü Necmet-

. tin Erolun riyasetindeki üç kişilik 
fen heyeti bugünkü konvansiyonel 
treniyle Berlinden gelmiştir . 

Nrcmettin Erol kendisiyle görü 
şen bir muharririmize sadece hüki
metin emriyle geri döndüklerini 
ıöylemif ve gemiler mcseleıi bık· 
kında izahat vcremiycccğini bildir 
miştir. 

Heyetle birlikte giden remi ZI 

bitan ve mürc-ttebıtınm hepsi de ev 
vclce bildiğimiz gibi avdet etmiı
lcrdir. 

Şimdilik vapurların getirilmesiae 
imkan görülmemekle beraber, iki 
hükumet arasında temaslara devam 
edilmektedir • 

Bu teşebbüslerden müsait bir 
zamanda müsbct bir netice alınaca
ğı umuluyor. 

Alman hü\cümeti, gemileri o 
zamana kadar muhafaza edeceğini 

fen heyetimize bildirmiştir. 

! .i.,,Jiija!aJ3J:jaj• 
' t 

Londrn : () {Roytcr) f talyayn Al· 
nınn kömUrU nakleden iki 'lrapur lngi· 
lizler l:nrafındnn bııgun tevkif edil· 
miştır. 



Sahife 2 

Vergi zamları 

Uevlet ınemurlarının 1 

ınaaşlarırıa şamil değildir 

Ankara : 6 - 1940 devlet büd· 
çesinin denkleştirilmesi için bzanç 
vergisi gibi bazı gelirlerin rıisbetleri 
mu.,.akkat olarak arttırılacağı yazıl· 
mıştı. 

ôr,rendiğime göre, kazanç ver· 
gisi nisbctinde yapılacak bu zamdan 
devlet memur ve müstahdemlerinin 
maaş ve ücretlerin ien kesilen kazanç 
vergilerile alelfünum müstahdem üc· 
rdleri istisna edilecl"k veya bunlara 
ait zam nisbeti gayet cüzi miktarda 
olacaktır. 

Maliye vekaleti, 1940 bütctsinde 
muvazeneyi temin maksadile kazanç, 
muamele, istihlak, olkollü içkiler ve 
diğer hazı vergilerin yüzde rı isbetle· 

rinin ~artırılması yo'undaki çalışma· 
lar ına başlamıştır. 

Bu artırılacak veıgi nisbctleri· 
nin mikdarı. hangi meslek ve sanat 
nbabmdan ne suretle kesilebegi 
ve hu teşebbüslerin bangi islihlak 
maddeleri üzerinde kendini göste· 
receii hakkında bir kanun krojesi 
hazırlanmaktadır. Bu kanun layiha· 
sı bu ay içinde ikmal edilerek Bü· 
yük Millet meclisine tevdi oluna· 
caktır. 

Mütemmim malumata nazaran 
hu vergi tarhiyatı dcıha ziyade mu· 
amele ve istihlak vergileri üzerinde 
kendini gösterecek, ticaret ve sa· 
nayi crbabınJan Alınan vergilere 
bir mikdar daha ilave edilecektir. 

Mekteplerini değiştirenle-
re verilecek kanaat notları 

Kanadt ncttu devreler inin biti· 
miııden ev.-d bir mektepten diğeri· 
ne nakleden talebenin kanaat notla· 
rı hakkında maarif vekaleti yeni bir 1 

karar ittihaz etıniştir. Bu karara gö 
re bir kanaat notu devresinin bitimi ta 
rihınden evvel on gün içinde bir 
mı ktepten ayrılan talebeye her cıleu · 
ten o devrenin kana:..f notu verile
cek v ! bunlar talebenin tasdikname· 
sine g:-çirilecektir. Devrenin bitme· 
sinden çok evvel ayrılan talebenin 

<i ~ 1re i.;i rde, her dersten müzakere-

Dün Şehirdeki Şeker 
S o u Tesbi ed· di 

Yeni riattan Satışa Başlandı 

' . H ,. ·Jat 
ususı ı · 

•yeli A 
vaıı 
~ 

(lJlıJ 
Haber aldığı :1ıl 

• btlt 
hususi idareleıırı k bil 
lerini tetkik edere 

111 
ı 

yC"ni şekıl ve is tık' 

yetindedir. ...ıtf' 
Vekaletler ın1.1:ı .. 

• >0'" 
rekkep bir koıtl15 ııı 

Pancar ve ecnebi memleketler· 
den temin edilen işlt:tme malzeme· 
leri fiyatlarının yükselmiş bulunma· 
sından bu farkları karşılamak için 
şeker fiyatına kiloda on kuruş zam· 

İhracatcıiar birliği 
idare heyeti içtimaı 

fla'1 

, lcrİn kanuni vaSI ~I .-1' 
balarını, çalış~a şe per4 

yapılmasına Ankarada Koordinasyon 
hey'etince karar verildiğini yazmış· 

tık. Bu karara binaen 4 Maı t Pa 
zarertr-sinden itharen şekerin bu 
yeni fiyat üzerinden satılması hak· 
kında şeker şirketine lkıisad veka
letince emir verilmiştır. Toptancı 
şeker tüccarları bu yeni fiyatla sa
tışa başladıkları anda eski fiyattan 
ellerinde b•lunan stokları en çok 
24 saat içinde birer bP-yannııme ile 
şeker satın :ı!dıkl:m faorik iara ve 
ttşkilatla11na bildirecekler ve kendi· 
!erine ait olmayan bu fiyat farkınııı 

hesabını mezkur teşkilata göndere· 
ctklerdir. 

Muhtemel bir ihtikara ve bua
rana meydan verilmemesi için bu 
işle Şt>hrimiıde bizzat Valimiz Bay 
Faik Üstün meşğul olarak zamanın· 
da gerı-kli tedbirleri aldırmışlar ve 

tüccarlardaki stoklt.rı tesbit ettirdik. 
ten sonra dün verdikleri bir emirle 
ytni fiyatı tatbik ettirrrişlerdir. 

Mualliınlerin hastalıkların
da aldıkları mczuniy etler 

Maarif Vekaleti, t('şkilalına yeni 
bir emir göndererek muallim ve 
ve memurların aldıkları hastalık ı 

raporları ile memuriyet mahallerini 
terkederek mezuniyetlerini başka yer
ıerde ~eçirmiyeceklerini, reporlannda 
memuriyet mahallerinden başka bir yer 
de hutalıklarını geçirmeleri hakkın
da bir kayıt bulunmadıkça vazife
ı~rinin bulunduğu yerden ayrılamıya 
caklarını, ayrılanlar iıakkında inzi· 
bati cezalar tatbik olunacatını bil· 

Hükiimetimizle Alman hükume· 
ti c rasında takarrur etmiş olan beş 
milyon küsur liralık anlaşma sureti 
Mersindeki mıntıka Ticaret Müdür
liiğü ne gelmiştir. 

Haber aldığımıza göre anlaşma · 

ya esas olan maddeler arasında 
mıntıkamızı alakadar eden ve Çu· 
kurova pamuk ihracatçılar Birli2i· 
nin iştiğal mnvzuuna giren bazı mad 1 

deler de var·h. • 
Bu maksatla birlik katibi umu· 

li2inin id ,ıre heyetini hafta sonunda 
ilk toplantıya çağırması muhtemeldir. 

Cezaevi Müdürü 

Üsküdar cezaevi Müdürlüğüne 

tayin edilen şehrimiz Cezaevi Mü
dürü Hüsnü Konukçu dünden iti· 
baren vazifesini yeni müdür Hılmi 
Aybar'a devrüteslim ederek ayrıl· 
mıştır. Adananın yakından tanıdığı 
Bay Hilmi Aybar'a tekrar avdet et· 
tiği yeni vazifesinde muvaffakiyet 
lcr dileriz. 

Bir esrarcı iki ay 
hapse mahkum 

Hanedan mahallesinden Halef 
oğlu Mustafa sağlam Dönmez esrar 
içmekten suçlu olarak verildiği ikin 
ci Asliye ceza mahkemesince 2 ay 
hapse mahkum edilmiştir. 

Yakalanan esrarcı 

büdçesile alaka dııtı-' o 
sahalarda ne rall ·ctJ'~ 
tetkik edecek, rıe~ril'-.l:iı 
metçe bir karar \iliY' 

Şimdid1:n D• ııııf 
bazı etüdl'lr başla 
K .. l . . ıde 1 

oy erın·.~ b'., 
selek tor 

~ıeti. 
Ziraat Vek' .. , 

yapılacak selekt~ dı' 
tetkikler yaprnak '1,cı 
ri ile yapılacak~' 
için her köye 2 j 

yardım yapılırı851
1 ~ 

vekaletçe araştır•· 111 
.. _ 

On kuruş 1;. 
çıkan kCJ 11 

.. de 
Dün şehrırrııı f 

muş, bir kurnar d:ıı ı 
10 kuruş yüzün ,; 
bir kişiyi bıçakl• 
lamışlardır. /. 

Saat 17 sırsl•. '.al 
c~ı YI 

yon civarında 1 1 r.1 ı 
da kumar oyrısf of .. 
Mustafa PoJater. ~~ ' 
Mehmed yetirnle~.J 
böğründen ve ~fi e: , 

bıçaklarla tehlike1,~ 
suretiyle yaprn1!te'~ 

Cinıtyeti '°" ~ ı 
suçlülar o sır11 ~;;ııe' 
karakolundan ef'J 
süvari jandarrO',,b,~ ı 
Adil Merdin t• edi.,,~t 
mişler, derde5t

1
•11dl 

ıh 1 e ı "'Jan Top ar ba~ 

ler, yazılı yoklamalar ve vazifeler 
karşılığı olarak aldı~ı notlar nakle· 
dildiği mektebe bildirilecektir. , dirmiştir. 

Mehmet oğlu Ziya isminde biri 
50 santigram esrarla yakalanarak 
Adliyeye verilmi~tir. 

jandarmayada dil'' J,I 
palaskasiyle k~,11~· 
jandarma bıÇ~ fft~ 11 
ve yetişen pohSrdı.-ıf .--

Bugünkü Sofya 
, Savaşeri'nio 'f' ~ 

yakalanmıştır· r.ftbı' 
Carihler, ·Jdet ~ 

kendilerine şıl ,ı~'( D~n Bulgar komitecilerinin bir 
Romen koyünü bastığını bugünkü 
Türksözünün birinci sahifesinde oku· 
ınuşsunuzdur. Bu vaziyet karşısında 
Sofya ıle Bükreş arasında notalar tea
tisine intizar olunmaktadır. 

Bu mönasebetle Sofya hakkında 
kısııca malumat vermek faideden hai
li değ ldir. 

Sof ya, geniş caddeleri, elektrik· 
ti tramvayları büyük resmi binahuı, 
muntaz m parkları ile güzel bir şehir· 
dir. So' . ::a tamamiyle yeni bir şehir 

---~------~~~~~~-

) OUNUN MEVZUU 

olmuştur. Eski Sofyadan pek az eser 
kalmıştır. 

Sof ya pek eski devir terde Trak
yalıların payitahtı olmuştur- Mıliiddan 
30 sene evvel Romalıların eline geç
miş, Bel2'radla eskı lstanbul arasında 
Serdika namı altında mühim bir şehir 

olmuştur. 
Şehir dokuzuncu asırda Bulgarla· 

rın, 1386 da da Türklerin elıne geç
miş, 1878 de Ruslar tarafından işgal 
edılmiş ve 1908 de de Bulgaristanın 

i~tiklalini ilanı üzerine krallığın mer
kezı olmuştur. 

Sofyanın nüfusu 270,000 kadardı r. 
Yeni şehrin planında kral sarayı, Sob· 
ranya, ( Bulgar Meclisi ) zabitler ku
lübü bir meydanda toplanmıştır. 

l O kuruşu zor :,,,ı"' 
binnetice bıça ;''Arı 
!emişlerdir. t•"efe ~ıi 

Yaralı hadliief'~ f 
suçluiar da sebt11ed de ~ 

Yaralı f1l • 111ıe' I' 
sı Hatice yet• f(odl 

,. karakolıJ 
poııs 'f' 
naydına: .. ,\'et ~ 

"- Siz rıı,, btl 
k rette er 

mecle h~ a yetıı11 1~ 
------.. ·-----------------·------------------------• dan Hatıce fe f - ·- arrıe 

ayrıca ınu 
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12 Aylıl, 
Kuru§ 

Ci 1200 
" '<1• 3 .. " 300 1 •• 

}f)~ 

'-o Aboııc t dış ıııcrnlcketler •• 
p •c eli d • ıçın 

cı tn ıııasraf ı cıtışıncz yalnız 
2 - lJı. 1

2nnınıcdilir, 
U cın ar i . 
rııcaat cd'l Çın idnrcve 

1 lllclid' " 
- ır. 

7 • 

T:i,ksC:ıü 

B. Vels bu akşam 

hareket ediyor Parise 

Hıtlerio 

sinde 
talepleri Amerika efkarı un l niy ~ -

hiçde iyi bir intiba bırakmadı 

Pnris: 5 (Bnvas) - Bay Runel· 
tin ~ 

mUnıessili Amerika hariciye mllcı· 
teşnrı Ve! Lozana muvas:ıl~t etmiş 
Ye doğrudan doıru.ra otele inmiştir. 

V cls pek: yorgun cörUnmekde idi 
Sumner Vels çarşanba akşamı (bu. 
akşam) Parise hareket edecektir. 

Bay Vels hafta sonuJa Loııdra· 
Y• ıcleccktir. Vclsin Londrnda El-

çilik.de mi yoltsa diğer bir J'Crde mi İ· 
knınet edeceği 111alt.. delildir. 

Çemberl11.ymn hususi katibi V ek 
l~ yapılacak cörUşmelcr hak1kıa.da 
hır pro&raa ba1.ırlamakdadır. 

Vaşincton: 5 (Radyo) - llitler 
tarafından •ııe .sllrUlen talcblcr Amc· 

~ikada, Alınaoya leainde laiç bir iyi 
ltıtib· 

l a bırakmamıştır. Bu talcb· 

l~r~tn tle anlaşılmıştır ki Hitler dedi· 
d•ıı . Y•ptırmadaıı başka biçbir şeyi 
u~inllllı_yor. 

lngiltcredeki istikraz 
tahvilleri artıyor 

Loadra: j {Roytu) - Britaa
ya buktıneti 300,000,000 liralık htik
raz tahvilll"riai önUmUzdeki hafta 
piyasa.Ya çıkaracaktır. 

~zak Dünyalardan 

lngi\iz - Fransiz iktisad 

eksperleri Vaşingtonda 

Londra: 5 (Royter) - !na-iliz 

• Fransız iktisad eksperleri VaşİnilO· 

na hareket etmişlerdir. 

Orta okul ve 

liselerin .. tat ili 

Ankara : 5 (Hhu!usi mulaabirimiı 

den) - 21 marttan 26 •art akşa. 

mına kadar orta okul ve liseler tatil 
yapacaklardır. 

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

1 

Hava kuvvetterlmlzln ~O· 

jatmasma yardım ediniz 1 

VAŞiNGTON 
. Sık sık gazetelerde ismi geçen ve Birleş'k Amerikanın merkezi olan 

vaşınr'on şehrini tanırmı..ınız? • 

Şu şehir, bütün büyüklüğüne rax.men h .. ·d· 1791 senesi ~O Martında A 'k C ~ enuz } enı ır. 
bir k .• men 

8 
. ~~hurıeisi Joı i Vaşington hudıırilan tesbite memur omısyon mesaısını tak· · · A 

1 
• p 

tomaç h · · k ıp ıçın ! as Okyanusuna yakın bir yerde o-
lerde ;e rı.nkınl 1 eni arındaki tepelerde dolaşıı ken burasını bcyenmiş o tarih· 

merı a ı ar a beraber orad 1 · ı· 1 • 
riitb · k , a ngı ., ere karşı çarpışmış ve bınbaşı esı ıuanmış olan Fransız. M~h d' . . 
planır.ı yaptirm 1 1793 . u en ısı Pıerra Charles L'Enfont'a şehrın 

ış ır. St'nesınee C ' t ı d ·1 1 taşı aıılmış, (l800) de hük. apı o enı en lıirlik binasınıu teme 
uınet buraya taşınmıştır. 

Şehir, Fran~ız. mühendisinin ~ d .. 
muntnz.am• sokak! b' . . . p ... nı ahılınde büyütülmüş, Amerikanın en 
kerleğinjn merkc a.nd ıroı~ ne kamud, Capitol meydanında ise bir araba le· 
ler hal ndedır Şthın' en çı arad· muhite giden kollar gibi geniş gen ş anuv-

. e ı ın ortasın a hıılu C . .. 
~ıında hGrriyct h k 1• d nan apıtolun etrnfınea parklar, orta-
k ~ .. ev c ı var ır. Bu bina k d y k . 

utuohaeesi d " .. ço enteresan ır. a ıııındakı kongre 
malıktir E k• o~nyynnın en guzt-l bınalaı ındar dır ve 3,5 mil} on ci'd esere y . · ı nır unan mabedi g'b 
eısicumhur sarıı 1 (B . 1 ! som mermerden siıtuııhııla süslü olan 

dE"sı üzerinded y R ~~az ev), şımalı garbiye nn7. ııan Pennsyivania cad · 
ır · eısırumhurun 1 

C ça ı~tığı daire de bunun dıbindedir. 
k apıtolden garbe doğr 
k n em }Üksekl ğ nd k ' u U7.a~nıın yeş•J,jk er arasında milli müzenin 55 
anaJının ayırdığ-

1 

b'c 
1 dzarıf sıluett gözükür. Cenubu ~aıkıd.. Voışington 

n lu u Yarım mı; ır abanın kenarlarında dok ve ııhtımlar sn alanır. Şchı ın 
yonu ulmuştur. 

F~nlıler Viporide 
dayauıyor 

- Birinci snhif ed·n nrtan -
dir. Şimalde So,·yetler Naalcsiyi tah· 
liyc: ederek bu şehrin Uç kilometre 
şimalioe çekilmişlerdir. Fin tayyare· 
leri de Sov,Yet hıhsidatını hombardımaa 
etmckt"dir. muhakkak olarAk dört, 
muhtemel olarak iki SoYset tayyare
-.i duşurulmeştur. 

I lcl!iinki : 5 (Radyo) - Fin bay 
rağı bala Vipori şato .. unun UT.erinde 
dalgalanmakta•fır. 

Londra : 5 (Royter) - Avam 
kaınarasında hariciye mUsteşarı Batii 
lngilterenin Finlandiya nezdinde bir 
teşebbus yapnınsı hakkında taY-assutta 
bulunmu\I olmadığını, e~asen Finlandi· 
yanın şerefli bir sullrn mUzakere,ve 
amade olduğunu, bunu Finlandiya bsş 
nkiliaia söylcırıiş bulu1tdufunu hil· 
dirmiştir. 

Londra : (Royter) - Taymis ,a. 
zetc~i çok şayaaı dikkı t bir makale 
yazraı;ıbr. Bu yazıda ezcUalc şöyle 
denmektedir, 

'' Sov,ret • Fia harbinin manası
nı anlamamak cinnettir. Fialaodiya 
kendi istilLlalinden ziyade İngiliı: top· 
raklarıaın 111Udafauı için çalı,mak.ta· 
dır. Çunku Finla.diya, Ru~larıu. Al
maayaya ıöndereceti petrolu Finlan• 
diya boguşma1ı i~ia. lıı.arcanıyor. Bu 
bir tek nokta dalıi Fialilerin mUttefik· 
ler hesabına çalıştığına pek gUıııel bir 
delildir. Tarilıe balralım. Bunun için 
!>özle vakıt ceçirmiyeliaı, Butu11. lacil· 
terede umumi hissiyat Finlaadiyaaıa 
duşmesine mUsaadc edilme111esi yolwada· 
dır. 

V aşingtoa : ,j (Radyo) - Aıncri· 
ka göaullulerindeo mııteşekkil 3000 
kişilik kafile Finlandi_yaya hareket et
aek U.zeredir. 

Londra : 5 (Royter) - s,,,.yctler; 
Viporiye girememektedir. falc. viye kı · 
taah beklemektedirler. 

İrana doğru 
hattımız 

tren 

Ankara : 5 ( Hususi muhabiri
mizden )- Nafia Vekaleti Diyarba 
kır - Iran hattını başka bir yoldan 
inşa ettirmek için etütler yaptlrmak 
tadır. Bu yeni hat, Efazıgdan başlı· 
yacak, Palo, Muş, Şehviran yoluyla 
Tatvana geçecek, oradan feribotlarla 
Vana ve daha sonra da Irana vasıl 
olacaktır. 

Bu yeni hattın Tatvana kadar 
olan uzunluğu takriben 300 kilomet 
re kadardır . Diyarbakır üzerinden 
transit olarak geçııon yola nazaran 
100 kilometre daha kısad~r . Etüt 
ve aplig:ısyon işleri önümüzdeki Ey 
lıile kadar ıkmal edilecek ve müsbel 
bir netice elde edildikten sonra faa 
liyete başlanacaktır. 

Diyarbakır - fran hattının da 
Kar talana 'kadar olan kısmında ray 
ferşiyatına devam olunmaktadır . 

Diger taraftan Adapazarı üzerin 
den inşası mukarrer olan şimal hat 
tının da etütlerine başlanmıştır . Bu 
hnt, Arifiyeden başlıyacak, Gerede, 

Bolu üzerinden lznik - Fılyos hat 
tını lsmetpaşa ic:tasyoı•unda katede 

1 cektir. 



Müt:t:efikler!e 
har •ht:• , .. lu u ma 1 

• 
Önümüzdeki hafta 

Almanyada esır on 
İngiliz kızının macarası 

Harp patladığı zaman Alman 
yada muh~elıf kiır.selerin yanında 
muht lif sebepler le bulunan oıı ka · 

konseyi neşe kilde 

toplanacak 
bir karar 

dtir 1 ıgiliz kızı Almanlar tarafından B h ft 1 ·ıt · d'kk t' · " . . u a a, ngı erenın ı a ını 
beş ny muddetle hap~edıldıkten son· ı celbeden iki hadise var. 
ra niha)Cl mübadele suretile mem Birincisi, Altmark vak'ası, ikincisi 
leketlerine dönmek imkanını elde ise Mannerhnym hattında bir gedik 
edebilmişlerdir. Bu genç kızlar mah · husule gelmesi ile müşkül bir vaziyete 
pusluk devrelerinde başlarından geç düşmüş olan Finlandiya!. 
mi; olanları şöyle hikaye etmekte- Finlerin ezilmesin.: müsaade olu-
oirler: nacak mı? 

- Üstüste altı hapishane değiş Altmark hii.dısesini, Cenubi Ame-
tirdik .. Hepsinde de ayni rejım var rikada, Graf Şepeye karşı olan ınu-
dı. Bilhassa yemekleri çok fena idi. vaffakiyetle kıyas edemeyiz. Altmark 
Lahanalı çorba, patates, ve ne ol Kosaka karşı beş dakika bile daya-

namazdı, zira Kosaktan başka daha 
dukları belirsız diğer sebzelerle si· birçok lngiliz destroyerleri o civarda 
yah ekmek veriyorlardı. Hepimiz ay· 1 dolaşıyorlardı. 
ni havasız höcreye kapatılmıştık.. ı Bu hadiseye bir deniz harbi de
Vakit öldürmek için dığer mahkum 

1 

nemez. Böyle olduğu halde, lngilterede 
ların çoraplarını yamamağa talip Graf Şpenin intihanndan fa7.la coş-
c.ı duk .. Her hafta seksen çift çorap kunluğa vesile oldu. 

tanıir edıyorduk. Hapisanenin en bü· '-------
yuk felaketi tahtakuruları 've diğer 
hcışerat idi .. 

içimizde iki çocuk vardı.. Bun; 
l;ır da !l~rh,..c;:t hırekılm1dıkl rı i-;in 
dans etıneğe ve şarkı söylemeğe ça 
lıştııar. Bir ikı ay sonra höcrede 
kuçuk konserler vermeğe başlamış· 

5 

Altmark gemisinde, lngili7. esirle
rinin bulunması lngilterede infial uyan· 
dırdı ise de, zararsız ticaret gemileri
nin batırılması daha fazla hiddet cel
betmektedir. 

1 

YAZAN 

Loyd Corç 
Merhametsizce hareket eden, ve 

ticaret gemilerini batırarak, bahriyeli
leri dalgalarla pençeleştiren Alman 
gemilerini, kendi sularında himaye 
eden Norveç'e haklı protestoların vu· 
kubulınasına sebeb oluyor. Üç yüze 
yakın lngiliz esirinin gözleri önünde 
bitaraf sulardan, Alman üsere kamp
larına nakledilmesine, lngilil bahriyeli 

• vago 
a ıyoruz 

1 rJır. Anneleri Mis Bravn ise ma
nıkürcü idi. Alttleri yanında olEJu· 
ğuo fan boş vakitlerinde hepimize 
ma .ikür yapan ve böylece zaman 

İngi terede 
Türk 

tetkiklerde 
heyeti dün 

bulunan 
dö dü 

Ö düıürdü. 
Onun için h3pisaneden çıktığı

mız zaman hepimizin tırnakları fev 
kalede muntazam4ı. 

lstanbul : 5 (Hususi muhabiri
ruizdrn) - · lngiltereden satın alaca · 
ğımız Jokomotif 've vagonlar hakkın 
da tetkikat ve temaslarda bulunmak 

dir. 

içimizde en büyük felaketi ge 
çirm ş olan Mis Vuli idi. Mis Vuli 

1 
üzere bir buçuk ay kadar evvel 

oıı senederıberi ngilterede oturmaic- L . . 1 

l 
ı. Al 

1 
· 

1 
t 1 ondraya gıden D vlet Dc.mıryol.arı 

Öğrendiğime göre, delegelerimiz, 
İngilizlere, sipariş edilen lokomotif 
"e vagonları tetkik etmişler ve bun· 
laıın mübayaası hususunda mutabık 
kalmışlardır. Bu sene sonuna kadar 
lngiltereden 300 vagon ve 58 loko· 
motif getirilecekıir. Bunların bedeli 
dokuz rni'yon lira kadar tutmakta 

dır 

ta o an iJır mana nışan anmış ı. . . . . . 
Alınan d, likanlı hastalanmış oldu 1 cer daıresı re151 Sedat Etker ve tı· 

d b 
caı et i~leı i müdüı ü Rüchan Akın 

gun1an Almanya a ir sanato yoma 1 
getırıhniş, nişanlısı Mıs Vulu de ayni dünkü Semplon el.:spresiyle gelmiş. 
s natoryomda kalmıştı. Harp pat !erdir. 
!ayınca Almanlar Mıs Vuliyi nişan· \ Bu heyetimizin Londradaki gö- İngilizler; demiryolları mümessil 

lısının yanından alarak hapse atmış 
1 
rüşmeleri tam bir anlaşma ile neti· 

!ar.Alınan genci de kederindenölmüş' celenmiştir. 
terimizle temaslarında çok dostluk 
ve sempati göstermişler ve tetkika· 

Bu gPnÇ kızlarin bir çokları Murahhaslarımız, hazırladıkları 
yüksek Alman aileri yanında dadı· raporları hükumete tevdi etmek 

tın süratle neticelenmesine imkan 
vermişlerdir. 

lık yapmakta idiler. üzere Ankaraya hartket etmişler· - Gersi beşinci sahifede -

ıı 1 
Uyumuş 

Gece sinemadan çıkarken anne-

sı küçük Doğana sordu: 

- Nasıl, film güzel miydi? 

Doğan cevap verdi: 

- F~mi bilmem ama, gördü· 

ğüm riiya çok güzeldi. 

Hata! 

Ba~.ası oğluna sordu: 
- f caba öğretmenin, vazife 

nı benım yaptığımı farkctti mi? 
- Gdliba etti, baba? 

- Nereden anladın? 
- "du kadar yanlışı tekbaşına 

nasıl yaptın!,. diye şa~tı. 

TARiH VE COR.ıFYA 
,,,,.. . .. ... .. .. .. .. .. " 

Şimal Denizi 
Gerek umumi hapte gerekse şimdiki harpte Şimal denizi başlı başına 

bir rol oynamış ve oynamaktadır. 
Avrupanın şimali garbisinde lskandınavya ve Jutland yarımadaları Al

manya ve Felem nk sahilleri ile Brilanya adaları arasını kaplıyan Şimal de
nızi, dünyanın en fırtan1.lı, en tehlikeli ve çok sert denizleri arasındadır. 
Çünkü bu deniz, çok derın değıldir. Hele cenup taraflarında şimal denizinin 
vasati derinlıği '30 metreyi bulur. Ortalarında derinlik 75, şimalde 120 met· 
redir. 

En derin yerler, Norveç sahıllerindedir. Buralarda karadan yirmi mil 
açılınca deniz 300 metre derinliği bulur. Skaaer Rak ( Umumi harpteki 
meşhur deniz muharebesinin \'uku bulduğu yer ) boğazının ağzında bu de
rinlik 700 metu·ye kadar iner. 

Şımal denizinin mesahası 550,000 kilometre murabbaıdır. Yanı Kafkas· 
yanın doğu şimalindeki Hazer denizinden (golündım) biraz daha büyükçe
dir. Norveçin cenup sahili ve lngilterenin Şetland adalarından Dover bo· 
ğazın:ı kadar uzunluğu 600 mil ve i koçya sahillerinden Oanimarkaya kadar 
enliliği 420 mildir. Galais ile Dover arasında ve Oo\•er boğazını teşkil etti
ği yerde denizin derinliğı 21 mile düşmuş bulunur. Dünyanın en çok avlanan 
ve pek bol balık çıkan yerlcrınden bazıları şimal denizindedir. Bunlar ara· 

s ında en mühimmi Dogger Bank etrafındadır· 

yüksek 
verece~ 

!eri dayanamadılar· · 
d.s .. ~ 

Altmark ha 1 
( ~ 

riplerin beynclın•le 
etmekten u7.aklaşın 
Mücadele gitlıkçe 

f de\ 
Kuvvetli bitara . e 

·· · 1 d·ırııeı:;ıo suııc;tıma e ı ll 

ceklerdır. H ılbll~1 
\. 1 

!etler fena günler 
yorlar. 011 ' 

Bu hô.disede0 

h ttıııll 
Mannerhaym a c3 ı 

Finlerin, asln~d r 
ileri hatlarda kırı 1 • se 
ruz. Sovyetıerııı fi• 

insanla yiikteıırııed:o 
sunu, ileri hatl3! 
bar etti. ;ı 

Finler, iyice \ t 
lan mevkileri terk 0 
Onlara ağır geleıı e , 
lan olan matıefil · t ,fi' 
harp sahasında ~ 
tinde kalmalarıdır· 

Kendıleı ine > 11 
takdirde daha f11\ıı 
larını bütün dii0Y

11 

ler. d r 
Sovyetkr, et 

bulunan tayyare• 
rını Fin le re siır ·ııt1 ~ 
ve tayyare göıı 
neticeyi h.:!pin·ı;. , 

Gönülıuıer 1 

Lfıkin bunları tll \. 
zamana müte' \. 1 
Antverp'e bu ~aırc . \c 
Trumuz iyi talırfl 
ıs , . (11 
olan askcrlerın• 

karşısında nas•1 

unutmadık. 
Fransız 

mensup asker ~ 
ilani harp etrııe" 
Macar gönüllLI u 
mesiz fazla bır 1~ 
hakkaktır. f1 \ 

Yardım c;ı 
·rıı dennekle ) apı. l·ı 

·ı-ıo 
Fınlerin 1 etı 

muka\emet ed e \ 
Fransa. lngıtteı ~ 
cv,·el ellerindeıı. 

' ıefl 
me gönderme ı.;ıı"d 

Malzeme !5 cı > fi 
derilcbilir. 11'•0 ~ı.-C 
buki bu lim3113 

f \ 

elinde blllu~LlÇıırııı ~ 
şebbus. biı1 111tıı 
hezimete oğrıı .; 

Şımdil-i, 111 
' 

ı.h' 
!etlerinin •. " edat, ' 
dıma tahs•5 Jfı 

d' :l~ I· 

iskan 111' I•" d•(. 
ler tarafında tle'1 

teri ise sov)'C: t'lı11 e 
d·rtc:f· ·; 11 

kinnıekte 1 gifl 
!erle tıarb~.,. ıe 1 
sövlemişter 1 ıı 1'1 

J t(ra J 
lsveÇ eti•· ı 

. . svıb ·•"1( ~ 
s etını ta }llli'" o " 
• lsveçte ,,rı:ı 

t(ratlll de" 
veçliler ~'ııer•" 
ki onun 50 pı 
caklardır · t ııfi" 

1 Ç ) l'tıf• 
sve ' 1 cll" ı 

ıa8 r 
etmekle ·• 8131111 11'f 
bir ihta.:.. Ge'İ,ı 



~&ELELER 

~~ Enıperyalizın 
dl ne denıektir? 

ınp rrlizın d "b' 
ve ''t .. e ıtaraflık ecavuz 'b. " 

b taç olan b' gıA '•.tarife muh 
3 bu sözün d lr labırdir çün 

~ 
lıılınıyerı er et lllanasını bilenler 

' il ld arafıoı.t • nı ığırı 1 g" .. an u u orta 
t Oruyo V 

İIE •ın de bu k 1 ru~ e bazı dev 

Türksözü 

Anıerika'nın teşebbüsü 
karşısında bitaraflar 

Be} rıelrnilel fikir teatileri hala de· 
~arn edıp gıdıyor, Bu münakaşalar, larsa da her birinin kendilerine gö

re ayrı ayrı noktai nazarları vardır. 
Musolini ve Ruz\.·eıı ayrı ayrı 

prensiplerden iltıam almaktadırlar· 

Sahifo 5 

'' , BUGÜNKÜ PROGRAM · 

Çarşa~ba - 6 - 3 -1940 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

a h dl rı u~ •'lleyı krn lı ı oli· 
k erı anlıtşı nı k~u~ J1t ıst sınar et· 

. umner Vel~ın bır sulh fıkrile gelme
sı, Mıron Taylorun papa On ikinci 
Pı tarafırıd n kabul edılmesi, Mosko· 
\a ve H ı · k' 

e sın ·ı arasıl'Jda tavassutta 
bulunmak hususurıdakı şayialar bu a
radadır. Çorç lin Avam Kamarasında 
~oylediğı nutku da ilaye edebilirız. 
ın .,. ı 

Sumncr Yeisin Hıtlerin son nut-
kundan sonra fazla bir şey öğrene- 12.35 
miyeceği muhakkaktır. Hıtler siya
setıni değiştırmeğı aklına bıle getir
mediğini söyledi. Eski iddialıırında 
ısrar ediyor . 

Ayarı 

AJANS ve Meteoroloii Ha
berleri '' ız n ir k ır. Hatta g ze· 

k ı 11 bu 
'lpılaraıc 1 u . Pıopag80• 

1 lrcd l fü k gu?ku rnuharebe gı.ız ordu, bu nutkun fa sarıh bır 
surette' sı.-rt bır lisan kullanmıştır. 

12.50 
13,30 
14.00 

TÜRK MÜZIGI: (Pi.) 

MÜZiK: Küçük Orkes \t c k rı,. •ıya;fkarıun1krııiyesini 
t dıyorl r k' 1 Yapına~ tadır lar 

tnı> ry lıst d ı, rıgılt"re ve F . 
1lp evll'tler 1• ran 

A} ni neııceyi gutmek tedirler: Sulh, 
sulh ve yıne sulh. 

Surrıner Velsin Romadaki ılk te· 
~asta n" g bi bir netice aldığı ma
lum dcğıl. 

Miron f 11yloı un, V atıt..ıtnı ziyaı e
ti, b ımbaşka bir mahiyet taşımakta- I 18.00 
dır. Vatikana, Amerık dan bir mesaj 
getirdi, Ruzveltin Papa ile işbirliği 
yaparak sulhü ve ıstırapları bir an 
dındirmek için tcşebhüse giriştiği s(iy 
!eniyor. Ruzvelt •'dünya üzerindeki 
insanların anlaşmaları'' anusund ol· 
duğunu ve " insanlık ve dıni duygu 
ideallerimi:Iİ, ılelebet bir sulh için, Al 

tra 
Program ve Memleket 

Saat Ayarı 
TÜRK MÜZIGI 
Heyeti 

r f eryalı ltır Ş h ır, Almanya 
dlık UaJh 

rrı b ızdır V ı e er iki 1 şl nıs " rııtrb .. 
r f ı 1 • 0 Ursa 

0 
e once 

tıutecaviz s \Un h .. , ıki 
kat İr g'· yılıtıalıdır B 

1 v.... • Oruştur . u 
"~ a em · 

? E Pf'rya izrn 
a rrı P"•y ıırn lü rıe dem k-

g.,," lbp gattt'kı rıı 
y hutt r tor tarafı ana-

lı •nıp rato ar olrı1ak 
F ıkzrn .. t tın,.k d:urı rnenf aatta· 

at ernp r . rn .. ~tır. 
ıı ııa lıır.. Y ıı ni bu 

E. ~· n ı ş k' d hl\nada trıp ry 1 il• ır 
ıtık ıı nı hır d 

a ır ı Vf' l evle-tin d 
z h ıçın k u Polıtıka hed ış 

ullanırı dlc· 
p ry lıı z v" lıu rn. 

ı ıı b r d 1 ana-
\1 ırkı k d . " tın rnıtı· I ti ısı ı ı· 
er uıerırı Ya >ancı o'an 

rm nufuz ve h 
,, i .. nı kı e.g"'lllon· 

J h ld ır. 

1 lı ş ı ı l 
•n ııgılt 'l .ı bir· 

Beyaz Saray ( Amerika Reisi-
cumhurunun ıkamet ettiıo..i h-k. l) 

.u umet b:rıası ) . Sumnt"r Vel • 
sı Avıupanın ne v ızıyette olduğunu 
a~famak içın gönderdığini açıkça 
soyledi. 

Surnner Vels, Berfin, Londra ve 
Parısteki te ıaslarından sonra Romaya 
<tvd:t edecektır. Duçe ile yapacağı 
&'Oruşmeler ancak o vakit siyasi bir 
kıymeti haiz olur. 

A. Deylı telgraf muhabiri, ltalyarıın 
rnerika ile, rnuharıblerin anlaşmala-r .. 

• •ç•n, değıJ, ı,arp kı ıam•na gır!lık • 
:en sonra ne şekilde hareket edecek 
erini tayın {'tmek için görüştüklerini 
Ht~ı}or. Yani ancak o vakıt sulh te· 
~c bü .. üne girişeceklerdir. Fakat şu
hu unutmamak lazım ki, Amerika ve 

a Ya, sulh işbirlıti yapmak istiyor-

.)aha emanet etmek" ümidınde oldu
ğunu yazmıştır . 

Papa Ruzveıtle bu cihetten mu
tabık kaldık'ı içın. manevi kuvvetıni 
kullanmak suretile elinden gelen yar-
dımı yapacakktır. 

Papnnın gazetesi olan " Osser· 
vatore Kornaııo'' gazetesi, lskandinav 
devletlerinin konferansını tcnkid et
mcl-tc re r:nıcıe y:ırdı:n etmedikre
ri için tanccüp etmektedırler. 

Vaziyet hala nazıktir. Çörçıl Alt 
mark hadisesi üzerine söylediği nu
tuktc.ı bitaraflara daha fazla müsama
ha · edemiyeceğ'İni açıkça bildırmiş· 
tir, 

---------'Y ı t d he- v it 1 ıırıpara-

Y t F '"vl!'t oldu1.aYa bırer ı ' dır m harbı• ne d '· rı sı d k ~u R•bi curn 
enıp.. oillu 

'Yalıstr nıst R. 
r rıırı de 1 ır. Eı:n Us· b ı k '\ 
Ur Ve ~aept'ttı"'İİaıı il~ery~lkızoı z ma aş ayaca r 
t o'n ı a ıst d a a ası 

b c ~ı R•b evlet "ın 
~k nıııı ' sosyııfj t d Per - Bırınci sahifeden artan-n ki le tler ıı1 • evlet B· 

1 ~e b Yırıcc em erırıc rıGf" Jtün bunlara karşı müttefikler 
ııgun h r L r erYali t 0 uz tnüJataa ı ne yapabilir ? modP.rn • 1 'lU) k Ut Ş t -b ' . ı ttır, Fılıp· u dcvı . u ecru eterle sabitıır ki, modern bir 

,.. rı a j ı et t-m· tahk' · · ~u •çın A'll"rık il arın ia rı" ımat sıJtemıne taarruz eden kuv-
1 Urk hl 11 .. t a da . Uf us Vetler hiç olmazsa müd f'I . .. 

' 
1 
seın · ı . . a ı erın uç 

ry lı,tıı~ırı al P:ttı ı İti . mıslı oımalıdır. Bu prensipin doğru· 
•ntıı>atı bızı e "YhırıJcdir ba ıyle luğu Fın M ~ııerhııym hattı üzerine 
trııtk gı 1 b' "'P•ıy ı,,11: '.•~at _Yapılan. ta~rr.uzlar ile bi, dala daha 
'Yerııt-z, Çij ır h def Pe .ı~ı lıki· ısbat edılmıştır: Orada çok faik düş-
' ka•şı h •ku bı luo bl•ndc sü- nıan kuvvetlcnnin taar.uzları şimdi
~n/ ,111 l ''P ç 01001 "Yuk dev Y~ k~dar püskdtlülmüştü,, Rus ta 

t al ıepsıne 1 l. vey hut bıycsı Alman tabiyesi ile nı k 
8 ı:nanı, 1 a Yht 1 edıl . d u ııyese 

il ha . • l aıırrı Jı ar bir M _ernez IS~ e M nerhdym hattı da 
t tıcı r>olitık t, aııno hattıyle rnukayese ed'( . Yın ed lltrııtın h mütt f ki . k ı ernez 
d1v ıkerı d .. edef- k' e. ı erın endi rnüstahkern rnev-
d hl tıııa k e buyük dev· ılerıne olan itimatları Mancrha 

Şı V • haLt f ynı 
e-t ~tı t~ ıst zıy t a ır· ının nıuva fak müdafaasiyle art-lı rı lıyız a duşurıce ile nııştır. 

dır u d" - Ha\ad ·ı · Uşunce de . a gemı erın büyük bir ek 
p r a . serıyetle bomba h'' 1 • 

n d ıı ırı t . rn ucum arına karşı ır k o~ tcak d f ıyesini, İnsan· asun olduğu ve nefsi lngilterenin 
tak h lı •ne-sut L· 

rı L Psı d uır 
tıyuk d e mp rya· 

P llık s vJ~llt'rden h 
ı turk angı lız bu v.ıtaıu ad, 

Cvgilı ver 
1 .. 1 "tını ve b nıe nl ketırnj . 
" •• nı 1 k ı.ırı ndc e-ın e et huJ 

y ıy n 'il Ut 
ed r ? B nıı etın istiklfüini 

l . ıt nıernll'k 
ırıı ve ·ıı ctımitın rtıı etim· 
den devi ti ıtın ıstıklalıni 

tı " 11n du ııı lakvıyc c Şrnanıyız. 
den devletle. 

-----tın dostuyuz T" ki 
ba k . ur er İçin bunlardan 

"l ! a bundan başka b' 0 
cu Yoktur ır 

arnpe 1• ve şu devlet 
rya ıst old ,,. d 

karşı · u~un an ona 
ernp an.tıpatimiz vardır. Budevlet 

aryalıst olm d ır. d 
şı sempati b . a ı~ın an ona kar. 
k 1 eslıyoruz demek b 

il arının J: I' "k ' Sf • 
dır . o ıtı asına filet olmak-

A. Ş. Eamsr 

müdafaasının tayyare dafi top. 
ları. balon barajları ve avcı tayyare· 
!erile çok müessir olduğu görülmüş· 
tür. 

Mamafih bombardıman tayyare· 
!erinin büyük kitleler halınde akın· 
lan epice kısmı muvaff akiyetler ba
şarabilir. Fakai şimdıyu kadar harp 
ten edinilen tecrübeler gösteriyor ki 
mütearrız bombardıman tayyarclc· 
tinin zayiatı takriben yüzde ellidir. 
(Harpten evvel en yüksek zayiat 
yüzde 25 olarak hesap ediliyordu) 
mütebaki yüzde 50 ise muhcıkkak 
tamire ihtiyaç gösterecektir. Haricr 
1000 bombardıman tayyaresi gön. 
dermek ameli olarak lOOJ bombar 
dıman tayyaresini gözden çikarmak 
demektir. 

'Belli bir şeydir ki böyle taartuz 
dalgaları sık sııe tekrar edilemez. 
Buı dan başka bütün mütehassıslar 
bilirlrr ki yalnız hava kuvvetleri • 
ayni kuvvette düşmana taarıuz ettik 
leri takdirde, stratejik bir netice ha· 
sıl edemezler ve bir Alman deniz ta 
arruzundan ise logilizlerin fazla kor 
kusu olamaz. 

Eğer Alman yıldrrım harbi mu· 
vaffak 'llamazsa ki, lngilteı ede hiç 
kimse Lundan şüphe etmiyor. - o. 
nun bir daha tekerrür ed bih ceği 
zannedilmiysr. O zaman 1918 de 

olduğu gibi, insisiyatif müttrfıklere 
geçecektir . 

18.05 

18.35 
18 55 
19.10 

19.30 

20.15 

20.30 
21.LO 
21.10 

21.30 

2215 

22.35 
23.25 
2330 

Fasıl 

TÜRK MOZIGI : 
Serbest Saat 
Memleket Saat ayarı, A-
JANS ve Meteoroloji Ha
berleri 
1 ÜRK MOZIGI 
Çalanlar: Fahire Fersan, 
Cevdet Çağla, Fahri Ko· 

puz. . 
1 _ Okuyan : Sadı Hoş· 
ses 
KONUŞMA: (Dış Politi 

ka hadiseleri) 
TEMSiL : Kısmet 
Serbest Saat. 

KONUŞMA: (Sıhhat Sa· 
ati) 

MÜZ K: Riyaseti Cum. 
bur Bandosu ( Şef: Ihsan 
Künçer ) 
Memleket Saat ayarı A· 
JANS Haberleri; Ziraat, 
Esham Tahvila, Kambi 
yo . Nukut Borsası ( Fi· 
yat) 

MÜZiK :Cazband (Pi.) 

yarın ki Program ve Ka· 
panış. 

Müttefikler le Sovydtlerin 
harp ihtimali karştsında 

-Dördüncü sahifeden artan
Gelecek hafta, lskandinav hariciy~ 

vekilleri toplanarak Finlere kendı 
vaziyetlerini münakaşa edeceklerdir· •• 

fngiltere ve Fransa, lsveçe katı 
teminat vermezse, yani lsveçe. harp 
vukuunda yardımda bulunacağına dair 
garanti vermezse, lsveç Almanya ve 
Rusya ile harbe girmekden imtina ede
cektir . 

Müttefikler bugün bir karar v~rmek 
için bu meseleyi uzun uzun tetkık et· 
mektedirler. Ve bu meseleye dair ge
lecek haf ta yapacaktan yüksek harp 
konseyi içtimaında kat'i kararlarını ve· 
receklerdir . 

Son içtimada yardıma karar ~~
rilmişti. Lakin lngiltere Sovyetlere ıla-
nı harp etmekten çekinmektedir. 

300 yeni vagon 58 
lokomotif alıyoruz 

( Dördüncü sahifeden artan ) 
Harpten evvel Almanyadan te· 

min edilen şimendifer malzemesi ih
tiyacımızın mühim bir kısmı böyle· 
cc daha müsait şartlarla ve tama· 
miyle is' eklerimize uygun olarak in 
giltere tarafından karşılanmış oldu
ğundan münakalat işlerımizin daha 
iyi bir şekilde cereyaoı kolaylaşınıı 
olacaktır. 
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Alsaray Sineması 
oana Askeri Satın al

,flla komisyonundan: 

BU AKŞAM 
Dünya Sinemacıhkının En Gü7.cl En Zarif Jönprömiyesi 

Robert Eleanor 

Tay lor 
VE 

Şahane 
Yıldız Povel 

Tarafından Nefis, Bir farzda Yaratılan 

l Brodvey Melodi il 
Göz Kama~tırıcı Llıkc; Tc llııtişaıua ~ahip Gençlik. 

n Musiki Filmi olan Fnkalide 'alııe-ıeri takdi• ediyer 

Biııılerce F'i2üran, Mükemmel Bir Mevzu, Harikulido Bir 
Mizansen, Bitün Seyredenleri cezp ve Tubir 

iLAVETEN: 

Edecek Büyük Bir Filın 

F oX Jur.al - Dünya Haberleri 
( Localarınızı Telefonla Ayırtımı ) 

Telefon Alsarıy 212 

BugUn 2.30 da iki Blyllk ve em••l•lz Şaheser fllm birden 

1-Brodvey Melodi 2- Beyaz Gül 
...................................... 

Tan Sinemasında 
Bugün Gündüz ve Bu Akşı• 

ARSLAN ADAM 
36 K111mlık Seryal Şıheserin Hepsi Bird~n 

ilan 

Adana belediye riyasetinden: 
1 - Asfalt istasyon caddesinde belediyeye ail dört parça arsa cep 

~elerinde yaptııılacak tahdit duvarı in~aatı açık olarak eksiltmeye ko· 

nulmuşhır. 
2 - Muhammen bf'deli (749) lira (2) kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı (56) lira (25) kvruştur. 
'4 - ihalesi martın 19 uncu salı günü saat (14) de be\ediye enci· 

meninde yıpılacıktJr. 
5 - Keşif ve şartnameler belediye fen işleri müdürlüğündedir. Jıte. 

yerıler oradan parasız alabilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muvakkat teminat ve ticaret odası kayt 

vesikalarile birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

3-6-11-17 1123) 

İlan 
Belediye 'Reisliğinden : 

Na kil vasıtaları muayene edilecek 
• Şehirde n:evcut bilumum mıkil vasıtalarının ikinci muayenesine baş-

:;lanacak tır. 
Bu vasıtalardan: 
1 - Bilumum motorlu nakil vasıtalarının muayeneleri 6-3-940 tari· 

hinde ba~lıyarak 16·3 940 tarihinde hitam bulacaktır. 
2 - Hususi ve piyase binek aral:-alarının muayeneleri ı 7-3-940 ta 

rihinde başlıyarak 27-3-940 tarihinde hitam bulacaktır. 
3 - Bılumum hususi ve piyase yük arabalarının muayeneleri 28-.3-940 

tarihinde başlıyarak 10-4·940 tarihinde hitam bulacaktır. 
- Yukarıda gösterilen tarihlerde muayeneye getirilmeyen nakil 

vasıtası sahiplerinin cezalandırılacakları ilan olunur. 11539 6-9 

Evsaf ve şeraiti dahilinde 4600 
adı-t pamuklu yaptırılacaktır. 

Mııhammen bedr.li 3220 lira o· 
lnp muvakkat teminatı 241 lira 50 
kuruştur. 

Bu pamuklular 713/940 Per· 
şenbe günü saat 15 de Adana As· 
krri satın alma komisyonuda pazar· 
lığı yııpılacaktır. 

isteklilerin her gün şartnamesini 
görebilirler talibler belli gün ve sa
atta teminat makbuzları ile komis· 
yonurnuza muracutl at. 

29-6 11503 

/\dana askeri satınalma 
komisyonundan : 

Yeniden 296 çift nakliye araba 
koşum takımı yaptırılacaktır muham 
•en bedeli 1592 lira olup ilk temi 
nah l 15 lira 44 kuruştur. Bu nakli· 
ye koşum takımları 7-5-940 per 
şembe günü saat onda Adana askc 
ri 1atın alma komisyonunda pazar 
lıtı yapılacaktır talipler her gün 
şartnamelerini komisyouumuzda gö 
rülebilir isteklilerin belli gün ve sa 

atte teminat makbuzlariyle muraca· 

atim, 
11502 20-6 

ilan 
Türk Hava Kurumu 

Reisliğinden : 

Hava Gedikli Haıırlımı Yuva
ıına talebe kaydına başlanmıttar. lı· 
teklilerin Kurumumuza gelmeleri. 

sweam 

11508 1-3-6 _____ __/ 

i ı 
A 

a n ,.,·~ 
Adana Belediye Reislı~ 
Ş h · · ·· d d"I "k" t kerl•~Ji, 1'~ e re gırmesıne musa e e ı en ı ı e t•"' 

arabaları hakkındaki Belediye Encümeni kararı aŞ~ defi %~ 
·· er•" .ti .., 

1 - Bu arabaların set ve asfalt yollar ut p.r r 
nudur. Asfaltta arabaların ancak Kolordu önüııdefl ıı• 17" 
köprii caddesine geçebilmesi için asfalt dört yol ' /, 

tesnadır. 1rı ıııP 
2 - İki tekerlekli bu arabaların hayvanları" tııtıJ 

lunacık ve ara ncılar tarafından şehir dahilinde 1o 
daima sağdan gitmek temin olunacaktır. . 3 t 11rı 

3 - Ana caddeler üzerinden cncüraeoırı def'° l 
ve 1937 numaraiı kararına göre koza ve hububat ıtrı''~ 
di&inden sürücüler arabalarındaki yüklerini bof' ,ıı~t 
duramıyacaklardır. ·oi ~r•1 il 

4 - Yiiklü arabalardan şehirde hamuteler~ ve 
meydanlarında, cadde ve sokaklarda duramıyac9 "e 
miyccf'ktir. . le jrıe~ ~de*' 

5 - Taş köprüden gelecek ve gı~e~e aş• c• 
koyun gibi hayvanatın, çalı taşıyanların AbıdıoP ; 

!ardan geçirilmesi memnudur. r'" 
Bu yollardan ancak aşırma suretiyle ve ~ 

rilmek üzere sevkiyat yapılabilir. ,1'tıı•11 
6 - Bu yasaklara riayet etmiyenlerde11

6
':,9 

zası alınacağı ilan olunur. 



Mart940 

1'\irü\nı~ıniş~ -
tll .l vaff ' ·-- - -

. a {ıyetle~deva~ediyor-
U 

şa 

Tyrone j 

Pover 
• 

gü .. 25Q 
llduz tnatinada: 

Pek_ Yakında : -=--=-=.:. ·-

-
Ö'l~~ 

l1 ·ı" , dan B ı an 
ıııı;~ı a eJed. 

'

1 

•ye R· _,,,~J..ıazol ıyasetinden : 
v f, Şisesi 
9~ 1 Ve 

~~ Al gazoz kapsolu satırı) 
A.d ınacaktar ..ıı ı •toı rına Bcıcd· • 

b,r- i•şesj ·ı 1Y si 
(l •tırı ı· ı e ( 90 gazoıhan«! "hr 

tııl~r Ş •nacaktır 0,0'lQ ) adet ı l)acı İçin 1{erekli olan on bin a 
ıseı . • gaıoı kapsül" k k . 

O (225) k erırı llı1.tl u açı e sıltme ı.ure 
1 lir 18 ınn1 l h ş· llşt1.ır, rı > er aded' (7 oıı<' hı' ış lcıjrı ı ) kuruş kapsülün beher b" ·ç ~ 1 llatı 1 flıuvakk ın 

~ 1 1 s2 1 at t ıninatı (52) 
lıf hafesj M ıttadır. buçuk lira kapsullerin muvak 

1 Yapıl t ın 19 
o1 ,ıı lı acaktır. uncu salı günü sa 
b~r t n lınac \c işe k at on brşte belediye .f'ncüme 

n Para ıı istrn ~ . apsülJcre ait 
~e ı l'rılipl ri . ebıtır • artnaıneler AJ 5ı, )1 t' n ıhal gü .. ana Belediye re· J&e •caret d nu nıua 

:ı ıatt tı n~ o aı kayt " . Y>'tn saatte rn 
.k'~ n olunur. e ıkal rılc biri k Uvakkat temin:.ıt rnak 

5"' 
1 

le Beledi " 
Ye encunıt-nine 11531 

3-6 
- 11 - 17 

r ilan 
Askeri Satanalma ko~ 
misyonluğundan : 

29-2-940 perşembe güdü pa 
Zarlıkla alınaca~ı bildirilen 135 çift 
nakliye ko~um takımına talip çık· 
madı~ından 11-3- 940 pazartesi 
günü saat onda Adana Askeri s~
tın alma komisyonunda paıarlığı 
} npılacağından isteklil~nin 516 hra 
40 kuruş muvc.kkat teminat mak· 
buz' rile konısiyonumuza müracaat· 
farı. 11541 
-----~~~~~~~-

Zayi Şehadetnam;-
Konya E~kişehir Mustafa Ke-

11521 

1 
Zayi Şahadetname .. 

l Kozan Numüne Mektebi Rüştü· 
1 yesinden 329-330 ders yılınrJa af .. 1 
dığım şahadetnamemi zayi ettığim· 

den yenisini alacağımdan hükmü 
kalmadığını ·ilan ederim. 

Kozanın Arslanpaşa 
mahallesinden Şerife 
hatun Mustafa oğlu 
Ahmed Yücel 11539 

Zayi Askerlik vesikası 

' rnalpaşa ilk mektebinderı 9 35 tarihin. 
ı de almış olduğum şehadetnameyi za 

il yi ettim. Hükmü olmadığının gaze· 1 
tenizle ilan \'e neşrini dilerim. 

7 inci Fırka 7 inci Topçu /\layı 2 
inci tabur karargahından 15 Hazi· 
ran 341 tarihınde almış olduğum 

Askerlik terhıs vesikamı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük· 
mü olmadığını ilin ed,.rım. 

1 
Adana Malat)a bez fab. 

11535 rikası 770 No. Şahabet· 
tin 

Adana Alı Dede mahal· 
lesinden 316 doğum!u 
Şükrü oilu Osman Altan 
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HEP. AYIN YEDİSİNDE art•"" 
• 

MfLL1 
PİYANGO 

Bu · keşidenln büyük ikramiyesi 
100,000 liradır 

Yarını bekleyiniz 

Elektrik fiyatları ' 
Fakat B J

., 
siz 

Kriptoll 
Ampulu almakla ayni ziyaY1 

ucuza maledersiniı . 
Muharrem Hilmi Remo : Abidinpaşı Cıdtde' 

1152 

nr. Muzaffer 
iç hastalıkları 

Hergün muayenehanesinde 

başlamıştır • 
______ , _____________________ __ 

Malatya Bez ve iplik Fabrikal!~a 
Adana Mensucat fabrikası Müd11' 

Muhterem •üıterilcrimizin Çırçır F abrik 
lerini bir hafta zarfın.ia fabrikamızdan kıldır••'~f1 
vukua ıelecek er anıi bir zarardan dolıyı fabr• 

mıyacıtı bildirilir. 11537 

Sıhhi 

Mut iptidı111clan itibarea ıayri ıılalti olan dinkler!_. 
tualaukttr. Mubre• olu btr ilıatiyaeı diitünerek ( "' 

• ki •ıkarH atelyeıi dalıaili•de ) sılahi bir dink kt1~ 
•--------------------- kada bir lcilek bllıur• kepğini •iikt-••ole• 

Beklen~ekte olan 
1940 Model 1 

Markoni 
Radyolarının geldiğini bildiririz 

Abidin Paıa caddesinde : 

M. Tahsin Bosna Bıraderler 

ı Telgr .Adr . Meta Adana P. K. 74. Tel. 274 

eler, .. v•trlr teliyi •n takar•atlaa ayırır. 

Küleki 20 ~ .. ı 
ıt• 

-----------------
İskenderun 
lüğünden : 

gümrük ' Sif 

lla n .,, , , 
rı f 1 

1- fskenderun Gümrük Müfettiıliti i(İI ' / 

yazıhane koltutu gıbi mefn·::::t ,--r•·- ,.,.,~!..'··· 1'' 
2 B 

. . •. . J•' - una aıt şartname ve pıanıar oaı ..... -.# 

yonundadır. f 
3 - Muhammen bedeli bcı yüz dokuz lirad;.,-i 
4 - Açık ekıiltme günü 11-Mart· 1940 Pi ..J 

tedir. - ~ ~ 
5 - istekliler biçilen bedelin o/o yedi buÇ ;r J" r.~ 

kuz lirayı lskcndcrun gümrükleri Başmüdürl.ük. ::.ıet .N 
6 - Planları görmek ve tetkik etmtk ıst•Y "'t r 

2ümrükleri Başmüdürlük levazım servisine rnii''c9 
ıt47 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti-

yaç vardır . ldarehanemir:e mü 
racaatları 


