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:·;,ı~"~""k ~0"·•· Stalin - Hitler mülakatı peşinde .. lı Old t t trık dal-
~ltdir,"~ur\l.ı t•hrnin •t· 

• 
l.ondr il: 27 
'&ındırı d (Royter) - Mık na . 

olay, R t . 
&t"'~I . oy er a1ansı-

~'1nı14tı ttı dahi saatlerce 
fırtınanın r. 
~ ta~,n C;i?~ harnledilcceki 
dıırıı.ın ~iinc4<1 ttıı\ dekildir. Bir 

~ısı oldutu:n °~an bir elek
nı Uncfd ki 1 .~ soytcrncktedir 
uşah d Ct1.clerin r · 
8 c c cd·ı aılalaştı. 

tııı alımı ı ıncktcdir. 

:ı 1 fterı ~ı: buli~ckırik fır\ına- ' 
arı da lflk a 11.ıdar oldu~u-

~ lrdır\cr. adar olmadığını söy 

:/ı Mar~şali ..... ·· k •aıız 
\lr k\lş\lnd 

---.....__ a 
illa\{ görd .. k 

Çok rnenı u lcrinden 

BAY RiB ENTOP ÜÇ HAFTADIR 
BU iŞLERLE MEŞGULMUŞ FAKAT .. 

Stalin bunu 
reddetmiş 

"Bay Hitler Moskovaya 
buyurabilir. bundan 
memnuoda kalırım,, 

nuo kald Ankara • 9 .. 1 

n - . .. , , Uu u i . lt I n 8 J I 
·~-~~1:;.~·:ı:::~~~~~~~: a gan-ıvJ.acaruost ugu 

ı ı rı1An~r ı• nuıtu lıılcbclcrin l 
Jlacurıstr11111ı ,,,,., J:rzi il ıdııprştt•deıl lıir gtirlinüş 

Loııdra : 27 (Royter) - Stokholm• 
den b !diriliyor : Alman haıiciye na-

2111 Ribbentrop üç haftadanbeıi Po

lonya • Sovyet hududunda bir stalin 

Hitler mulakatı tertip etmekle meş· 

ğuldur. Fakot Stalin bu mülakatı red 

ettiği ve fakat t-"itlcrin Moskovaya 

buyurabileceğini ve bundan memnun 
kalacağını söylediğı haber verilmek
tedir. 

' ••·~~ .•loı, ,;.;, ônı••l Macar başvekili bugün Romadan Peşteye dönüyor \~ltl'dır tifo lnlcbtierini tc/ 
~,,, Roına : 27 <Stcfani) - ı\\acar nazırı Kont Ciynno ve :"\\ac:ı.riı:tanın 

" •1~ ı••dttklor;ndcn k l b.'Ş<ck;ı; Kont T dek; dun akşam U•c· Roma sofo.; haw· hulunmu,lardor. tltrdı ili' Ve bunu • hço °'"· 1 " haı,·okôl Bay Mu olônô tarof•ndaa ~taoa,- haşv.kôH ijllle yemrğôndo . •ı ar lıu k 

1 nbul edilmiştir. • Bir snat kadar ~u- bntk kulturu nazırı Pavlavin misafiri 

EYN(Y~UrNen nıulaNk:ıt csu'lnsındTa ltaKlya huaric-iy_c_r_~---(l,.,;,; Oç~·:.:~::~ 
{Yarım milyon sarfiyle "'•u•~u • l bir iskele kuruyoruz '" "' '~1ht ~ • . • .. .. ,~.l 1 ...... . -

••nı ""'"'' çı", """ •nda artak Fransız hUkOmct, Fran•iz ••,rn '"•c•L •• b~"' b lc;ln h•r ••hada harbetmek kararı "•C °'"I"' LI "•'• • 'lll F' ' w,""A rnı,hr. Ve zcıfere kadar da harbe '"•t "''-"~•tin olacakbr. Hepimiz belkl ••kınhla• 
"kkaıt •urette zaferi kazonacaOız. 

Ankara: 27 (Hueu•l 
muhabirimizden) - Tekir 
dagında yarım mllyon lira 
•arfly le bUyUk bir iskele
n1n lnfası bugUn ihale e 
dllml,tır. 

lngiltere kabintsindeki 
değişiklik şayiaları 

Londra: 27 «R(Jyler> - lngiliz 

kabinesinde değişikl ık yapılacağı hak• 
kındaki ~a} ialar kapanmamış bulunu· 
yor. . 

Fakat bugün için vaziyette hır 
tebeddül yoktur. Muhalefet par•isi li· 
derlerinden birinin kabineye alınıp 

alınmıyacağı meselesi de henüz meç· 
hul bulunmaktadır. • 

işçi partisinin bu hafta iç in de 
hususi bir içtima yapma:-.ı çok muh

~~ 
-------------------------------~~~--~----~~~~~---~-
Galatasaray Ada- P ARİS'İN T ALEBi ÜZERiNE 

temt'ldir. 

naya geliyor 
1 

• • 

~~b!g~mi~ ~utbol tekniğinin .\Uksel ıSovyetlerın Parıs Elçı· sı· rxıe ' •çan ılu maç ynpmalc Uzcrc: f .,. 
t?nbul Gnlntasaray kulabuoun birin. 1 

cı ful takımının danaya dnvat edıJ 1 • f • d f f d • ı d • 
dôg;n; ·~ ... ,ıardo mutnh•k knlmd.g.n. vazı esın en a e ı l rueırınnnıyetle hnber aldık . 

b Calatnsnraylılnr mu abnka gUnleri Paris : 27 (Radyo) - Sovyetlerın-:---------------n gUnlerdc Höl.,.c · b"Jd• ·ı kti 
llk .. mız.c 1 ırı ece r. Parıs elçısi Suriç Yoldaş Moskova ta. B l • d 

maça nölgcmiz şnmpi~·on '--k f · ff d"I · · U00 yu·· k m·ıllet mec İSlo e Sc:Jhan Spor k lubu .k. -: uı •ına ra ınden vaııfcsınden a e ı mıştır. 
Mili· M u ' 

1 ıncı maçı da Bunun sebebi şudur : 1 1 
cnsucnt Spnr K.ulııbu ~ apn k 

tır. Sporculnrınıı•n b l "'_ı · ı ~:ı · Suriç Yoldaş Sovyet · Fin S\:I· .. nşnrı ar c.ıı crız. h _ . . _ .. 

Ark Ro l d .. unu muteakıp Stal ıne çektı~ı tebrik mizdr:n) - Büyük millet meclisi bu - ya IJn te lgrafında Fransaya hakaıet eden 

1ngi1 tere y e dön d \i cümleler kulla"'." •ştı . F '.•nsı. sansürü gün toplandı. Devlet ha va )'Olla" 
Londra: 27 Roytet::t _ /l lrnan tarafıSndıın ncş.rı me~edılen bu telgraf-1 ve vakıfiar umum müdürlüğü büd-l> • opagandasının b t d ı.. A k ta • ovyet sıyaseıı ve kahraman kı· 

Yal ı a 
11 1

b

1 

r - Ro- --:------------- çclcrindc münakale yapılınasuı•, ve r.·ııt .. n~ılıı tayyare a< m si bugu- n ı·n· zılordu Avrupanın şimalı Ş<ırkisindc k 6 

... ıe~c d~nrnüştü;. _ çay anun layihasını kabul etmiştir. 
( Gerisi üçuncü sahifede ) Meclis cuma gürıü top'anacaktır. 

Ankara : 27 (Hususi muhabiri· 



Sahif· 2 

Bısık\et yarışları 

füş hnftadanberi devam etmek
t ,. o1an Bö'g· miz Bısiklet yarı.şlafl' 
r ın h,.psinde Milıi Mrnsücat Spor 
kulu~ünden Ahmet Ecesoy birinci 
gelmiştir. 

Bu gl"ncin Ankaraya Türkiye 
hi~ıklet birincilıklerine iştirak ede· 
ceğı kuvvetle ümid edilmektedir: 
Tebrik ederiz 

İngilizler Çukurovadan 
pamuk · almak istiyor 
İhracatçılar Birliğine Vekalet müsaade verdi 

• de 

Hal~ 
• ı.oO 

k•~ Bu akşam 30 il' 
at 20ı 1 

Bu akşam sa fuıdi 
salonunda Dr, . koııf 

. ·f de bır "" şayanı ıstı " 51ıı .,. 
lecektir. Konferafl b• 

Hava Kurumu finah 
kupası möçt 

Çukurova pamük ihracatçılar B'r 
liğine müteaddit ecnebi firma!: r ta· 
rafından pamuk satın almak için bir 
çok müracaatlar vaki olmaktadır 
liu meyanda lngiltere de Çukurova 
piyasasından pamuk almak hus1Jsun 

-- razitlerden ~eÇ~irİŞ 
------------=ı- kil etmektedır. •

1
,t 

1F lYı ırk$Ö~lY Halk evi neşrı ~ 
GAZETE VE MATBAASI HalkeviınİZ t~~tkç' 

Finale kalmış olan Bölgemiz 
Şampiyor ·u Seyhan Spor Kulühu 
ile Milli McnbÜCat Spor kulüpleri bu 
hafta pazar günü Adana Stf\dyo· 
munda karşılaş:ııcaklardır. 

Geçen maçlarda her iki kulü
bün de Çok iyi neticeler aldığını 
gördük Bu müsabakay1 hangi takı
mın kazanacağını kestirmek şimdi· 
den mümkün değildir. Zira Milli 
mensücat spor kulübü yeni tt>şekkiil 

etmiş olmakla berabl"r eskiden oıü· 
seccel üç spor kulübü de en iyi 

:"'elemanları!' ı kadrosunda toplamış 
ıibidir. 

y· eni teşekkül etmiş olmasın· 

dan ötürü ,liglere girmemiş o1an Mil 
Ji Men5Ücat Spor kuluhü halihazırda 

en kuvvdli bir ka ·1ıo arzt"tmr"kle 
beraber Seyhan Spor kulü• ünde 
genç ve attak ~ i · takımı vardır. 

Bu pazar yapılacak olcın final 
kuı->a maçının bütün tribün h'< Sll<Jtı· 

nın ( fürk Hava Kurumu) m ·nfatına 
t crkedılı-cf ği mcmnuni yetlt: nıü aba 
ka yapacak kulüpler tarafından ka· 
bul edıldiğini haber aldık. B0ylelik 
le yerinde bir karar verılrniştir; ve 
ı u karar maçın rhemmiyı.-tini bir 
kat daha artırmıştır. 

Çok enteresan o'acak Lu kupa 

final maçırıda her iki spor kulubüne 

de başarılar dileriz 

• 
Menemenci oğlu 

lstanbulda 

1 

Ankara : 27 (Hususi muhabi. 
riıniıdcn) - Nunan Menemencİı>ğlu 
lı nircien Aksu vapuriyle lstanbula 
g trnistir. Cuma günü akşaın Anka· 
raya hareket edectktir 

da teşebbüste bulunmuş ve Ticaret 
Vekaleti tarafından Birliğe müsade 
verilmiştir . 

Memleket dışına pirim ~ıkına· 
mak şartiyle Çukurova pamuk ihra 

catçılar bir\i~i lngiltereye serbestçe 
parr:uk '!atılabilecektir. 

• 

Hava postaları 

Bir nisandan itibaren 
işlemeğe baş\ıyacak 

Adana ve Ankına arasındaki 
tayyare sderlerinc 1 nisandan iti· 
baren baş'anııcaktır. Şimdilik sa· 

d~ce bağaj ve posta nakliyc.tı ya· 
pılacak ve 15 n=sandan itibaren de 

yolcu nakline başlanmış olacaktır. 

Tavya~ell"r hav? mt-ydanından 
saat 8,05 de hareket t"dec ı· k An· 
karny.ı ı0, 15 de varacak t ı r. 

Rasi·d 
• 

heyeti 
Rıza 

geldi 

Raşid Rıza ve Eı tuğı ul Sadi 

1 Tek tiyatro!ll dün ş~hricnıze gelerek 
Asri S ne.na fa Mahmu j Yesarinin 
" Saçlarından ~Utan ., lcomediı;ini 
temsil etmiştir. Tems•I et iden mu 
voffakiyetli olmuş ve san'atkarlar 
halkın süı ekli alkışlarını toplamış
lardır. 

Hey'ct bugün de Refık Nurinin 
., Karma Karışık ,, adını taşıyan r.e· 
fis bir kome tisini temsil edecektir. 

Bürolariyle birlikle Abidinpaşa geniş mikyasta tS i'_ f 
caddesinde 1, Bankası kar••· gisi açılacaktır. ·de ~ 
sındakl binaya ta,mmlf bu k 

1 
b 5ergı . 

tunuyor. Gereı... Matbaa ve re- ce 0 an u diljl)İf 11 
ıekse Gazelemi:f.le iş!eri olanla· Türkiyede neşre ·ıı tfT · en•~ _jJ 
rın yeni binamıza galmele· mecmua ve saır '!"" 

1 
rlnl rlca ederiz. mcıi için büyük ga 

mcktedir. ) 

Orta okıl 

Prof. Tankut 

Parti miif ettişimiz dün 
iskenderun~ gitti 

Parti müfettişimiz Profesör Ha. 
san Reşid Tankut bir müddettenbe 
ri Mersin ve Silif . ede bu1unmakta 
idi 

Bay Tankut şehrimize dönmüş 
bir gün kaldıktan sonra dün sabah 
postasiyle lskend~r"'na hareket et· 
miştir. 

Hal~ evi Sosyal yardım 
komitesi balosu 

1 Inlkevi Sosval yılrdım 1ubec:a ta· 
raf;ndan 20 nis;n cumartesi gltnU bar 
balo , verilecektir. Balo, aı;falt cadde ~ 
Uzerindcka yeni Halk.evi salonunda 
ve iki bufeH olacaktır. Hallıt.evimizin 
soıyal yıardım şubesi menfaatine ter· 
tib edilen bu balonun senenin en zevk 
ll 'ecesini teşkil edebilmesi için çolt 
tltiz hareket edilmektedir . 

Bir pantalon hırsızı 

gençlere _rı k,
11 

~ 'ttrııi 
dİ~ll 'J Ptı, 

Hava ge ,ıır 

talebe ·r'~ '1; 
ıu bitı '/) ca,. 

- Ortaokuf 5atı "ad 
lunuza çıkan 1

' ıtJu'I ı Y 
Türk hava ku'1~.-o:/ı· ) • • bek lı A 
yuvası .sızı dl 'J ~rıka 

- Havacılılc,"1i1İI ft "tkili 
rcflisi ve en ıe" ti~ 'lll (t1 

b·ı k . 'n or rı ' . ola ı me ıçı ~ t,~ ~'il 
fıdir. Türk Ha"' zO r-1 \h 
li Yuvası) 16 .... il'.~ f;q . 

.• 1 • ın iıe ,,,,c \1 
tun ienç crı . 1'""' .~ 

- Göğüsler•. r ~ 
lerll ~ /. 

ortaokul genÇ ~ ,. 
Türk Ha"8 f'_ ~ 

dikli Yuvası ) 111 
/ .~ 

başladı . AceJt, "'• 
müraoaat cdi?i~•-'Z 

- Kısa bır ı 
bİ' ~(j li ve kazançlı ~ (V"' 

mak iıtiyen or~ ıJll 
Hava Kurumu" ~~ 

d 
,,,. 

na koşmah ır ·ı0i1f u~ 
- Göklert 'f"'' 0'.J 

yet neslini be~lıull L, ~ 
Havı kururP ~..ı V' • 811ld U 11 w'{ t . 

. tl•,........, td 
Bekir oJ.lu Hasan isminde biri na gırme şır ı el" • Ct~ 

& • •bdJI • OIQ ., 
Hasan Akborunun köçrü altındaki geçirmcyı 1 f ~ lltı 

1 ·ı o"-., irıaıt aandıtındao pantalonunu çaldıtı tcs · (f' 
1 bit edilerek adliyeye verilmiştir. Bir k=~~6~ •ba r------------------------, ınyJ:1. ~k B. ugu·· nku·· M ,,~, acaristan 1 Karais81111~11,ıif ~ 

~on haftanın mühim had 'ıse l . . . . . _ crın· 
den bırısı de hıç suphesiz ki Mııcar 
5 ,. şvekilinın Roma tem;ıslarıdır B • • u 
rııiin&sebetle M ~caristar. hakkında bi-
rıız iı.ahat 'e ı elim : 

Bugün~. Ü Mac~ ı istanın idaıc mer· 
l;ezı B Jdapeştedır. Bu::iôpeşıc runa 
ııehı ı kıyısında ku u muş maınıır bır 

şellırdır. 

ı M•<orisıanın henüz krolı )Oktu<. 

GÜNÜN MEVZUU 1 
Mac_aristan, ctrah dağlarla çevrilmi~, 
S'." nış ovalara sahip mükemmel bir 
2ıraat mem\eketidır, Ticareti en ıiya· 
1)c T.ıına yol ı ve Karadenıı iledir. 

eınıryo\ları, memleketı, Adriyatik 

Hakkı o~lu Nı~1't~.,;~ 
~ıduraı ı~ .r~ deniıi kenannda Tıryeste ve Fiyoma lıyarak 0 c11h• ~· 

limanlarına tJaa·lar. Macari5tan un, r:i- lu 336 do~0 1t0ell ~:4' 
raat makineleri ve ehli hayvan ihra- ölümle netıce 110 I":'~ 
catiyle meşhurd.ur. Budapeştenin şark olmaktan 111aııı 1 111~/J 
tarafında 16 ve 17 iaci asırlarda Türk l da atırot11'ell'e -ı~1 
lerin yerleştiti Budin kalesi vardır. aran den 01ah . 1 '1'i 

Macaristanın sahip old•ğu toprak vam ~ .1 Ze"e':Jıı- 1() 

113,000 kilometre karadır. Altı mil- ah "e ~\~~ 
yon n\ifuı;11 vardır. ağır hapse 1 '°' el" 

*** -ddete t gün mu lııtır• 
verildiiİ suÇ 



1 

Tiirkcozü 

İngiltere - Romanay 
konuşmaları 

Romen ticaret 
bugün Londrada 

heyeti 
olacak 

Londra : 21 tRoyter) - Romen 
ticaret heyeti yarın Londrsya 'ı:le· 
cektir. 

Söylcndigine göre , ln:ilizler ih· 
raç maddelerine mııknhil Romanyaya 
serbest döviz temin edecek tir. 

Fransız harb kabinesi 
dün bir içtim~ yaptı 
Londra : fj (Royter) - Fr:ınsız 

harb kabinesi bu sabah toplanmış iki 
saat mUzakeredc lıulunırıuştur. 

Londra : 27 ( RoytorJ - Fr.ın .. ız 
huktmeti bazı st:firleri\'lc tf'mas etmek 
Uz.ere bunları Parise ç.ag1racaktır. 

Yeni ZeJ ında basvekili 
dün öldü 

Londr a : 27 (Royter) Yeni 
Zelanda dominyonu başvekili 68 ya 
şında olduğu halJe bugün vefat et · 
miştir. Müteveffa çok de~eı li bir 
ıiyasd \oe dcv~et adamı idi. 

Vatikan radyosu /- lman 
hükumetini itham ediyor 

Londra ; 27 (Royter) - Va ti· 
~an radyo!lu dÜn Almanyadaki ki· 
lııelcrin gördüğü muameleden do'a. 
yı Alman hüku netini itham eden 
neşıiyatda buluıımuştnr. 

Yugoslav maliyenazırı 
dün Selaniğe geldi 
Se'anik : 27 (Radyo) - Yugos 

lav maliye nazırı bır kaç gün kal· 
mak üzere s .. ıanige gdmi~tir. 

Paris mektubu 

ltalyan - İngiliz ticaret 
temasları dün başladı 

Londra: 27 c Royteı > - Roma· 
ya muvaııalat etmiş olan lngiliı mü
messilli Bay Klayker ltalyan ıicali 
ila ticaret konuşmalarına başlamıştır. 

ltalyan- Macar dostluğu 
( Birinci sanifed~n artan 

<>lmuştur' Bay Tdeki bilahare hazır
lanmakta olan Roma <ıerıisini geznıi~ 
tir . • \\acar haşvekili yarın (hugıın) 
papa tar:ıfındaıı kaLul edilecek ve ak· 
şanı Uzeri Bodapeşteyı: haraket ede
cektir, 

Macar başvekilinin Roma temas· 
ları hakkında ltalyan hukumeti bir 
resmi tehliğ ncşrctmi~tir. Bu tebli~e 

göre, gerek 1 tnlya ve gerek .Maceris· 
tan Balkanlarda ve Tuna bo.runda 
sulhun korunması için gayretlerini 
birleşdirmektedirlcr. 

Bodape~te : 27 (Radyo) - ,\\acar 
başvekili K<>nt Telekinin R~ma ziya· 
reti hakkında bir ,\\acar gazetesi ~öy · 
le dı:mc.:ktedir : 

- " ,\lacaristnn hiç bir devlet 
nUfuz mıntıkasına aid değildir. ,\\a. 
caristnaa sormadan ,\\a<'nristan hak · 
kında her hangi bir kimsenin bir ka· 
rar Yerınesi zamanı çoktan geçmiştir. 
.ı\lncar - ltalynn dostluğu pek saglam· 
dır. ltalya, ,\\acaristanı isteklerind~n 
vazgeçirmek veya hu istekleri talik 
i.;in hiç bir nUfuz kullanmış dı:gildir. 

Mncaristanın siyaseti, bir Avru· 
pa siyasetidir. Ve Roma bu ııivaeti 
anlamakta ve buna mUzaharet etmek· 
tedir. 

• . Roma · Peşte siyasetinin hedefi 
~k_ı memleketin barı~çı , ;yapıcı ruhu 
ıçındı:clir. Roma mulakntları iste lıu 
hedefe varmış bulunmaktadır.,', 

DALADYE'NİN 
Fransanın sabık başvekili lahık ha b" 

KATiBESi 
Matmazel Lüsyen Mole iş hayatının 0~ ·~~ naıırı M~syö Daladyenin katibi 
rnışıır. ıncı seneı devriyc:sıni kutlula-
. . Meıtmazet Lüsven Mole, 19 Nıs.ın 1924 . . 

bı~lıkte çalışmata başlamış; o tarıhten ' t b larıhınde Mösyö Daladye ile 
aııştM. ı ı aren sabık başvekili leıketme-

- ~tmazel Mole Fransız harbiye n · 
ranc Fransız kadınıdır ezaretınde resmi bir vazıfesi olan ye-
s f ' M~~Yö Daladyenin° mektuplariylc Ma 
d~ ırlerı tanıy"n Matmazel Mo"e . tmazel Mole meşgul olur. Bütün 
ıın olunmuş• . F l aynı zamanda dö t d 1 . . 

tinin b' :ur ransada seferberlik vapıldı.K.ı d r ~v et reısıne de taı<.
t ırçok ışleri elinden i''"Cmekted" 5 n anberı de harbiye nezare
re~~olunan her türlü kıymetİi eş a v~. ~arp masrafına kaşılık olmak üzere 
o unMden geçer. Y mucevharat Mdtmazel Mole'nin kont-

atmazel Mol -
Dalad - e son R't:n er zarfında ki · . 
rnc ylcye gondermiş oldukları 6839 k msesız askerlerın harbiye nazırı 

şgu olarak h me tubu almış ve k · · a· emen hepsine cevap! ımses ·ı askerlerle 
k ırçok işleri arasınd f ar yazmıştır 

adl\r çalıştık a cvklade yorulan Matmazel 
guJ olrn k tan sonra boş \/akitleri k 1 d Mole gece yarısına 

a tadır. a ınca a cepheceki askerlerle meş-

Sahife 'i 

Macar hava kumandanı 
Romaya hareket etti 

Londra: 27 (Royter) - Mc.cc:r 
hava kuvvetleri kumandanı bu sa

bah Romaya hareket etmi~tir. 

Alman heyeti 
Amerikaya gidiyor 

Londra: 27 (Royte•) - Brş 
kişilik bir Alman heyeti Aınerikaya 
gitmektedir. 

Bunlar Alman - AmerH an 

ticaıi münasebatım iyiltştirmt~e 
çalışacaktır. 

Parisin talebi Üzerine 
- dı. ıncı sahifeden artan -

yeni bir zafer kazandı. Bu suı etle 

müttcfiklt>rin plJnları yeni b r muvaf

f.skiyetsizlığe u~radı . Bu menhus 
-

plinlar daima akamete mahk Üm<iur. 
-
Kızılordu Sovyet duşmanlarına daima 

-bir scd olacaktır. > Gibi Fıans11 hü· 
kumeti tarafından hakaret telakki e
dilen cümleler vardı. 

Bunun üzerine Fransız hükümeti 
Moskovaya rr.üracaat edeıek bu tel· 
graftcın rnnra ~uriç Yo1dn~ı artık 
( arzu edilir şahıs ) olarak kahul ede
miyeceğini bildirmiş ve deı hal geri 
alınmasını taiep etmiştir. 

Moskova hükümeti verdiği cevap
ta sefirini kabahatli ııaymadıgını. ma· 
mafih vazifesinden affedilmiş olduğu· 
nu bildirmiştir. 

Reynonun nutku 
( Birinci sayf ade&n artan ) 

Bu vaıiyet karşısınd ı aı tık Fran· 
sız hiikıimrti. Fransız milletı h;:rriyet 
için, hak için her ı;ahada haı p etmek 
karar katisini veı miş, buna ba~hımış· 
tır. Ve zafere kad?r lıaı be devam 
edecektir. 

Ounyanın en büyük iki imparator· 
luğu kaynakl .ırını birle§tirmiş bulunu· 
yoruz. Bunlardan yerinde istifade e· 
deceğiz. 

Her hususta kararlanmızı etraf· 
lıca tetkikten sonra verecek ve tat· 
bikııtı zamanında yapacağ-11. 

Askerlerimizin karıı'>ı bı•yhude 

dökmemek suretiyle zaferi karnnmak 
imkanlarını aramak, bulmak lüzumu 
karşındayız da 1 Harb çetin o~-. 

caktır. 1 lepimiz belki sıkıntılara gire
ceğiz . Fakat bunlara katlanaca· 
ğız . Ve m u h a k k a k suret
te zaferi kazanacağız . Bütün sa• 
halaıda çalışmak ve herkes·n vazife· 
sını bilmesini istıyoruz . Vazife· 
den imtina edenler çiğnenecektiı. 

Bir galip bir muhıır.p ruhu için
de topyekun yürüyelim. 

Almanya hl"r vasıtaya başvura
rak hegemonya tesisine çalışmakta
dır. Fakat bunda asla muvaffök ola
mıyacaktır. 

İngiltere İspanyaya 2 O 
b·n kredi verdi --
Londra : 27 (Royter) - lı ı gıliz 

lspanyol kredi anlaş:ııası metni n«>ş
redilmiştir. Buna gört", lngiltere is
panyaya on senede ödt mt k üzere 
yüzde dört faizle 250,000 İ ı giliz fi. 
ralık bir kredi açmıştır. 



POLlTıK MESE~ER 

SULH VE 
ITl\LYA 

lctimai, 1 ıboi mesele er 

Erke 
arası d 

• 
1 Kadırıll~ 

an insaf'l1 

R e Tenıps gazetesinin Roma 
lbmuhabiri Roma'dan gc.ze 

lesine telefonla bildıriyor: HERMAFRODiTLER , 
ıııı\I"""' 

Bu efsane boş 8 t'~ı,ıt Artık aşikar o'an bir şey var: Af ıorl t'ın bu yakınlarda bizim 
nun doğru otduğ\lııl; ~tıi Brtnner mülakatı bir sulh taarruzu 

doğurmamıştır. DuçP. ara bu\ucu ro
lünü üzerine almamıştır. ltalyan ~a
zetelerinin baş makalrlcri bu bakım· 
dan çok manidardır. Giornale d'lta· 
ia ve Tribuna'ya göre "lti4yan bükü 

aramızda kaı.andığı şöhret Ü7erıne, 

bugün Hermafroditten söz nçmaml 
elbelle gaı ip görmezsiniz. 

lar bizim Ulu dağında cünbüş eder· 
lerkcıı Salmasfris adında bir peri kızı 
Hermis Tanrının Afrodiıten hasıl olan 
oğluna aşık olur. Delikanlı peri kızına 
karşı iltıfat . gösterse de o da anası 
gibi hercai tabiatli olduğundan kızın 

. sunuıı . 
istemezsinız. bePSI 
roditlerin heınen E.rk~~ 
olarak doğarla~· tJClli 
kaldığından ilkıll ıı~~ 
ri, babaları onlarırfal'· 

met reisine silah!ı bir dünya orta· 
aında daimi surette bir sulh mütc· 
vassıh rolü atfetmek manasız bir 
harekettır • Su1hun idamesi için ya· 
pılabilccek olan bütün teşebbüsler 
1939 Ağustos sonu ile Eylı11 ipti· 

dasında yapılmıştır. 

Messagero gazetesi B. Musoli

ni'nin sulha olan muhabbetinin Ce· 
nevre ve Anglo - Sakson zihniye
tiy!e bir alakası olmadığını anlatı· 
yor. Popolo di Roma, ltalya her · 
şeydeıı evvel "oüyük imparatorluk 

devleti sıfatiyle kendi menfaatlerini 
korumak için kuvvetle silahlanmak 

kaygısmda iken D ıçeye sulhçu te
şebbüsler atfedenlerle alay ediyor. 

Demt"k ki Roma'nın sulh lehin· 
de bir hareketi hayalini bir tarafa 

bırakmak lazımdır. Düçe hu şekli 
ihtiyar tdiyorsa, her halde, huna 

ltalyan matbuatının bahsett:ğirıden 
daha mühim sebepler olmalı l ır Ev 
vl"la bir müte,,as~ıt tam hir hüriyrt 
ve s

1

crhc~ti içiorle hareket ttmek la. 
znnrlıı; hem ara buluculuğu etmek, 
hem de davada a~akadar olmak 
mümkün drğil ıir. 

Hermafrodit de Af roditin }'&\i • 

rusu ve onun g'ibi güze\dır . Annenin 
şöhretinden istifade etmek yavn nun 
hakkıdır. 

Bu yavrunun :mnesif'den b r 'ar· 
kı varsa o da hem kadın, hem eıkek 
olmasıdır. O da zaten yan yanva 
değil, çünkü Hermafroditin kadın ta· 
rafı ~uıde altmış. erkek t.,rufı da 
yü?de kırk o'ur. 

Biz ona eı:kiden hünsi\ derd ık. 
Fakat fc:nce dilimiz beynelmilel le· 
rimleıi benimsedıkten sanra - hele 
Afruditin bu kadar şöhıet alınası Ü· 

zerine - onu ırnne,inin adından a 
yırmaya hiç hakkım11. olma1. 

He mafroditin neden taınam tô· 
marn yarı yarıya kadın ve erkek <ıl· 
madığının st'bebini unuttunur.sa ha· 
tırlavalım 

elinden sık sık ka~ar. Başka dallara 

Yazan 

Or. G. A. 

konmaya gider. Bunun üzerine peri 
kızı kendi vücudunu sevgilisinin vücu
duna yaptşhrmalartm tanndan dua 
eder. Duası makbul olur, fakat, iki 
vücut birleş'rken ikisi de bir yarıla
rından vazıı-eçmeleri lazımgeldiği halde 
bu birleşme peri kızının duası üzerine 
meydana geldiğinden yeni vücutta 
kadınlık tarah biraz fazla kahr .. E.ski, ·pek eski 7 amanlarda tanrı· 

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

Yunanistan Linyit 
istihsalimizi alacak 

• 

• 
gerı döndü Atinaya gide1 ihrac3tçılarıcnız 

lstanl u'; 27 (Hurnsi muhabıri
nıiıdt'n) Yunan' ı'a' yapılan yeni 
ticart>t ;ınlaş'1lası do\4y1sile büyük 
iş'ne giriş'l1ck iizere Atinaya giden 
ihrac ıt tacirl-rimiıdt-n bir kısmı bu 

yaçlarının mühim bir kısmını, aakli· 
liyat kolaylığına imkan veren yakan 
lığı gözöoüne tutarak Türkiyeden 
tt'min etmek için faaliyete ıeçtiğini 
söylemişlerdir, 

kız diye yazdı~k tarafı 
sonradan erkek 1 rıl' 'r' 
ettiği vakit kıı 0 ayı; b~ ,_,...., 

Hermafrodit dorıar. O ~ 
utanır. Halini sa ektell 7 
mafrodittlerin gerzıı e,J 
olduğu haldi ço~ d• ,,. 
yen kızların arasın .Jİ 
pek azı bilinir. ~ 

Hermaf~o~itİ:ıı ~ 
bi geçer. Butull soııt'.,; 
zik, uf aktefek:" ·bi ~,. J 
kızların göğsu gı f'f "ıJI 
kabartı en ziY~~~ ge~ 
ibarettir. Ellerı e ııS 
elleri ğibi ince tJ i ,,... J 

ses' .,M 
kılsız .. Sesi kı~ tikle~ 
baharlanna erıŞ at•I 
miş hayvanların ç ' b 
maz bile.. ı•1 4tc,, 

Onun gençli1'~ .,,İ. .._da 
- geıtY ,, ' 

\eri de bütun gı11İ buı 
Gerçekten kızlar dilli 

kCıt w 
isterse kıntır, t"' 

. alışır . ..J 
ğendırmeğe ç ı.; istı7· 
onu gelin etıne.. t'I-~ 

- hl e 
lar ona bir tur b•5İ~; 
ler. Sebebi pek et· ~ça~ ~ 
na cazibe gelı11 ·~ it 

cttı1 • 
kek arasında 1'1' • 
dınlık ve erkek ~rill ~ Of 
valh Hermafrod• 1,- ~ r • 

O r'.;J ·I 
de saklı kalmış ıat1 ,- S 

lmdi, ltalya A manyıt'ya umumi 
mihver sistt"miyle, bir ittifak ve r. cş 
redilmemiş fakat tatbik mevkiine 
kopulmuş munzam anlaşmalarla ... ağ. 
lıdır. Hn şe)den ziyade bu yüıdefl, 
Ouçenin mütevassıt rolünü üzeı ine 
alm1'SI akla a-elemezdi 

günkü konvm · İyonelle dönm'i~ler· 
dir. 

Bu tacirler, bilhassa kömir ih· 
racı husu!lunda Yunanlılarla muta· 
tal ık kaldıklarını, anlaşmanın Yunan 
piyasalarında f(,vkalade iyi tesir 
yaptığını, bu dost memltk!"tİn ihti 

Yunanlılar,buradan ihracı yasak 
edilmiş olan maden kömürü yerine 
linyit mad,nini iıtın almata muva · 
fak.at ettiklerini, büt~n istibsalitımııı 

keklik horın°~ 0'/ • 
bir erkekle ev e İı 
aykın olur. "'~ r j 

Bu, saldı or~, 'J, 
hormonla~ 5~ ~ Yf ~ 
terirler. Yırm •

111
,1 ~~-j 

kız diye tanın ıır"' ıı 

J ŞakaUar 1 1-----
Mantık 

l Iizmetçi halıll\rı• tozunu almak 
için bahçede dövUyordu. Bayan pt:n· 
ccl"cden seslendi: 

- Fa{·ma, h.ılılnra neden öyle 
okşar gibi ... uruyorsun'?. 

1 liZ'Tıdçi cevap verdi: 
- Toz ,yapmak i~teıuiyorum da 

onJan. 

tı . 

Çocuk 
Kuçuk çocuta anne i 'ordu: 

- Ned~n ag!ıycır:;un? 

- Ağııbeyitu beoia c:ınımı yıık· 

Ne yaptı? 
_ Suratınrl bir yumruk •\•urnınk 

. tcdim birdenbire: eğildiği içi yuııı· 
1S ' • 
ı· uğuııı d11vara çarptı. 

OUYDUGUMUZA GÖRE 

alabileceğini bildirmişlerdir. 
iki taraf tacirleri şimdiden çok 

memnun 2örünüyorlar. 

Alman donanmasının zayiatı 
İngiliz hükGmetin:n ~allbiyettar bir dairesi tarafındın 'yapılan ve R~şro

lJnıın b:r hesaba gôre, Alman donımması şimdiye kadar, ölüra veya eıir 
düşmeleıi yüzünden, takriben 5.000 subay ve efrat kaybetmiştir. 811 rakam 
Alman donanma~ının aşağ'tda ıröstcrilen gemi zayiatına istinıt etmektedir: 

Amiral Graf von Spee: Sefort kadrosu takribca lSot kiti. 

Leipzig: Hncr hdrosu takriben 615 kişi. 
Koln sınırından bir kruvazör: Haı:er kadrosu 571 kişi. 

Maas sınıfından iki destroyer : Beherinin hazer kadroso !S3 kişi. 
35 denizaltı: Beherinin mürettebah SS kiti. 
6 M:ıyn tarama ıemisi: Beherinin kadrosu vasati olarak 60 kişi. 

. Büt.üıt bu ıayiat içinden Almanlar yalım Graf Spee, iki de»troyer, on 
bır denız~ltı ve altı mayn tarama rcınisi uyiatıaı itiraf etmektedir. Le ipıit 
k~uvaıorun, destroyerler ile mayn tarama gemileriain naürcttebatıadan 
bır kısmının kıntarıhuş olması 111uhteıaeldir. B ı h9s~p 1 gemilerinin sefer 
kad.rolarını ihtiva etmediği gibi hasara utr~yan Alnua reıailerindeki insan 
zayıatını hazarı itıbare ılmamışhr. 

sO 
den bazıları eıcle .~~ 
sonra bir e~1' tıtiP':~ 
lar. Hekiınlık ıJl P'f. 
Katerin l-J?f~irb0Ş/ ~ 
ieldiği vak•~.,d,ıı "'/ 
hekim tara .1~ 1 

• . 1 ~ ed1 JJ'-~ ~ 
dıye ı an. u•l"" 'fi'~ 

1 
~;ıc.t~n · bır fi' ı..ıı .A 

c.,... k ıe[I" .1~ 
le evlenefe ~ 

1 
,hekime kal'f' /,; 

tG.. oıJJ~ :1 
C~!~~~,~~ 

dunnaını11 ,.;~ ~ 
hali masall• 00~ ~ 

Herınafr "'da· ,1 
kanştk. f ak3t 11ıard~~) loia r· 
insandır. ·ıdil'• .ı1e 
normal dd' iıtsıeı~t;, 
lardan ba~ :aıcit; ,Jı 
bulunur. J• ııe /f'Jı 

l 
ayna zaınaıw'" bisi"' 

ad• ,,ö•11 
Fakat bU'ıdıır1 ~,to 
üzerine o tııf' 
batlart ve 

J düşıneı-



M.,t q40 

c~nı h 
ihr t ayvan 

aç birliği 
danad"---
bit(j~ d~ Yakında bir 

A~ Uru\uyor 

lngilterenin bugünkü 
askeri stratejisi 

YAZAN 

Sa'1ife s 

' · BUGlıNKÜPROGRAM · · · 
, 

d "ra : 27 
en J- l'i [ liususi muhabiri· TÜRKiYE RADYO OIFOZlYON 
"d•~i L tarctte tağ · · . POSTALARI TÜRKlYE RADYOSU 

TUGGl!NERAL SIR CHAftLES GVYN 

"•rarn şışın mcnı ADYOSU 
dotu , •ııteye göre loıkil v ı u giinlı:ü terait ıabtıoda, in· dır. Ve bir harbin ille safhalarında ANKARA R 

Caıılı he cenup vilayetleri c:::ı gilterenin askeri siyasetirıin bir müttefike ordusu ile yapabile· Perşembe 28 - 3 - 1940 
l'ü,k A '>varı ibracatrıl hakim unsurlan şunlardır. ceği yardım mahdutdur, 12.30 Program.ve Memleket SaatAyan 
• "'rıo · • arı ı ·ı d · - l .. Ha 
il 1 nıın şirketi f 1. - Anavatan ı e enız muna- Bu umumi beyanatı ve tazata· 12.35 AJANS ve Meteoro oıı • er, V k' aa ıyet \ k 1 - f d h <>lııcı.... c ılleri A ı· a e yollarının mu da aasını cru te mun etdiği neticeleri daha mufassal berleri 

... u~tu B eye ınce - .. k b' A •- o· kocmalar P "İla r .. una rnu\c b·ı b' edecek ve buyu ır vrupa alarak inceleyelim : 12 50 Müzi": ıvan ve ~ 
tiııcte Yttlerı diteri ga a 

1 
• 

1 
harbi patlak verdiği takdirde der- Senelerden beri, deniz: münakale Okuyanlar: Muıtaf a Çatlar 

lit kur 1°1ınalc Ütcre rp "dvı hal harekete geçebilecek hakim bir yollarının kontrolu lng liz stratejisi· Çalınlu. Cevdet Çatla, Kemal N. 
ll ar .. l c yenı tn d . . h G . F b . Kopuz: ı.a 'Ve -1ttır. onanmaya ve ktıvvetlı bar ava teş nin hakim unsuru olmuştur. Ve ol· Seyhun, Hasan, iır, a rı 

~ııl1 h Cenup viliyetl . kili.tını ihtiyaç vardır. maktadır. lngiliz donanması. lngilte· 13, 15 Müzik: Halk Türkileri ve ~d ... b• .. Yvarı ihı 1 ... 1tç-clrı mbın. · 2- lnailterenia deniza•m top· b 1 J b' .. d f 
... .... 1 1 • 'I renın aş ıca ve e zem ır mu a aa oyun havalan oyJe 1 rı ır- k k k . . b' 

· d Ya nız •a k .1,. ra Jarını her an oruma ıçın ır vasıtası olm1kla kalmaı, ayni ıa- l l.
3

0/ 
!:). e" ol il' .,, r vı a- d ,.. 1 1\ııe l' '" "''• E . or u lazımdır. manda beynelmilel m~selelerde ·ıe· l4.0() Müzik: Kanıık Protram 

"~ Arabıon, Gü '~ncan, 3- lngjlttre hazer vaktinde bü- ya harp vukuunda lngilterenin tesir (Pi) 
bulu trı Yİliyctt .. ~uşliıne, yük ve teçhizatı tam bir ordu bu· · · · · d b ı b' 1 '- t t 

na ı. rand f ı~ra e_tmesınt temın e en aş ıca ar\ 18,00 Protrm ve mem eıır.e saa 
P \ht• ca~tır, c aa· lunduramaz; aksi halde, maliyesi -ı td 

., ay 1 a e ır. 'ayarı 
de o1 et eri birliti . ve sanayi hayatı üzerinde tahammül Deniz aşıra memleketlerden (q.

1 

18 
S Müzik: Radyo Caz Orkeı· 

, t.t .. ıtıak Üıere 1 1 11\erlccıı 1 edilmez: bir tazyı·k icra eder, ve do· a1ltereye gelen yiyecek ve ham mad O · 
.. r,, li Çe N· d . . . - d•· '- d • trası S~·Ya, ~1·, •tay, A~t 't c, layısile bu sahalarda. derhal barc- e stoıdarının vüru uııa mana olur· 

18 40 
K i 

' :ırt, l-l.~~i.' l'unceı,· cpD,. r. kete geçmesi istenilen kuvv~tlerin sa, İngiltere sadece istihsal kabili 
18

·
55 

Sonbu~mt · t 
~la ıtaıı 8 • ıya1 • I •. k b b' '- . , er es saa . Yeaer d • İtlis M zaranna o malc üz:ere, bir aksülamel yetmı ay etmez, ınr;aç lla1ta zar· l A. 

ıle 
1

11 e ' Uf ve h ı el' f d k I D . il k 1 I 1 19 10 Memleket saat ayarı. ııns ve it ltıer\t . • t•rp '!'' usu e g ır. ın a aç a ır. enız: m na a c yo ' · . 
1 

.. b be 
1 

. 
ltıir A eıı lı ... · vı ayetleri 4 lng'lte e b. h k d ları '-ontrol altına alınmasa, gerek meteoro op 1 ren • "Yd ""''de 1 - ı ' , ır arp vu uun a ıır. k. \1P•tt.

1

"' ~"'ia <> rnalc Ü· ordusunu vasıta ve membalarının lngiltere ve gerekse denizaşırı top· 19,30 Müzik : Yeni Şarkılar veHalk 
" \~ lıt,~b ("ta\y:· Muğla, tahammül haddine kadar" ıenişlet· rakları istili.ye mıruz: kalir, bu kont Türküleri ve zeybek havaları 

t b I dirile ~ 'l'ekircİ Afyon, me~e hazır bulunmaktayız; yalnız rol mevcut olmasa, isterse Avru· Çalanlar : Hakkı Derman, Hasaa 
l.fe ~ llo~bitc \'ıliyeııc,. •t. Kırk· böyle bir ordu, harekatına müsait bir pada bir müdahalede bulunmak için Gür, Şerif içli, Hamdi To'uy. . 

''ıo L· C''t· ındc f d . - - . k' f . b . d d . . 1 Ok 1 S fi e ToLay· Sadi d oıtlit· it ır. •a· enızaşırı ussun ın ışa ı nıs ctın e ister enııaşırı ımperator uğunun uyan ar: a Y ~ • 
L 

1
' Sanısu 1 Metairı v tedricen yayılabilir. müdafaası için olsun, biç bir ord11 Hoşscs, Mabmud Kanndıı. . 01.ılu tı b e bi t ( S bh t S t ) nacaktı 

11

°'l•ıırıd tı er_- S Avrupa kıtasında büyük bir lngiltere sahillerinden hareket ed~· 2Q.15 Konuşma: ı • aa 1 

r. 
1 faalı- ordu istihdam edebilmesi için in· mez. 20.30 Müzik: Fasıl heyeti 

gilterenin bir müttefike ihtiyacı var. _ Sonu var - ( Gerisi albnOI salıaifede ) 

~bu --------------------------------------------------------------------tltd,~~a~ıtı Gatürıe . 
ı lıııı·t;rı bo. L •atı. Me. r--1-----------ı ı · . v ıcona\c S 1 

le 
1

C1rı Yap 1 elvi· t Dramatik halk hiklyelerl ------------•tı ı ~~lık .. 1 •
1 rnış, saz a· 

l ıcoık '" on ılc. " 
oık rtıiiş O ı aşıtın o· 1 
•i ~~~·dil,.: o.1~::da •• bir E lf'IF'> an @ o Da Emrah Salı Lış işık an sonra 1 ~ '::;iti 
ııu ~tı iistürı b' ınış, O da 

iordü F e ır •azı 1 ~ Tefrika No: 7 ••••••••• Yazan : R. Y•lgın -••tı . cna h ld sı rnıı 
\'Ilı·. •c1cıd e p~ t•vıd,n z ı. 

lltı 'Çaı,dı. E alarak Yere 
ıtı. f: tıırahı da d "i· 

'ttıı ı 'brab k 0 

t'. t~ettc bu usur diledi. 
'"-Qı'•lıı •det Yo\c d • 

t\bb, Çok incitt' ,.. · ~ 
1 tabı •aı lÇlQ 

t~ l " otutd ıı. 
• ı:>al a. 1 U&U llra-
IQ • -.lıtı tik~ ı 

hır Oldu Yet attı. ve 
ltrıiiı d . it&nu anlattı. İm· 

1: Cdt, s., .. L 

l11~ eline 

Emrah: 

Göle.de bulut meler geçer 
Yatmur yatar eler geçer 
Kötü aözdiir deler geçer 
Akmaz kanı yarası yok. 

Baı itılc: 

Ol nediıki farklı farksız. 
Biçim biçerler orakııı: 
01 nedir durur direksiz: 
Oynar kalem karası yok 

Emrah: 

Senle benim fuklı farksız: 
insan biçilir oraksız 
Arş yüzü durur direksiz 
Levbli kalem karası yok. 

Baı aşık: 

Kimdir datları kaldıran 
Kimdir lftermeri deldiren 
Kimdir ilemi yıldırao 
01 nedir ki çaresi yok 

Emrah: 

Hamz.acıır dağı kaldırl\n 
Al"d" 1 

" mermer deldiren 
Şeytan llemi yıldıran 
Ôıüın derler çareıoi yo". 

Abbas şah Emraba "Otlum ıen 
bizim iııta dürüst cevap verdia. 

Şimdi ıen sor da Bizim nankör iıık. 
lar ankıünler. Dedi. Emrah sa1:1nı 
sarıldı: 

Hey yarabbi celle cetll 
Bu d«ınyanın varı neden 
Herdern döner rönil çarkı 
Dönen çarlun peri neden 

Emrah i11klara söı verdi. Buyu
runuz dedi. A,ıklar dona kaldılar. 
Dört aıılc lc:açtı, Baı ifık boynu• 
kesti. Emrah baı aşıtın teılim old •• 
tunu gorüace yine baıladı: 

Benim pisim saçlı dervi5 
A.ııklıtın piri neden 
Ener deryaları çalar 
her yelin ~oru neden 

Yine susar, b~ arada utanan i 
şıklar bahaneler bularak kaçarlar. 

Odada Abbas fah ve baş aşıkta• 
baı\ca kimse kalnaaz. Eınrab yene 
aöyl~meğe başlar: · 

MabliSi.at nere derilir 
Beyhude bilen yorulur 

Mahşere ıaizan kurulur 
Dirhem'eri Sarı neden 

Yine göz gezdirir. Cevap veren 

olmıyıcağınİ öğrenince devam eder., 

G5kte bir kır at besili 
Kudretten bir bat asılı 
Arşta da kaadil asılı 

lçindeki nuru neden 

S..al biter bitmez: b•ı iş.le ta 

kaçar. Abbas şah E-urabı döner. 

- Ottum bta bu aşıklara her 

ay on iki kese para verir ıim. Onlar 
kaçtı. Seni 1anımdan, btrakmam. 

Burada kalmalaın. Ve Emrahın ba· 
t>a11 ihtiyar ifıta sen de iıık mıllD 
baba deyiace : 

- O;lum bana meydan btrak· 
mıdı. Asıl i,.k b~niıa . Diyerek ı a. 
ıına eJiae aldi : 

Mahmdaa aülkilmden oldum 
Kör röıleriın kiltüm kaldım 
Yanına bir ıere l'eldim 
Beyfendi cara reldim 

• • • 
Leşkeri çekip varmıısıa 
Ovaya bayma kunnuı ua 
0Q'1umun yarın almışsıa 
Beyfendi kııa g-eldira 

Emrah babasının dizine basar. 

Şimdi kafamız gidecek baba der. 
lbtiyar iıı\c aldırmaz. 

- SONU VAR-
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1 

( ~eıinc~_hi~n ~an )Q \ 
21.00 Muzık: Kıval ile Çoban ve l 

kır havaları 
Çalan: Aziz Akbaş 
21 .15, Müzik: Radyo orkestrası 

( Şef: H. Feriti Alnar) 

G 
1 - A. Vivaldi: Conccrto • 

rossso, No: 3, Sol minör 
2 - V. A. Mozart: Senfoni, 

Mi bemol majör 
3 - L. van Beethoven: Eg

mont Uvertürü: 
22.05 Müzik: Melodiler (Pi) 
22.15 Memleket saat ayarı. Ajans 

Haberleri; Ziraat: Esham - T ahsi 
lit . 

Kambiyo - Nukıt bor- 1 
sası (Fiat). 
22.30 Muzik: Cazbant (Pi. 
23.30 

ınuavinlerinin maşları 
Ankara : 27 (Hususi) - Hakim 

ve müddeiumumi muavinler inin dot 
rudan doğruya 35 lira asli maaıla 
tayin olunabilecekleri maliye veka
letince kabul edilmiştir. ilk tayin 
olunanlara altı aylak staj müddetle-
ri zarfında 35 lira asli maaş ücret 
olarak yerilecektir. 

Pamuk ve koza 
KiLO F.ATI 

CiNSi En az E.n çok 
K. S. K. S. 

oza oo,oo =--oo-= 
50 00 
oo --=o_,,0--1 

-Ma. parlağı 
-M~temızr -----·------1 Koza parlağı ----- ___ _ 
Kapı malı 
Klevland -SS.75 00--
Klevlant çi. _4 ____ 1 ___ _ 

---yapağı 

Beyaz 
Siy,_,ah,_.------

ÇlGlr 

talebelerin bir yıl daha okula dtvam Arpa oo ,----ı 
etmelerine müsaade edilebilir. Anc:k ! _Fasuly_a __ •·--=.,,..----ı 
hu talebelerin adı geçen derslerden _Y~laf 00 ----
üçüncü ıene sonundaki imtihanlarının _Delice,-~-•--o ____ 1 ___ _ 

maarif müdürlüklerinin tensib ede- Kuş_yemi 
ce~i resmi bir orta okul veyA lisede ı..;.su;.;;s;..a_m ____ oo ____ _,_ __ 
yap1lmas1 icabcdcccktir. Livcrpol Telgrafları 

27 I 3 I 1940 

F l 
Puae Sontlııa 

ransız ma iyesinin vazi- Hazır O 00 
-veti memnuniyetini muc·ıb 1 ı o 00 ,J Vade i . 

halde ___:v-=ad=e=li~II:....ı ----ıo 00 

Paris : 27 (Havas) _ Fransız Hind hazır -0-1 00 
maliye nazın gazetecilere beyanat- '.--N:..:.e.;.:.;,vy-=-or::.::..k:;:.... _____ 

1 
00 00 

ta bulunmuştur. Nazır matbuata ez
cümle şöyle demiştir : 

- ''Yedi ay sonunda Fransız 
maliyesinin gösterdiği vaziyet cid. 
den mcaınuniyeti mucibdir. Gerek 
büdce ve gerekse nakid işlerinde hiç 
bir suretle acil tedbirlere teveaaül 
etmek lüzumu görülmiyor. Bunda 

musirim ,, 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

işmark 

nk (Fransız) 
lin ( İngiliz ) 
ar ( Amerika ) 
k ( isviçre) 

-u;;ı 

Ray 
Fra 
Ster 
Dol 
Fran 

'= 2 
5 

130 
00 

-

96 
24 
19 
00 

·c.Il• 
Butun _Adananın Heyecanla, Sabırsızlıkla ~e ~5~ d~ ! 

DUDya Sınemacıhğının bugl.ne klldar bir eşın• 

En Muazzam ve En Müthiş Harikal•r 'tJ 
Günlerin, SeneJetin ve Asırların unutturamıyacat• ~ 

ve Haşmet Abide'~ 
Kılıncile Bir Orduya bedel olan IC 

(Çalınan Taç 'ın ) unutulnı•' 

ER ROL 
YARATTIGI 

Kahramanlığın Şanlı menkibelerin, Zaferlerin 
Dünyanın alkışladığı Harkulade 

PEK YAKINDA 

ALSARAV ve~ 
SINEMALARINDA BiRDEN aösTE"'"/. 

DiKKAT: Bu Harika'ar Film için her iki sinemada JocaJıır şıfo' 
Trlefon Alsaray 212 'f e

1
' 

ALSARAY 
SiNEMASINDA 

Bu Akt•m 
Emsalsiz Artist 

FERNANDEL 
Tarafmdan pek güzel bir 

Şekilde Yaratılan 

5 KURUŞLA 
DEVRİALEM 

Fransızca sözlu film ha~lı.)'or 
Ayrıca : DUnya Haberlerl 

İlan 
Adana belediye 

riyasetinden : 

l - Atatürk par kında yüzme 
havuzu yanında yaphrılacak olan 
soyunma yerleri ve kır kahvesi bi· 
nası inşaatı vahidi fiat esası üzerin· 
den pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 15000 lira
dır. 

3 Muvakkat teminatı 1125 lira· 
dır. 

4 - ihalesi 19-3-9~0 tafr 
binden itibaren bir ay içerisinde 
her hafta salı ve cume günleri saat 
on d?rtte belediye dairesinde top
lanan belediye encümeninde pazar
lıkla yapılacaktır. 

5 - Bu inşaata ait fenni şart· 
name keşif ve krokiler 75 kuruş 

mubabilinde belediye fen işleri mü· 
dürlüğünden -;atın alınabilir. 

21-28 - 7-15 11621 
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.Bu Akşam 
Ankara Şehir Tiyatrosu 

• 

R A Ş i T R I Z A ER T U G R UL S AD 1 
iKiNCİ TEMSİL 

KARIŞIK 

l)ikkat . 

''3 Büyük Vodvil 
Yazan : Refik 

'' perde 
. 

Nuri 
• Localar ve N umarolu 

l'elefon 
Koltuklar satılmaktadır 

. &~\ • .ı. ilan 
'°\lt"· R 

. ıl iyasetinden : 1Ytd 
t ili" 

ııoL1ı 

•o 1b llbıtı nıemurlukları için müsabaka imtihanı açı· 
tar. lttı 28 İncj P 

. ''fe"be günü sata 14 de beledi ye dairesinde 
'ttirık eri..... • • 

t ~e 8 "'.~I · 
tı b . tledj trın Orta mektep mezzunu ol muı ve Asker· 

' 'iı buıu!' memurlar. nizamnamesinin ikinci maddesinde 
tiııt~tl~ .. lllııı fırttır. 

.. 111ın lrıurıcıat · 
. ,litJGtfi 

1
11tn IÜnü etrnıı olınların ne kerekse yeniden müracat 

İ!iıı ~ llt 'ltr11a 1 ~e kadar evrakı müsbitclerini belediye yazı 
Qq,, 'erı ve iaıtihan saatinde belediyede hazır bulu· 

26 28 11644 

1 
Gayri Menkul Malların 
açık artırma ilanı 

ı Madde: 126 

D. N, 940 -S 

Adana 1 inci icra me-

250 
yı iştirak edenler artırma şarnameşi 

ni okumuş ve lüzumlu malumat al
mış ve bunluı temamen kabul etmif. 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defa bağrı Idık tan son
ra en çok artırana ihale edilir, 

Ancak artırm"a bedeli mubam· 
Açık artırma ile paraya çevri· , men kıymetin yıizde 75 sini bulmaz 

lecek gayrı ne · olduğu : 4 parça veya satıı istiyenin alaca~ma rücban 

murluğundan 

tarlanın 8 de 6 hissesi. be 
olan diğer alacaklılar bulunupta 

Gayni menkulün bulunduğu mev del bunların 
0 

gayri menkul ile te· 
ki, mahallesi, sokağı numarası: Eıek· 

min edilmiş alacaklarının mecmuun • ci, namı diğer Oymakla köyü k t 
T kd. 1 k B b d- dan fazlaya çıkmazsaen ço arı· a ır o unan ıymet e er O· • -

- ·· 10 1. ranın taahhiidü bakı kalmak uzere numu ıra. b · dit 
Art•rmının yapılac,tı yer, gün artırma en ~, gün da a tem ve 

saat: 3·5·94() Cuma saal 9. t 1 ar· t on beıinci günü ayni saatt~ y~pıl~· 

1
. hrma 1 18-5 940 Cumartesi saal 1 cak arhrmada bedeli satış ıstıyc~ , 

._________________ 9•11 attırma 2 1 alacıiına tllchanl olan diter ılacU• 

1 - lıbu rayri menkulün arbr- laların o rayri menkul ile temiô edil ilan 

. tJ L1ilcta11 

•atan alrna komisyonundan: 

r' r~ Atdet MU. bedeli M. timanatı 
1'· j 11 l t2ss Lira Kr. Lira Kr ,, ,1 10 t ı00o 7875 so 590 90 

''".J • --~ IÜQii 7700 577 so ,, '-'idctttin Pezarlıkla y b 1 . • "'ile lllıiından d •r n aca.tı ilin edilen 222S5 adet 
ı "tçhiıtarıari1le aauıa. 0 ayı ebiltmeye iıtirat etmemişlerdir. 
İı:"' e 

1
Yn ıy,1 pa:~en bedel ve IDuvakkat teminatları 

n P•tarhtı 30 3.9 ' •tı yapııaıık üzere ikiye bolünmüıtür. 
tiQ btlli rG 40 Cumarteıi günü saat onc:lı yapılacak· 

nde te111inıt1 . 1 
arıy e IDÜracaıtlarr. 116SO 

• 1 Lfa ı mecmuundan fazlaya mı şartnamesi 26 3 '940 t "b· d mış a acı-. r 
arı ın en k k t" 1 n çok artırana itibaren S numara ile Ad 1 . · . çı mı ıar ıy e, e 

. ana ıncı 'b 1 d·ı· Bö 1 bir bedel elde ıcra dairesinin muayyen . ı a e e ı ar. 'I e 
ıında laerktsin görebilmesi ni~:a:~k clilmezıe ihale yapılmaı . Ve satı~ 
•·r lı· J 1 ı 1 d f talebi dü•er. u • an a yazı ı o an ar an azla mı y 

IGmat almak istiyenler, iıbu şartna. 6 -Gayri menkul kendisine 

meye Ye '40/S dosya numaraaiyle ihale olunan kimse derhal veya ve-
•emuriyetimizc müracaat etmeli.lir. rilen mühlet İÇlnde parayı vermezse 

2 - Arbrmaya iıtiralc için Y'I· ihale karan fesbolunar kenak disio· 
karda Y&zıh kıymetin yüzde : 1,S evvel en yüksek teklife bulunan kim 
~ıbetinde pey ak~.asiyle veya milli se azzetmiş oldutu bedelle almata 
b1r bankanın teminat mektuLu tevd"ı ı - l b 11 razı o ursa ona raz.ı o maz, veye u-
cdilecektir. ( 124 ) lunmazsa benıen 15 gin müddetle 

3 - ipotek sahibi alac•klılarla artırmağa çakarılık en çok artbraaa 
diter alikadU"t.rın ve irtifak hakkı ihale edilir. iki ihale aruın-
sahiplerinin ıayri menkul üzerindeki dakı fark ve geçen günler için yüz · 
haklarına huauaiyle faiz: ve masrafa de beıden beıap olunacak faiz vo 
<1.air olan iddialarını iıbu ilin tari. diter zararlar ayrıca hükme iııacet 
hinden İtibaren yirmi rün içinde ev. lcitlmaksız:ın memuriyetimiıce allCl
rakı müsbiteleriyle birlikte memuri. dan tahsil olunur. Ma jde (ı 33) 
yetimize bildirmilf'rİ irabeder. Akıi 
halde hakları tapu ıiciliyle sabit ol. ------------------=:.:::: 1 
tlukça sataı bedelini ı paylaımalln-----l dın hariç kalırlar. 

4 tarla hissesi yukarda göste. 
rilen 3· 5·94Q tarihinde 1 icra me· 
murluğu odasında isbu ilin v~ gÖs· 
terilen artırma şntnamesi dairesin
de ıatılacatı ilan o!unur. 11652 

4 - Gösterilen ründe artırma 

• 
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.. MfLLI 
PİYANGO 

1 
' 

GAZETECiLiK- MATSA~ 
--- • • • .. .. " _Getirileni yeni makinelerle lürksoı11

0, ~ cılıkta son teknikle çahl1Y 

Türksözü • 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar, a-azeteler, 
cedveller, çekler • biletler, kart· 
vizitler, haritalar, planlar, mak· 
buzlar , her boyda defterler, 

Renkli afişler 

~ 
En ınodetO 

mücebbeı 

ı• ~ Kitapla ruıı ifil 
Avrupa kit~ 11~ 
iörmek ıstıYo 
Cildhaneeille 

Zarif 

Ve her türlü resimli ve renkli Bir cild. b()I~~ 
b k 1 - - - ,,., as ı ar sürat ve nefasetle tab sozunun tJıJf• 

Bu ayın büyükj ikramiyesi edilir· il •li•de• ç•~·,I 

________ ıs __ o~,o_o_o_ı_ir_ad_ır _______ -------~----~-~ 

R. C. A. 
nın 

Hiç bir hizmet istemeden 
bir sene çalışan 

Bataryalı 

Nevyork B. 
Modelini mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo : 
Abidinpaşa caddesi 

11521 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır • 

STEAUA ROM~ 
Petrol Sanay iiAnonim şirketi 

Adana Acantalığ1~~ 
O t'' Bu kerre (Mustafa Saygan; ve r 

na tevdi etmiştir,., ,;"/ 
&az, Benzin, Mazot, her türlü makin• 't 

1
/ 

mUstahsalatı S ~tJ ' 
Osmanlı Bankası karşısında N. '}, ıt61 

ya müracaat 21-23-26 - 28 

~~ 
Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Ço~uk et' ~·fı' 

Yılda Bir Lira verip Üye olunuz 1 Çocuk Milletıfl Geıle 

Çocuk Esirgeme Kuruınu 

------------------- dl' 
ni kaıdır•"1~ı;ıt 

.. ımadJI',,. . -" 
Gaip mühür 

Tatbikli zati mühürümü 15 Mart 

1 

günü kaybettim. Bu mühürümle Cey 
han ziraat bankasından maada hiç 
bir kimseye borcum yoktur. Yenisi· 

Mürettip alacağız 1 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ibti- ı 
yaç vardır . ldarehanemize ILÜ 

. racaatlan 

mu o Ce1~ 
kof",'" ·,,."'· 
ıt'I' 


