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Siyasi mahfillerin tahıninlerine göre 
M o s k ov a iş ~ karışdırılmıyacak 

Londra : 28 (Royter) - Alanan 
ma16aıata gön,Bcrlin aıalıfillcri Hit• 
ler ile Muıolininiu Brcner mulikab 

hakkmda sUkltu mu haf aza ediyorlar. 
Bitaraf mahfiller, Sovyet • ltal• 
yan • Alman hariciye naurlannın iı· 

Yeni Fransız Başvekili Londraya gitti 

REYNO - ÇEMBERLAYN 
DÜN KONUŞTULAR 
Zaferi 
• • 
ıçın 

kısa 
kestirme 

zamanda 
yollar 

istihsal 
aranıyor 

Paris: 28 •Havas> - Söylendiği~ 
ne göre lngiliz başvekili Bay Çcm· 

berlaynle Fransız BaŞvckili Bay Paul 
Reynaud yakında bir mülnat yapa
ca'-lardır. 

lki memleket Başvekilleri tam 
sclahiyetle konuşacaklar, bu müıa · 
kerede evveli iki memleketin dahili 
vaziyetini gözden geçireceklerdir. 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Resmimiz son sistem bir al;;;;;; t~yyaresini gösteri}or 

1-lmaniarzn taggare ••. 
ımô.latı karşısında 

Müttefikler ve Amerikada 
arttıracaklardır imalatı 

~--~·~----~--~ 
halkevinde bu ' ,,_ i 

akşamki konferans 
• Genç mütefekkir ve bilginleri· 

nıızden A. Cafcroğlıı bu nksam hnl· 
ke : d T k ~ " n e ( Ur luk ve Turkçuluk için 
çahşnnlnr) Mevzuundn bir konfe
rans Yerecektir. Giriş scrbe ttir. 

\ T • 
aşıngton : ~8 (Radyo) _ Al-

manyanm tayyare İmalatının arbşı 

karşısrndn ır.Uttahid Amerika tnyyare 
fnhrikalan da imalat. tez,.·id t . l 
d" ~.. . . ., e mış er· 
ır. Soylcndığınc göre Ame k t 

t fikl ,, . 
1
• ı rı a mu • 

e J ere gız ı sabs d" ·l İ ,, a 1.) e tay-
y are sntmakta ve bu ~uretle Utt • 
fikleı·in sahip olduııu ta.)' '-"ar ~kt c 

• • :t ., c mı arı 

bılmmcmcktedbr.a iıları Almanların 
( Gerisi beşinci sahifede ) 

tirakiylc bir Uçlcr konuşması yapıl· 

ma<>ını muhtemel göraemektedirler. 
Daha ziyade ltalya böyle bir ~ey 

oiuvaffık. görmemektedir. Söylendiği
ne göre, Berlio ile Roma arnsında 

yakında yeni ve esash bir görUşmc 
yapılacak ve bu mU:zakcrelerdc .M.a· 
caristamn istikbali baklunda mU~terek 
bir karar verilecektir. Amstcrdam• 
dan verilen haberde, Romanıo bir 
tercddut dcvrc">i içinde cıldu~u ve re
jim meseleleri dolayisiyle J\loskova ilo 
tc~rik.i mcsaiya yanaşmıyacağı anlapl• 
maktadır. 

Yer i fin başvekili 

yine Riti oldu 

Londra : 28 (Royter) - Yeni Fin 
kabine i tcşelLkul etmiştir. Yeni ka· 
bineyi de es!ri başvekil Riti kurmuş· 
tur. 

-------------
BUGCN 

İç sa hifelerimizde 

2 ~nclde : Muharebe-

nln genif lemesi .. 
Fran••Y• kurta . 
ran adam · ••hir 
ha il erleri 

3 OncUde : Alman • 

Sovyet •118h satıfı, 
sahte isim ve sa. 
kalla Moskova gı. 
den Fan delel•I•· 
rı • dUnya haber. 
lerl 

4 OncUde : · Pana. 

mamn mUdataası 
••lialar - ilmf tet
klkler · Toroaıarı 
•f arken 

5 incide : Ekonomik 

meseleler lngiltere 
nln bugUnkU ••
kerf Stratejisi -
Dramatik halk hi· 
klyelerl - radyo 
pro§ramı 

6 ine da : • MUtefer-

rik haberler •I· 
neme projramla. 
rı · borsa 

Mısırda manevralar '.le 
.Loı:ıdra : 28 (Royter) - ,\'\ı sır!

dakı Hmd ve Mmr ın~ili z kıtnnn 
mancvralarn dun bnş!amış tır. 
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Almanyanın 

alkanla• daki "fatlı-Sert 
Politikası 

Türksözü 

( Başn·akaleden artan ) · f 
ıknsındahuuçdt>vletinmenfaatleritnban Tarım satış kooperatı ı· 
fobnnt! 11Hır . ÜçU ele h.:rkesten c\"vel 

hirhiı h·rinin alt·~ hin<" olmak Uzere A h • 
1 

k 
Bnlknnlnrdn hı-gcmonya ru~·ası gf;r- etı top anaca 
nıektcdirler. Bilhassa ltalsnnın, Sov- um umı ey 
~et Hus.,·ar m Balkanbra inmesine de-ı 
gil. ornda lıir Sovyet nufuzunun dahi 
hc,~u~unc tnhammulu ~·oktur. 

Filluıkika f !itler, Ere,.aer mu la
katından sonra Roma ile l\\osko'f'a 
ııı·a ınJaki 'erginliğin dış ~eklinde bir 
cleğişildik, bir hafifle111e yapmaga' mu
vaffak olıuuş gihi görUnıncktcdir. Fa
kat hu sathidir. Geçicidiı·. Almanya 
hiç bir z aTJ1aa , Balkanlardaki Sovyd: 
1talyan menfaat tezadını ortadan kal
dırm:ığa muvaffak olmak ;;öyle dur· 
ııun. kendisini" Balkaalardaki nufu
zun~ ltalyaya gönul rızuiyle kabul 
dtir mtğe dahi mu\"aff ak olamıyacak• 

Kooperatif 
birliğinin 

pamuk ihracaat 
" .azası olacaktır 

tır. 

Si_raai t:ı.zyak' Ye man~nalarla, 
bilhassa Romany:ıdna, istedigini , İ5te
diği ~ekilde almıya munffak olamı
~·an Alman.va bu sahada nere~·e ka
dıır gidebilecektir? Buaun için Bal
kanlarda askeri bir macerayı ıöze 

alabilecek midir? Böyle bir suale ce· 
vap vermek çok gUçtUr. Yaloı.ı bu
&OnkU harb ?•rtlarmıo ve cc-ğraf.o• 
ma mantığı huua menfi cevab ver• 
Mekt~dir.: 

Almanya isttdiiini almak içiıı 

Balkanlarda a-ıker1 bir hareket yap
tıg ı takdirde, taarruz edeceği Balkan• 

Adana Tarım Satış Koopera 
tifi umumi heyet toplantisı 9 Nisan· 
da yapılacaktır. Ru toplantı, ı müte· 
akib kooperatifin idare heyeti le· 
şeklcül etmiş bulunacak ve bu ha
yırlı teşekkül pamuk ihracatçılar 
Birliğinin t"O mümtaz azası olacak· 
tır. Ticaret V ekiletioden bu husus· 
ta ihracatçılar birliğine de t"mİr gel· 

miştir. 
Adana çıftçilerinin kalkınmasm-

da çok nıühim roller oynıyrcağı aşi 
kir görülen ve doğrudan doğruya 
hükumetin madoi ve nHnevi yar
dımla:-ını gören Tarım Satış Koo 
peratifine bütün kö.> lülerimizio dört 
dle sanlacaklarına şübhe etmiyo-

ruz. 

1ı de ... ıet h:ınsisi olursa olsun siıa.ıııa Prof. Nevzad T uzdii'in 
ve şid,tetlc mukabele edecektir. Ta- f 
arrual\ uğramasl ilk önce akla gel~n dün geceki kon eransı 
Remaa_yadır . Romany a : hiç biı· za· Prof(SÖr Doktor Bay Nevzad 
mRn petrol kıayularını -;ağl:anr olarak Tüz:fil tarafından dün halkevi sa· 
Almanyaya teslim edecek değildir. 

lonu ıda verilen ko ıfc:rans yüzlerce Vukua gelecek 'b~b, r>e kadar kua 
olursa olsun , bu memll'ktli uzun za• vatand ,ışın ala\ca ve istifadesini mu. 
mao istihsal kabiliyetinden malarum cib olmuştur. o~ğerli profesör para 
bmıkacakbr. Biuenal~ylı Alman.\' a z.itlerden gt-çen hastalıkları izah ede' 
Honıanyayı istila ehe bile uzun z:ı- r~k koni"ransını proj ·ksi>onl;ı da 
man ile petrol ku,vu;ıu·ı ulan, ne de g niş'elerrk ctraf lı malumat 
hububat anbarlarından faydalanamı-
vacakhr. Halbuki bu taarruL vukua- Y ·rmiştir. 
i,elir g1:lmn, muttefikler otomatik Pr. Dr. B. N~vz td Tuz fü bu çok 
olarak Romanya leh ine mu.iahele edl'· şayi ıı istifade konferansını hu ge· 
ce1'lerdir. Bu suretle mUUcfilderlc ı ce de Mersin ie tekrarlıyacaktır. 
Almaııya arasında yeni bir cephe tecssU• ___ ------------

•etınİf olacok ve Almanya Garp cephe~ini 

zayıflatma bahasına burada kUYvctli 
ordularla dö&U~ıucğe aıecb11r kalacak
tır k.i, bu ıtın için bu uıi1et Alaıan
ya tarafında lacrh.alde arzu edHmemekj 
tcdir. Buodaıa maada Karadeniz de 
mUttefik doaanmalarınıo kontrolu 
altına &İrecck, Sovyet pctrollcr;niıı 
ba yeldan sc•ki Uıoidi de ortadan 

kalltacakbr. 

Butun bu Ya:ı:iyet lcr &ÖL -önnode 
tutulacak olursa alınatıya.ıııo Laaun 

için balkanlarda diplomatik. bir faa
liyeti askeri bir mac:ıraya niçiıı ter· 1 
cib n Balkan dnletlerine ltaqı niçin j 
tatlı - sert bir politika takip ettili 1 
aolaşılar. 

Başvekilimizin 

Gazetecile; e verecegi 
ziyafet 

1 Nisan prn:atksi günü An\cara

da başvekilimiz tarafından Türk ga 

zett>cilcrioe bir ziyaf rt verilec•k ve 
bir toplantı yapılacaktır. Bu toplan· 

hy=t glZet.-miz adına yazı işleıi mü· 
dürü B. Nevzad Güven davt t olun· 

muştur. B. Ne1.zad Güven pazar 

eksperesiyle Ankaraya hart>ket ede 
cektir. 

Çeltik ekim 
sahaları 

Yeniden tetkikat 
yapılacak 

Ceyhan, Osmaniye ve Bahçe lca
zalaı mda\ci çeltik ekimi sabılarının 

yeniden tetkiki için sıhhat ve içti
m<ı İ yardım vekaleti terasından sıt-

ma mücadt-:le müfettişı Dr. Asım 
Aıtralc bu işe memur edilmiştir. 

Bu seneki çeltik cicimi geçen ıe· 
nelere nazerarı pek fazlı .olıcıtm-
dan zirai v~ fenni h~r türlü tedbirler 
çolc ciddi bir şekilde ılanmalcta ve 
bilhassa ııtmı milcroplınom bu u. 
balarda azalmasını eaaıh ıekillerde 

çalişılmıktad1r. 

Müfettiı /Asım Alralc'ao riruduna 
intizar edilmektedir. 

Bu akşam 
bir konferans 

------. fiil~ 
l - ·tcsı 

1 

stan~ul Universı. cafer 
tarihi profe,,örü Ahınet akt•~' 2 _ 
şehrimize ğelmiş butuoJllbU ~'C..t 

Profesör CaferoğlU "f~I 
Halkevimiz salon~n~• ç•lıf"'/ 
Türklük ve onun açın bir ~ 
mevzulu ~ok enteresan 
rans verecektir. , 

ingiltereP~-
Çukurova ./ si) 
Pamuk iste~ ı 

--~ _,t ~ 
fiatlar pek ~: ~ ' 
Çukurova Pamuk .,,; i/ 1 cı ı.'İ~h 

Birliğinin lngiltereye P d it ') ~ · " 
edebileceğini ve buna .. '1ıs'/i ~'ti ıa~td 
letçe izin verildğini diiO rıtO ~ btb· tıı l-
Gerek pamuk tüccarl~ııte~· ~tr~ ~~ 

uoı1- tı ııu 
rekse aracıların memn d. e'tl.J (ır a1d 

cib ve piyasadaki ~n if eıl.l ,,!\ ... ~;~ 
eden bu haber üzerıne ~lı, '\;\, 
bu hususta hareketler k·li# ''/ "~b 'lı 
termete başlamıştar. fngt- ~ J .11lı~u,, ~ 

f ti,,.,-, J .,, 
oldukça ge~iı ve .. ·~.ıdı f 1,111b•tı/• müsaittir. Yenı mahsul 1~ ~hte 
kadar elde mevcud bu ,ef '-iten 
fırın münhasır.an l.ngil"tetel'' ,. 

1'tt~ ~ t 
d 1 e ;t ~~' o' 

edileceti tahmın e ı 111 • ''' \ ·ıt1 • 

Haruniye enst•taıl. ,~cııııc 
el' ''· hazırlığı bitın. Je - ~.~llb 

Haruniye nabiye.s~irditİ~ 4, açılacağını evve!ce bıl k"rf" ,~ltoıı t~._ 
enstitüsü ve Etıtmen ·tJIJj ı ~ ı 

b 1 ki bJ 1. . ~ıı'i 
vam eden azır ı ar pıt .JJ 'ııı ~ 
redir. Enstitü ve kU~ p~ ı '~ı' l~ 
memur edilen Bay Lu ·f~i tn 
ıebrimize gelmiı ve "'" ,~ 1 1. 
lamııtır. Lutfi Dattar ıe ~~ 
Adanı Güneıli Etitılle~ 
dürlütü yapmıştL Ke~ JA 

f · ·dır· l'l' ille otretinı mü ettıfl cıt" 
Bir esrarcı t. _,.,_ · 

·.,etiO"' 
Zabıtaca va~,, _, . 

r . 

Fransayı kurtaran adam 

edilen Akça mescıt ıoei' "~ 
Emin otlu F ebmi i~ ~ ~ 
da tapdıtı 45 11at1J' ~ ; 

, kalanmış ve Adliyeye ,,r/. 
Sorruau aır•lll;'d.'->" 

Bug-ünki! Fransn:. Başvekili Pcıul 
Reynaud'ya Klcmenso·su,. diyor:ar. 

Bu itibarle eski Klemansoyu hatıPll· 
mak mümkün detildir. 

Klemanso 1918 de Fran~a mat
lup bir halde iken 77 yaşında o ldu· 
ğu halde 811şvek il oldu. 

Kabineden sulhpervcrler;• menfa· 
atçıları atdı Mareşal Foş'u Ba~ku
mandanlıta getirdi. 

Klcmanso 1841 de La \'ende ka
asında doğmuştu. Daha 23 y~şın· 

" jke ı üçüncu Napolyon şerefıne ya• 
esnasında c:yaş<ısın 

- ' Gazetecilik yapta. Kabineler de-l GONON MEVZUU virdi. Edebiyatlı da yakındın me'8ul· 
---------~,---- du. Klaemenso 1902 de ayın 11111 

Cumhuriyet• diye baftrdıitndan hap · 
sc atılmıştı 

Hapi~dco kurtulunca Amerikayı 

gitti. Oıada doktorluk muallimlik 
yaptı. Evlendi. 1896 da çıkan bir bııb· 
ran üzerine Fransaya geldi. 

1871 de Paıis Belediye aı.ası ol· 
du. 1876 dada mebus oldu. Radikal 
Cumhuriyetçi id i. Hem Kralcılarlarla 
hem de s<Jsyalistlerle mücadele edi · 
yordu. 

oldu. 1906 da kabineye ıirdi. 

1917 dede Batvekil oldu. Kat'i, 
sert hamlelerle Fransayı zafere gö· 
türdü. 1919 da bir anarşist tara fan· 
dan yaralandı. Fakat iyi oldu. 

Düşmanları onu Reisi Cumhur 
seçmek istemediler. 71 yaşında Baş· 
vek.ilelh-n çekildi. Aferikayı, Asyayı 

Amerikayı ge:ıdj. Nihayet dotdutu 
kasadaya geldi. Oç eser yaıdı ve 
929 da Parisde öldü. ... 

rar eden suçlu i~ elı 
·mi itince tevkif edıl~ l•'~ 
baıka birgüne bır~ 1 Jıf 
haneye sevkedil111i1tıf· Jıl Af 

8. ,,. e" '· ır umumı ,ıı 

bıçakla y•:, bil' 
Dün genel evle' e0eıı' JI 

mı hidisesi olmut. f k•bl-'. 
tarından Sultıo'ı sıbl f''' 
sab Kemal bıçıklı eb 
Yarası kunandın ,,e y'd 
olan sultan hastane~: ıısG 
Adliy~ye verilen c ır~ıaıif ~ ~ 
milikçe sorguya ,,erı tı:~ 

. · ce 
sulh ceza hilkioıht10 

~----------------------------·-------------------------------------------------------- miıtir. 
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Garbi Almanya üstünde 1 

geniş faaliyet oldu 

Yedi Alİnan tayyaresi düşürüldü 
Lo ıdra : 28 (Royter) - Majino 

battı ile garl!i Alman)'a üstünde dün 
büyük mikyuta hava faaliyeti ol
muştur. Beş avcı tayyare düşürül • 
müştü:. D.ğer sahalarda yapılan 
çarpışmalarda da ayrıca iki Alman 
tayyaresi düşürüldü. Bu tayyarecilu 
Britanya hava kuvvetleri Başkuman 
danırıdan teb ik telgrafı almışlardır. 

Bugünkü Alman tebliği, lngiliz 
tayyarelerinin Almanya üzcrindegi 
uçuşlarını itiraf eetmckte idi. Neşr· 
edilen F:ansız res ni tebliğine gör'! 

Garb cebhesinde dün gece sükunla 

geçti . 

Finlandiyadaki 
büyük zararlar 

Fi'? kıtaları yeni 
me ,zilere yerleşti 

Londra : ,28 .(Ro)'ter} - Fin· 
landiyadan gelen haberler, Fin kıt 
atırın yeni mevzilerine yer leştikle
rini bilôirmektedir. 

Bu mıntıkalar1 ve Aland adası 
mıntıkasında hiç bir yolcu gırcmiyc 
cektir. l'orniyo mıntıkasında ise yol
cular durmadan geeçceklerdir. 

yarılan tesbit neticesi. finlan
diyada harp yüzündr.n bin köprünün 
125 sanayi binasının harap olduğu 
ve mühim e!ektrik santrallarının Sov 
yetlere geçtiti ınlışı1mışhr. 

Kanadaya davet edilen 
100,000 Fin meselesi 

Londra : 28 (Royter) - Kana 
da hükumeti muhtaç Finli halktan 
100,000 kişinin Kanadayı muhace· 
ret ed<.bileceğini Fin hükumetine 
bildirmişti. Fin hükumtti buna te 
ştkkür etmiş ve fakat bu halkın 
memltkctte kalacakla11nı bildirmiş-

tir. 

Romen heyeti yarın 
Londrada olacak 

Londra: 28 (Royttr) - Romtn 
ticaret heyeti ayın 30 uncu günü 
Londraya gelecektir. 

Romanya · lngiltete arasında bir 
tediyat anlaşması akdi için ko-

nuşmalar yapılacaktır. 
Yugoslav milli banka 

müdürü Londra yolunda 
Londra : 2~ (Roytcr) - Yugos 

lav milli banka müdürü Lini yarin 
(bugün) Londraya gt.lmiş olacak ve 
lngiliz makamatiyle müzakereler ya 

pacaktır. 

Lord Samue\'io yakın 
şarka dair anlattıkları 

Londra : 28 .(Royter) - Lord 
Samud yalcın şark seyahati hakkın· 
da beyanatta bulunarak, müttefik· 
lcrin tahşid edilen büyük kuvvetin
den, '1u kuvvetin Afrikadan Türki· 
yeye ka:Jar uzatıldığı ve bu kuvvet· 
lerin gittikç~ takvive de edilmekte 
olduğunu söylrmiştir. 

Muayene için tevkif 
edilen Sovyet gemi~i 

Londra : 28 (Royter) - Bir lngi· 
liz gemisi bir Sovyct gemisini mua· 
yene maksadıile tevkif etmiştir. 

Bu gemi kontr.:>I için yakalanan 
ikinci Rus gemisidir. 

Norveç- notası'lt İngiltere 
tetkik ediyor 

Lon ~ra : 28 (Royter) - Norveç 
notası bugün lngiliz makamlarına 
tevdi edilmiştir. Bu nota dikkatle 
tetkik ediliyor. 

Bu notanın mahiyeti, fngil;z kon 
trol gemilerinin Norveç kara sula
rına girmesine dairdir. 

Reyno-Çemherlayn 
d Ün konuştular 

( Birinci sayfadan artan) 
.Yakında müştereken bir resmi 

te"bl~ğ ncşredilmeside pek muhtemel 
gorunmeKtedir. 

iki Başvekil, bu mülakatları es
~~sında zaferi kısa zamanda istihsal 
ıı;:ın en kestirme yolları arayacaklar
dır. 

Londra : 29 (Sabaha karJı) -
Fransız başvekili Pol Reyno buraya 
gelmiş ve lngiliz Fran11z bışvekille· 
rinin iştirakiyle yüksek harb şirası 

toplanmıştır. 

Bir Alman karagol 
gemisi batırıldı 

Londra : 28 (Royter) - lngiliz 
tay.)·arcleri bu ~abah bir Alman ka· 
raıol gemi~ioi batırmışlardır. 

Fransanın Roma ve 
Brüksel elçileri geliyor 

p .uis : 28 (Havds) - Başvekil 
Pol Reyno, kendileriyle görüşmek 
üzere Fransanın Roma ve Brüksel 
elçilerini. Paıise çağırmıştır. 

Scıhif e 'i 

Uzak Şarkta 
kanlı muharebe 

Sir Japon generali 
dün öldürüldü 

Şanghay : 28 (Radyo) - Gar Li 
Soğuandaki Japon oıdusu kuman· 
danı General Nizogovı şiddetli bir 
muharebe neticrsi yanındaki 200 
askerle berabrr ölmüştür. 

48 saat süren kanlı çarpışma la r 

yapılmıştır. Çinliler iki şrhri isti rdat 
etmişltrdir. 

Fransız l<ahinesi dün 

bir içtima yaptı 

Paris 28 (Havas) - Fran;ız ka• 
binesi Pol Reynonun reisli ğ inde 
toplanarak uzun bir ıniizakrre y;ıp· 

mış~ır. 

Harb sigortalan yü.zde 
yirmi beş tenzilatl 

Londra : 28 (Ro>'tcr) - Harb 
sigortalarından yüzdt' > irmi b,.ş ten• 
zilat y;ıpılmaktadır. · 

Norveç suları ve 
müttefiklerin vaziyeti 

Paris: 2R (" adyo) - Bazı Fran. 
sız gazeteleri, müttefiklerin Norveç 
ka:a sularına icabında girm kte ken• 
dilcrini haklı gördüklerıni ve .. u su· 
lar için inzibati tedbirle~c tev,.ssül 
etmek karaıını vereceklcıini yaz
maktadır. 

Atlantikte b ı harb k a çağı 
Üssü kuruluy< r 

Vaşington : 28 (Radyo) _ Ha
ber verildiğine göre, A'llerika ve 
lr.giliz hükü netleri tarafından at
!ıntikte bir h:rb kaçağı kontrol üs
sü kurulması hakkında koouşmaJır 
yapılmaktadır. 

Bu üssü Stnjan Bronsuvek'te ku
rulac~ğıda bildiriyor. 

Eınlik Eytam bar.kası 
umumi heyeti toplandı 

Ankara : 28 [ Hususi ] - Emlik 
Eytdm bankası umumi hr}cıi l uğün 
: oplandı. Heytt bankının 12 inci 
yıl hrsaplarına ıtla hasıl etmiş ve 
bunları tasdik etmiştir. 

Banka bu yıl 601,349 lira ~i;-
etmiştir. 

· Hava gönüllüleri mhin-
dün yaptığı töre n 

Ankara ; 28 [ Hurn~i muha~. iri· 

mizdeıı ) - 30 M aı t C um ı ı I • ~ > i n 
hava ordumıza iltihak t-dt ctk ha· 
va gönüllü gençleri lugün 17 de 
Atatürk Anıtına bir çelrnk koymu~

lar Jır . 
.,... •. 
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AMERIKADAN :HABER Torosları aşarken • • 

PANAMANIN 
MÜDAFAASI 
JN... merikayı, tn fazla alaka
~ dar eden işlerden biri~.i 

de Panama kanalının mu· 

dafaası işidir. 
Makezi Avrupayı en iyi tanıyan 

General David L Stone, Panama as 
keri valiliğine tayin olunmuştur. 

Panam?daki müdafaa tcrtibatı
rıın arttırılması için , büdçede yeni~ 

den 53 milyon dolarlık tahsisat ay· 
rılmıştır. 

Panamaya, denizden, karadan zİ· 
yade. havadan yapılabilecek bir 

hücumdan korkmaktadır. Bu korku 
da, Nevyorktaki Nazi Şefi Friç 

Kohn'un tevkifiyle birlikte doğmuş· 

tur. 
Onun evinde bu!unao bazı vesi· 

kalar, Almanyanın, icabında, Ame· 

rikaya havadan taarruz etmek nı 
yetinde oldu~unu ifşa etmiştir. 

Almanların merkezdeki faali)et· 

lerinio artması, hele son yıllarda, ba 

zı ticari Alman firmalarının, buralar:. 

da işletme imtiyazları almaları ve 
bazı hatlarda tayyareler işletrneğe 
başlamaları, hu ifşaatı besleyici ma· 
hiyette görülmektedir. 

Bundan evvel, Amerikada, Pa· 
nama etrafınddki adaların satın alı· 
narak tahkim edılm .. sini isteyen bir 
kanun müntıkaşa e iilmiş1 i. Şimdi, 
Panama etrafında, 2200 ki'omet•e 
içinde bulunan bütiin adalaı ı ı satın 
nlınmasınn karar verileceği umulmak 

tadır 

Bir bahar 
eteklerinden 

ADANA,- Karlı ve ğüneşsiz 
bir günde Ankara kız lisesi tc.lebe· 
!erinden altmış kişilik bir grup Anka
tadan ayrılıyor. Son dakikaya kadar 
direktör TC7er'ın rica ve emırlerini 
dinliyoruz: 

-Rica ederim talebe yolda su 
almasın rica ederim talebe abur cu
bur ye~es·n, rica ederim talebe erken 
yatmasın, rica ederim hastalanmasın· 

lar, rica ederim .. 
Ankara istasyonu seyahate ç .kan 

talebe velileriyle dolu .. Hemen hemen 
ayni arzular onl<lr t;\raf ından da izhar 
olunuyor. Ankara kız füesinin son 
seneler zaıfında bu i'k seyahati .. Baş· 
barında erkek bulunmıyan 60 kızın 
gez:ntisi .. Hava ca ne kadar sotuk .. 
Aııkarn'da kalanların merak ettikleri 
kadar da var .. Fakat yolculuk hiçte 
onl.ıtın endişeleri gibi güç olmı>•aca-
ğa benziyor. Herkes okadar neşeli 
ki.. Şarkılar ağız muzikaları ve kah
kahoılarla gecenin nasıl geçtiğinin kını· 

!'e faıkında değil... Bızim söylememiıe 

sıra kalmadan her ist syonda kom· 
partır.anın koridorundan bir ses yük· 
seliyor çocuklar kimse trenden inmi
yecek, çocuklar ~atıcılardan b r şey 
alııııyaca~ız. Kendi ~ er:dıletıni ija 
reyi o kadar ileri vardırıyorlar ki ne
redeyse bizim onlara gostermemiz 
hızım gelen şefbt 'c yardım vazife· . 
sini de Üzerlerine alac-tklar ... Ellcrın· 
elen geldiği kadar eğlenmemiıı \ e 
üşümememizi hatta uyumam mızı le 
mine çalışıyorlar. 

Gece, onl.m sıra ile dalaşı} o.ıız. 

Her muallim hissesine duşen brş altı 
talebeyi koınpartımanında b,r anne 
gıb U} olmakla m .. ~gul., Hepsi b ş 

havası 

içlere 
içinde 
doğru 

başa, tesbih bôceklerı gibi kıvıılmış 

kimi nyumağa kimi uvuyan arkadaş· 
larını güldürmeğe çalışıyor. Bazı açık 

gözle de fılelerin Üzerlerine uzanmış 
laı. 

Bir aralık \Jykumda bir ses işiti· 

}Orum: - Çllcuklar pastırma koku:-.u 
var. Galiba Kıtyserıye geliyoruz ... 
Sonra hır gürültü, b r şarkı" Kayseri 
Kayseri Kayse:i'' Herkes yerinden 
fırlıyor. gözlerini oğuştura oğuştura 
pencerelere koşuşuyor; fakat tren ka 
ranlıklar içetisi~dt! ;·ol almakta . We
nüz hiç bır ıari<fta ışık yok.. Da· 
hı K11yseıire iki saat var... · 

Buntınla beraber kimse kaybolan 
uy"-usuna acımıyor. E,f enceler yeni-

Ulusta 

Mualla Bora 
Yazıyor 

den başlıyor. 
Tı en Ankaradan beri beyazlıkla-

rı takıb ediyor. Her t ıraf kar .. Bll 
l;aılıır bizi Ankara'dan Toros tepele
r'ne kadar takip ediyor. Yollar. Ulu· 
kışlaya kadın hemen biribirinin ayni 

} ol uzunluğu ve yeknasaklığı onları 
biıaz du gunlaştırmağa başl-ıdığı bir 
sırada Ulukı~I ':, ı aşııoruz Dağlarda 

mazılar, ağaçlarda tomurcuklar görü· 
)'Oruz, btitün bir meı,,·simde bahara 
hasrtt gözlnimizin yo•gıın bakışları 
b le değişiyor, canlanıyor ..• Bir bah-. 
havası içinde Toros eteklerinden İÇ· 

-

1 

iLMI TETKiKLER: 

'-$-~-~-©ı_a~~ır:ml-. BALIKLAR DÜŞÜNCE SAHIBlDIR 

Gaf üstüne gaf 

G ·nç Avukat ilk davasında alt· 
mış yaşlarında bir sabkalı)'I mü Ja 
f aa ediyordu: 

- Müekkilim mahkemenin mer 
hamctine layıktır, dedi. Altmış ya-

ş ı nA gelmiş, çok ıhtiyarlamıştır, bit· 

k•ndir. 

Altmış yaşlarında olan mahke
me reisi buna itiraz etmek lüzumu· 
ou hissetti: 

- Aitmiş yaşında bir insan ihti-
yarlamış, bitkirıleşmiş den mn. 
M~sda ben de altmış yaşındayım ve 
kendimi hiç de bitkin hissetıniyo 

rum. 

Genç ö\Ukat hemen vazİ)eti 

'Titr etmek istedı: 

- Haklı ınız efendin Fakat ara 

<la f ırk var, müekkilim h ıyatında 
hep çalı~m ştır, 

11 m adaınlar. min' mini bJlıkların üzerinde senelerce tetkikatta bulun· 
dı.ktan sonra, işte şu neticeye varmışldrdır? 

Balıklar kavanozda en ufak fırsatlardan istifade ederek eğlenme ça· 
relerini bulmaktadfr. ' 

Stanford üniversitesi 5lifnlerinden Mils diyor ki: "Albn balıklannı sene. 
lerce t~tkjk _ettikten sonra onlardı; muhayyele kuvvetinin mevcut olduğunu 
keşfettım. Zıra, bulundukları dar sahada kendilerine eğlence yaratabiliyorlar. 

Mu han ile kuvveti insanlarda bile enderdir. Günlerce aynı yoldan ge· 
çerek y~lun üzerinde ne bulunduğunu merak etmiyen insanlar vardır. Yek
nesak hır hayat .sürerler; değişiklikten hoşlanmazlar. Kendini akıntıya kaptır
mış bir vaziyette sürüklenip giderler! 

Ba~ı ~',imler d~rlerki "Etrafımızda bulunan her şey ihtiyacımızı karşılı· 
yor; kendımızı eğ'lendırecek bir şey aramak için zihnimizi yormuyoruz. 

Halbukı mesele balıklar için değişir. Çünkü onlar ancak su içinde 
yaşıyorlar. 

O halde bir kavanozun içinde bulunan balık hayatını nasıl geçirir? 
Dikkat edilecek olursa kavanozdaki balıkların hep aynı yolu takip ederek 
yüzdükleri görülür. Halbuki biz bu yolları ıöremeyiz. Onlar, dönüp dolaşır, 
hep aynı yolu takıp ederler. Hareketleri daima ritmiktir ve balık daima ha· 
reket ettiği noktaya döner. 

Kavanozu su dolu bir tenekenin içine koyun; balıklar meraklarını tat
min etmek için kavanozdan çıkarlar, dolaşırlar, dolaşırlar ve hep aynı yoldan 
dönerler ve herhangi bir mania, mini mini balıklan çok eğlendirir. 

Profesör Mils kavanozun içine manialar koyduğu vakit balıkların keyf. 
!erinden nasıl coştuklarını tesbit etmiştir. 

Bir rün iki kavanozu cam bir boru ile birleştirmiş ve bu da balıklar 
için f evkalfıde bir hadise teşkil etmiştir. Balıkların bir kavanozdan diğerine 
gidip geldıkleri görülmüştür. 

Profesör Mıh, balıkları akıntılı bir suya koyduğ'u zaman da daima 
akıntıya karşı yüzdüklerini müşahade etmiştir. 

Asıl şayanı hayret olan hadise, balıklann bir kavan:ndan diğerin e 
geçmeden evvel yolun sağlamlık ve emniyetini araştırmaları idi. Aralarında 
en blı} üğü gidip geldikten sonra diğerleri onu takip etmekte idiler. 

Torosların 
süzülüyoruz 

d• d 
Bıırıı (/ 

tere doğru ~üzülüyoruz .. bildir· .41 
. . b" d ~ ınel< ka ef'ı. mevs:mı ır en gor . peııc ~ 

cuklaı: bir pencereden bır aıe!lil1" 
k:şmaktadırlar. iki tarafın ~u i~e,or 
birden görmek istiyorlarb·ıbass• ~ 
~ıuade ~·orulan tarih ve 

1 ,,,d• :.t 
~ J J • ıar"' · ıY 
rnf ya hocalaı ı olu ror. B~şornıŞ ~,ıı 
me küme çocuklar to~ 8 1' bJ1' 41 
istiyorlar, bu güzelliklerı te il ı 11

1 k e ~J 
na doya doya seyret~e erille 
fı7.ık \e kimya muallırnl b•' 
oluyor. Gölek bo~aıı 

- Efendim · I 
~sa h-f 

-Efendim bu ağaçlar lı' 
siteden? 1'Jll ti 

- Efendim kayalara b3 ~ 
ka taba\<a niye öyle? 0~s~j; ~ 

- Efendim kaç metreye !ıc ~ - b.. 
Martta torosları ~e~t11et11İ) o~ ·14~ 

güzel bir seya_hat duşun ı şşJ~ 
Gökte dumanlı dağlar, bira ı.:arb 'f 
karlı dağlar, daha aşağıda. dC b'~r 
lar ve çamlı dağın etekle~;'\1sıı'° {. 
Pembe beyaz çiçeklerle 0 d'ıı A 
ğaçları görenler hep bir ağ~ı aıa~· 
bet iller·de dost bir yüz gor 
ne bağrışıyorlar. M~ 

Hemen Ccbt·ci'den b 3Ş ,t• 
neller burada otuzu çoktan 
1 lerkes sayıyor. 

- Otuz bir! 
-Otuz iki! 
-Otuz beş\ 

- Bu seferki 12 dakik8 . 1110 

Bir tünelden bir tüneli gı t~ııe 
Uzun siıren pencereli 11 s~ 
geciyoruz., Ve her tünelde ı.:ıı\ 
sesler bir evvelkinden dah3 r 
çıkıyor. kırı ile 
. - Çocuklar nehire b8 oııdv 

kaldı!.. Göz korkutan baş G~>'~~ 
uçurumlardan daha deriO• ,8bŞı 
yusu kadar derin vadilere ~0,~ıJ 
zevkle bakıyoruz. Hern ıoi~ 
hem seviniyor, hem hayran °11e 
Ne korkunç ne vahşi fakat ·d~ıı 
yakın bir güzellik: Arık3~ıı1ıı . ~ 
güneş )'ÜZÜ gör~emişti~" urıt?\ 
tünelden sonra bırdenbıre ~ ,o~ .J 
yRkaladık. Trenin kalörif erı ıa"' rı 
sönmüştü. Yııvaş yavaş kaP: so' 
cereleri açmağa ve bırer kil ~ 
mağa başladaık. ııl'.J 

Adana'da kıyafetiın!ıd~;,sft~ 
cağız galiba. HacıKır! . def1 ı§ 1 
o kadar beğeııildi ki içıınız kl'• 5..., 
yon şefıiğine talipler bile çı forv 
fi çiçek ve yeşilden ibare!p t/e ~ 
tepelerinin düzlüğünde caıı tJ ti~ 
rin bir istasyon.. Sonra. ~ pe~ il 
r.den ve bir cami miınarıs• sro' 

Y . jst• ,c 
tırlatan Durak ve enıce bti ·il 
nndan yeşilliklerle berabe~ v•;; 
lar da fazlalaşmağa baş~a :~cı~ ·~ 
hazırlanıyordu .. Yeşil bır. dtf1~1., 

bır 1,_ 
gası ortasıoda Adana p.o ı 
kendini önümüze serpi1;t\11tdh.J 
şarkıları dufa'.darda :Cısı! 1

e jri_f~ 
2un inci daneleri gibi sık di if1~f 
mur damlalarının müte~a yolJ il 
aitında Adana' ya girdı~· esi i le.~' 
karadan şoson ve şernsı)' be şı o 
lar arasında çıkan bir .talll1 eti f 
bir fatih gururiyle kafılerı b1rl' 
nünde kollarını kabarta ka l 
diyordu. 5ot"l el 

Yağmuruna fır.tınası~a ,a~~ İ 
hatta küçük göfcüklerırıNe yeşs f 
Adanaya hayran olduk. h bİ' 
şirin ne güzel ve ne f ~ra 
tıbkı Toroslar gibi. 
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~ ~~Al REBENİN 
,, ŞLEMESİ 

uht l'f 
1 c 1 kaynaklardan ge 

\ L en haberlerde Alman· 
L ~lh • Ya, Sovyet1er Birliği 
"ıq rasınd · A 

11 bah a sıyası sıkı temas· 
l.~ •ediliyor. 
:"bi •nya S 
~.Ctrıub~ 0 vyetlerle ltalyanın 
s:tc, /\lcd şa~kı Avrupayı, Ka· 
~ ba,ı enıze ve şarka kendi· 
~ t._,'Y•caldatı ve sebeb ola· 
~ İıtc~i~~ h_ır_ckctleriyle bulaş-
tı~ ~ine crını zannetmemek· 
"\I ınez.kA ~-Yolar . ur memleketlerde· 

~ ~.,ii~,,.' gazeteler, Finlandiya 
~~~el harbi şimali Avrupa 

· sveç · N h k ırı llıuh ve orveç ü ı1· 
~ lııu\'aff kldetleri üzerine yap· 

~t'"'-tıırı a olamıyan lngiltere 
~e l•rk cenı.bu şarki Avru· 

1 • trıuharebeyi teşmil için 
~;ı arını 
.. ~ t Ve F tekrarlıyorlar • 
\ı.~t-, r ransadaki bir kısım 
' csın· ı.ı ICiyt 1 kararlara müncer 
~~ tracıncz. 
~ Üt lc~ı'b cebhesindeki Al· 
~~\'tıi hı tere ve Fransa ara-
~~ di)cb·~l~e başlaması ihti
't~ ~' b~ırız. ki, zaif görül .. mez 

)'b· .tarzda inkişaf ede-

1\\ ~ '.._,"' ''~ «ltın tayyare 
~ ıı. ~.,~\\ karşısında 

'~Ilı l.ı t. '•hifeden artan-
'd.t 01:•?.:ı•re imal ettiklerini, 
;. tl). ~lll llrdn bu rakamın 6000 
•r 'r llll " l d ~ Pt~ soy emekte iseler e 

ttı llıUbnlagalı görulmek· 
Qd ı.'1 ı:. 

A. "111 llıı.Yad 
'llltı-·ıtıııllıllt a kırk tip tnyyarr 
~r.L le.ah tadır 

''qo\ ·•ltı • 
~ llıtıttYtni imal cttigi avcı 
\; t:dtc~k cfikleri her ccbheden 

ı · l) cv8 f d l ı b· lttlc . a tn ır. Bun arm 
'tİQ '" lltti "

1
Yle mukayesesinde 

t tta.ı, ;e alınmıştır. 
~1• ~tttcı' . 8 \Radyo) - Ame· 

ç t Ctı A_ 
1~1, •yY•rc' lllerikanın mütte 

~-~tad satmasını çok iyi 
ıa, 

T.irksözü SidUfe S 

lngilterenin bugünkü 
askeri stratejisi 

YAZAN BUGÜNKÜPROGRAM.. • 

TUGGENERll SIR CHlftLES GVYN TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

. 

u-) eniz münakale yollarının 
kontrolö , daha ziyade te 
dafui bir tedbir olmakla 

beraber 1 n g i 1 i z düşmanla· 
nnı istisnasız olarak az çok güven· 
dikleri denizaşırı ithalatını inkitaa 
uğratmaya kadirdir. Bundan maada 
yabancı devletlerin denizaşırı top· 
raklan tecrid edilmeğe ve aşağı yu 
karı birer rehine haline gelmeğe 

müsaitdir. 
Deniz Osıeri 

Deniz münakale yollarının kon
trolö hiç bir zaman mutlak olamaz 
anavatanın sularında azami haddine 
ve lngiliz deniz üslerinden mevcut 
olmadığı yerlerde asgari haddine 
varan bir nisbet dahilinde değişir. 

Avrupayı giden deniz ticaret 
yollarının kısmı azamı uzerinde in· 
gilizler mihrak sahalarında bulunan 
deniz üslerine maliktir. 

Ve bu üıılerin müdafaası lngiliz 
ordusuna düşen mühim bir vazife· 
dir. lngiliz donanması lngiltere İçin 
öyle hayatı bir ehemmivet arzet· 
mektedir ki bu doJanmanın lngilte· 
reye muhasım olacak her hanği iki 
Avrupalı devletin birleştirilmiş do
nanmalarına müsavi veya faik ol· 
ması daha üç denizlerdeki ticaret 
yollarının himayesi için de fazla 
miktarda kuruvayöre malik hulun 
ması lazım gtldiğ\ aşikardır. 
lngiliz ordusunun stratejik vazifesi 
donanmanın oynadığı role yardım 
etmektedir, ve dolayısiyle, müdafaa 
büdçesinde donanmanın menfaat· 
lan haleldar olmasın diye ordu ma
srafları daima asgari bir halde in· 
dirilmektedir. 

lngiliz ordusunun normal olarak 

CUMA 29- 3 - 1940 
vazıf derı, bir garnizon veya bir po· 
lis teşkilatı gibi, lngilterenin deniz· 
aşırı topraklarını donanmanın taki · 
binden kurtulabilecek kuvvetlere ve· 12.30 Program,ve Memleket SaatAyan 
ya dahili iğtişaş1ara karşı koru- 12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
maktır. berleri 

lngi,tere Adaları donanma ta· 12.50 MÜZiK : Muhtelif Şarkılar 
rafından ve hava kuvvetlerinin yar (Pi.) 
dımı ile her !ürlü iıtiladan masun 13 301 Müzik : Hafif Müzik 
tutulduğu için, Ordunun Ana vatan 14 00 
da ehemmiyetli bir müdafaa vazife- 18,00 Proğrm ve memleket saat 
si yoktur. Bundan maada, ne Ana· ayarı 

vatanada ve ne imparatorluğun her 18.05 ~üzik 
hangi bir kısmında müdafaa edil· \ Çalanlar. Cevdet Çağla, Re· 
mesi icab eden bir Majino hatb yo· ı ( Gerisi altıncı sahifede ) 
tur. ----------------

Hindistanın Şimali Garp budu· 
du lmparatort .. ğunun müdafaa ba
kımından fazla miktarda askeri kuv· 
vete ihtiyaç gösteren yegane kara 
hudududur. Ve bu kuvvetler de Hin· 
distamn muharip aşiretlerinden te· 
min edilmektedir. 

Süveş kanalı mıntıkası ile Filis-
tinin müdafaası ufak bir askeri kuv
vetin bulundurulmasını İcab ettir. 
mektedir, ve Cebelitank, Malta ve 
Singaçor gibi deniz üslerinde bu 
gibi kuvvetlr.r ti\biatiyle mevcuttur. 

lmperatorluğun müdafaası 
Dikkate şa)•andır ki imperator· 

luğun kendi kendini idare eden Do· 
minyonları, topraklarında deniz üs. 
lerinin inşası dahil olmak üzere, ken· 
di müdafaalarının mes'ulıyetini de
ruhde etmişlerdir. Ve bu gayenin 
tahakkuku için münasip gördükleri 
kuvvetleri elde bulundurmaktadır

lar. 
lngiliz daimi ordusunun yar! mev 

cudu denizaşırı vazifelerin ıfasına 

tahsis edilmiştir, ve bu vazifelı;:r or· 
dusunun tt!rkibi ve hizmet şartları· 

rının tanziminde amirdir. 

Kısa müddetler için yazılan kim
seleri bu gihi vazifelerde kullanma• 
nın pek masraflı olacağı aşikardır. 

Kısa müddetlilerden mürekkep bir 
ordu bu ve sair sebepler dolayisiy
le muvaffak olamaz. Binanealeyh, 
lngi1iz daimi ordusunun efradı gö-
nüllüler arasından toplanın akta dır. 
Ve ordu .fa hizmet müddeti normal 
olarak 12 senedir. Bu müddetin bir 
kısmı bilfiil \lrduda bir kısmı da ih· 
tiyat sınıfında geçmektedir. 

Görülüyor ki ordunun den·zaşı· 
rı memleketlerde vazife gören yan 
mevcudu aşağı yukarı ordulara bai· 
lı bulunmaktadır, Stratejık serbes· 
tisi pek azdır ve mahalli bir mahi
yeti haizdir. 

Sonu var 

"----au, be ----------
~rb Yirıı etrx.· 
ôı tt ·ı ıısırı yeter 

ıııo, ~efe derdim artar 
oyun k 

~~ urttan mı kor· 
6rcsi k • knt 

• ııa geldim. 
~ı~ ... 
~()Ilı *'hınet 
~I ıııurrı oldum gani 
\"''han loluna canı 

~b ~ftııdiın rnrahın malı 
'ik.b,, kııa geldim 
l~ b hb dü .. 
"lı,ı atın · .ŞUnmeye başlar. 
· ııttıt 1Çıne d' 
~ t ı kckr . ye ı sene ev-
,} bu 

8 
dı~ın yedi senedir 

,(),.. n a k 

~ 
11ncc ş& ır şakır öt-

~ di}', r. ayah kalktı. Emrah 
ı '• ,..erıccrcl d ''h Vt k .. k er t"n arama· 

~t' kılı c.~~ c doğru bakar· 
·~ 1 t\Ord'' 
tliıı ~dutun u. Yanında Ab-
1 t 1 u bi•d· ~~r· ' dı: · ırmek için 
& ''tıd 
tıı c aşk 

~fJ ~t~c ın narı 
S ~ıııı tırn ı 

" '~ı tıd11k· a •ı ıarı 
"\ı ' ~ ı bir r t ~ lklrah ç. t narı 

s,I\ l\~'td ın bahtıdır. 
h en Cc 
altııa vap verir: 

Relir şahım 

1.---1 Dramatik halk hlklyelerl 1---------. ---, 
1 Eırcö~Dö Emır©\lhl 1 
L Tefrika No: 8 - --- ----• Yazan : R. Yalgın _: 

Muradın versin allahım 
Hoş geldin sen ey Emrahım 
Çok şükür yayla vaklıdır 

Emrah kızdan şübhe eder,k Aca. 
ba gelin oldu mu? Şunu bir anlaya· 
yım der: 

Top ala gözler süzülmüş 
Lehinde şeker ezilmiş 
Niçin gül rengin bozulmuş 
Bahçene hoyrat mi girdi.? 

Kız cevap verir: 

Çıkar yoluna bakarım 
Kara gözden kan dökerim 
Yedi yıldır yas çekerim 
Gonca gülüm solgun değil 

Abbas şah Bu türkijlerden ür· 
kerek oğlana: 

- Demin koca aşığa delidir de 
din. Şimdi sen ne ediyorsun? 

Söze ihtiyar tekrar karışır. 

- Şahım o çocuktur bilmez. 
Ben anlatayım .. Diyerek başlarından 
geçen felaketi ağlaya ağlaya anla· 
tır. Şah müteessir oldu. 

- Selvihan bana haram, Emra· 
ha he!al.. Kızı Emraha bağışladım. 

Şah ellerini şaklattı, bütün bal~· 
yıklarını, uşaklarını, çağırdı. Baş uşa· 
ğa tenbih verdi. 

- Memleketin biitün terzileri 
sarayda çalışaı.ak. Aşçılar sarayın 

malıdır. Mumcular saraya mum dö
kecek, Kırk gün kırk gice bu mum· 

lar yanacak bitmeyecek, Ayrıca iki 
mum daha isterim. Onlar kız ve o~ -lanın odasında yanacalç, Terziler 
oğlan ve kız için son cevahirli elbi

seler dikecek aşçılar görülmemiş 

azıklar pişirecek, gümüş kap kacafet'I' 

!=:~a ka~ıklarda kırk gün yemek 
bitmiyecek. 

Elbiseler hazırlandı, aşçıların o
cakları kuruldu. Kırk gün yanıp bit· 
miyecek mumlar döküldü. Her şey 
hazır. Düğiin başladı, Davullar vurul .. 
du, bayraklar çekildi. 

Şah kendi elite bir yatak hazır· 
tadı. O büyük rnumları yatağın ayak 
ucuna dikip yaktı. Elbiseleri kendi 

elite kıza ve oğlana geydirdi. ikisi
ni odaya kapadı. Biz düğün yapa· 
cağız. Siz kırk gün bura-.ian dışarı 
çıkmayın sevişin dedi. iki aşık yata-
ğa girdiler. Kız Emrahın boynuna 
sarıldı. Emrah eline sazı aldı. 

-SONUVAR-



Sahife 6 

RADYO 
( Betinci sahifeden artan ) 

file Fersan, Fahire Fcnan, Fah 
ri Kopuz. 
1 - Okuyan : Radife Erten 

H.40 Müzik Saz Eserleri (Üç nıy, 
iki tımhur, Bir küddum ile). 
Çalanlar : Basri Üfler, Halil 
Cın, Nezih Yanık, Refik Fer. 
san, izzettin Ôkte, Nuri Halil 
Poyraz. 

19.00 Serbest saat 

19.10 Memleket saat ayan, Ajans ve 
meteoroloji haberleri 

19.25 Konuşmu ( Milli Kahraman
lık Menkibcleri) 

19.40 Müzik 

Bir tavuk hırsızı 
kadın mahkum oldu 
Birinci sulh ceza mahkemesi 

tavuk hırsızı Gülizar Fatmayı dün 
2 ay hapse mıhküm etmiştir. Kire: 
mit ha ne köyünden Osman Gül'ün 
iki tavutunu çalın Gülizar Fatma 
itu suçtan mevkuf bulunmakta idi. 
Kibti aşiretinden olan G. Gülüzar 
Fatma bir tavuk çalmıyıcatını söy 
lcmiısc de kanunen sabit görülen 

çuçu kendisini iki aya mabküm ettir 
miştir. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü .açık 

bava hafif rüzgirh idi. Ençok sıcak 
gölrede 23 derece idi. 

Çalanlar : Refik Fersan, Fahi. =------- ------
re Fttsan, Fahrij(opuz, Cev. 
det Çağla. 
1 - Okuyan : Mefharet Sağ. 
nak 

20.15 Konuşma (Bibliografya) 

20.30 T E M S I L : Thais 
2t.3o Müzik : Bülent Tarcan - Ke· 
mın ve Piano Sonatı 

Çalanlar : Bülent Tarcan ve 
Cemal Reıid. 

21.50 Muzik küçük orkestra ( şef 
necip ışkın ) 
22. tSMemleket Saat ayarı AJANS 

Haberleri; Ziraat, Esham Tab 
vilit Kambiyo- Nukut Borsas 

22.35 Muzjk: Cazbant (PL 
23.30 

23.25! Y erınki Program ve Kapanış. 

İlan 
Ziraat mücadele istas

, yonu müdürlüğünden : 

Müeasesemiz için 27 / 31 940 gü 
nünde ihalesi yapdmak üzere açık 
eksiltmeye konan ve muhammen 
bedeli 2SOO~lira olan bir tonluk kam 

Pamuk ve koza 
KiLO F.ATI 

CiNSi En az En çok 
~ S. K. S. 

KOza.-=--=--=--=--· oo,oo - oo--
-Ma. parlağı 44,75-- 00 

ı----ı 

Ma. temizi 00 00 
----ı 

Koza parlağ-11 __ _ 

Kapı malı -
Klcvland - 58,75 00 

..!9.evlant çi. 4 --1 
-Yapağı 

beyaz ı _,,_.:---ı-

Siy.ah _ 

ÇIGlr 
'fCrfi yemlikJ 3,'25 \ - _ j 

tohumluk 1 

HUBUBAT 
Butday ~ıb . I ..,..,---

" yerlı 00 
Arpa -.,..oo-=----
Fasulya ---

Yulaf oo 
-oence--·•-~o---
Kuı yemi ı----

susam 

Hazır 

00 

Livtrpol Telrraflan 
28 I 3 / 1940 

Perw. 

7 
Sutttn 

52 
Vadeli ı. 7 ~ 
Vadeli 111 -7-46 

yonet ıasesi için talip çıkmadığından ı---------ı 
ihalenin on gün daha temdit edilerek 
8/4/940 Pazartesi günü saat onbct-
«le Vilayet Ziraat Müdürlüpnde ya· 
pılacatı, taliplerin şeraiti öğrenmek 
ü.%ere müeuese müdürlütüne müra· 
aatları ilin ol11nur. 

• 
1 ı a n 

. 
Tarsus Belediye 

Riyasetinden 
Tarsus belediye ıelli sinema· 

11 1, Haziran 940 tarihinden 3 l Ma 

Hind hazır 6 82 
Nevyork ıolsr 

Kambiyo ve Para 
lı Bankuandan alınrnııtJr. 

Urd 1 ~ Rayişmark - -
Frank ( Fransız 1 2 94 
terlin İngiliz ) -5-20 

Dolar ( Aıiı~e_,rikc..:.a-=)-- 1
00
30 1 

00
19 

Frank ( isviçre ) 

.. oef 
Sanat Dünyasına Az dotan Bir 6°~,,~ 
Tasvirine kel~me yetmiycn, Takdirine Ülkeler Dar ıeleD btse' 
Sinemacılık Aleminde hakiki bir kıymet olarak yükseltn şl 

Çalınan Taç'ı Yaratan 

.-ERROL FL YNN' 
En son Mucizesi -

• VATAN • ---
Kurtaran Arslan 

İlan 
Kadirli icra dairesinden 

Ceyhan tüccarlarından Mustafa 
Yıldırıma borçlu Andırın kazasının 

Akifiye köyünden Nuri çavuş oğlu 

Çako Arıkanın Kadir linin Kcsikkt 
li köyü mevkiinde vaki tapunun 339 
gün ve 8 sıra No sunda kayıdlı 
şarkan sahibi scned çiftlik hıraesi 

yeri ve kısmen tarlası Şimalen Mus 
tafa Garben Mustafa oğlu mchmed 
tarlası ve kısmen Mecidiye kariye 
sinden Kahraman ve Mrhdi tarlası 

Cenuben Ceyhan nehri ile işbu tarlı 
arasındaki tarik ile çevrili iki yüz 

_...... 

Satılık · e-1 
ııelı 

Eski hamıı m ıuab• 
11
; ti' 

eda fevkani 2 oda t•ht• h •' ,,, 
yusu mevcud 19 nurrı 

hlmaktadır. · s1f' 
isteyenler in foto MıJ 1 

racaatlın. .ııl/ 
29;>;} ı 1 

/ 
~ 

. "' ıeot•f 
sını alacakh talep ey k tııl 
lebi vaki kanuna ıuuafa t•' 

yıs 942 tarihine kadar iki seneli · 
ji açık artırma suretiyle kiray. ve· 
rilecektir. 

Halkevi reisliğin
den 

KONFERANS 

• dönüm ve keza tapunun 339 gün ve 
9 sıra No sunda kayıtla Şar kan Ha 

oldutundan işhu ~·-~cıı;,,,~ 
birinci artırma gunu d~t! 

~Jy ., 
edilenJ25-4-940 ..-- d•1 

saat onda· Kadirli İ~'8 ~;e 
iki senelik muhammen kira be· 

deli (6,000) lira olup muvakkat te· 
minat akçesi (450) liradır. ihalesi 18 
Nisan 940 Perşembe günü saat 15 
de Belediye encümenince yapılaca 
j'mdan isteklilerin şartnamesini be
lediyemizden aramaları ilin olunur. 

29 - 3-7 - 11 11654 

30 - 3 - 940 günü akşamı saat 
20,30 da evimi7. salonunda değerli 

hukukçularımızdan Bay Vasfi ·Raşit 
Seviğ tarafından ( Milliyetçilik, halk· 

ı 
çilık , l..ayıklık ) mevzulu bir kon 
f~rans verilecektir . giriş serbest
tır. 

nefi ve Ömer tar lası ile işbl' tarla 
arasındaki hendek Şimalen Mustafa 
oğlu Mehmtt ile iş bu tarla arasın
dakı hendek Garben sahibi scned 
hantsi yeri cenuben Ceyhan nehri 
ile işbu tarla arası •Jdaki tarik ile 
çevrili 5ö dönüm iki parçadan iba· 
ret olan tarlalakrın hacmcn satılma· 

icra kılınaca~ı şayad 0 
.. 4 dt 

. yd" t• hamınen kıymetıo 

beşini bulmadığı 5,.....9AOI 
ikinci arttır marıın 1 O- ,,rıı 

.. - . hal .. . kılııı' . .,e gunu ı esı ıcra ·,es' 
libler in kadirli i~ra dıa1~11ııf• ~ 

• l an" 0 11 racaat ctmelcrı ı 



Tüıkaözü Sat.ite 7 

1'SR i 
iNEMA 

Bu Akşam 
. 

R A Ş i T R l Z A ER T U G R UL S AD 1 
Tiyatrosu 

. 8,45 de ÜÇÜNCÜ TEMSİL 
•, 

Ku-yruklu Yıldız 
Büyük Vodvil 
Yazan: H. 

"3,,_ . perde 
Kemal 

()·k 1 kat : Localar ve Numarolu Koltuklar satılmaktadır 

l'eiefon 250 
---------------------------------------------------------------------------------------

e i ı an 
~let Ha va Yolları 

~lltn Müdürlüg'-' ünden: 
~ 19 

oı 1Ub, i() tarihinde Poıta ve Baıai nakliyatına 15/Nisan/1940 
~ t,/'11de ınuntanm yotcu Posta ve bagaj seferlerine başla· 

( hrelerimiz aıatıda yaıılı 1aatlarda hareket edecektir. 

~~.il Pazardan Mada Hergün ) 

1 't ~lteket lıtıobtıla Muvasalat 
S •kikı Saat Dakika 

00 17 00 

Aokaraya Muva11lıt 

Saat Dakika 
10 10 

Adaoıya Muvuılat 
Saat Dakika 
17 00 

Ankuaya Muvualat 
Sut Dakika 
10 ıs 

lzmire Muvasalat 
Saat Dakika 
ıo ıs 

Ankara ya Muvasalat 
Saat ı)akika 

13 ıs 

lımiro Muvasalat 
Saat Dakika 

10 05 

latan bula Muvasalat 
Saat Dakika 

12 30 

Seyhan Vilayeti Orman Çevirge 
Müdürlüğünden : 

1 - ( Saimbeyli kazasının Arpahk orm11UD:faki 496 metre •ikap 
çam, kerestelik ağaç 1413/ 940 taribiac:Aen itibuen 16 pn müddetle aç.k 
artırmaya konmuş ve ihale 3()1 31940 e11marteai pnii saat 12 de Seyhan 
Orman çevirge müdürlüğünde toplaoacak komi.syon marifetiyle icra edi
lece~tir. 

2 - Satışa İştirak edecek taliplerin 2490 sayılı kanunun bükılmleri· 
ne gör a 182 lira 28 kuruşluk temiaat mektup ve makbuzlarile ticaret 
odası vesikalarım satıştan bir stat evveline lıcıdtr bu lıcomisyoaa i~raı et· 
meleri. 

l - Bu sabşa ait pröjcler Orman Umum Müdürlütü, Seybaa Orman 
çevirge müdürlütü ve Saimboyli orman bölre ,efrıjiode buluaclutmd111 
garmek istiyeolerio bu dairelere muraca•tlan) lt59l 14-18-26-29 

Halkevi reisliğindcnl 
KONFERANS 

Evimiz ıalonunda 29· 3·940 ıünii 
akşamı Onüversite profesörlerinden 
Bay Ahmet C.ferotlu tarafından 
(Tarih Türklük ve onun çalıtmaları 
mevzulu bir konferans verilecelctir • 
giri~ serbesttir. 11653 

Ceyhan Belediyesin
den: 

1 - Ceyhan Jandarma daireli· 
ne Ceyhan nehri arasındaki beledi· 
yeye ait bahçe Üç ıeoe müddetle 
icara verilecektir. 

2 - ihale 4' Ni11d Perıembe 
günü saat 14 de Ceyhan Belediye 
daimi encümen saloaunda yapılacak· 
tır • 

3 - Taliplerin şartnameyi öt· 
renmek üzere Ceyhan Belediye mu· 
basebeciliğioe murıcaatlan. 

~ - Muvakkat teminat (45) 
liradır. 

25- 29- 3 11640 

ilan 
Adana asliye 2 inci 
H . hakimlitioclen 

Adaaanm nalb1Dt laam •k•
da bakkal abmet aadir J•llda!me8-
met km ~meliba ,üceaia hitı ela 
dört yolla fınnct mattafı ortatı ma
halli ikameti meçbal ibrabim hav. 
ran otlu aadettin yüce aleybille 
ikame eylediti botanma davuıma 
davaamn vicab ve müddei aleyhia 
gıyabında yapıla duruıma11 sonua
da; tarafeynin botanmalarna ve ka
bahatli kocımn bir sene müddetle 
aberle evlenememesine ve meHrifi 
muhakeme olan 920 kuruşun dava· 
laya aidiyetine temyizi kabil olmak 
üzre 13/ ıubat 940 tarihinde karar 
verilmiı ve müddeti kanuniyesi zar
fında turuku kanunisine tavesaül et· 
mediti takdirde hükmün kesbi ka
tiyetedeceti ilin o:uııur. 11658 
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Bu ı . ayın• büyükl ikramiyesi m~ 
150,000 liradır 

R. C. A. 
nın 

Hiç bir hizmet istemeden 
bir sene çalışan 

Bataryalı 

Nevyork B. 
Modelini mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo : 
Abidinpaşa caddesi 

İlan 
' 

Adana askeri satın al-
ına komisyonu reisliğin
den: 

Askeri evsafta yulaf alınacaktır. 
30/ 3/ 940 cumaı tesi gününe kadar 
yulafı mevcut olanlar komisyonu
muza ınuracaat ctmeri ilin olun nr. 

--- 11660 

11521 

Gaip askerlik fer his kağıdı 
Aı.şehir sekizinci bilük ağır ma 

kineliden aldığım terhis katıdımı 
kaybettim. yenisini aracağımdan es
kisinin . hükmü olmadığını ilan ede· 
rım. 11659 

Konyamn Karacihan 
mahallesinden 48 nu
maralı evde 32 1 do
ğumlu Mehmet oğlu 
Mahmut 

GAZETECiLiK- MATBAAC 
• • • 

Getirilenl yeni makinelerle lürksöıü 
· :cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p hadlerle 

Kitaplar, mecmualar, razeteler, 
cedveller, çekler, bildter, kart· 
vizitler, haritalar, planlar, mak
buzlar , her boyda defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 

• 
sıt 

En modern "' 

'"" mücehhez bıJ 
~,,,iıA 

Kitapla rınııı ~'"wr" 
Avrupa kin nefis fP 
a-örmek istiyors~n•~ı · 
Cildhınesine good 

Zarif 
,i:I 

Bir cild, bölgede '~al 
sözünün sanatkar 
elinden çıkabilir. edilir, • 

lliiiiiiiıiıllm ______ ------~ 

"'~ ilin ~ 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğ_iin;, . 

Cinai Uzun)utu ( M. ) Tepe muhiti (S.M.) Diter muhit (!).ftf• At) 
Çırah çam 6 40 50 4~ 

.. 7 48 55 il' 

.. 8 40 60 ı60 

., ' .. o 65 ~ 
1 -Bonntımo Fındıklıköyü yakınında elaıa sekisi or~~111•;40 

silip Bezantı istasyonunda teılim edilmek ,artiyle. İdırenuııf1 lf~ 
ilatiyacı için yukarda adet ebad ve evsafı yaııh 1660 adet te , 
alınacaktır. Beher direğin tahmin bedeli 400 kuruştur. ) 

2- Şartnameler parasız olarak hu gün ( mesai dahilinde 
şeflitinde verilir. f. 

3 - Eksiltme BJ 4/ 940 pazartesi günü saat 15 de SeY.~:f' 
Müdürlütü binasında müteşekkil komisyonda kapalı zarf usuli 
hr: 
4~ Muvakkat teminat miktarı '498 liradır. I of 
S - Talipler teklif mektupları ve ticaret odasına kayıt 1ıJtJ",,;J. 

dair vesikayı ve teminat akça makbuzlarım 2490 No. lu ICaı> ,..-1'~ 
f ah vcçhile 81 41 940 pazartesi günü saat on dörde kad•~ ~ 
kabilinde komisyon reislitine vermeleri lazımdır. Postadakı ~ / b 
edilmez. 1 1629 23 - :l9 - _/, 

t 

--------------~J . t, ~ 
Mürettip alacağız 

Matbaamızın gazete kısmında 
çalışmak üzere bir mürettibe ihti- J 
yaç vardır . İdarchanemize mü· 1 
racaatlan 

Umumi neşrı)'• ~ -
~çli' 

Macid Gll / 
.. '19' .. u 

Adana Türksoı 


