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9 Mart 940 Cumartesi 5 Kuruş 

in ·ı· h gı ız orta şark 
aşkunıandanı 
l<unıandan 

hava kuvvetleri 
Ankaraya gitti 

Milli Şefin 
riyasetinde 

Yüksek müdafaa meclisi 
dün içtima etti 

• 

dün şehrimizden geçti An~ara : 8 (,Husuı,İ n;uhabiri
mizden) - Yuksek müdafaa mecli
si bugün saat 15 de Milli Şefimizin 

riyasetinde toplanmıştır. Müdafaa 
meclisinde muhtelif işler üzerinde 
ıör iişmeler yapılmıştır. 

Anknra : (1 lususi muhabirimiz-
• <len) - Ankarnya tayyare ile ,elme

si beklenen lngiliz or ta şark bava 
kuvvetlıc:ri başkumandanı Vilyanı N ike 
hh nnın f enn olması d olnyisiyle b u 
seyahntını tren le yapacaktır. Kuman
dan yarın (bugUn) Toros ek i sprı:siyle 
Ankarnya telmiş olacaktır. lngiliz ku
nınndnnı ProtokC1ln göre mutnd mera 
simle knrşılnnncnkbr. 

-Gerisi üçüncü sahifede-

ovyetl p· . · . 
\it er ınlandıya ıle · 

areke kd· . . . d 
ııı..,~ç·,.. a ı nıyetın e 

f
i· eıLou~ıLe:," •u"tL"~ 4ssutu 

D Q ~ i LE HELSiNKIYE 
,._ ' v Ş4ftTLARI iSE ÇO iC AÖIRDIR o ıget t 

1 L""d••. s . araftan h b devamda 
F'ıntand • {Ro~tcı) af 
'<arcı ~Ya lcbı,~, " d- N Ş•edj. ----
ı k.ı ve V ..,\ı lır: 

crıne d 'Purıd 
u rnı evartı e du 

ar ll~ır Clıtıtkı Şrrıan 
yl lard >'ayını edır. Büt~ 
daha lah d im iltr. ı~, ·t,dırılrrıek s~n 
[) ,, rıp ed 1 ıs ıırın 3 • 

~ r cerıh ı ınıştir O tan. 
~ ıın k eltrde d . 

ısırıd ıılnıış1ı, L e Sovyeı k 
c du · ado a ın 

ı 2aı ~ltııııı ba lranın şi ~ 

f 
Datı llıuvııffak 'ı küçuk amalı 

1 •m eırn:tlll•ld 1'.ı olrnuşıardır dala. 
4 tv t dır D tıırp1 ' 
V a kuvvcılerı. enızde Şrrıaıar de. 

ına hucu SovYcı b ~•nlarıd· 
b 1 Ol Clırı cıh , ıya 

u urıınuştur ış, bonıb rıye koı. 
' D . ardın J un\;{1 hava aıııar. 

o rrı uşıur, Sov f ııaliYeli 
lddıt rıokı 1 Yttlcr b t>ck Şİdd 

re u a lltırıd,. t rzah et. 
~ra.... q mu ın ~ 

~
Ilı,~ ol ··•ış1ı, V Vnffa1t· mu. 

ff Unu ke Ilı; 1Puıj • 'Yetsiz. 
it olııınıı ~e Rusıa ~elsinki 

lorıdra . 8 mışlard,,, t bır türlü 

ld ı~ırıc r,'o (Royıer) 
•ko ıı. tc b' 1 - H 1 "nııırı ır svc aber 

1.11 rnıış\ır. B~lh Şartları;, ~Ürnessıli 
.JV ti r La suın Şartı elsınhiye J ırı 1 Pony11 arına 

ve Yarı ş 1rıalin· gore 
ıtıııd t llırtdııs 1• Harık ~ 

''· ı ı\.rı erıni, p ırıı, Pcısarn u 
1p v 1 ın at il oyu 

rı bl"ıhııv'aı, , uıurı !' erinde b~ 
rt clılrn ıı Fın •slihküın 

,,f " nı · 
.ıf '->erı i .. " ısterrıektc-pv ~ Uçun .. 

jl' ~if•d•-
/\'eç Va .: 
.. b zıyetind u h en 

l o lr". ~ ediliyor 
crı ll'k O\ lt r ) - t 
ı) llcrJe t 1 f ~vcı;.'in 
nıstır, 1 c c on nıuhnL 

ı ıl vl çın /\I uc 
ı 11 " ' ' nınn ı l ., 0 1\ a hu , .Ynnın 

1 ' 1 n, ckt:l u. bır du • 
' lıı ltı ' lı 

cııuz nın-

Fra nsız ha hriy e nazırının 
dünkü vevdiği beyanatı 

Pnris : 8 (1 lavn~) - Frnnsız b01h
riye n:ızı rı beynnattn buluRnrnk Bltık 
nıUste na , mUttefiklcrin butun deniz
lere hakim olduCunu, şinıdi)·e kndnr 
Almanlar tnrafındnn batırılnn gemi 
lerin yeriu.: yeni ınşn edilenlerin kon
du~nu, Almnnynnın batırdı!h Frnnqz 
ticnret gemileri tonilatosunun Fran-, 
ız ticnret fllo~unun nncnk yUzde iki· 

sini tutduğunu söyledik ten sonra nıı · 
zır yeni denize indirilen 33,000 ton
lık Fransız horp gemisinden bahset· 
mi~ bu geminin scınttc 60 ki lometre 
Ural: .Ynptığmı, dakikada 34 mermi :ı t nn 

topl:ır ı bulundugunu sö_ylt miştir. 

Ro men Meclisi açald ı 
Biı kr eş: 8 T'Rad)'O ) - Ro m en 

meclisi bugün kra l Karolun bir nut

ku ile açılmış Ve! Roman ~·anın dahili 
~c harici siyasetinden bahsedilmiş. 
hr. 

Pnris i 8 ( Hn ... ns ajnnsının selnhi 
yeltnr bir ~ıcnb d .. ~ d' . •• n an o0 r cn ı ~ıne at. 
fan VcrJ '~ b' h b 
F. I . 10 • ır n ere göre Frnusa 
ın nndı~·n 1--

- ~ " .) n • ·) tnyynrc, 496 top 
ı!}., bin obus r.oo t ., . 
490 d . ' ü o omatıl\ tllteıık 
.,0 . 1enız rnnyini ~000 el bomba ı 
- Qn "on me . .. d . ve 

" rmı gon erınıştir. 

• 
Btrlin . k (ON B ) 

no:zı rı f ·. · • · · - 1 lnriciye 
dı:t kal on rıbbentrop kı .,n bir mtıd . 
h nı.ık Uz.er b 

ar ket t . . c ugun Romayn 
e nıı lır , 

Amerıkamn Lorırlra elçisi Kcnedy 

• 
1 

Almanya üstünde 
büyük uçuş 

Lond ra : 8 (Royter) - fngiliz ba
vn fi lol:ırı d u n A l manya Ustundc 6009 
kilometrelik b uyuk bir uçuş .)'Apnnş

lardır. Bu tayyare1t'r Almanyanın 

bilhaıısa şimal] gar bi ş" hirleri v e Ji 
maolnrı Uzt:rinde dol aş mıştı r. Keşif 

yapılan şehirler arasındn IJamburgda 
vardır. 

f nr;iliz tayynreleri , rnayn döken 
A lman gemilerinin sığındıkları Uslı:r 

UstUndc t.ie ~oll\şmışhr. Alman hava 

( Geı isi iiçöncü ı.ahifede ) 

ASLA GiRMiY 
RBE 
C K 

AMERl i A ,NIN LONDRA ELÇISı 

Londra: 8 (Ro~ terJ - Amerika-
VAŞ INOT0NDAN DÖNDÜ 

nın Londra elçisi H"l -1 Kenedy Ame· 
rikadan avdet etmiştir 

Kendey gazetecılere verdif?"i be· 
yanalla, bitar f gt-m lerin torpillenme· 
si harek .. tlerinin Amerikalılar üzeı in. 
de büyük tesir yaptığını ve fakat, her 
ne olursa olsu'l Amerikanın harbe 
girmiyeceğinı söylemiş ve şunları i
lave etm ştir: 

- Amerikanın muazzam karlar 
temini için çnpra,.ık yollara saptığı 
hakkındaki haberler yalandır. Mana
s ı zdır . 

Amerika daima insanca ve insan
lık i.;in dü~ünür. 

HALKEVi 

Gördes heyelanı 
l1ördcs: b .:.. Jeoloji mUtehassısı 

Zimmerman, vilayet bnş muhendisi 
Malımutla birlikte heveliin sahasını 

tetkik etmiş ve vnzi_y;t çok tehlikeli 
görUlmuştUr. Hn?.ırlıyacaklnrı r:ıporu 

vilih·ctc vereceklerdir. 
~Heyelanın bu suret ve seyri E r-

zincan zclzelcsile muknyese edilia·sc 
Gördes he, l' l anı nllfus zıyinlı olmı· 

yan ve y~vaş ynvnş vukubuldugu 
için ihbarlı telakk edilebil ı!cek bir 

nf etti ı· . 

SALONUNDA 

RESlM 
SERGİSi 

VE FOTOGRAF 
DÜN AÇILDI 

Rcsinıı ve fotogr:ıf sergisi dun sa 
at: 16 da hnlkevi solonunda \' :ılinıiz 
Bay Fnik Ü<1tUn tnrnfından açılmış 
ve merasimde bir çok da\·atlilcr mc· 
yanı ndn belediye rei i ,.e maarif mll· 

duru de hazır bulunmuşlardır. Eser
ler buyuk hir dikkat ve itina ile du
vnrlarn nsılnıış , fotogrnf kısmı için 
hususi bir oda t:ıhsis edilmiştir· Eser 
ler se.) ircilere buyuk bir zevk ve 
Um it vcrm. kh·, \ıilhas<>n bir kaç eser 
z.iyardçilcrin ha~ rnnlık ve tnhdir 
du,,gulnrını tevlıd l tıı;ektedir, 13 glln 
dcvnm edect k olan sergi <İ lınd t' n iti
bsren hallrn açılmı~br. 

Molotofun Bükreş 
ziyare ti haberi 

Londrn : (Roy ter) - Sovyet 

harici, e komiseri Bav .Molotofon Buk-
• v v 

re~i z.iynret edeceği hakkında çıkarı · 

lan haberlcrdım Bukreş selfıhiyettar 

makamntının ademi malcı.mat beJ'An 
ettiği hildirilınekt.dir. 



• 

Sihfea 2 

Şehirdeki gayri fe:nni 
dinkler kaldırılıyor 
.Sıhhi ve f ı:nni şartları haız bulun

mayan dinklerin Mart niha!•etinde ka 
pat,Jmasına B_lediyece karar veril
miştir. 

Belediyenin aradığı evsafı haiz 
o 1 a r a k şehrimizde · şimdilik 
ancak bir dink bulunmaktadır.:Mer 
merlı mahallesin h·ki Ayas makarna 
fabıika dahilinde tesis edilen 
" S ı h h i D i nlk ., on dakikada 
bir gülek bulguru kepeğini mükem· 
melen döğbüğü gibi üğütüp '!!e
mekte ve savurarak setiği un çıkar
madan ayırmak kudretini haiz bu· 
funmaktadır. Fakat bu "bir tek din· 
gin şehrin ihtiyacına kafi gelmediği 

şübhesizdir. 

Belediye Reisinin ankara 
seyahati geri kald1 

içme suyu tesisatının noksan ka 
lan kısımları üzerinde şifahi izahat 
almak ve konuşulmak üzr:re Beledi 
ye Reisi Kasım Ener 'in Pazar gürıÜ 
Ankaraya gideceğini yazmıştık. 

Dün öğrendiğimize göre Beledi
ye P eisinin bu seyahati gt:ri kalmış

tır . 

istanbulun meşhur bir 
hırsızı yakalandı 

Dün şehrimizde Hü ~·ai ve Tevfik 
ismli lstanbul polisince maruf iki 
hırsız ve yankesici yakalanarak hak 
larında lüzumlu muamele yapılmak 
üzere potıs tarafından ntzaret aitına 

alınmıştır. 

Mevsimin en nezih en 
kibar balosu kızılay ba
losudur: 

16 Ma't cumartesi günü ordu 
evi salonlarında verıltcektıJ, 

Ouhu iye biletleri kızılay mer· 
kezinde s tılmaktadır, 

11555 9 - 10 - 12 

Tiirksözü 

Bu yıl 
sahası 

pamuk ekim 
genişletilecek 

Zira~t Vekaleti pamuk işleri 
müdürü şehrimize geldi 

Ziraat Vekaleıi Pamuk işleri ı· 
müdüri Bay Necati dün Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Bu seyahat
dan maksad bu serıe pamuk zeri
yatını genişletmek üzere tetkikler 
vapmak ve 4,000 dekarlık saha 
üzerinde 14 tecrube icra. etmektir. 
Bu tecrübeler malaz toprak, kır 
mızı toprak, kumsal killi kumsal 
ağır killi, tu7.lu ve kumlu toprak ü· 
zerinde yapılacaktır. 

Tecrübesi yapılacak olan pa· 
muk çeşidi ak ela nevidir. Bu se
seneki pamuk randımanının geçen 

seneye r.azaran daha yüksek olacağı 
ümid edilmektedir. 

Enstitü müdürü 

lstanbul Beyoğlu Akşam Kız 
Sanat Mektebi kürkücülük öğret 

meni Ali Yaver Bayazıd şehrimiz 
ismet lnörıü Kız Enstitüsü kürk
cüHık öğretmenliği ve enstitü mü
dürlüğüne tayin edilmiştir· 

Bir adam döğm'iiş 

N,.bi oğlu Abdülkadir isminde 
bıri Ali oğlu Cumalı Karahatağı 
tekrar muay~nesim iı taç ettirecek 
derecede döğdüğiinden po isce der· I 
dest edilmiştir. 

Ziraat kursu 

Ziraat sahasın 1a meydana ge
len yenilikler gösterilınek ve bil
hassa zirai mücadele şekilleri, ziraat 
alet ve makineleriyle genrş mikyas
ta ziraat usulleri etrafında umumi 
malumat tevsi edilmek ve ayni za
manda milli korunma kanunurun 
ziraat işlerine müt~allik kısımlarının 
iyi tatbiki esasları istihdaf edi!erek 
memurlar için An~arada bir "zira. 
at kursu,, açılmasına karar v~ril· 
miştir. Kurs yakında açılac'3kt.r. 

D~rs müddeti bir aydır. 

Atletlerimiz geldi 

Tüık"ye Kır koşusu birincilikle
rine iştirak etmek iizere şehrimizden 
lstanbulıt gitmiş olan atletlerimiz 
hocaları Cevad Dibien'in refakatin
de avdet etmişlerdir. 

Asfalt cadde üzerinde 
kesilecek yüz ağaç 

Asfalt ca-id .. üıerindeki O:Calip- 1 

tüs ağaçlarından daha yüz adedinin 
kesilmesine b 1 diyece karar veril-
miştir. 

1a 
Şehrimizde . 

oldukça iferfeJll~~ıJ 
Bırinci talımlrr•ll1

1,.ı marı vazene antre. ,,ı 

talim olan RıH~i~ıl 
çilmiştir. Bu .t~eı> 
mal edilcceğırı 

!anacaktır. O getıf ~ 
Şimdilik ~ 8i' 

rak etmek~ed~~··ıdl 
ve dört de tor.• ,ı 
elemanın id3 re41 

lıştırılmaktadı~· ·ı~ 
O b ,.ctf kıf 

.. vv fi 

talebeler ayrı af~ 
. ·ı ... ekt talim etlıı ı ... k•d 

Ôğretmerı 

diğinden zir3't·1'i 'A 
Brrivesi almı~I ·~
heyetine dah•. J d rll 

k• . tıD• 
arasında ı ıs 

ett 
le 1-ı1 izl.etl 

~ 
Selektör f11~o0 

ye kadar ı sJ. 
pamuğu selekte rı' 

b :ıl• 
mek üzere ll 

mıştır. 

Halkeviıll;ıJ 
lar hakk1tJ 

.,J6 
Ha ke\fi1111 

. _ - kşsıtl1 

sı gunu a Je 
.. eııfl 

mevzuu uz .. ~ 
•JeC" konser ver• 

k·vi ar şuies d 
f 111 

Birken ttıf8 5 

r---------------------------~---------, kiben ar şu!1 

H·ı TL E 
. 'Jıo 

S • c L • güzel bır 5 

} dir. I . ,,., 
• 

Bugün, bütün dünyc.·Ja ismi ç I· 
k ılannn, bir yığın hadısenin knhrama 
nı olan, Alman milletini peşinden 

surükliyen Hitleri mevzuu bahis ede· 
ceğiz. 

llitlcr, an' asıl Avusturyalıdır. Al· 
man - Avusturya hududunda Brau• 
nav kasabasında doğmuş, ilk tahsi-
lini burada yııpmıştır. Fakir biı ai
leye mensuptur. Gençliği fakrü zaru· 
retle geçmiştir. 

Bu sebeple doğduğu kasabayı 
terk edere\-: Vıyanaya i'Clmiş, bir 
arkadaşlyle beraber bir oda tutarak, 
çalışmağa başlamışlar. Çok geceler 
aç kaldığı, esas itibariyle mahrumi
yet çektiği muhakkaktır. 

Hitlcr bu arada bir kısım halkın 
zeaıin ve müreffeh, büyük kısmının 

da müthiş bir sefalet içinde bulundu-

GÜNÜN MEVZUU 

ğunu görmüştür. 1909 senesinde sulu 
boya re~ımler, nakkaş1ık yaparak 
gündclık ekmeğini kazanmağa başla· 

mıştır. 

Fakat durmadan srazete okumuş, 
siyasi hadiselerle meşgul olmuştur. 

Bılihare Almanyaya sridiI' şahretli 
bir mimar olmak istedi. ın2 de 
Münihe gidince, siyasi hayata daha 

esaslı şekilde karışarak birçok mah· 
fellerde fikirlerini müdafaaya başladı. 
Hitler, Almanya ile Avusturyanın bir
leşmesini istiyordu. Komünizme şid-
detle düşmandı. 

1914 de Bavyera ordusuna girdi 

ve cih n harbine iştır"k etti. Bu as
kerlık hayatı onun hayatında mühim 
bir rol oynamıştır. 1916 da yaralan· 
dı Vt' Bertin civarında bir hıstaneye 

getirjldı. 

Harp bi İp de Almanya mağlup 

olunc-a sıyasi hayata atıldı. Yılmadan 
için için çalıştı, muhit ve dostlar yap 
tı: nihayet iimdikı fırkasını kurdu. 

O, Versay muahedesini yırtıp 
yıkmakla işe başladı. Hıtler, ırkçıdır. 

Almanların, Ari ırkının dünyadaki 
mümessili olduklarını iddia eder. 
Yahudilere duşmandır. Siyasi ve iç· 
timai kanaatlerinde faşizm n tesirleri 
vardır. Hayatı sadedir. içki sııara 
kullanmaz. Hiç evlenmemiştir. 

Hayatı, onu ruhan ~iraz hasta 
yapmıştır• Gırtlak veremi elduğ'unu· 

da söylerleı. ,. .. 

Pamuk ıb ,e 
11eı 

idare 

___________________________________________________ , ___________________________________ ___ 
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1 - 1) 
Alı r b 

1 ın nıl k l .,. rdel' e et er ıçın 
r t ı c:.r • 

ınn rafı ı ıne:ı y nlnız 
~ - lı. Zanıınedilir 

• anlar · . · 
rncııat t:dil 1· ~Çın iJnre_yc 
- rtırıdır. --- ..... 

Sovy t e~ fin and · 
ınü areke akd · n · 

e 
e 

... 

Almanya Üstünde 
büyük uçuş 

( Bııinci sahifeden artan ) 
dnfô bntnrynlnrı ntcş açmış~ada hnva 
filolnrı salimen Uslerinc dönmUşler
dir. ( Bırınci sahifeden arlan ) 

Verilen on dört gün müddet ya
rın akşam bıtmektedır. 

1 
lsveç yarın tkşam Finlıındiyadan 

a. acnğ ı <:.e\nbı Moskova}a bıldirecek· 
lır • 

1 Bu haberin tevsikine imkan bu· 
k~namadığından hydı ihtiyat•a . telfık-

ı edılmesi l:ızımdır. 

Diğer taraftan alınan malümata 
gort> Rusy b . . 
l ' anın u yoldakı sulh şart-
arı Helsinkid b" " f e uyuk bir teessür ve 

ne ret uyandırmıştır. 
Londra : 8 (Royter) - Verilen 

son haber " · . e gore, Fınlandıya Mosko· 
vadtarafından yapılan sulh teklıflerini 
re etmiştir. 

---
r 
'-larp cebhcsin e vaziyet 

Londra : 8 (Royter) - Garp 
c;bhesinde Fransız • Alman dev· 
rıy 1 • e erı arasında bir çarpışma ol- · 
muş bir Alman neferi olmüştür. 

İrak başvekili ile 
taati edilen mesajJar 

---
Londra : S (Roytcr) - 1 k b 

v kT N ra cış 

d
e ı ı uri Sait ile sadabad p:ıkt 
evi ti · h . ı 

d e crı arıcive nazırları arasında 
ostluk · . 

mesaı arı taatı edilmiştir. --------
nıuzurıa kada A "k 
da yapt 1 • r 1 ınerı a tezgahların· 

'k ırı ·~ a acakları tayyftrelerin 
rnı tan 10 000 ol k 
harb" k ' oıca tır. Avrupa 

ı arşısında bitaraf b 1 
merika BırJeşık hükA u .unan A 
panın muha . d umetlerı Avru 

rıp evletlerine t 
satınalmasını kab I . . ayyare 

u etmıştır. 

Şu şartla ki alına 
parası peşin .

1 
• cak malların 

. . verı sın ve on} l k 
ıçın gt-mi gör d .

1 
. arı a ma 

A 
1 erı sın R 

merikadan ald • usyanın da 
az d"'~ildir O ığı harp malzemesi 
Rus hüku~ t' ntun fiçin geçenlerde 

t ı ara ınd· A 
ya S ·ı 11 n mt rıka-

mı Yon 600 h" 
gönderılmiştir. ın altın dolar 

Rusya Artıerika ·· 
silece~e b . munasebatı ke· 
dirde R t-nz•} or. Çürıkii bu t<.k . 

usyanın Firılandi 
itlen ha, p r yaya res· 
• 1 an edeceği 
ıse Ame k ' o zaman 

rı anın gerek R 
gerek Finla . usyaya v~ 

ndıyaya karşı bitaraf ık 
kanununu tatb'k d . 

1 F 1 e eceğ1 'h e ınlere t.İlab .. . c• et. 
ani, şılrn::ıkt d H gondermıyeceği 
lılar h a ır. albuki Amerik 
<! t'r uretıe Fınland' 13· 
ırn hareket' · . ıya}a yar· 
lar. ını g,.nışletmek İsliyor 

işte A 
1:·· vı upa haıbi k 0 Yle lir va · arşnında 

zıyc: t de va r. 

Düşen alman tayyaresi 

Londr a : 8 (Royter) - lskoç
yanın şim .:ı l .sııfıil l Prİ açıklarında bu 
gün bir Alınan ta yyareo;İ daha dü· 
şüıü müştiir. 

F r,. nsada hava talim 
mektepleri açılıyo( 

Paıis : 8 (H9vas) - Fransada 
bir çok tanare talim mt ktepleri 
açılacaktır , 

İngiliz orta şark hava 
kuvvetleri başkumandanı 

ankaraya gitti 
- Birinci sahifeden artan -

lnı:;iliı tnyynrelcri Polon.}' n Uzeninde d:> 
..uçmuş•ve .. bt>yannomcler nf:mı~lnrdır. 

Pamuk \" lcıa 

CiNSi 
KtLO F.ATl 

En az 
K. S. 

En çok 
K. S. 

Kozn 00,00 00 

M a. par lağl 1_---=-00-=----:---.,,-00::----
-Ma-:- temizi 00 1 00 
Koza pı1rlağı ·--=-------Kapı malı - 00 

·---ı 

Klevland 

1 ..!52,ev Jant çi. 

hey az 
Sivah 

::---------
00 1 
Yapağı 

çlClr 
Fransanm Şarki Akdeniz hava· 1 

kumandamda bir ik! gün içi nve ziyaret . 
maksadiyle yarın Ankaraya gelecek
tir. 

Yerli yemlik' 3,'25 \----
.. tohum 

HUBUBAT -
=-Bu-~.....,d-av~K,....ıb-. , "f=:--

Mareşal Çdkmıık misafirlerimiz 
şerc fine bir ziyafet verecektir. Orge· 
neral Ası:n Gündüı ve İngiliz aüyiik 
Elçisi de birer :dyofct vereceklerdir . 

* 
lngillerenin orta şnrk hava kuv

vetleri Lnşkumnndanı Vily:ı.m ;\'ike 
dunku toros ekispr~ ~iylc I Ialt:pten 
şthrimize gelmiş ve Anknr:ıy geçmiş
tir, 

Yurdda zelzeleler 

Ankara : 8 (Hu5JSİ muhabiri· 
mizden - Dün 9,3 ) da Oıkilide 
Fo~ede hafıf z~lzeleler oldu. H.ısar 
yoktur 

---
Zayi şahadetnan .. e 
Kürkcül~r ilk okulundan aldığım 

şahadetnarneyi zayi eyledim. Yeni

sini alacağımdan eskisinin biikmü 
kalmamış oldugu ilan olunur. 

,----
Mümünlü köyünderı Ali 
oğlu lsmail Hakkı 

-:. yerli - 4,68 · ı--= 
Arpa - 4.37--

-Fac;Üly_a __ ----

1 
-Yulaf - 4.so 

1 
Delice-- --=o:----- ___ _ 
Kuş yemi -

• - --·-----·----; 
susam 14 

l..iverpol Tclgrnfları 
8 I 3 I 1 Q40 

Pene Santim 

H<11.ır 1 o -oo_ ,_______ o 00 
Vadeli 1. 
Vadeli ili -0-00 

-l--li_n_d_h_a_z-.ır_____ O 1 00 

Nf':vyork 00 , 00 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

lır~t l ı-R~ay-=i-şm-ar..,..k _____ ----

Frank (Fransız) -2- 97 
Sterlin ( İngiliz )·--- --5- 2"°4-

- Dolar (Amerika) - 130 1 19 
FranITisviçre) 00 00 

Muhterem müşterilerimize 
fskenderunda Şark ya~lan Şirketi Fabrikasının 

ı Rafine edilmiş ~emsaline iistün 

pamuk yağları ve sabunlan geldi 

Uygun . fiat • • 
ıyı ve te • 

llZ mal 
Müı acaı:ıt yerı : Sat>r i Gül, Borsa c\varı No. 12 

D posu : Ahidinpaşa caddesi, Noter sır •. sı. 
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Sahife 4 

Ankara Mektubu 

Komedi F ransez 
Ankara ya geliyor 

Dört f emsil verilecek 

Ankara: 8 (Hususi Muhabiri 
mizden) - Öğrendiğime göre, Co
medie F rançaise artistleri Ankara 
ya gelerek Halkevi salonunda 2, 3 
ve 4 nisan akşamları birer resmi 
temsil vereceklerdir. Ayrıca, fransız 
şiirine de bir matine tahsis oluna· 

ıcaktır. 
"Moliere'in Evi. ne mensup ar

tistlerden büyük bir kısmı gcll'cck 
olan trupa iştirak etmiş bulcnduk
larından verilecek temsiller büyük 
bir artistik hadise teşkil edecek ma
hiyettedir. 

Comcdie Française'in vereceği 
temsiller şunlardır: 

2 Nisan salı Akfamı 

Racine'in •Andromaque. adlı 

beş perde1ik manzum trajedisi ve 
Prosper Mcrimce'nin •La Carosse 

du Saint- Sacremont. adlı bir pcr 
delik m~n~ur piyesi. 

3 Nisan Çar,amba Akfamı 

Alf red de Musset' nin "On ne 
badine pas avt'C l'amour,, adla 3 
perde ve 13 tabloluk mensur kome· 
disi ve Paul Morand'ın, "Le Voya
geur et l'amour 11 adlı iki perdelik 

lcomedisi. 

4 Nisan parfembe gUnU 

Saat 17 de bütün trup artistle. 
- Gersi beşinci sahifede -

4 '\isan 
Ah canımın içi kocacığım. 
Ne kadar kedeı lıyim , bilsen. Yal 

mzlıktan patlıyacağım. Sen gideli iki 
gün oldu, demek, daha yirmi altı 
gün ya l nızlığa mahkumum. Eğer se· 
yahat gününü de sayacak olursak 
27 gün. Şu s<!nin şirkete çok kızıyo
rum. Ne hakla üç aylık evlileri bir· 
birinden ayırıyorlar? Sanki bu işi 
senden başka bir memur göremez 
mi}dı? 

...... Arkadaşı "! Oıhan beni gör-
rneğe geldi. Ona, arasıra, ıelip beni 
yoklamasını söylemişsin. Kibar nazik 
bir i'enç doğrusu .. Senden ı..alısettik 
ben kendimi tutamadım, ağladın. 
Zavallı çocuk gözyaşlarım karşısında 
ıne yapaca~ına şaşırdı. O 1'adar şa· 

şırdi ki, bır daha 2'elece~ini zannet
miyorum. 

Dudal.larından Operim 
FATOŞ 

Hamı§ 

Annenden aldıgım son hır mek
tupta. bir hafta kendısinde kalmanı 
istiyor. Şimdi bir de başımıza Manı
sa seyahati mi çıkacak Sakın gide· 
yim defne 1.. 

12 Nıstın 

Kocacığım, 

F .. 

..... Sıkıntımı gidermek iı;in 

okuyayım diyo unt, fakat fa~da ver
miyor. Hem kıta\;>ın iı;indeki aşıkane 

yazılar beni büsbütün meraklandın~ 

yor • 
• , .•• Arkadaşın Orhan hemen 

hc .. en· her geliyor. Konuşması hoşı.ı· 
ma gidiyor. Bu sık sık ziyaretleri 
bir genç kadın için tehlikeli bulmu· 

Türksöıü 

YUNANiSTA~ji 
Müşterek meseleler 

TüRKiYE -
SANA YiiNDE iŞ BiRl.J ır 

lüt 

Garp devtetlerinin 2'İriştik leri çe
tin mücadele karşısında ve harp teh
likesinin artması üzerine hiç bir Bal
kan devleti hareketsiz kalamaz. Zira 
"totaliter harp., muharipler arasında 
mahdut da kalsa ekonomi harbi umu
miyetle bütün memleketin üzerine 
bütün a~ırlığiyle çöker. 

Hergün birbirini takip eden siy<a
si ve askeri kadiseler beynelmilel ti· 
caretin seyrini de~iştiriyor. 

Mevaddi iptidaiye menbalarını, 
istihlak pazarlarını kapatıyor. Bu şu· 
retle dünyanın yüzü yavaş yavaş de
tişiyor. 

Bu hadiseler karşısında b r em
niyet mıntıkası yaratmak elzemdir. 

1919 eylulunda Turkiye reisicum· 
huru, Ankara büyük millet meclısinde 
bu nokta üzerine bilhassa temas et
mişti. 

Hiç bir memleket ticart münase
betini a-enişletmeden mali va, iyetini 
kuvvetlendiremez. 

Türkiye ve Yunuistırnın milU m6 • 
dafaada birbirlerine karşı elan men
faatJarını röz önünde bulundurarak 
bu iki dost ve müttefık memleketin 
sanayi sahasında iş birliği yapabilme
lerini mümkün kılan vasıtaları orta}•a 
koyalım. 

Yunanistanın sanayii : Yımanistanda 
sanayiin tekamülü bir çok amiller sa
yesinde olır.uşl ur. 

Birbirlerini takip etmiş olan hü
kumetlere tesir etmiş olan amillerin 
başlıcası, ahalinin kompozisyonu ve 
mahsülatı arttırmak için sarfetti~i gay· 
rettir. 

Ufcak ve aslında lıir zıraat mem· 
lekeli olcırak kalan Yunanistan aha
lisinin büyük 9ir kısmını, ziraat sa
nayiinm kemale ermesi için uğraşmış 

____________ Yazan __________ __ 

Bakkal başı 
Türk Yunan Tıcareı Ofi:;i Erkanından 

yani onları, iptidai ziraat yapmaktan 
kurtararak ıeniş bir sanayi pregra· 
mına hazırlamış oldu. 

Burünkü mütekamil haline gelme
si için Yun-tn sanayii bir çok inkilap
lar g~çirmiştir. 

Daha 1837 tarihinde, Kral Qthon 
oniki kişiden mürekkep bir komisyon 
kurarak, serıiler ~hazırlcıtılmış, ve bir 
çok mükafaılar darılarak, ziraat ve 
sanayiin tekamülü için meşgul ol
muştu. 

1867 de çok canlı bir sanayi faa
liyeti ıöze çarpar. Pıre mühim bir 
sanayi merkeıi oldu. 1884 de cı.a

rilaos Tricoupis (Karilaus Krikupiııı) 

in teşviki ile gen ş bir ekonomi poli
tik proğ'ra m çizildi. Milletin hükü· 
meıe karşı olan itimadı sağlamlıştı, 

nakliye yolları tekamül etti. Gamrük 
tarifesi yükseltildi, Velhasıl ekonomik 
fa&liyeti çok canlandı, 

1893 teki ifla r, 1897 deki hezimet 
ve cirahminin yükselmesi ekonomik 
inkişaflara da nıani ol<lu. 

A 

H • 1 KAYE 

yormusun? Yani umumiyetle. llenim 
için de~il. Benim seni unutmam ka· 
bil mi hiç? Kabil aleğil amma senin 
arkadaşın da yüzüme bır tuhaf bakı 
yor, Ben böyle acayip bakışları sev• 
mem doğrusu . , 

Hamiş 

Karın 

Fatoı 

Annen de çok oluyor artık. ille 
seni görmek istiyormuş. Gidersen da 
· rılırım .. 

16 Nisan 

Biricik kncacı~ım, 

...... Kadınlar h~r erkeği kendile
rine a:ıık ıannedeılar, diyorsun bu 
fikrin hiç le doğru değil. Yalnıı mu· 
hakkak olan bir şey varsa o do Or
hanın bana fena halde aşık olduğ'u 
dur Zavallıya acıyorum do~rusu. 

Kendisine bu sevdadan vazı-cçmesini 
nezaketle ima ettim. Bilmem anladı
mı? 

Çok sıkılıyorum kocacığırn. lş. 
ta hım yok, sinirliyim. Çabuk gel be
ni kuıtar olur mu biriciğim? 

17 Nisan 

Senin 
Fatoşun ... 

Koca bebek kocacı~ım, 
Bana çabuk cevap ver: Orhandan 

YAZAN 

Hikayeci 

koı kuyorum, Gözleri beni frna halde 
korkutuyor. Bu gözleriR manasını an
lamamazlıktan geliyorum. Ne yapa
yım kendisini kovayım mı? Söyle, 
bir şeyler yaz, ne zaman bize ~else 
hizmetçiyi yan odada bekletiyorum. 

Fato§ 
22 Nisan 

Kocacığım, 

Bu üç günlük sükütuma daralma
dın değıl mi ? Bilsen, ne kadar üzü
lüyorum. Halbuki üzülmek için hiç 
bir sebep te yok, Belki havafarın fe
nalığı. Ağladım, nğladım . . Çabuk 
gel . ' Yine «'skisi gıbi bahtiyar olu
ruz, değil mı? Yırmi sekiz gün ev
velki i'ibi ınesut olııcağımıza beni 
temin et. 

Fatoş 
lla.mi§ 
Biliyorsun ya, seninle konuşmuş

tuk, hizmetçinin maaşına iki lira zam
mettim. Çok iyi kız. 

27 Nısan 
Yavı u11t, 

1910 da Ballc'11Sı1 
· ıerııe .,, 

hudutların en•Ş .
11
e 

esı nin kuvvetlenrn jdl •nı 
. oıaıı """ mesıne sebep rııır· .. a 

nesidir· . dt 1' ı 
1922 sene~~ 1- f 

·dıSCl vukuubulan ha de\'ri 
bir duraklama ·ıib're' 
1926 iene . .;intlen 1 

devam elti, . 
1 

rill fi 
Büykü şehır ~ ııb1' 

m:ısile beraber 
15,y~ 

lund u. Yun an 58~~11,el 
ıki kelime ile bU ~ 
na bilir. 1,r· .. Yüz senelık 'jj;/ 
neticesinde Yu?8:0ıd'., 
dern bir sana)'• efdr 
mü~ ehassısların ı1I '(/.. 
lmıl oldu. yiı: 

Turkiye Sa~a 11111 

nin kalkınma P1 ~,rll 
büyük fedakirlı:iyorl 
pimiz takdir • ıf~' 
bir işdi ve muV:~elı J 

Harpteıı e il"') 
nayii birkaç ı raf i 
dt:n ve hatılardsıı 

10
1 

Bu iptidai :P ~ 
h~mmiyeti oırnsr,,,I. 
ba saba fabrİ"8 h•ı" 
B - · Ciifl'I ı ug.ın ıse, ·ıio"'ıl 
sind~. plan dah•b,ivr 
Yer yer ver f 1 • 

• • •Of 
kezleri fışkır•.) ti' 

ur' Turkiyc s ıtl' 

de bir ziraııt ııı.e~ 
-Geriııt 

bil 
Annendel1dıll 

di. Zavaliı k3 ,,,,_~ 
~ r ... 

kere daha go gıl ~· 
ma gitti. Aoalıc~ı 1ı 
nu bilmiye rn.e ge_ıV t n 
nim gibi, sen• 1111 ııt· 
düşen höldC~ d•'' 
Biçareyi sevırı 

1 pli• oluria, oğ ı.ı cJİYe 
mani oldurfl 

yarım· f:vel 

.. • ... d•ş•" 
varmış . Aılc9 f'I';;' 

filan değilrflİŞ· 0ı4 
mek niyetinde 



Türkiye .. Yu . 
sana .. nanıstan 

Yllrıde iş b" 1· .... 
Dördh k ır 1 gı 

urırıcu s h'f d 
ediyor· l' . • 1 c en artan 

d k Urlı.ıy 'h 
o •ııını . • c ' rı:ıcabnın ' 'Uz. 

h· ııraı h J 
Jor, ına sUller t k'l S eş ı 

, . n11a,yileşnıc\ı.t 
~1,llrdi&i '-alQ ._en ıtıaksadı, kendi 

latı lahdit .. •ddderi i1letmek 
ı k '•IQe\ı. ı rına tır. Ve nıilli gelirini 19ts s 
ti k encaindc b 

ı ekonomi "'" aşlanılan dört 
tlı •le "anı h-ıc. 

••kt llıQkcrıııneı b' u umetin si-
PJ &dır, ır surette ba şa-

lnda 1( 
nırı . . araden· d 

•nşası T b 12 e modern bir 
ası ' ra ıo · 

1' T llıcnsucaı fab . n lımanının ya. 
f rabıonda eı tıkalarının kurul· 

~llllıkalatd konııcr\'c~ı. muh. 
• ı~ı bh - " rncyva 

re' ltt Uyuk elektrik ' ~alça ve 
c Potas K- fabrıkıısı Ka 

' L ' Ulah ' • c"~r fab 'k Yada azoı -t.\ "' rı ası ılAt . uç '- ' uclıyan·ı •. 1 vardır 
..:r 1' sın b' · 
, Urkiyc •ıe saydığ-1 bu 
" bir k sanayi 
1' Ur'- ıarnını tc.,k·ı pr~2raınının 

" · y v ı edıy0 •••nd Unan 1 b' . r, 
' tııb ş ırlı~i . S 

P bu ik \taıj olarak . anayı 
ı ol 1 tnenıı k , Yapılan in . 
,. ınarnaı.d e etın işbirt· x.-
"ltscı ır, •&tne • • e Uz 
tılrncı un ve d . 

L., 1 •dır. l 'r. ı. . erın lctkikt uır cr:rıı 11r"'Ye v en 
1 ti rı ııraı ihr c Yunanistcın 
ınta~rrn. Bu iki d~:al çt~arırıı karşılı. 

v •sı be • e ırı k 
ısırıda 1 Ynelrnneı hl e onorni 
Otarşı c temdit. dıseterin 
" naı,,., 

•Yal oldu ~cııni tatb· 
latan ttıl\lt h lçın, 1'üt~k etmek 
en •• ~ lllcnıaa\\c . 'Ye ve y lıl· 
ın"k c 0 norni '•ne haıeı y surctıylc k harbini iel. 

• 2ıın12ın b lltşılaın111ıd ctcıe " 
tıpı t 8 aşında h trlar. 

•asında ' ••bın lık, lier kalmadı~ rnu. 
Jeti a kerr rndernıeketin ek~nı, s?Ylc. 

T.. uruın noınık 
\ırk ve y una bal\.Jıd "a· 

d 1 unıuı k ~ ır. 
1 ev ctın "it as ·ert it İf k 
•rcı Ya onorn, a ı bu 

trc ~a Prna\ilrını el •abasında d 
l' rşı •kı •ktısa~,tn b kılar, B~ 

\ırk • y u ulunrnah. 
•larını el nan lica 
aı~ k 1 c alarak b ret ofisinin h 
rıır ed llladı~ını u Sahanıo a. 
,, B tlını : iosteı en ve. 

u ıncscı Yaıısını ar A e .a. 
"'•nada .. "llk11ra 

fL Bı.ınun h rtıunilk da old 
"'· lllthık •çın "" •kltınd aşa Cdild· nku 
ıv ' 1 \ırk a tctk'k ı. 
Jı 1 lısıı ıçılıırından Yunan ı atta bulun. 

n kurulrn rtıureLı. •8ilnayic·
1 sına ı. "'"e" 1 ve ,r. Bu k "''ilr .. )ır he ' nrar · Vcrıı Ye. tııli.lrncdı ıs d şırndıye k lllışti. 

c b •da 
1 va~'Yetı ıkı :.. "i'İitıkij br tatbik 
anıay ·11cını ı. ey 

n arıık rnııı c,.ctın neırnı. 
ftlııştcrek r tnenf bıran 

alıdırlar ll&rıay, "it aatıcrine ev. 
• I' <11ll&r Uy. 

ını hazır. 

Türksözü 

ihracat Tacirlerimiz j 

Yugoslavya' dan döndü 

Giden Almanların 
İngiliz teknisyenleri 

• 
yerıne 

geliyor 
lstanbul : 8 (Hususi muhabirimiz 

den) - Balkan m~mleketleri ara
sında tica:-i münasebetleri aıtırmak 
yolundaki teşehbüsler tacirlerimiz 
arasıııda büyük Lir alaka uyandır· 
mıştır . 

Bu maksatla Yuıoslavyaya giden 
ihracat tacirlerimizden bir kısmı 
bugünkü konvansiyonel trenile dön
müşlerdir. Tacirler, Yugoslavyadaki 
temaslardan çok memnun olmuşlar 
ve daha iktisadi vaziyeti İş yapma· 
ta müsait bulmuşlardır. 

Yugoslav müesseseleri, Türk ta· 
cirlerinin teşebbüslerini fevkalade 
iyi karşı amışlardır. 

Bu yıl Yugoslavyada ihtiyaca 
kifi olmıyan r ohut ve diğer bazı 
mahsuller memleketimizde fazla mik· 
tarda mevcut olduğundan bunların 
ihracı hususunda alakalılar mutabık 
kalmışlard.r. Harp vaziyeti dolayı· 
sile Almanya ile ticaretini artırarak 
zenginleşen bitaraf memleketler ara· 
sında Yugoslavy11 mühim bir mev· 
ki almıştır. 

Bu memleket AJmanyaya yakın· 

olmasam: an istifade edel'ek bir çok 
ecnebi piyasalarla Alman müessese· 
leri arasmda bir köprü vazifesini 
görmekte ve bundan büyük kazanç· 
lar elde etmektedir. 

Yugoslav tacirleri, Almanyadan 
satın aldıkları mallarm bir kısmını 
memleketimize göndermek yolunda· 
ki faaliyetlerine devam ediyorlar. 

Dün ve bugünkü konvansiyonel 
trenlerinde göze çarpan bir nokta
da dört İngiliz teknisyeni relmiş 
olmasıdır. 

Harp ve diter fe.,kalide sebeb· 
ler yüzünden diğer bir çok yerler 
o'dağu 2ibi memleketimizdeki Al· 
man teknisyenlerin mühim bir kısmı 
memleketlerine dönmüılerdir 

Başta makine ile çalışan mües· 
seseler oldugu halde bir çok mü· 
essescler bAşka yerlerden ecnebi 
teknisyen tedarikine koyulmuştur. 

işte fngiliz Teknisyenlerin gel· 
:meğe haşlamasının sebebi budur; de· 

niliyor • 

Üç Macar kadın artisti de bu
gün sofyadan ge'mişlerdir. 

Spor kulübleri 
bayrakları değişiyor 

Yarin yapılacak 
futbol maçları 

_Beden tctbiyesi gene~irektör~ 
lüğünden bölğemize gelen bir ya· 
)'ımla spor iculüpleri bayrakları ta· 
limatı alan projesi gönderilmiş ve 
bölgemizin noktai nazarı istenmiştir 
bu talimatın yapılmasını ve geçen 

cumhuriyet bayramımızda bütün ku 
lüpler bayraklarının yeknesek olma. 

sııın teminini ilk defa B.T. genel 
dırektörl:i~ünden rica etmiş olan 

bölgemiz başkanlığı bütün aianla· 
rıı:nız.la spor kulüpleri reislerini dün 

akfanı toplantıya davet ederek bu 
U~urda gereken kararlar alınmış ol 

duğuıu roc'Ilnuniyetle b ber aldık 
19 . 

b Mayıs Spor Bayramına kadar 
ayrak talimatı hazırlanmış olacak ve çok .. ,_ 

rnuııı:emmel bir ~ekilde törene 

İştirak edilecektir. 
Beden Terbiyesi Bölgemfz 

.Kış Sporları AJanhlı 
Bölıcrniz Dağcılık ve kaya~ çılık 

ajanı Bay Kadri Erkılıçın Ankara· 
ya hyın edilmesi üzerine; Kız Lise
si Beden Terbiyesi Öğretmeni Ba· 
yan Fehamet Taçkın'ın B. T. Sey· 
han Bnlgesi Kış sporları ajanlığına 
seçildi~iııi haber aldık. 

Bu Haftakı Maçlar 

Bugün öğleden sonra Statyomda 
Erhk List'sİ ile Mnallim mektebi ara· 
sında Fut bol maçı yapılacaktır. Q. 

kullar arası Lik maçlarının finalı 
olan bu musaba kaya fazla ehernnıi
yet verilmekdedir. Hake:n Halil Ak· 
aldır P ·· .. d k · azar gunu e ulübler arasın. a 

• caktır. 
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CUMARTESi - 9 - 3 - 1946 

13.30 

13.35 

12.30 

1 t30 
15.15 

18.00 

1405 

-13.40 

18.55 
19.10 

19.30 
19.~5 

20.00 
20.10 

2025 

21.15 

22.15 
22.30 

22.35 
23.30 

2:i.30 

Program, ve Memleket Saat 
Ayarı 

AJANS ve Meteoroloii Ha
berleri 
TÜRK MÜZIGI: 

Riyaseticumhur Bandosu 
KONUŞMA: ( Kadm 
Saati) 
Program ve Mtmleket 

Saat Ayarı 
Müzik: Radyo Cız Orkes
trası 

KONUŞMA (Yurt Bilgi· 
si ve Sevgisi) 

Serbest Saat 
Memleket Saat ayan, A-
JANS ve Meteoroloji Ha· 
berleri . 
1ÜRK MOZIGI 

TÜRK MOZIGI: Halk tür· 
küleri 
Türk muziği 
~ONUŞMA (Günün Me 

!eleleri) 
TÜRK MüZIGI : Fasıl 
Heyeti 

Müzik : Küçük Orkesra 

Memleket Saat ayarı 
KONUŞMA (Ecnebi Dil· 
lerde· Yalnız kısa · dalga 
postasile) 

MÜZiK :Cazband (Pi.) 
Saat 23.00 · e kadar yıl· 
mz uzun • dalga posta· 
sile) 
Y armki Program ve Ka-
panış. 

Komedi Fransez 
ankaraya geliyor 

( Dördüncü sahifeden artan ) 
rinin iştira'· iyle Villon'dan Paul Val · 
ery' ye kadar Fransız şairlerini ihtiva 
edecek olao şiir matinesi, 

Ayna gUnUn Akfamı 
Molicre'in "Le Misanthrope ad. 

lı 5 perdelik manzum komedisi ve 
Alfred de Mus~et'nin "il faut qu'une 
porte soit ouv~rte ou ferm~e.. dar 
bımeseti üzerine yazılmış bir perd~· 
lik fan tezi si. 

Gelecek turupta şu arti~tler bu
lunmaktadır. 

Bayanlaı: Marie Bell, Catherine 
F onteney, Germaine Rouer, Jcanne 
Sully, Françoise Delille. 

Baylar: Jean Yonnel, Cbambre· 
uil, Aime Clariond, Perre de Rigo· 
ult, Louis Seigner, Gerard Oury, 
Jean Denyn. 

Dekorlar, mobilyeler, kostümler 
ve saire tamamen Paris'tcn getiri
leceğine göre. bütün bu piyesler, 

ideal bir dekor içinde oynana· 
caktır. 

Aynı t~msiller, mart ayı nihaye
tinde, trup Ankara'ya harek.ct et· 
mezden önce, lstaubulda' da verile· 
celttir. 
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ve T 
SINEMALARINDA 

BU AKŞAIVI 

Afriknn n Yakıcı Guncşı altında cereyan eden ve ihtirnslı biı aşk Hikiiyesini 
Canlandıran mevsimin en gllzcl ve heyecanlı filmi 

pa'"~~vn~lb>üm . 
.. .., Türkçe Sözlü 

y E 

Şark musikili 

BU.) uk ve Çok Guzcl 
Şaheseri takdim ediyor 
Kızgın Çöller:n Esrnrlı 

ha,·atı Sahraların Eı; v , 

rarengiz sırları 10.000 
lerce figUran, A~k, llc
J ecan, Hareket, Kadııı 

ve Erkek. hislerini mu 
kemmel Canlandıran 

bir Film 

Ayrrca: 

Alınan Sinemacılığının 

En Büyük Muvaffakiyeti 
Hakiki Brezilya orman
larında çekilmiş Olan 

SONSUZ MUCADELE 
Mukaddes bir ~ azif e için Kahraman hir gencin Tim~ah , Yılan, Kaplan ve 

Jnh:ı Binbir Tehlikeler ara!ıında cereyan erlen fevkalade J\1nceralaJ1 
DiKKAT: Yer Bulub görcb;lmck için Bilctlerinİ7i Erken alınız 

Tt>lefon Alsnray 212 Telefon Tan 2Gü 
Bugün 2 30 da A L S A R A Y D A • 

Sonsuz Mücadele Brodvey Melodı 

Vatandaş 
Bugün 230 da 

Silah Başına 

Adana Elektrik 
Şirketinden : 

TANDA 

Sonsuz Mücadele 

Türk Anonim 

Elektrik tarife komisyonu tarafından mevzuat ve 

1
1 

mukavelename hükümlerine göre tesbit oluna!? yeni 
cereyan tarifesi Nafıa Vekaletince tastik buyrul
muştur. Buna nazaran, elektrik kilovat saat ücre· 
tinin 20 kuruş Üzerinden 1 q40 yılı başlangıcı~dan 
itibaren hesaplanması lazımgelmekte ise de' sayın 

.alkımıza bir cemile olmak Üzre Kanunsani ve Şu
bat ayları farkının tahsilinden sarfınazarla yeni ta· 
rifenin bu aydan itibaren tatbik edileceği muhte
rem abonelerimizin nazarı dikkatine arz olunur. 

1151 
.....---------------------------------------------------ilan 

askeri satın alma konıisyonundan: 
Cinsi Miktaıı M. bedeli M. teminatı 

Add Lira Lira Kr. 
Belleme 20!)0 4100 307 50 
Yem torbası 4000 3600 260 00 
Kıl kolan 6000 210 15 75 
Tevhit semeri 100 2200 165 00 
Yukarıda cins ve mıktarlariyle muhan men bedeli ve muvakkat temi-

natları gösterilen mutabiye pazarlıkla satın alınaca~tır. Pazarlığı 18 3·940 
Pazartesi günü saat onda Adana askeri satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. lstrkliler her gün bunlar hakkında komisyondan malumat alabi 
lirler belli gün 1e müracaatları. 11556 9-15 

T\;rksözii 

İlan .. 
.. ~ti 

E . .. .. o· kto .. rlllb adana Sıtma nstıtusu ıre 

ı ıı B 
18/Martll 940 tarihinde başlı}'arak köy tatbikatı 06h~0c 

devam etmek üzere Adana Sıtma Enstitüsünde Sıtf113 dtbıl L 
. d oı e 

sıhhat memurları kursu açılacaktır. Bu ku1sa ev~ fıli bit 
okul veya eski Rüşdiye mezunu olmaları ve askerlık 1rıd•11 

h . 1 r 1 . n aşa~ mış olmaları şarttır. Bu şartl<ırı aız o an ta ıp erı 
94

0 
sikaları kanuni bir şekilde tAnzim ettirip 16/Mart/l a 
enstitümüze miiracaat'an laz m lır • 

1 - Orta okul mezunu diploması. sureti 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti 
3 - Askerlik vesikası sureti 
4 - Sıhhat raporu memu·in kanununun 

sında yazılı olduğu üzere 
5 - Hüsnühal mazbatası 

, 
dd' 

5 inci ıııs 

6 _ Halimedeni beyannamesi 
111

e 
7 - laşuile mükellef olduğu kimselere ait beyarırıa ~ 
R _ Tercümeihal vesikası 

9 
__ 1,..2,..... Aı 

11559 __./ ~ 

İlan , 
Belediye ReisliğindeJ1' 

·ıec 
Nakil vasıtaları muayene ed• 

. . . ııııı• 
Şehirden: evcut bilumum nı\kil vasıtalarının ıkıncı 

!anacaktır. 

Bu vasıtalardan: 
0

c:Ie•1 

ı - Bilumum motorlu nakil vasıtalannın muaY' 
hinde başlıyarak 16· 3 940 tarihinde hitam bulacaktır. eleıİ 

2 _ Hususi ve piyase binek arabalarının muayerı I 
rihinde başlıyarak 27-3-940 tarihinde hitam bulacalctır·ıJ, 

3 _ Bilumttm hususi ve piyase yük arabalarının ıJl ır· J 
tarihinde başlıyarak 10·4 940 ta~ihinde hitam bulaca~k~ti? 

4 - Yukarıda gösterilen tarıh!erde muayeneye 
ve11tası sahiplerinin cezalandırılacakları ilan olunu~· 

ilin . arJ 
Adana Belediye Riyasetııl 

1 1 ,, c"J 
-Belediyeye ait kasap halindeki ka~ı: p dükka0 ~111, 

tuılacak olan tel kafes işi açık olarak eksiltmeye ~ 
2 - Bedeli keşfi ( 725,62 ) liradır, 
3 - Muvakkat teminatı '( 54,42) liradır. 00,tJI 
4 ~ lh~lesi Martın on ikinci Salı günü saat orı . J 

cümenınde .yapılacaktır. . . .. .. ...... dtdır· 
5 - Şartnamesi Belediye fen ışlen mudurlugurı rİ 

d .. b'I' 1 tiC' a gore ı ır er . . . <1& 
İsteklilerin ihale günü muvakkat temınatlarıle ,, 

vesikalarile birlikte encümene muracaatları ilan oluoLI / 
21 

Adana Pamuk İş Limited 
Şirketi Çırçır •Fabrikası 

Müdürlürtünden: 
~:> 

• ayın Müşteriler rçır 

Fr ikamızda mevcut 'çiğitl erini 
hir haf ta zatfın ia kaldırmaları ıı 
aksi takdi rde vuku bulacak her han· 
gi bir zarardan şirketimizin hiç bir 
surette mf'suliyet kabul etmiyece· 
ğini ilan ederiz . 

8-9-10-12- 13-14-15-1 ıssz 
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A • s 1 
bJ Bugün 

gündüz 
kinci 

• • Matinasından itibaren 
' . 
ını sunar 

ş RoUer
kıyllletli ..-.. . Baş Roller-

' n atkarla- , de kıymetli 

san'atkarla ii=~~=~~~~~ ,.. z 1 
·~~~· 

rıınız 
... / . . 

rımız 

.. azını - Vasfi Riza - Feriha Tevfik - Halide 
~şkin - Mahmut - Necla - Şevkiyo - Suavi 

B 1 "~ Şarkılar: BOyOk Bestekar ~hlis Sabahittinin 

~~~n ve Bu geceki Şeref Galası 
DiKKA ~~ı lllensucat ı'abrikası Spor Kulübü Çıkarınadır 

· M~lJgün Ve Bu gece için Localar Kalmamıştır 
( 1~teakip .günler için istical Ediniz 

Pazar G~.Y~ 8 r 1 n t n e . ) 
unu gündüz 2.30 Matinesinde Gösterilecektir 

Pek 
Yakında 

Pek Yakında · 

PEBELüT A~IK 
Pek Yakında 

CASUSU 

Telefon 
Türkçe Sözlü 

250 --
Yi tniih·· ------------------- ,------------h ur " b caabı ~a ... c anka \ İ 
~~•n ı, Ban~:,,defteri lan \ Halk evi çocuk esirge· . •ratı kü .. , ndan ald T .. 
ou ve ıau çu~. bcaıbı ~ •k•m \ adana askeri satın al- ıne ve urk maarif ku-rn .. h rnuhu .. carı dd· l 
• i~ ;rıc borcu:rniiıayı ettim. ima komisyonundan: rnrn arı eşya piyangasu 

·n· c .. Ycnısinı ç.toktur. Her heyetine : 
ın hu~rnij olrnadıt~'~ı~iımdın 1 7·3 940 tarihinde pazarlıtı ya pı-

'-CYhan K kan olunur acak olan 13,000 kilo kuru f ı . · 
lcıındcn k b'' mahal· nın bcı .. . asu >a· Eşya pıyangosu kcşidesinin son 
kııa Ecnine e apçı Cumali 12-3 940ı;n daha tcmdıt edilerek felaket doliyisilc satılmaması yü· 

9- ıo 11554 zarlıtı alı gü~~ saat :onda pa· zündcn t 9 • Mayıs 1940 tarihine ta 
yapılıcatı ılan olunur . lik cdilditi ilin olurıur 

11S6S ' . 
11563 

\ Zayi askeı lik vesikası 

Fırka 7 alay 23tabur 1 İnşaat 

bölüğünden aldığım askerlik vesi 

dan c1kisinin hükmü olmadıtmı alan 
"ederim. 

1 

Adana karşıyaka Sa. 
kızlar mahallesinde S. 
dık otlu 316 d 

ı ısso •• Ali Uturhı Dot" 
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Beklenmekte Olan 
1940 Model 

Mark on 
Radyolarının geldiğini bildiririz 

1 
Abidin Paşa caddesinde : 

1M. Tahsin Bosna Bıraderler 

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

Türk Hava Kurumu A

na şubesinden : 

Kurumumuza ait ve anbarları 
mızaa mevcut 1000-·1700 kurban 

derisi 15 Mart 940 Cuma günü açık 
artırma ile satılacakt ır. 

isteklilerin mua) ym günde saat 
15 de Kurumumuza müracaatları 
ilan olunur. 11517 1- 3- 6- 9 

ad~na askeri satın ~lma 
komisyonu reisl~ğinden : 

1 

Bütün malzemesi bayiine ait ol· ' 
mak üzre 367 plaska t'lkımı pazar· 
lılcla yaptırılacaktır. Muhammen be· 
deli 132 t lira 20 kuruş olup ilk te· 
minatı 99 lira 9 kuruştur. 

Pazarlığı 14/ 3/ 940 perşembe 
günü saat onda yapı13caiından ta
liplerin belli günde teminat mak 
buzlarile komsiyonumuza muracaat 
)arı. 11557 

ilan 
Adana askeri Satın al
ma komisyonundan: 

Komisyonumuzda mevçut mü. 
hürlü nümunesi gibi 12,500 çift 
yemen! pazarlıkla yaptırılacaktır. 

muhammen bedeli 20,<..00 liradır. 
Muvakkat teminat 1500 liJa. 

dır. 
Pazarlığa 16-3-940 cumaer· 

tesi günü sut onda Adana Askeri 
· saiınalma komisyonunda yapılacak-

tır. 

istekliler numune ve şartname· 
sini her gün komisyonda görebilir 

ler. 
Belli günde ta:ımatnamelerile 

birlikte müracaatıarı · ı· 
11562 9-13 

IIan 
Seyhan P. T. T. müdür

lüğünden : 
( Namık Kemal ) batıra pulları 

1 Nisan 940 tarihinden itibarm te 
davülden kaldırılaca~ından n:ürase· 
!atta kullanılmak üzre alınmış olan 
pulların bu tarihten evvel istimali 
ilan olunur 

1155f: 

Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Adana memleket lu.stanesinin 
evvelce ilan edilen 77-46 lira 34 ku 
ruş keşif bedelli umumi tamiratı a· 
çık e:Csiltmesi 18 Mart 940 pazar 
tesi gününe tehir edilmiştir. 

Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün hastane idaresine ve 
eksiltme günü de saat 10 da vila· 
yel daimi encürr.eni ve vesaikleriyle 
birlikle müracaatları ilan olunur . 

11564 9 - 12 - 14 - 16 

ilan 
Adana Askeı i satın 

alma komisyonundan 
Mühürlü rıümunesi veçhile sa. 

bunlu köseleden 1600 adet palaska 
kayışı pazarlıkla satma! ınacaktlr. 

Muhammen bedeli 1500 liradır, 
Muvakkat teminatı 142 liradir. · 

Pazarlığı 18-3- 940 Opazartesi 
gunu saat onda Adana As· 
keri satın alma komisyonanda yapı· 
laçaktır. 

istekliler her gün nümunesini 
görebilirler. Belli günde teminat 
makbuzlarilc komisyona müracaat: 
laıı. 

11561 9-13 

A 

a n . .. ·J 
Adana Belediye Reısh_f 
Ş h · · ·· d .d'I ·k· t kerlekh 41 

i ı 

t re gırmesıne mu sa e e ı en ı ı e ~ıdl ~ 
arabaları hakkındaki Belediye Encümeni kararı aş• 

.. erirıdell, 
1 - Bu arabaların set ve asfalt yollar uı Aff1 

nudur. Asfaltta arabaların ancak Kolordu önünden Jıl il' 
köprü caddesine ge-çebilmesi için asfalt dört yol ' j 

tesnadır. b'· 
2 - iki tekerlekli bu arabaların hayvanlarırıı~ııtılldP 

lun~cak ve arabacılar tarafından şehir dahilinde 
daima sağdan gitmek temin olunacaktır. . 31 , tO 

'3 - Ana caddeler üzerinden encümenın de~ 
ve 1937 numaraiı kararına göre koza ve hububat ak if 
diğinden sürücüler arabalnındaki yüklerini boşaltıJ'I 
duramıyacaklardır. _ . . Jl'J 

4 ...:... Yüklü arabalardan şehirde hamulelerırıı bdrf , 
meydanlarında, cadde ve sokaklarda du!amıyacak .,,e 
miyect>ktir. k " 

5 - Taş köprüden gelecek ve gidecek joe 1dJı' 
koyun gibi hayvanatın, çalı taşıyanların Abidinpaşa c:: 

!ardan geçirilmesi memnudur. 
Bu yollardan ancak aşırma suretiyle ve yarı 

rilmek üzere sevkiyat yapılabilir. 911 ~ 
6 - Bu yasaklara riayet etmiyenlerden rnaklıl 

zası alınacağı ilin olunur. 6-9 -;;:::J 

Sıhhi Dink 

1 

~ 
Mart iptidasından itibaren g~yri sıhhi olan dinkleri bt~ J 
tırılacaktır. Mubrem olan bu ihtiyacı düşünerek ( Me~. 8' ,; 
ki makarna atelyesi dahilinde) sıhhi bir dink kurd~ d~ 8 
kada bir külek bulgurun kepeğini rnükemmelen do~ ,J 
eler, savurur setiyi un çıkarmadan ayırır. ~,. 

Küleki 20 l<Ll~ 
1144 

=======--=:Jf 
Elektrik fiyatları J: 

' lac 

1 

F a k a t 
8 J .. s i ı .. 

• r ı 
ile 

p t o~. 
'.tı11 

h 
'/)J Ampulu almakta ayni 

Muharrem Hilmi Remo 

' 1ı 
ucuza malederS111 ,,, 

AbidirtP J~ 
ı /• 

:-..------_/ 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti-

yaç vardır . ldarehanemize nı Ü· 

racaatları 


