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! YU~ı•k Harp Mecliai j 
! lft•m•ından aonr• e, 

•• 
Un beş Alman kruvazorü 
e Yedi nakliye gemisi ballrıldı 
~tç,in Almanlarla müzakere yapaca·ğı haberleri asıl- ı 
it, büyük müttefik kuvvetleri N01'veç sahillerine geldi 

1~a·ı· \ b~ı tayyaresi ve 
~~ '" seferi kuvvet 

hareket etti 
~I Londra: 10 
\~i;~•da (Roytcr)-Da· 
, .-. 1 nimıtrka huk~· 
\~,~ mcti cıun öğ· 

uır b t . l'yanname neşre.- mış· 

~ 
' )•ıııı 't11 b arııede Almao kuvnt· 
'ıı i t r turlu mukavrmct ha· 

\ ç~İnab edilmesi, itidal ve 
)j ulunulması t.tvsiye edil· 

1 
'rıinıarkn Bn~vckili bu 
llıUtcakib birde nutuk 

bu nutkunda, knrgnşa· 
~ ~ b h~rkaç Danimarktı ço• 

t ~dıldigini, Almanlnrlıı 
'g ~lanı) mak Uzerc oldn· 

tıı· 
~ '1;.t ~ş e nsl11r Uzcrine ~ e• 

11 ~ııı. te isi yolunda Al· 
l r ı~ 1 ._ 

l"lt e Keza tcmo<ılara ge· 
, t,j ;ktan ve huklımete İ· 
~ İitl ıı_~umunu işnret ettik· 

Crı • ı . ı. nı şu cltmldt'rle ui· 
~ıı.~ 
t: llıtt 
~).i"ı İıflllcsuliyetlcrini mud 

'ııı 111 ın Ynlnız Dnnimarka 
•ark n her şeyin Ustun· 

-rk 
ı, ilden b k b" . . . alil nş n ıztm ıçm 
t Calı. 

it': ıo ( şey yoktur.,, 
•ı kıt lloytcr) 1- Kopcn• 

t ltlcr~anırıı~hr. Ecnebi mcoı· 
'ııtıısiy~ nıuhabernh · nocnkJ J 

\\~ılmoktndır. ~ in 1.-.ıç p ırça 

• • i Reyno ve Daladye ~ 
• • ! gece tayyare ile i-

•! Parise a vdct etti !-
• I 

! Pari• : 10 ( Hav- ) -
! Franaız Bafveklll Pol Rey. • 
! no ve tlar11 komit••i Relai i 
! Dalellye dUn gece •••t 20 • 
! ile tayyare il• Londredan • 
! Pari•• ••cl•I etmifferdlr. 
! Franaız naaırl•rı, Lan· iı 
! dradaki yUkaek harp fO · iı 
! raaı lçtimaınden dBnmek. i 
! tedirler. DUn Horveçte Y•· ~ 
! dinci içtlmaını yapan yUI&- ~ 
! ••ti harp f0reaı toptanlı· • 
! 81na il•••• Çemllerlayn ol· • 
! mak Uz•r• inglllz h•riciJ• i 
! nazırı Hallf•k• ve tn•ifiz i 
! yUkaek kumandanları ve t 
! Franaız BafvekiliYI• Har- iı 
! biye Nazırı Daladye BafkU· ! 
! mandan Gameliin •• Ami· • 
! ral Darıen lflirak etmifl•r ! 
! dir. • 
! Bu konu,rrafardan i 
! sonra nefredi9en tebllOd•, ! 
! iki memleket ricalinin, gU· t 
! nUn son hldlseıerl kar,ısın f 
! da • ltnacak tedbi r ı erde ta· t 
! mamen mutabık kaldık ları i 
! z ik r edilmek tedir. ! 
! • . ._. • <ı9- • _. • .-, • ._. • ... aı ._. . ... . ._. . ...... . .. . ,.. •• t 

Belçikada 

mühim bir 

ordu şefleri 

içtima yaptı 

1

111 Brüksel: 10 (Radyo) - Bu gece 
\ . 

Belçika ordulannın bütün· kumandan• 
_!a!( davet edilertk miihim bir toplan• 
l l(yapılmıştır. 

Gaf~kÖ~Romaya gidiyor: 

__ Londra~: 10 (Roytcr) -:Roman· 
:,:_a hariciye nazırı Gnf,nko bogUn.

0 

1 

Bukreşden Romoyn hareket etmekte• 

:dir. 

~ 'çcı 
1 

Londrn: 10 ----------

~İ)'~ · . (Royter) · A· - - ---• 

:.~~\~I !~::ngör:~b~~~ ŞEHiR MECLiSİNDE ı Ş .\ ŞILACAK iş 
(),lo~Uk. bir mukavemeti HARARETLİ KONUŞMA: 

'rt (~~tj.·u •şgal etmişlerdir. Gerıal lçe r ıde ) 
nı ~· ·ıı besiı . 
·:~ ı 4 ~-•n_c_ı _s_a_h_if_cd_"_> __ ~--------- ----

Dunktı Belediye meclisi bir bay· 
li b.~raretli oldu . .Memleket dnvala· 
rı ndıı, buyuk Şt hir i )erinde :-es se· 
da çıkıırdıf;ını şimdh·e knJ:ır işitıııc· 
&imiz bazı aznlnrın gazetemizin geçen 
cel-;r~·e aicl neşriynhm me"·zuubabis 
e~er• k bizi hokikntl ı: rİ tııhrif ve yan· 

Diye hiddet ve şiddet izhar ba• 
yuran muhterem nznyıı ~öyliyeccği· 

sıiz söz şudur: 

~l ~Qm. kamarasında 
~)·,çe b 
ij~iik ,rn erlayn dün beyanatta bulunarak 

' ,deniz harbi hakkında ma lfımal verdi 

'~~\~tiklerin istila planı 
.. , 10ı\dığı haberleri yalan! 

~ıı llo~ t ) 
l '\' er - Çem· 

1\ lll'Q k 
·~ l'tı-~ b nınnrnsındo be· 
~\t 'tt, bU~·Uk deııiz harbi 

il gtrıı· ~lunnrnk lngiliz· 
1 ııı· 

•n Yaralandıgını 

buoıı. muk:ıbil dört Alman gemisi Lııt· 
dığını ,.e ayrıca iki Almnn nakli.,·e 

gemisi tnhrip eclildit:,<;ni ~öylemiştir . 

Baş,•ekil bundnn sonra, ~on·eç 

( Geri.si üçür cü sohıf ede ) 

lıc h:ıber ne>srivle ithhm ve mecliste .. . . 
:ızn bulunnn nc~riyot mUdUrllmUzUn 
bebdıye mt'cJj,j hrafudan muhakeme 
edilme ini teKlıf eHiklerini öğrendik. 
Guld'uk ve h:ıJret ettik. Belediye 
mecli~iQİn hir muhakeme veva liavsi· 
)'et divanı olduğunu ilk dd~ işitfyo· 
ruz. Bir gezctt' meclis mUuılteratmı 
aynen \'c kc-lime kelime znpt "ve o&k· 
ll'lnıek mccburi_yctincle dcgıldir. Böy 
le bir neşriyot ton clo~n cak bir suçun 

ta' in ,.c Ct•znlıındırılm:ısı . z:ınnecleriz 
kı: bt lı:diye m.-clio:inden ziy:ıde mah · 
kemderin hakkıdır. 

- T rksôıUnlln rıeş1 iyntını 
p::ıbucu hibi yutncnkı.nyız? 

Bor 

- Biz hiç bir zaman herhangi bir 
haberimizi, neşriyahmır;ı cıkuyucula· 

rımız:ı bor pabucu gibi yutturmak 
iddiasindl\ değiliz. Yalnız herhangi \tir 
haber ve neşriyahmtzı Bor pabucu 
telakki ederek midesi bulannııların 

mide gurultulerioe kulak verecek ·va• 
ziyette de değili:ı:. Eğer gaıetemizin 
neşriyatından mU ' e~elJid bir ~uç var• 
,a , bu suçun mesuliyetini omuzlarına 
yuldenmiş olan inoınnların muhakeme 
edileceği yc:r beledi.)·e meclisi değil, 
Cumhuriyet mahkemeleridir. 

E~er bir takım kuru sıb.ı glırU)tU• 

ve patırtılarla bizi yolumuzdan çevir• 
mek sevdno;ına düşenler varsn , ken
dilerine , beyhude zuhmet ottiklerinii 
bir kere daha söylemekten başka 

yapacak bir işimiz yoktur. 



Sanifı-

Halkevimiz takdir 
~ edildi 

Cumhuriyr-t Halk Partisi grncll 
mtkertcri Doktor B Fıkri Tuzer 
Halkcvimize bir mektup göndererek 
metodlu ve ve•imli ·çalışmalarından 
dolayı burada Çlllışan arkadaşları 

takdir dmiştir. 

Hallcevimizde f~ragatlc, bilgiyle 
çalışım bu i"'"Ç ve münevver in· 
anların önümüzdeki senelerde ka· 
lıbalık bir kütle baline geleceğini 

; ve memlr-kct için daha büyük ye 
dabı faydalı işler görecctini um 
maktayız. 

İhracatçılar birliği idare 
heyeti seçimi 

Bu gün Ticaret odası salonunda 
saat 1 1 de pamuk ihracatçılar bir· 
fiti idare heyeti seçimi yapılacak· 
tır. Birliğin statüsü değişmiş bu un· 
duiundın yeni statüye intibak et· 
mele 1i11mıelditiı den bu fÜn yeni 
seçim yıpclıcakt!'· 

Yakalanan kumarcılar 

Sabtkalı kumarcılardın Acar 
Mckmet, Mahmu j Gul, Şamil Bilir 
YC Çıplak Ahmet sokakta kumar 
oynarlarken 320 ku • uşla bir likte suç 
üstünde yakalanarak adliyeye veril· 
mişlerdir. 

Bu akşam Ha\kevinde 
bir konferans verilecek 

Bu ak~am Halkevi salonunda 
Prcfuör Dr. 8 . M Esad Güçhan 
tarafından •Morfin, Eroin v~ Kokain 
ibtililarr. m' vzuu üzerinde saat 
20,30 da kıv ıoetli bir konferans ve· 
rılecektir. s.ıona herkes d .. vetiyesiz 
girebilir. 

Komedi F ransez artistleri 
1 

dün Beruttan döndüler 

Beruta gita>iş olan Komedi 
Fran.sez san'stkarları dün yine ıeh· 
rimiıden gtçerek l.stanbul tarikiyle 

' geri dönmüşltrdir. Kıymetlj !an'at· 
lcarlardın Mari Bel Beruttan Mısıra 
geçmiş oldutund.rn memlekttine 
Mısırdan gi jecektir, 

r 

. b•I 

ŞEHiR MECLiSiNDE HA
RARETLi KONUŞMA 

b.. le bi' _.il 
sını vtrir. Eğer oy. teOP"" 
olmuşsa bele(jiyeyt .. ,cı•u 

b cnur 
mabmı riy.uet . u .. de bU 
bilir. Fakat şimdı, ı~ın diw•" 
ğumuz meclis, ne . bı~te 
yettir. Ve nede bır 1 bkeoıe 
bükiim verecek bir 111' şabtc' Okaliptüsler meselesi konuşuldu 

Şehir Mec-lisi dun saat 14 ,80 da 
toplandı . Dun. cel.;e.yi takibeden sa• 
miin her zamankinden pı!k kalabalık· 

ta . Keza azaların da hemen kaff c~i 
orada idiler . 

Ruır:nameııin birinci maddesini 
t e1kil eden zapta ııabıkan ay nen okun· 
ması ile celse açılmış ve yarım saat· 
ten t'azJa devam eden zabıl Juraatia· 
den sonra Reis Bay Kasım Ener ge• 
çen celse zapta bakkand:ı söz istiy en 
olup olmadığını sormuı ve ilk sözU 
ı\.lacid Guclu alarak şöyle demiş· 

tir : 
- " Şimdiye kadar eski celse 

20:alntlarınan aynca okunması Yakı de· 
ga ikea bu ccl~ede buna tuzum gö· 
rUlmeıine luzuıu nedir ? GörUşUme 

göre bu vaziyet ~·Uksck mccli<ıin ça· 
la şma zamanını kıs:ıltmaktadır. 

Au Nihad Oral - ·Gcçu cd· 
se konuşmalarını Turksöı U gazele· 
.; İ talırif ederek Deşretmiş tir de onun 

için btt saptın a~·neo tt kr:ırı icabetti .. 
Nihad Oral'm söz almadan kal· 

karak R1:is oamrna idarei . kell\m et· 
mesi Uıerine Macid Guçlu : 

-
0 Bu cevabın katip tarafın 

danmı ? Yoksa riyaset makamınca · 

Bugün yapılacak 
gaz tecrübeleri 

Bugün .saat 14 de drmiı köprü 
civarında Cirit meydanında hava 
taarruzlarana karşı pasif korunma 

talimleri yapılacaktır. Bu büyük tcc 
rübeJe dün de yazdığımız · gibi ze
hirrı gazlann tayyareler vasıtasiyle 
nasıl atıldıtı ve koruma talimleri 
yapılacak ve l) .. ıca ~i •. tahrip. yan 

gın bombaları canlı olarak tccıübe 

edilecektir, Hallcı'llız için çok fay· 
dala olacatına şüph.: ctmeditimiz 

buıünl ü tılim'crin layık oldugu a· 
likayı görtCı"ğ;ni ümit ed~r iz . 

mı \'erilme.i lazımdır ? .. dedi. 
Bunun üzerine reis : 
- " Ta~.iiki btn v' rtctğim ,, 
Dedikten st>Ora azadan Hazım 

Savcıyı söz vetdi. Haşim Savcı, 
ı abtı salıı~ın ole.ur muını iyi luldu
tunu ve Türksözü gazetesinin, ıe· 
çen celse mÜni\kaşalarını ayn .. n SÜ· 

tunlarıM geçirmiyerek tahrif at yap. 
dıtını söylemtsi üzerine uadan Bay 
Coşkun Güven söz alarak şöyle ( e· . 
c l : 

- •· Sahiblcrin Jen bulunduğa ıı 
bir gazete mevzuu bahis olduğundan 
şunu söylemek lüzumunu du)ldum ki. 
bir gazett, her banti bir meclis ko· 
nuşmasını bütün taf silatiyle sütun 
!arına geçirmeğe m~c'nır detildir. 
bir gazde arzu etliği hacirnde yazı 
yuınakta hür ve serbesttir. Yalınız 
gaz-telerin yazacatı yazılar bir ka· 
nıın çuçevcsi dahil nde yazıTır. t-ter 
yazılan yazılarda bir tecavüz ve tah 
rif varsa hakkında k!nuoi takibat 
yapılır. ve kanun o gazetenin ceza· 

Halkevinin Balosu 

Uzun bir zamandanberi hazır· 
!anmakta ve Halkevirniz Sosyal 
Yardım mtnf aatine veriffc,.k olan 

büyük balonun biletleri birkaç gün 
denberi satışa çıkarılmıştır. 

Reis : - Bu meSle difaf 
.ı 1·1 Jıt e 

daha ziya·Je a a;ca bir "· 
dimi af ilca Jar eden ,biti 

1 te • halfedectk bir ku rt or!Jll. 
dimi kudretli buluO~a ~ 
lere ne Türksözü ve t- bil 
nı gazeteleri n evıve ~r te 

Nitekim bu gazetelere. ~,11ı ~ 
deriltoiş drtildir. Yen•' ·t11f2 ' 

· · ntt'1' söıü gızeteler1n n 1 ı ol~uş olsa idi. lttınb~ 1· 
ne olduğu gibi tıvıı 1ıtll~ 
insanlar her türlü yan bİI t, 
pabilir. Nitekim ~yl~ll blll~ 
otmaması için eskı ı• 

111
• 

rar rtdirmiş bu1un~.!o;ıJ dibi 
meself'nin mtclis a ıf ıtt 
iştılini doğru nu1m•JY~'11 

S' 
. b sttı! 

Savcı : Tenkıt ser e diıf-
rif gelime sini sarf etnı~ -" ~ 

ıaıısısr 
veya f .ı1a yazı yazı . t~ 

.. l ek ıs 
mıyacatım soy em k' 

e• ı 
zt-tede çıkan yaıınm ""-
ni o'madıiı nok~asıııa t:.. 
istiyorum. Belediye ''. • 

Y"' bir aı kadaşımızın a 5• 

Türksöl.Ü gazetesinin ıo;, 
olmui dolayisiyle ~unukik~ 
liki, Bu n~şr:y3tın tel 
mesi lazımdır. 1,, Bu hareketin karıuo ı•' 
. 'k d"' k b" . ıı nınce tcdkı e here ıefll" 
kında yapılacak muaıne 
lüzumlu görü,.orurn · 1-41fet~ 

Coşkun Gıiven: - kıO~' il' 
Balo Yeni Halktvi salonlannda rum. Macıl Güçlü hakk ol"' , 

verilrceği için buradaki iOO İn{aa kibıt yapılması deme jle •. 

tın biran evvel bitirilmesine çalışıl meclis azası bir gazete e''°" 
maktadır. o'abilir ve bu'un Ju~u '° .. ilİ' · 

Balonun mükemmel ve çok eğ· 
lenceli olması için 25 kişilik bir 

h' edetl 
tuinde ~enkid da 1 J-lldife 

Hakkı Bosna: . - ·ıJir ·" 
beyin dediği gibı det' blJ{J, 

heyet mütemadiyen ut• aşmaktadır. Türksözü gazetesi~ ~e çtll 

Balo için Yeni Halkevi binasının tavzih bu gazetenın .ıe et 
. hlll 

iki hüyük salonu tahsis edilecek ve tındaki yanlış1 ıtı tes b'' ~ 
Müzakeratı tahrif edel' d"' 

. - bıb•11 
•' b-"klcında tcessur G•'e 

iki cazbant bu'undurulac~ktır. 

Hitlerin yatağında 
, laf söyliyemeımiyiı · k 1•• 

mak yollar takibedere tı>' 
Biz bunu Bor pıbUCJ 

mıyız ? ' liP~ 

Almanyaoın son taar uzu, yine 
H •tl • r adının sık fil k geçmesine sebep 
oluyor. , 

Bu münasebetle f litlere dai r bir 
hikiycyi k ı~aca anlatalım : 

1914 harbi ııde A:man ların Fr a ns ıı 
topraklarını işğ'al t ttıklcri nıalümdur. 
Qzaman Alman ar t a r afı ndan işğal 
edilen Fransız köylcriı den birinde 
küç;:k bir ev·n odasm Ja ileride bu~ 
giinltü aldığı ır.evkiı alacağı meçhul 
bu unan ve henuz basıt bır onbaşı-

1- 00N0N MEVZUU t , ____ _ 
dan b ışka bir şry 01m ıyım Adolf 
Hıtlc r oturmuşt ur. 

f - Bugünkü harp mın tıkasına dahı l 

olduğu için ask er ler t arafından i~~al 

ed ılen ayni köyün, ayni e\ inin a~ ni 
odas ı dH hir lngıliı nefe ı i yaŞFma k· 
tadır Fnıns11ca Paris-Soir g zete~inin 
bildirdiğine göre, bu nefer aynı za· 

mando Hitlerin evvelce ya. tt ıjı ay nı 

yat .. kta yatmakta im iş. 

Bu ev ı n sahib o an ıhti yar Fran· 
sı1 k adını lngihz k iıac ılarına şimdi 
Hıtlere aid hatı ralarını anlan nakta· 
dır. 

H ıtle r d&ha ozaman Ç!)\c hırçın 

Nihad Oral: OiC• t•ç 
~ahsi bir iştir. Zira ' · 1,,; 

eıe 
bir memleket m . ıl. 
Münakaşıtya değme~· tı~'11 

Reis: temennile•' Jeri' 
• 1 tO 

riren yapmanızı rıc 1Af . ... , 
ıar. . .k . il' 

M ·elisin ,,-akil ~ şt'f' tıd 
' e inadc ı imiş. El.' 5ah ıbiy !e hiç dir. Meclısin arıyaC'!ıctJıJf ~j 
geçinmezmi~. Ve Jurmadan Fransızlar ağaç budanm ş , şll lc'ı,eıJı' f J 
aleyhine atup t u ta rm ı ş . mesele-si değıldir, . ' ıı'· ;' .. .., rıfl ııı' 

na ş ıhıen c'!vap "e, 
0 

,ııf ki 

---------------------------------------------etreıfırda dı1h ı f.ııl :1 ~ . • v1 
·cı 1 ~ 

d egil.:Jir. Sd .d hlf1 



Türk sözü Sahife : 3 
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a Amerika müttefiklerin 
siparişlerini tesri ediyor: 

t•ransız Başvekilinin 
hariciyede çalışmaları 
Pariı: 10 (Rıdyo) - Dün fice 

saat onda Londradan dönen B-.ve
ktl Bay Reyno saat 10.25 de bari· 
ciye nezaretine gitmiştir. ~. lllemleketler için 

'--... ela delişmez yalnız 
1, hfı zarnmedilir.1 

t lıılar için idareye 
edilınel'd' ı ar. 

Londra : 10 (Royter) - Ame· Alm3nyanın işğal 
rikarun önümüzdeki hafta lngiliz - Fransa · hracah hareketı ve Kanada 
Fransız tayyare siparİ$1"rioi yetiştir· F Londra : 10 (Radyo) _ Kına-
mek için bir ima'it planı hazırla- Paris: O (Hıvas) - ransız da kabinesi gece saat onda toplan-
dıtı söylenmektedir. Reisicumhuru Lebru ı f rınsadın l.ıi · mışhr. Bışvekıl B. Makenzi beya-

1 
taraf memleketlere yapılacak bütün natta bulunarak derniıtirki : 

-l ~tclisi aliniz isterse bir ko f b l' . . ihracatın kontrola tabi tutulması - " Almanya Octnimarka işğa· 

'

8'ç,, ~e L., d' • . b- sveç me usan mec ısının hakkında bir ka·arname imzalamış- lini Groenland ürerinde t~şmil ede-
ue e ıyemızın u- k ı K d d 

"- ~littnı kontrol edebilir. yapacağı gizli toplantı tır . ce e ursa, ana aya ~ taarruz et-
" ~1111 b mesi muhtemeldir. Binaenaleyh Ame r~. · ile buna hakkmız var· 1 rika içinde bir tt-hlike vardıt . 
• _r"''llın Berut : 10 tRadyo) - sveç Avam Kamarasında 
ta .... ' ız işler tğer h-.tab ise H il d tb t 
~il 1 ~ O k mebusan meclisi bu akşam için g:z- O an a ma ua ı 0

ster"cektir. va it ( Birinci sahifeden artan ) - 1"" •• - •• ? Ilı bep beraber anlamış li bir celse akdine davet olunmuş· ne muta aa yurutuyor 
.,, B t limanlarım i i'~al eden Alman kıtaa· Be t' 10 (R d ) H il d "'· unun için bu bahsi ur. ru · a yo - o an a 

!il tının pek cUzi olduğunu ilave etmiş- 1 · d (L T L.."~ Vaşingtondaki Norveç tir. gazete enn en ö elgraf) gazete-
~ı" sonra yen'ı tayin edi· sefı'r1• 01•0 Velsle m··."ila"" katı A k 1 1 si Almanyanın Nor"f'Ç ve Danimar-l""r u vam amarası yarın giz i cc se kaya taarruzunu mevzuubehis ederek 

~· ••ırı tasdık memuriyeti akdc:tmiyeccktir. diyor ki: 
ı k~n 1 - · Bu ,·uk Britanya ile Fran sanın bir I 

l\I. un ar encumenı milz Vaşington 10 (Radyo) - Nor· " Askeri baıırfıllrımız skanciinavya 

'
'""Unrrı G istila planını bugunlerde tat~ik etmek 5 
'it uş ve Macid üçlü veç sefiri dün B. Sumnt"r Vcls ile Uzcre oldu~u hakkındaki haberler si· hükumetlerinin kine çok faikbr. 
~tınuriyete alınacak kimi Avrupa vaziyeti hakkında bir gö· yasi mahafilde şiddetle rcdcdilmek· Binaenaleyh istikbale emnizetle ba-
'~ •lci memurin kanunu. rüşme yapmıştır. tedir. kabiliriz. 

· bcialci lcısımlanndan bah --------.,.------------------------------------
btdf'n ilanın ve müsabaka 
. Y•pılmamıı oldutunu ve 
•tarrınamesine uygun ha· 

tt ,ar.iş bulundutur.u teba· 
'ıt . k d' rıyaset ma amının 
.,,.!t )'ersiz oldutunu mev· 

\ '""ltir, 

t.."'~~UJa anların mütı.laa· 
~~ık 

11 ~. b ten sonra kanunlar en· 'I' l •tısı kabul edilmiştir. 
~--~ilin i.içüncü mıddtsi fa
ı rj)' • fhÜnakale icrası hak· 

'~ tt.~~~t . tarafından verilen 
l>ı'i~ edıyordu. Bu hususun 
~ t tncüınenine havale e· 

ı. t,k·~ 
,'"et~,· .. n belcJiye azasından 
. '~: ~n hem meclis izası 
l>•J)e rık fİrketinde kitipJik 
"'t, :k Y~prnıyaca;ı hakkında 
'tb Unınuştur. 

•t•da b 'L. 'f • . llbi . u iKi vazı enın 

~.~ "•r ~~•ne toplanamıyacağı 
~"'•' •tı zikredilmekte ve 
"'" ' encij · ~d .. rnenı azasından 
\.~"- İfr Guçlünün, encümenin 
,;\jı ırak et d' . . -

ıt .; ._ me ığını ve çun 
"''ıııı:eti · ... .. nın anonim bir şir-

ıı .... Ut.1" \ ""ttaı111 ••sı Üzerinde ehem 
~ıta kuı "' Macid Güçlii

>..._~i" · ~nunlır encümeninin 
l~ lftır11t 
~1111 etrnediii hakkın. 

)'tıa. 111"ftur. Bu mucib 
~ ~tk~!·"' 11 .. ıôyledir: 

'te,i Şeı~ turk anonim şİr· 
ict.11, ~ıp Berikerin ayni 
~·~ td' tlediye azası safr. 
· ~i h ıp tderniyeceti ci· 
'tı... ha" U~usunda kanunlar 
L~tj .. 1 

c edilen azadan 
' .. tak · · - . 

' '"i rırı uzerıne ka-
"-ııfi~ İttihaz edilen 

iri. E.babı muhale· 

~ ~lediye mec· 

lisine aza olmasına mani olan sebeb • 
ler belediye kanununun 25,26, ve 27 
inci m'ddelerindc ta.srih ·n ve takyi 
den yazıl.dır. Bu ıebeblerden 26 ın· 
cı ma"de Je zikredileni mebusluk ile 
encümeni daimi vilayet ve belediye 
azalıklırının içtim ı edemiyeceği hak 
kında, 27 inci maddede zikredileni· 

de birinci derecede usul ve furu. bi 
rinci derecede civar ve bu derece-

Bu itibarla belediye kanununda
ki · bükümlere nazaran halıhazırd<t
ki memuriyeti ile belediye azahğıru 
nefsinde cernetmete mc.ni bulunma 
dığt anlaşılan Şekip Berilcerin k~ma. 
fı.ssabılc belediye azalıtı sıfatını taşr 
yabileceği kanaahnda oldutum Jan 
kanunlar encümeninin kanuni mes· 
ne·Ji bulunmayan kararına muhali· 
fım. 

lt-rdeki sıhri h111mların bir mecliste 8 - 4 - 940 K•nunf•r 
birleşemeyeceği hakkındadır ki bu encUmenl •zaaınd•n 
cihetler hadiseyi alakadar edemez. Macid GUçlU 

25 inci madJcde ise (Bele Jiye Müteakiben azadan Ziya Ak· 
verdi söz alarak: memurları daiıei memuriyetleri da-

hilinde belediye meclisin,. aza intihab Bu şirketin ismi belediye tarafın· 
olunamazlar) denilmektedir. Ve esa· .dan satın alındığı zaman bir anonim 

şirketi ve bu id.1re şeklinide Hazi· sen talcrirdede bu maddeye istinat 
edilmek istrnilmiştir. Şu halde ev· 
vefa Bay Şekiı, crikerin belediye 
memuru vasfını haiz olup olmadığı· 
nın tetkiki icabeder. 

Belediye memur ve müstahde· 
mini nizamnamesi birinci maddesin· 
de belediye memurlarım tarif eder· 
ken (Kendisine kanunen daimi ve 
muayyen bir vazife verilen ve beie· 
diye bütçesinden maaş alanlara be
lediye mumuru denilir) demektedir. 

Şekip Beriker belediye bütçesin · 
den maaş almıdıtına göre belediye 
memuru sıfıtmı haiz değildir. 

2 - Adana elektrik Türk ano· 
nim şirketi hernekadar hisse senetle 
ri br.lediyece sabn alanmış isede mez 

kur şirket bu husustaki kanun mu· 
cibince Hazirana kadar bütün mu· 
amelatıni ticaret kanununa göre ted
virle mükelleftir. Recai Tanmerin 
mezkür şirketin ikinci reisi bu'undu· 
tu halde bu vaziyetten bihaber bu· 
lundu~u verditi takrirden anlaşıl· 
maktadır. 

ranıt kadar muhafaza dmesi lazım 
gdmektedir. Eğer şirket değilse tes 
viyesi icabeder. Arkadaşlar kimseye 
tiriz etmek i~temiyorum. Fakat şir·· 
kette Şekib B~yden mada maaş a · 
lan veya bilif asıla iş gören daha iki 
arkadaş vardır, 

Bu mevzu üzerinde hayli müna
kaşalu cereyan ettikten sonra aza· 
dan Vehhi Necib bu mesele hakkın. 
da Dohiliye Vekaletinin r:yine mü
racaat edilmesi ve bundan evvel bir 
karar alınmak suretiyle hataya dü 
şülmtmesi teklifinde bulundu ve reye 
konan bu teklif eknriyetle kabul 
edildi. 

Bundan sonra S. B. Gilodo fab
rikası memur )arının ttcil Ytıikalan · 
hakkmda riyaset tezkeresi okunarak 
16 memurun tecil vesikalarm·n tet· 
kik e<tilml"si meselesi kanunlar en· 
cümenine ha·ıale e1ilmiştir. 

Mütaakiben şehir imar plim 
tatbikatına mütedair belediye fen 
işleri müdürlüğü yazısı ve riyaset 
teklifi okunarak imar ve tezin en-

cümenine havale edilmiştir. 
Mezarlık plinı hakkındaki ya

zı teklifinin d" keza imar ve tuin en 
cümenine havalesine karar vrrilmiı- . 
tir • 

Bundan sonra f"hir dahılincfe 
bulunan gölcüklerin kurutulması bak 
kındaki Viliytt tez~erui üzuinde 
mütalaalar scrdedildikttn sonra fea 
dairesine havale edilmiştir. 

Ruznamedt ki mes' eleler korıu
~u lduktan sonra Hakkı Salih Boma 
tarafmdan rizasete verilen içme 111 

işleri hakkımdaki takrir ile Mendub 
Pekbilgin'in Çakıl kamyonu şöföri
nün bir adam öldürmesinden dola• 
belediyenin ödediti 583 lira zaran 
manvi ve Dr. Ali Naim'in şehir ote
li meselesine dair takıiri ile B11ri 
Arsoy'un Milli mensucat f c1brika11n· 
nan teberru _edilen 4Q bin liı a ile 
yapılmasa lazımgelcn yol ve mey
danın niçin yapılmamış olduğu ve 
mevzuu üze·indeki takriri teşkil e
diyordu. 

Bu takrirlere cevap veren Reia 
Bay Kasım Ener içme su işleri bak 
kında mtclise izahat vererek çakıl 
kam) orıu şoförünün öldürdüjü ço• 
cutun ailesine daha 583 lira verile. 
ceğini de bildirdi. Müteeıkiben ıthir 
oteli için tahlis edilen ~ra ile mil
li mensucat f abrika11nın teberru et· 
titi 40 bin liranın mahalline sarf 
edilmiyerek başka işlere harcanmtf 
oldutu ve l unu evvelki meclisin bil 
hassa havuz inşaabna harcamış bu-
lundutu münakaıa ve hücumlara 
yol açtı. Bu münakaşalar snas nda 
konuşmağa başlayan azalardan Hak 
kı Salah Bosna .. Hasis hislere sap· 
Jamlnıış " olduğunu söyledi Mahn ucl 
Barlas da .. Ha\uz irışaatı fıydaıız 

( Gerisi altıncı u 



İngiliz tayyarecileri 

Hava muharebelerinin fo·• 
toğraflarını nasıl ahyorlar 

lngiliı Hava Ordusuna mensup 
tayyarrcilerin Alman tayyartcilerile 
yapdı~ları hava muharebeleri esna· 
.stndı aldıkları filimlerdep lngiliı pi· 
otlaıına harp taktitini öğretmek 

içio istifade e~ilmek~edir. 
lskoçyadaki bir hava üssünü ge

çenlerde ziyaret eden lng1liz kralı 
bir Alman taarruz tı yyaresinin dü
şürülmesini tesbit eden bu fılimler 
den birini seyretmişdir. Bu fjlm, ha: 
va muharebesi esnasında, taarruza 
geçen bir lngiliz tayyaresinden alın· 
mışdı. Holl} Wood dıhi l ur.dan 
daha heyecanlı bir sahne uydur
amazdı. 

Tayyarenin sekiz makineli tüfe· 
ti ile bir hizada olmak üzerr, bir 
sinema makiuesi mcvcutdur. Maki· 
neli ıüfc1dere atrş ettiren tetik 

dütmesine basılcLtı vakit, sinema 
makinesi otomatik olarak işlemrğe 

baılar. Sinema makinesi hedefe tev 
cib edilir ve mermiler in kat' etdi« i 
yo u mükemmd bir şekilde tesbit 
eder. Pilot parmaR-ını dütmeden çe· 
kince, makineli tüfeklerin at,.şi kesi· 
fü ve sinema makinesi de faaliyeti 
flİ tatil eder. Makineli tüfeklerin her 

a\eş edişindr, sinema makinesi de 
film çekn ıete başlar. 

Tayyare hava mcydal"ına - av 

detdc - indiği vakit, depolara bt"n· 
zin doldurulur, yeniden c ·phane ve· 

riUr, ve sinema makinesinin filmi de· 
ği~tirilir. Pılotun ismi ve filmin çe · 
kiliş tarihi kayd~dill'rek, eski film 
kabil oldutu ka .far çahuk dcvclope 
ed'lir ve daha sonraları onu çeken 

pilota göskıi ir. 
Karanlık bir odada rahat bir kol. 

tuta oturmuş olan pilot geçirdiği 
hava muharebesini yeniden lıütün 

heyecanı ile yaşar ve düşmanın 

kurtulup lıcaçmasına sebep olan ha· 
talarıru anlayahilir. 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

- -- --- ·--~--------------- -

DOK TOR EKHARD ŞÖ~LE DiYOR • • 

Macclristan hjç bir zaman Bolşe" 
vizme karakol vazifesi görmiyece~ 

. ,.,ııY 

Doktor Eı<hart Amerıkaya mü· 
teveccihen hilrekct etmezden eıael 
kendisinden siyasi bir mülakat rıca 

ettim. halyan. Macar, Yugoslav ya
kınlaşmasının mevıuubah•s olduğu 

bt1günlerde doktor Ek.har l1 ın Mwleıi 

enteresan olurdu: 
- Eksdans Macar - Yugo:ı la\' 

münasebetleıin ·n bugün~ ü \C ist ık· 

baldeki vaıiyetı hai:kmda \"e bu ya· 
kınlıışm ac ı rı tabıi dev .mı olan Ro
ma · Belgıad • Budape~ıe müsclle· 
si hııkkında ne düşünü\ orsunu~ ? 

Hıç tereddüt etmeden dok tor 
Ekh .ırt şu cenbı verdi : 

- Evvela şunu s3yliyeyim kı 

ben bu hendesi tabirlerden pek ho~ 

lanmıyorum. Sonra bö~ le bır müsel· 
lesten bıhsetmck de pek acele bir . 
hareket olur. 

fakat Macaıistan ele Yugos lc:H ya 
arasındaki münasebatın sıklaşması 
şayanı an:udur. AncaK bunttn merha
le merhale yapılması lazımdır. Işı 
aceleye getirmek hakikaten yapmak 
istediğım z işi tehlı\.:eye düşürebiıır. 

Dayanamadım : 

- Eğ-er anlıtabildımse . Macar ı s· 
tan a('elC)'C gelmek istem yır zannın· 
dayım. 

Oedim. Sustu \'e tasd k ejer g i
bi başını eğd i . 

- Yugoslavya i'e M<ica tistı:ın 

arasında halled ilmemiş arazi meselesi 
var mıdır ? 

- Bııgün müşt~rek merıfaatle rim ı z 
o \.adar ku\ .. ·ethdir ki bu cırcs 7. İ rrc· 
selesınin hiç bir ak tülia esi kalma· 
mış•ır. 

Bıliyo r sunuz ki b i;. Yugo~lavya

dan hir toprak ı lhak e:meyi düşün· 

meyoruı . Buııa mukab il Yugoslavya· 
nın kab lı n.üdafaa e"keri hudutla. 
ra nıa\ ık olmak isted ig ini de anlı)·o· 

I UZ 

Çünl-.ü Yugosla\'ya MtJk 1914 de 
ki \ı\Ziycte düşmek ıstememektcdir. 
Tekrar edıyo:um, Yugoslavya ile ara
mızdaki ufak tefek anla~mamadıktar 
komşumuza ı..a ı şı me\'cud derin si· 
yasetimi:zi değ"i~t=temcz 

Transilvanya Meselesi 
- Romen Tıansilvan~ ası için de 

nok tai nararınız a} ni m•dir? 
Dok tor Etlıa r t b .ran düşündü. 

sonra şu izahatı \Ctdı: 
- Tı ansılvan}a (ncselesi fe\ kail · 

d~ ciddi bir işt i r \e t,, mamcn başka 
bir görü~ nviyesı a .tıod.t düşünülme

li dir. 

lucıur. Bir muvazenelı iri'~• 
yarın bu hallerini muhafaza 
bul~mazlar 

Oç NOKTA tJd 
Günün vaziyetiei bildire," d 

vııe 
ale cevap vermezdt>n e du-

- ·n ' Ekhaıt bir müddet duşu 
ŞÖ) le cevap \erdi: 1 uç• 

- Bu sualinizin cevab•l1 
sim edeceğim dedi . b·ııriP' 

~ rye 1 
l) S ıze şuou soy 1 ıcet 

bizim her hangi bir mernleıe' 
vctlerinin topraklarımızdan ıııeo 
ne müsaade etmemiz tama 

kansızd!r1. . • . b" ı•"''~ 
2) , .. acarıstan hıç ır (e$'°' 

bolşe"izmin ileri karakol vi\ıı J 
_ ____ Yazan _ _ ____ mıyecektir. . ".rr.ı 

'3) Bu vıııh vaziyeti~ız b'~ 

Paris - Soir 
Ga ;;etesı 

Transilva n~·a meselesi hallolunma 
dıkça Macaı istanı'l Romanyaya karşı 
ciddi b ı r dostluk beslemesi ve bır iş 
bıılJği ndıce..,ine \ arnıa:;ına ımkin 
yoktur: Romanvadalo;i M .car ekalli· 
~etleri meselesi esaslı bir rol oyna· 
maktadır. 

Ooktor Ek haı t sert bir lısan kul 
lanmış olduğunda, sozjnü şu şekilde 
bağ'ladı : 

-Macaristan bu iş içı n yir mi se· 
ne beklrd i \ e d ahada bddcm !Sİ nı bıl e-

cektir. Yırmı seneden beri m i lıi rııen· 

fd atlt- im11i A' rupa sulh :.iya~etin in 
menfaa ılerivle hemahenk gotürmcye 
gayret ettik. 

- F .. kdl ekselans M.ıcar istanın 

,.~ cenubu şarki A' ıupanın vaziyeti 
bu gün veya ~arın değ"işeb ıl i r . Bu 

gün ) a şadığımız ~aat e · meçhullerle do-

da, müdafaamız iktisadı tlef 
otta Avrupanın ı .. bıi k~'·\'er 
iııt ı fade etme\.. ten ibarettır.. di 
yasetimiz herhangi bır ik ıı~'te~ 
sarı kabul edemez ve harıÇ o• 

b·0eı lacak hcrh:ıngi bir koın 1 

müthiş bir rakip bulacakl•'·,ııJtı' 
Doktor Ekhart Avrupa 

de şurılan düşünmektedir : el~ 
- Bir Avrupa sulhÜ arı 0;/ 

nı hürmet esaslar üzerine rt1ııı•"' 
labilir. Eğer her türlü anlaf~,,a ~y 
ların silinmesi isteniyorsa uııd•'.ı 
pasının akibeti tayin oıunrt1• rt•P' 
nız bu tehlikeli noktanın bt ı,ıf 
lunması Avrupada sa~l~rt1 ~sı" 
kurulmasına kafi gelebıhr· · stol'' 
merikada iken Nevyork. B~et JI 
kago ve San Fransiskod3 iid'f 
konferanslarda bu fikirleri ıf1 
deceğim. ,t 

Balkan . Tun• serb' 
müb•d•l•• ' •tıe . rııeı1 

Doktor Ekhart sözlen 
sarak devam ediyor : 1ııtı1 

---------------------- --- - istikbalde Balkan .... ef1l ol'' 
kı için kabul edilmesi ıaı• sıod' 
mükemmel usul bu halk 8~35i11e 
sulatın serbestçe ınübade eab•"" j Şakalarr 1 -----üüşü cesi 

Erkek - Ne düşünüyor~un sev· 

g im? 
Kadın-Enteı esan bir şıoy değil 1 
Erkek - nasıl beni düşünmü 

yor musun? 
Kadın- ta\,ii serıi canım! 

Temizlik 
Arkadaşları arasında temiz liğiyle 

ldnınmışludan değildir. Geçen gün 
şöyle di)ordu: 

- Biraz dalğınlığım vardır. Fa
kat not defteri ku !anmam Unut· 
maktan ko ktuğu n şeyleri beyaz 
gömleğimin ko'una yazarım. 

Muhatabı gülümseyerek: 
- Ya, dedi, ~u halde cebinde 

dairna bir tebe~ir parçası l u undu· 

ıu ) orsun? 

POLiTıKA OEOIKODUSU 

ITALYAN KOZU 
Jfarc:kctlerİ ) lı:: Bi ... mark'a benzdilcn Ribbe11frop çevirdig1 pla nların he· 

sapların ı llitlc: r tarafınd 'ln i ti f ay:ı mechur edil mel.. le öde.Hcckmi,. ~ 

,\\ub:ıkkak olan bi r ş.:y var ~a Göring ve Şahtın Batk'l ılardan h.:u:ı ım· 

tiy nzlar t emin et'll t>k gay c , iyle llitleri Berlın • R om a sİJ"A etin \: yall:ı ştırmı ş 

ve bu b.'.lğln rı s ıkla1tırmag:ı mu \·affak ol mu bulunm:ıları Jır. 

M u o;ol ioi B rcnner d c ih tiy a tkar ın ı\·dı :' B u Ribbentr.:ıp'Un hatasıdır. 
Heriy e yeni bir nanızcd Urll lU\·or. Mareşnl ın oJlu v.: R oma efiri ol :ın 

M nk l.'.nzcn Duçenin fevkal ad e gö.ı:unJedir , 

ltaly:ıya bu voll:ı tec;İr _v:ıpıl n°'k i •tcnİ.\·o r. lf c.; de lt:ıl va n kozurıu oyn:ı · 
mnk io;tcmektedir vt- bunun içinde pek acc:lcci gör unu.yor 

F ilhakika muttefı1d.:rin .\·uk-ek hıırp koı eyinin v.: rJı ,;i kat'\ kua ı lara 
tnkaddi.ı n crrunl t'.rİ için Al u :ınl rın h reketl~rin i tac\l et:u~leri lilzı ml ır . 

P:ıri s - Suar 

ade etmek ve her türl~ )'h8ıettf1 
sadi hakimiyet veya mud3 

• . 'f ıJOB 
taraf edecek olan bır ı-ti<· ı,c' 
iktisat sistemi tesis etıne ı,ıf 
Fikrimce sulh konf eransın•0 .ılıöıf· 

. •· oııı1 bu meselcyı halletmer- /. ----- .. ~~ 
Edirnede Sioa.11 g~ ~ 

~ ,, ~J 
Ankara: 10 (Husus• 1111,ş of 

E1irnede Sinan günü yaP'., 1 
. d bl nas'!betle Halkcv·n e 

olmu~tur. 

v~ 
ŞEHiRDE rıf\~,a I 

Ş h . . .1 d ·- göle r" 
rım ı zne un . 

hava hafif rüzgarlı ı jı. Je '
En çok sıcak gölge: 

ceyi bulmuştu. 



be~ Alman harp gemisi Bugün çeyrek a~ır evvelki ile 
ölçülemiyecek derecede büyüktür 

ı 8· \ 
yedi nakliye gemisi batırıldı 

ırınc' h 
tc 1 sı ifeden .rtan ) 

l\nıxı d ~ .\I an nah •ının raporuna 
i ııan harp ~cmilcri O lo 

~ıı~,~~ tahkcm fi.yorları geç· 
t b~ ak olamamışlar !l,30 da 
~ru ınuba.-cbeden oora bir 

\'aıu u . ol r ıçeri girmeıe mu· 
ıııuş • 'at lsc,tc: bu harp gemisi 

~iı llrınu~) hır 
ltr A. • 
ııı,,. ~ıtıan gemilcrl ı~e Hortay, 

-\ ~t \. cr~c:n'i işgal ctmişletdu•. 
tt jl llrvıke ... ·ede Almanlar 
ı nr, ' ,; 
"Ond ç etmişlerdir. r,. 1 
'1İııin • O (RoJter) - Norveç 
"-lıtrı •stifa cttiJi hakkında ve· 
~ltr lı~r tccyyUt ctmi~ degildir. 
h .

1 
•r habere göre, NorVt"Ç 

" 1 c tı.ıa lllUzakerııta başlamak i · 
' 

11'.Yor. ve ilave edildiğine 
l't,.. 

rl "' pnrlamento u topl:ınmış 
l g·· ~tl OrUşmek için Uç kişilik 
3tç • • 

"tJı.· rnıştır. 
• lı ıl bu komi:-.) onun rei idir, 
li llrlcnıentosu'lun f cshedil· 

"t la 
1 

Pnrlamcotonun uç nazı· 
i._~ c $.ali\hiyct vl'rdigi b ber· 
~ ttldmektcdir. 
1\. taraftu Finlnndiya radvo· .... . . 

"{'Çin Almanlarla mucadc· 
'il etmek azminde ofauğunu 

......___ __ _ 
\t~ ~ "• l L.ondra: 10 (Roy 
t 'lt•dı t r ) - #\iman 

>-.... - ..... 1 h-k- . l ~ tıir .....____ u umetı s -
~ve ~lıhtıra ~·ermiitir. Bu muh· 

ıı ~~n _düşünceleri sorulmakta 
ı k.a llkuınetinin lsveçten bek

~ b~ Ydcdilmektedir. fsveç hü· 
~~Pta ıı~taya ı:evap 'ermiş ve 
~ıp ' ııl'j bir bitaraflık siya· 
ı'lltv tdece~· . ·•· lıı, t~ı k 6ını kaydettıhten son-
:r t~b~ 1 hadiseler kar~ısında 
~ ır düşünmediğini ılave et· 

(ı ~l'rıerik . '% an radyo ıstasy.onunun 
hiıtıaere göre, Hitler lsveçe, 
f 'iYe ine girmesi teklifinde 

/ttdeıı: fakat lsveç hükumeti 
~ ~q ar reddederek bitaraflifı 

t tusun · h · · "tn u ıı. ar etmıştır. 
tôre ~.kaynağın verdiği ma-
~ksck s;yasi şahşi· 

·ııcı 

'ııı l119'aye· E h \ •tan k--...: muı J baştan 
~ ~"ııt g 1 ~r aşık Mu ttıfa be 

1 'rkuı e_ 1'·Ce bu kıSJmda söy· 
ttı ~tı b 
~ •ıı or _ atırlayamadı Yalnız 

At•rtı 'dunu anlattı. Hıkaye şöy. 
'ıı~ tı: 

iig ~ 
vıl ".lab g r 

n;ıtı •1 a 1P geldi den son· 
' 1 c E. ~, ~al~ .. mrahı kendi mem· 
~d Uıu, E 
~ 1rara~ k. ınrah yine kızı 
t Duf· ııın bahasına gitmek 
ittıı Unlcrinin lranda g~ç· 

"
11 • ~ 'deri · 

\~ 1~tt:kt . er. Abbas şah bu 
~ ''trıd ~ ~ td,, f en ayırmak için 

1ba~t:t alc~t bir türlü kanıJı-
'l &ltıtıelerine ızin ve· 
\ '-ıı 
\t~ Schib 
\ ~tıe.j an Yola düştüler 
~ ı 1 ~Orijrıe geldiler. Acem 

~ ~,t , t <:e • • • 
ij l:.l"tırah sevındı, evıne 

~ ı ~~'I ~ Abbas şahtan 
tı Pıtras k 

"''t'ıp 1 oparttıklrn d .. 
U~ün yaµ ~ cağını 

yet, eter Almanyanın · lsveç üzerinde 
ne himaye arzusunu tatbika kalkııırsa 
lsveçin mukabCle edecc~ni beyan et
miştlr. 

Londra 10 (Royter) - İsveç ka· 
bif'esi dün bütün gün ıçtima halinde ı 
idi. 

Londra: 10 (Roy 
Denlzlerdekl ter) _ Norveç 

__ b_G_'l_.D,_k_h_ar_P __ 
1 

sahilleri boyun

ca 4000 mil mesafede müttefik deniz 
ve hava kuvvetleri ile Alman deniz ve 
hava kuvvetleri arasında büyük bir 
muharebe cereyan etmektedir. 

Son dakikada alınan mahimatta, 
Almanyanın beş harp gemisirun batı· 

rıldıtı kaydedilmektedir. Yine bu ha
berley arasında dört Alman harp ge· 
misinin de Konhende sıkı bir ablukada 
olduğu bildiriliyor. Aynca O !o 
körfezinde de iki Atman narp gemisi 
fena vaziyettedir. Bunlard n birisinin 
yarası aktrdır. Batırılan beş Alman 
harp gemisi arasında Gauzenav kro
vezörü de vardır. 

600 lngıliz tayyaresi ile büyük 
bir seferi kuvv~t Norveçe hareket 
etmiştir. lngiliz hava filoları bazı Nor• 
veç şehirleri üzerinde keşif uçuflan 
yapmış, bazı noktalarda da Alman 
hava filolariyle çetin muharebelerde 
bulunmuştur. F oruay limanı üzerinde 
yapılan müdhiş blr hava çarpışma
sında bir hüviyeti meçhul tayyare dü
şürülmüştür. Royl - E\•rou tayyare
leri Oslo Koyunda Alman gemılerirıi 
şiddetle bombardıman etmişlerdir. Bu_. 
rada bir Alman kruvazörü ciddi su· 
rette yaralanmıştır. 

Danimarka Krall 
Londra: 10 (Royter) - Danimar-

ka Kralı halen Kopenhagdaki sarayın
da ikamette de"·aın etmektedir. 

Atman kuvvetleri bDyük 
gDçtDklerle Kartıtaftı 

Beyrut: ıo ( Radyo ) - Alman 
Başkumandanlığı bir tebliğinde, Al
man öncülerinin çok kuvvetli lngiliz 
deniz ve hava kuvvetlerine rastgel· 
diklerinı ve çok ciddi bir muharebe
nin başlamış olduğunu fakat henüz 
hiç bir maıiimat alınmadığım bildir· 
miştir. 

Üniverst:I gazetesi (30,3,940) Yakınşarkta başh~ı altında ve N. Batzaria 
imzası tahtında neşrettiği bir yazıda e7.cümle şöyle denılmcktedir : 

" Bir lstanbul telgıafı, Türkiye· 
nin Genel Kurmay Asbaşkanı ile 
müttefiklerin .skeri, şefleri arasında, 
Suriycnin Halep şehrinde gqrijşrnc• 

ler ve müzakereler vaki oldutunu 
bildirmektedir, 

Yine bu telgruf, iıbu görü~me
melerdf', Türk, F ranaıı ve ln_giliz 
ordularının muhtemel teşriki mesai 
lcrinin koordone edildiğini de haber 
vermektedir. Muhtemel bir müşterek 
hareket, yakın şarkta mutlaka bir 
harp sahnesi yaratmak üzere d~r· 

· bal harekete geçm·k değildir. 

Batan Alman gemlleri 

Londra : 10 (Royter) - Bir in. 
giliz tabtell>ahiri bir Alman kruva· 
zörünü torpillemiştir. 

Bu harp gemisinin battığı sam 
lıyor Oslo önünde de bir Alman 
kruvazörü batmıştır. 

lngiliz zırhlılarına hiç iubet ol 
mamıştır. 

Almanlar resmi tebliğlerinde 
Blüher ve Kravhiıer kruvazörlerinin 
ba'ırıldığını bugün itiraf etmekte· 
dirler. 

Almanların Oslo önünde biri ya
ralanan diğeri batan iki gemisi dcs· 
troyerdir. 

Norvaçin mUzakere meselesi 
Londra: 10 (Royter) - Norvc· 

çin Almanya ile müzakereye hazır· 
landığı haberi Londrada tceyyüd e

dilmemekte, bunun Almanlar tarafın-
dan çıkarılmış bir şayia olduğu söy· 
lem:nektcd ir. 

Yedi bölgenin ifgali 
Londra: 10 (Royter) - Norveç 

de ha'i hazırda yedi bölge Alman· 
larm işgali altında bu'unmaktadır. 

Ukio, ayni zamanda, )ıkın pr· 
lcın her türlü tehlikelerden ve harbe 
veşile olacak ihtilaflardan muarra 

old~tu~u i" sa;ie~ek. d~rü-· je~i: 
dir • . 

Zira, yarının ne olacağı malum 
detildir. . 

Bedbinane haberlerin teeyyüd 
etmesini dinlemekle beraber, yine 
de' Türkiyenin; askeri yardımlan ile 
bilen pek büyük bir kıymet verilip 
dünyanın bu kısmında bışgöstere· 

cek muhtemel bir harpte çıkarabile· 
( Gerisi altıncı sahifede ) • 

ingillz kuvvetleri 
Londra : 10 (Royter) - Söy

lenditine göre lngiliz kuvvetleri Bcr 
gtn şimaline sevk edilmiyectktir. 
Çünkü burası O .do ile münas~bette 
uzak kalmak demek oluyor. 

Ar kara: 10 ( A. A. ) - Bu sa· 
bab Norvcçin navik limanına beş 

lngiliz drstroyeri ile ~ıtı Alman 
dutroyeri arasında vuku bulan mu 
harebedc lngi·izlerin bir destroyeri 
batmış; bir dc-stroyeri de karaya O· 

turmuş diğer iki destroyerde hasarı 
uğramıştır. Buoa mukabil bir Al. 
man destroyeri tahrib edilmiş, di-
ğer üc dcstroy~rde mürettibatı ta· 
rafından tcı kedi imiştir. Bir lngiliz 
dcstı oyeı i erzak nakled('rı a tı Al· 
man nakliye gemisini tahrip etmiş 
ıçinde muhimmat l ulunao diğer bir 
Alman gemisi de batırılmıştır. 

Alman feblilıne göre 

Ankara: 1 O ( Ro yter ) - Al· 
man tebliğine gör,., lngilizlerin iki 
sayfi harp g~misi, ıki kravazörü ve 
iki nakliye g,.misine birer bomba 
isıbet etmiş bazı gemilerde de yan· 
gın çıkmıştır. 

1 
yim deJ i. "Altı ay geçer gtçmez 

___ Dramatik h_aık hlklyelerl , _____ _.;. ____ ..__ Abbas .şah harp ilin etti. Karave-l ziri boğazladı, Emı ahı zindandan 
çıkardı ve Selvihanı da saraydan 

!Eır<eö~Oö 
L Tefrika No : 18 -------• Yazan : 

R. Yalgm -

söyledi. Oğlan lu felaket karşısında 
yeniden Abbas şBha döndü Jerdi
ni döktü yardım diledi. Bu aradı! 
Acem şahı acele bir surette kızını 
~ir Tüı ke ~ermemek için Acemler 
den Karavnir a:1ında bir valiye gön 
d"rdi Ac:m şahı l u inadını krndi· 
sinin şii ve Emrahın sünni olduğu 
için )Bpıyordu . Emrdh her Lelayı 
kabul ediyor fa<at şıi mt!zhebe gir
miyordu. 

Emrah bol pna ile Abbas şah· 
tan dön füğü zaman kızın yine gitti· 

ğini öğrendi. Başını taşa çaldı yolla
ra düştü. '( olda çok zahmetler ve 
meşakkatlar çekti. 

Selvihan K:\ravezire teslim ol· 
muyordu. Emrah Karavezi:-io ülkesi· 
ne girdi. Kızı aradı ve bul Ju. Birbir· 
lerine kavuştukları gün yakayı ele 

verdi . Karavezir Emrahı zindana at
lı Emrah üç srne zindanlar için ie 
es:r kaldı. Bir gjn bir fırsat bularak 
Abbas şaha bir mektup yolladı. Al . 
la ha dua ederek "Ya Allah bana ar. 
tık ya mura J ver, ya zehir vu ö.e· 

alarak doğruca kendi memleketine 
geldi. 

Oiiğün kurdu, bayrak ç,.ktirdi. 
Kırk gün kırk gece bütün üllce toy 

düğün etti. Nıhayet birbirine hasret 
olan ve çok çile çeken Emrah ve 

Selvihan ev (gcrdrk demektir.) Oldu· 
lar, sıkıntılar unutuldudu, hak mu· 
radlarını verdi. 

* • * 
Halk sahirlrrinın bazıları gerdek 

gecesi ta 'l bu iki genç muratlarına 
erecekleri sırada karşılarına .ı\zra. 

ilin geldı~ıni ve zehir dolu iki ka· 
dehle "siz ö üm istediniz, Allahtan 
uhir istediniz işte zehir n dıyerek 

bunla ı zehirlediğini söy1erler. Fakat 

· S NU VAR-



Sahife· :6 

Şehir meclisinde hara
retli konuşmeı 

(Üçüncü sahifeden artan ) 

bir ittir, bu •nşaat boşunadır,. dedi. 
Bu buıusta riyasetten daha faıla 
izahat isteyen bazı azalara reiı Ka· 
aım Ener, 

• Hukuki bakımdan zararımız 
vardır." cev~bında bulundu vt bun· 
ların zabta geçirilmemesini rica et· 
ti. 

Ziya Akverdi: - • Meclise hi· 

tap ettitimiı için her y.yin zabta 
ıeçmesi liıımdar" dedi. ·Bunun üze· , 
rine söz ahın Hasao Ataş: 

• - Arzu ederstniz gizli bir 
celse yaparız" diyertk riyasete ttk· 
lif yaktı ise de Reis: 

• - Bunun için vilayetten izin 
almak lazım gelmektedir şeklinde 
cevabta l u'nndu. Bilahare azadan 

Recai Tarımer: 
• - Bir kaç Okaliptüs için büyük 

hassasiyet göstuen meclisdtn ma· 
haOine satf edilmemiş 94 bin lira 
için daha büyük hassasiyet diletim" 
Ş« klirıdt ki fikrini izah etti. Cevab 
veımt k lüzuu ur.u duy;n reis ise : 

" • Bu icraatı yapan evveıki da· 
imi encümen ve belediye meclisi 
feshedilmiş ~ u'unmaktadır. Mezkur 
94 bin lira )'İne şehrin imar ve tezyi 
mi için ha

0

rcanmışlır. fuzüli ve 

hususi hiç bir masraf yoktur. O mec 
liain icraatı otel yapırmak değil de 
hıvuı yaptıımalc olmuş ve o mtc· 
lisce ha\uz işi dııhı ehemmiyetli 
görülmüştür." diyerrk 17 Nisan çar· 
ıamba günü saat 14,30 da toplan· 
mak üzere celseyi tatil etti. 

lngiliz tayyat eleri 
1 Dördüncü sahiftden a1tan ) 
Film ntgatif halindedir. Pilot, si · 

yah tir zemin üzerine Alman tay· 
yarelerini beyaz olarak görür. Nişa. 
111n doğı uluk derecesini meydana 
çıkatmak için perderıin üzerine bir 

harp tanau sinin~ine müşabih mü-
dt v\'er bir nişar gah teı sim ediloıiş-

dir. Filmikaecden ince beyaz hat· 
lar düşman attşinin istik,.metini ve 
lcullınılan mtrmi tipini göstermekde 
dir. 

Filmin gösterilml'si yarım dakika 
kadar süru. Momafıh, arka arkaya 
ayni fılm birkaç kere gösterilir. Ba· 
zan, pilotun hadiseyi inceden inceye 
tetkik edebilmesi için, film en e· 
bemmiyttli bir noktHıntla durduru· 
lur. 

Bilahare. pilotların fil~leri birbi
rine eklenir ve rnütehaasısli'r tarafın· 
dan gözden geçirilir. Bir pilotun 
muharebelerde muvatfak olmasına 
mukabil diğer bir pilotun neden iyi 
neticeler elde edemediği araştırılır, 
ve icab ederse muvaffak olamayan 
pilot hatalarım tashih etmek üzere 
hususi bir tedrisata tabi tutulur. 

Dıter bazı mütehassıslar da düş 
man tayyareleri hakkında malumat 
elde etmek için filmleri tetkik eder· 
ler, Düşman tayyarelerinin tipi, si· 
!ahları, sür'at ve manevra kabiliyet· 
Jeri ehemmiyetle not edilir. 

türlcsoıü 

f ürkiyenin kudreti lr 
( B · · h f d t ) I Mevsimin En Büyük ve rakipsiz 

t$ıı cı sa ı t 'n ar an 
ceği kuvvetin hakkında lö hmirılcrdc Şt1heseri 
bulunabiliyoruz. ERROL FL YNN ve OLIVIA DE 

Filhakika, bir devletin kuvveti, HA VILLAND,ın 
haiz olduğu arazinin vüsatine ve Harikalı Temsilleri 
nüfosunı nazaran muhakeme edildi 
ti takdirde şu neticeye vırarız : 

Eugünkü Türkiye, Balkan ve bü· 
yük harplerdtn evvelki Türkiytye 
nisbetle daha küçüktür. 

Malum olduğu vrchife işbu harb 
ltrden evvelki Türkiye, küçük as· 
yadan başlayarak Adem körfc2ine 
ve lran hududuna, Avrupada da 
Adriyatik, fyoniyen drnizlerine da· 
yr. nan bir hududa malik bulunmak· 
ta idi. 

iki milyon kilometre vusatm? 
haiz işl u topraklarda da otuz beş 
miıyon halk yaşamakta idi. Fakat 
bugünkü Tür~iye, bundan bir çey· 
r1:k asır evvt iki toprakların üçte 
birine sahip olduğu gibi nüfusuda 
bundan evvtlkinin nısfına muadil 
bulunmak tadır. 

VATAN 
Kurtaran Arslan 
Türkçe Sözlü 

Büyük Süper fı lm kazandıtı görül 
memiş muvafakiyet dolayuiyle 

yalnız 

ALSARAV 
SiNEMASINDA 

Btr kaç gCn daha göstr.rilmt"sİne 

devam ediltcektir. Ci ciden bir hari· 
ka olan bu fılmi mutlaka görünüz. 

Pek Yakında 

T A N ,. 
SfNEMASır~D 

Bu AICf•IWI ~ 
iki BUyUk Ftli"1 1ılt 

glsterec•"11'• ,rJ" 8'• . 
Heytcanlr, Meraklı ve ·,eilt'1 

Sonuna kadar bütün ,e~ 
tesiri altında bır•k'ı r fil 

Fevkalade Macera • 

Canavar , 
vadif 

Baş Rollerde : p~~ 
HERMAN L~ 
JUDIT p,L 

YE 8~ 
Vatan kurtar 

Arslan 

Jı 
Pek YakıJJ 

1 .rndn şu cual kendiliğinden 
doğrı r. kt.ıdır. Aca">a onun kuvve· 
ti ay· : nisbet dal.ili ıde düşmüş mü· 
dür r BEN BiR PRANGA 

Yalınız görünüşe nazaran mu 
hakeme edrcek olursak yeknazarda 
bu zihap hasıl olur. Hakikat ise, ta· 
mamile bunun aksidir. Balkan har· 
binden yahut umumi harbden ev· 
velki Türkiyf', askeri kuvvet bakı
mından bugünkü Tüı kiyeden çok 
daha zayıfta. 

Aşatıda bunun şebepJerini hü· 
lisatan izah edeceğiz. 

Bir devletin kuvvetli olması için 
evveli müttehid ve milli bir devlet 
olmasr, saniyen. zayıflamasına amil 
olan yani hiçbir vakit kendi kuv
vetini tezyid etmeyecek gayri tabii 
geniş araziye sahip olmaması la. 
ıımdır. 

Bu hakikati, Türkiyeye tatbik 
edecek olursuk şu neticeye varmz 
ki , eski Türkiye imperatorlutu ge· 
niş topraklarına kıymetlendirecek 
vasıtalara malik olmadığı gibi. hal 
kının ekseriyeti bakımından da Türk 
milletine ve devletine karşı düşman 
lık hisleı i beslf'yen gayri Türk ana. 
sırı ile meskundu. 

işbu anasır - Hıristiyanlar, A· 
raplar, Müslüman Arnz.vutlar, ili 
bir -- kanunen askerlik hizmetin· 
drn muaf tutulmakta yahut en ağır 
hizmetini Türkler ifa etme~ üzere 
işbu askerlik mükellefiyetinden kur 
tulmağa gayret ediyordu. 

Şayd imparatorluk, komşu dev 
!etlerden biri ile harp halif!de ol 
masa dahi, müzmin bir şekil alan 
isyanlar ve kar gaşalıidar hükume· 
tin her türlü yardımcı faaliyeti i 
sarsm"kta ve devletın askeri ve ik
tisadi kuvvetlerini yıpratmakta idi. 

Bugün Türkiyede vaziyet, her 
bakımdan radikal bir surette değiş· 
miştir, 

Bugünkü Türkiye, müttehid bir 
devlettir. Ve halkın ekseriyeti de 
mazide mevcut olmayan faktör 
milli vicdan duyguları üzerine çok 

KAÇA GIYIM 
PAUL 

iyi inkişaf etmiş halis fürklerden 
miirekkeptir. 

Buıün Türkiyede nizam ve as~
yiş hüküinfermadır. Hal.-ı da, kuv· 
vetli bir eneı ji ile ber sahada yapı· 
cı bir mesaiye sevkedilmiştir. Mü· 
nakalit yollarır.ın, nakliye vasıtala· 
nnın tezyidi, tam inkişaf halinde 
bulunan bir çoğunun ciddi talim gör 
mesi, ordunun hazırlanmasa ve teç· 
hiz edilmesi gibi bütün, netice iti· 
bariyle ne arazi ve nüfus bakımın· 
dan küçük <?lan bugünkü Tür kiye· 
nin, bundan rubu asır evvelki Tür· 
kiytye niıbetle çok kuvvetli oldu· 

tuna hak kazandırma~tır. 

Edirnede sular çekiliyor 
Ankara : 10 (Hususi mubabi,i 

mizdtn) - Sular Edirnede ç'kilrne 
ğe başlamış ve seviye 4, 70 e inmiş· 
tir. 179 ev yıkılmış, 160 ev.Je kıs 
men harap olmustur. 

NEKER 
lsviçrede rasathane takdirleı ini 

kazanmıştır. 
Zarif dakik ve emsalsızdar. 
Adanıda saat kulesi karşısında 

saatcı Vehbi Çömeltk de satılır. 
11710 1 - 15 

' 
Büyük millet mecliS~lı'~ 

~ .,, ~ 
Ankara : 10 (Husus• ~' 

rimizden) - Büyük m.il!t!ıer ~ 
bugürı toplandı. Bazı d••' ~cclı 
müzakerelerini yapmıştır• 
martcsi günü toplanacık 11'· ı1 

N . ~r~ 
orveç - Danı111 "' 

--~-- 1•' 
Lord Ha lif a1'5 ~ 
dünkü mesajl9~ 

Lo:ıdra : 10 (Royter) :jJ1'1 

k• '"" i1 faks Norveç Daniınar . vtrtf~'.J 
rine radyoda birf".r mesllJ. olf~ 
Lor d Halifaks, Norv~Ç'"t •' 
sulhu gayesinden, hürrıye et*' 

1 

yolunda gösterdiği yük5t~,dıt1~~ 
fngilterenin takdirle kırŞI d• 'l 
müttefıklerin Norveç .Y~n~:ııt111~ 
makta devam e :leceğlf11 ..,e•~{. 
Lord Danimarkayı o!a~ h~rtU 1 
da Danimarka mill~tınıP ~,Jı'} 
için müttefiklerin sonun~ul&J,,,,,.. 
lrşacaklarından emin 
kaydetmiştir. • şe ' 

f ngiltere.nin 1~;1et/ı bakımından " 9 
.,.,, ,.. 

Londra: 1 O (Radyo) ftl I 
. O . kanı" ı.il 
ıaşe nazırı anımar ~,,,. t 

f d . 1· . evıı.ı tara ın an ışga ım m a"'i 
rek d~miştir ki: 1. y~~ı fı 

. al 1 e 
- Danimarkanın •b si~ 'f:) 

lngilterenin yiyecek v~;r t ''ı· 
maddeler bakımından Jet"'' ~ 
düşmesine imkan yo ıeri 
bura lan alamıyacağı şef 

. ' da bize bol bol teınıP 



Tirlc~ı'lzü Sahi e 7 

T. C. ASRi 
! 

SiNEMAQA ··· lST AN.BUL BELEDiYESİ 

~ ıı mi 
Şe-hir 

Bu 
Tiyatros.u 

Akşam 

iNTiKAM MAÇI 
• 

KOMEDİ 4 PERDE - Türkçeye Çeviren • • A. Muhtar 
l)•a_ 
' 1•kat : Loca ve numarala koltuklar sablmaktadır. Gişe her vakit açıktı 

l'elefon 

, evi reisliğin-
' 
1 

ııı1 ()NFERANS 
' 9~ p L_ •• - t ..,İftl·"U "şemoe gynu saı 
~h •t •alo •. unda profesör 
L~~ . tarafından ( Morfin 
"*tt, " 1Ptılalan ) mevzu•u 

~ "'riltct le tir. 
~· 

''' ser~stdir 
11700 

11708 

250 
1 

Yegane mesire mahalli olao Atatürk p •rkı ycı:ıuı da 

Kır Kahvesi bu hafta 
açılacaktır 

- Her türlü içileçek ş«'yler, pazardan mıada g·inlerde S kuruş; narrile 
ve do,,durma, ber yerde oldutu gibi, on kuruştur. 

Bütün kış du:n arılı kahvderd~ oturm aktaı bınalım nyın balkıımz te. 
miı havı almak üzere kır kahvesme buyursunlar. l 1712 

ilan 
Adana asliye ticaret 

hakimliğinden 

Esas: 940-~64 
Se)han muha~hei hust•siyesi 

ile Adana:ta mukim Pır dede zade 
Mustaf t ve Eıkişehir ubık fen mii 
dürü A.ıJu.u-tm~t veresderi ar11m· 
da taha tdüs eJen mektep in~aatın
da mütevellit alıcJk davasının ya· 
pılmalcta olın duruşmasında: 

Müddec1 afeyhlerden Abdussa
mat vereıesi ve o,tlu Tarikin ma· 
hılli ikameti ml"chil oldutu anla$ıl· 
mıkla davetiyenin namını ilanen 
tebli jine icar ar verilerek of suretle 
te'..>liiat icr:1 eJildigi h:tlde mu ı ;· 
yen olan gün Je duruş n ıya gdm~ 

diğinden giyabıoJa muhakeme icra 
eoilmiş ve ittıhaı edilr-n giyap ka· 
rarı keza kendisine ilanen tebliğ c· 
dilmf'k üzere duruşmanın 25 Nısan 

Tarsus Belediye 
Riyasetinden 

Tarsus bf'lediyc sesli sinema· 
sa l, Haziran 940 tarihin ten 3 l Mı 
yıs 941 tarihine kadar iki seneli· 
ii açık art1rma suretiyle kiraya ve-
rilecektir. 

iki ~nelik muhamme" kira be
deli (6,000) lira olup muvakkat te · 
minat ıkçeıi (450) liradır. ihalesi 18 
Nisan 940 Perşembe günü saat IS 
de Belediye eucümenince yıptlaca 

tından isteklilerin şırtnamesıni be
lediyemiz :len arımalırı ilin olunur. 

29 - 3-7 - 11 11654 
zayi a~kerlik vesikası 

Bergamada S8 inci alaydan al· 
dıtım aıikerlik vesikamı ıayi ettim. 
Yenisini alacatımJarı tSkisinin bük· 
mü olmaJıiını ilan ederiın. 

Hankulı:u mahallesinden 
Mehmet Ali oğlu 3 ıo 
doiumlu Süleyman Genç 

11707 

------------- -9t) tarihirıc mü;aJif p:rş!obe 
tu gf'ce 1 güuü saat 9 taliki vf': karar verilmiş 

Nöbetçi · eczahane olJu~u1J:10 m•ı:nı ilcyiıin mnyyen 
Tarsus kapısı yanında olan gün ve sutta mıh'cem ·ye g!I · 

Halk ,.czah~ncsıriir 
me iıgi veya '.lır k ı ıu11i ve'.cıl göil · 

de~mediği ta dirdı giy 1bın fa m~· 

h11kemeye devam ..> 1u ·ı.ıc iğı ın tlurnu 
olmak üzere ilan olurıur. 

11710 

I• 

.. 
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R. C. A. 
nın 

ç bir hizmet istemede 
bir sene çalışan 

a ryatı 

Nevyork B. 
Modelini mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi R fno • 
Abidinpaşa caddesi 

11521 

1 FIRSAT 
• satılık kamyon şasesı 

• 

1.5 tonluk Rex marka ,F ord parçalara uyar) 
34 beygir kuvvetinde. 

Gülek Limited Şirketine muracaat. 
Abidinpaşa cad. No: 171 

2-7 11703 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

• 
Hergün muayen~hanesinde hastalarını kabule 

1 

başlamıştır • 1 

1940 MODEL 1 
O O Ç Kamyonları 

Gelmişdir 

Adana ve hinterlandı. Yegane acentası: 

M. T AHSiN BOSNA 
Biraderler 

Abidin Paşa caddesinde: 
Telefon . 274 Telgraf .Adresi Meta .. P • K. 74 

5 - 6 - ~, - 9 - 10 - 11 - 12 11691 

çiftçilerimi~in çok iyi tanıdıkları 

Oliver 
Mibzn ve traktör köttnleri ı~Jmiştir adetkri pek aı ~ 

- ti yacı · olanlann biran rvvel müracaat etmelfri 

Ferzi Dural 

Eskiden Rasih Zade biraderler 
Eski Postane karşısı 

1169j S-8 .......,. ____________ ___.._...._. _________ _ 
• 

• 

Rıkabıl kabul ıtmez lıir -liatta satılmakta 
olan bu radyo aranılan her evsafı ha izdi r> - ..... - . . 

• Parazitlere k•r'f• huaual aOzgeç , a Antltedlng ve ton kont,.. 
• 150 lsl••Jon lamı J•Zlh llOJOk • Müstakil gruplu ,asi ' 

._adran • ' • Harici aantrajlı oparl6') 
• Ferrokerth orta tekerrOr a Okt•I tipinde ı11mbal•r 
• H11valı trlmera kondan..tarO • Çıkı• kudreti 4 vat l 

, • B i r k e rr ı d i n l a y iniz""' K a n a a ı has ı I e d e c e k si n iz . Ji" 

v;~~/5AHiBi Ni N 5 E5i1
; ~~:. 

w~ria 
ABiDiN PAŞA CADDESiNDE 

M. Tahsin Bosna Bir~~; 
Telefon : 2/4 Telg. Adr. ME f A ADANA p. 

Mürettip alacağız 1 

Matbaamızın gazete kısmında 
çalışmak üzere bir mürettibe ibti- } 
yaç vardır . ldarenanemize o Ü· J 
racaatları 

- ~ 
. t tJJ 

Umumi neşr•Y' ,. 
... ,.tiJ 

Macid G&Jy / 
.. _,,, 

Adana Türksöıl.I 


