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t Uttefi kler şimali N orveçte 
Elhşidata devam diyor 
~lnıanlar dün Rorosu işgal etti 

Kral1111n İngiltereye kaçtığı haberleri tekzib edilmektedir 

k~alı Hokoa 

Lo1tdrıı: 6 (Royter) - Norveç ha· askcq makamatı arasında mütareke 
riciye ve milli müdafaa nazırları in· konuşmaları ha~kındaki Alınan habe· 
gılıere hükütiyle noktai naıar teati- ti asılsızdır. 
lerinde bulunmak üzere Londraya Londrıı: 6 (Royler) - Üç Nor-
gelmışlerdir· veç vapuru kadın ve çocukları hamı) 

Londra: 6 (Royter) - lngiliz har· olarak şimali İskoçya sııhillerine gel-
biye nezaretinden fcbliğ edildiğine gö- miştır. 

re, Narvikde harekat devam etmek- Namsos açıklarında bir lngiliz 
tcdır 

gemisınin battığı hakkındaki haber Alman ~.ıtaları şehri bombardı· 
man etmişlerdir. ler asılsızdır. 

Londra: 6 (Royter} - Verılen " Londra: (R<>ytn) - Orta Nor · 
malümata göre, Alman kıtaları Roro· vrçteki Norveç müf rczelerinin ~1-
su işgal etmişlerdir. man hatlarım yararak şimali Noı· 

Birkaç gündür bir tek bile Nor· veçteki rııüttefik k"uvvetlerle muva· • 
veç askeri bulunmamakta ırli. 

Paris: 6 (Havas} _ Şimali Nor· sala teminine çalışdıkları haber ve. 
veçte müttefik askerlerinin tahşidı ha· rilm~ktedir. 
disesiı olarak devam eımektedir. Londra: 6 (Royteı) - Norveç 

Haber verildi~ine gö e Narvikde orduları kumandam ile Kral Hagu· 
ki askerlerin mık tarı 3000 den faı.la 
değildir nun Norveçdcn kaçdıkları hakkın· 

Norveç kumandanlı~ı ile .ı\tman daki habnler asılsızdır, 

~ Çemberlayn Yunan hududunda tah-
1~ ~~!n v!::~k şidat yaptığımız yalan ! 

'dt ---.... ___ _ 

*ıı 11
: fj (Koyter) - Avam 

._ Yıır 
r ~~~ L •n Norveç mesclcs; hak· 
t ili((! 
llıbt I "nta bnşlıyııc:ıktır. 

l ~c: llyn'in mufnssnl hcynnnt· 
•t ~1 

sö.> lcuml'ktedir. Kczn 
it lor da be) nn:ıtt:ı. ~ulu· 

'· ' '· ........ t ' ........................... .-.~ 
~,, < 

~lab~ daha geniş J 

Anadolu ajansı ve 
uydurma haberi 

Pnris 6 ( l:lnvns ) - Yunan hu· 
dı.ıduodn Turklcr t:ı.rnfındnn ,yapılan 
mUhim tnhşidat Bulgııristnnda endişe 
u_yandırmııktadır. 

Bulgcıristnnın hiç bir tııhrıkte bu-
lunmamnsınn rağmen bövle bir hnre· 
ket Sofyndıı tuhaf knrşılann:ınktadır. 

B ... lgar 
tekzib 

. 
a1ansı 

ediyoı lar 
bu 

yaptığı ve Bulg:ıri~t:mda endişeler n· 
.yandığı hokkında bozı kaynnklarrn 
çılrnrdığı haberler ynlandır. Bulgaris
tan bö)·le bir şe~ den haberdar bile 
,ie ~ildir. 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş tarihi : l Kanunusani 1924 

Onalhncı Yıl - Sayı : 4720 

7 Mayıs 940 Sah 

BAŞVEKiL 
ANKARA DA 

Doktor Saydam büyük 
tezahuratla karşılandı 

An"kara: 6 ( Hususi muhabirimiz· 
den ) - Başvekil Doktor Refik Say 
dam bu sabah Ankaraya dönmüşler 

ve istasyonda büyük Millet Meclisi 
Reisi vekiller heyeti parti umumi ki 
tibi ve parti erkanı ile bir çok meb· 
uslar riyaseti cumhur umumi kaı ibi 
seryaver ve .ıususi kalem müdürü • 
hariciye umumi katibi Ankara vali ve 
belediye reisi, emmiyet direktörü ve
kiiletler erkanı tarafından karş:ılanmı§~ 
lardır. 

f t~lyaya giden 
tacirlerimiz döndü 

lstanbul: 6 (Hususi muhabirimiz
den)- Bir müddet r:vvf'I ltaJy;.ya 
giden tacırlerimizden bir kısmı bu 
günkü Avrupa trenlerile dönmüş
lerdir. Bunların verdıklcri izahata 
göre, ftalyanlar demir hırdavat, ma. 
kine ve elektrik malzemesi iizeria
df'ki ihtiyaçlaıımızı karşılayabilecek
lerini, ancak siparişlerin der hsl ter 
timine imkan olmadığını, mal be
dellerinin dövi·l veya akreditif yo· 
hıyla öden111esi icap ettiğ ni bildir· 
mişlerdir. 

Tacirleriıniz bu şartlar altında 

küçük bazı şiparişler vermekle kal. 
mış!ardır. Daha t'saslı siparişlere 

girişmek için iki hükumet arasında 

( Gerisi dördüncü sahifede ) 

1 

1Yetler \' erıld i ,, . 
" tıcır t ı~, flı : 6 (Royter) - i 
''tıi .. "~ıra Çörçlle da- i 
.'•tiı-~ 

8 
saıahiyetıer v•· i 

't""'t Undan sonra bU- i 
,~'i•ı~ Cörçıl ve kur- ! 

Tur ki yenin bu hareketi şarki Ak· 
denizdeki lngiliz hareketi ile ıılakadnr 
görUlmektcdir. · 

Anadolu nj:ınsının notu : 1 Ia,·:ıs 
ve D. ~. B, njnnı;lorı tnrnfındon "·e· 
rilerı bu ha.herler boştan aşağı uydur• 
mndır. Şunu ilave cdelıiliriz ki bu 
mıntıkndn efrad gUnUndc terhis • lıilı: 

Bö ·gemiz güreşçileri 
gurup birincisi oldu 

~, rı rnuşavere •· t 
'., "*'Cakıardır. i ., . .... . 
' 

............_- ..... _ . 
' ~··-----·-·-·-· 

edilmiştir. 
Sof ya : (i tRnd.) o) - Komşu Ttır· 

kiycnin Yunnn hududunda tnhşidnt 

Londra : G ( Royter ) - Alınan 
son habf'rll're göre Şimalden _yUrll.)·en 
JnUttl'fikler Narvike derece derece 
yaklnşmoktndır. 

• 
Roma : O (Stcf ani) - 1rıgilterc

nin Roma elçisi Per i Lorcn Romn 
-;ya ~·nr11ıı~tır. 

MERSiNDE YAPILAN HARARETLi MÜSABAKALARIN TAVSiLATI 

Jlersindd:i müsulmkrı/111d1J muııa/Jakiyet lcazanau Se)lıcm bölge güre§çılerı 

[ Yazısı ikincide l 



Türkiye parlamen
tosunu yapacak 

olan mimar 

lstanl ul : 6 (Huıu,,i) - Anka
rada inşa edilecek olan yeni Büyük 
Millet Meclisi bir.asina "it projeltri 
yapan dünyaca tanınmış Brnilyalı 
mimar profesör Klemans dün sa· 
bıhki Semplon cksprcsile Cenevre
<icn gelmiştir. 

Sırk~ci garında bir çoic mimar· 
lar tarafından karşılanan Klemans 
Holmster. şunları söylemiştir: 

.. - Çok sevdiğim Türkiyeye 
geldiğim için prk memnunum. As· 
'"" Avusturyalıyım v" Viyana güzel ~ 
sanatlar akademisinde profesörüm. 
Fakat Brezilya tabüyetindeyim. Çün
kü orada doğdum. Son defa Brezil
ya hükumetinin daveti üzerine Ri· 
yodöjanevro şehrine gitmiştim. Bu 
şehrin bir çok imar mc~eleleı ile 
meşgul oldum; projelerini yaptım. 

• Dönüşte fsviçreden geçerek doğru· 
ca Türkiyeye geldim. 

Bu akşam Ankaray~ giderek 
m,cHs bin111 inşaatını tetkik edece· 
tim. Ve inşaatın sonuna kadar 
Türk.iyede kılarak işlere neıaret 

edeceğim. 

Yeni bir f elef on planı 
')aztrlanıyor 

Posta telgraf ve telefon umum 
müdüriüiü her tün biraz daha ar
tan ekonomik faaliyetin hissettirdi· 
ti telefon ihtiyacını önlemek üzere 
yeni ve geniş bir telefon plim ha 
zırlamaktadır. lkş senelik olan bu 
plln Münakc1l.it V ckiletince taavip 
ve icra Vekilleri heyetince kabul 
edildiıi ıalcdirde önümüzdeki mali 
yıldan itibartn tatbike başlanacaktır. 
P.T.T idareıi Kayseri- Sivas-Er· 
z11111•-Kafka1 hattının inşasına da 
194() mali yılında başlıyacakhr. ln
fUID• devam edilmekte bulunan 
Çualdcale-Bılıkesir telefon battı
... çok yatunda bitmtsi belclenil· 
mektedir. ,. 

Cenupta Petrol arama 
# 

faaliyeti genişletiliyor 

Hatayda Arsuz nahiyesinin Çeoken köyü 
topraklarında da petrol olduğu anlaşıldı 

Adana petrol arama grubu Ali· 
hocalı köyündeki kampının faaliyetini 
bir kat daha arttırmış bulunmakta. 
dır. Okuyucularımızca da malum ol • 

dugu uzcre bu mıntikada büyüle ı 
petrol damarlarına te.;adüf edilerek 
Alihocalının petrol sabası oldoğuna · 

kanaat getirilmiştir. Bu,ada yapıla 
cak yeni sondaj ameliyeleri için bir 
çok yeni malzemeler ve eleman te· 

mini hususunda söratle teş~bbüsata 
geçilmiştir. Yakın bir atide karile 
rimize iyi haberler verebileceğimizi 

umuyoruz. 

Emin bir menbadın ökrcndi~imize 
göre Hatayda Arsuz nahiyesinin 
Çenğen köyü civarında da petrol 
damarları bulundu~u görülmüştür. 

Bu köyde lngiliı petrol arama 
ekipleri de daha e-vvelcc Jeolojik 
aramalar ve sondajlar yapmışlauiır. 

Şimdi ise, bu mesele hükumeti· 
miz tarafından ele a!ınmış ve fskcn 
deruna mutahassıs ve mühendisler
den mürekkep bir heyet ve 1()() ton 
malzeme gönderilmiştir. Çenğen kö 
yü sondıjları•a pek yakında başlana 
caktır. 

Tarsus - T oros maçını 
l arsus 1-2 kazandı 

Toros Spor Futbol takımı 
Tarıus idman yurdu takımıyle Pa
zar rfirıü Tarsusta yaptık• maçta 
1 - 2 mağh1p olmuştur. 

Halkevinde sinema 

Haikevimizde dünden itibaren 
halka parasız film gösterihneğe baş 
lanmıştır. Atatürk ihtifali, Erzurum 
hattının küşadı ve Bursa dağ spor 
ları adını taşıyan filmler bugün de 
halka gösterilerek müteakib gün{er· 
de talebeye gösterilecektir. 

idman yurdu malatya 
mensucat maçını kazandı 

Pazar ~ünü Şehir Stadyomun· 
da idman yurdu ve Malatya men
sucat f abri!ası futbol takımları a
rasında cere~an eden maçta idman 
yurdu güzel bir oyun çıkararak 
1 -o galip gelmişlerdir. 

Biraz fazla kaçırınca 

keyfinden tabanca sıktı 
Saldık oğlu Eyüb isminde biri

si fazla arhoşiuk neticesinde Al· 
man fabrikası arkasında havaya 
bir el tabanca sıktığından derdest 
edilmiştir. Eyüb'e ·mçın tabanca 

sıktığı sorulduğu zaman: • 
·-Keyfe gelmiştim, affedin. 

demiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şt'briınizdc dün gök yüzü kapa· 

lı, bava hafif rüzgi.-lı idi. Ençolc sı · 
cak 29 dereceyi b .. lmuştu. 

G··re 
Bölgemiz u 

çileri gruP 
b. · · · old~ 
ır1ncısı 

---- b 
Metsinde yapılan 

retli müsabak•
1
' 

tafsilat• 

1 ... k' b t güret , ur ıye ser es aııi' 

grupu birincilikleri Paıar g ~ 
sin Stadyomunda Antal)'~• rı 
Konıa ve Mersin mıntıka 1 

çilcri arasında yapıldı. 'il 
Adanadan Tarsu!tarı 

' .. rd 
mıntıkasından bir çok l" k 

0
'.I 

lılarının Mersin stadını 1 :,, 

kımızın bu milli spora ~ 
derin alaka :ve sevgileri~ r 
ettiriyordu. Bu meyıncl~ 1 

Faık üstün'ün de tribÜ e 
dıkları görülmekteydi. 

Güreşlere saat tJ de 
Hakem hey' eti Y arb~Y el 
Oınçer, Lutfi Ali Bülcul~rd 
Dölek ve mıntakaNr fU 
rındım müteş,kkildi. 

Saba Komiserliğine 
Asaf Yücer seçilmişti. :oP' 

Kronometre Said 1 ~ 
dan idare ediliyordu. Pu 
Buran. ; 

Takımlar mindere dl it 
dikleri zaman güreşlere "' 
Mersinin yediter, KoaY~ ~,İ 
yanın beşer gürrşçiyle if 

1 
leri görüldü ~ 

Kırkpınar arslanları ~ 
tün ·dünyaya Türk ku"~ 
tan Kurt dereli Mebllled k' 
ruhu için ayaktı bir d• 
edildi. ~ 

Bilahare Antaly•f' 
gürüşçilerden Bay R•• ıtA 
nüne gelerek güreş ,,e I bi' 
çilerimiı hakkında kıt• 
yaptı. . ,-

, Bu 1u beien terbir ,t.', 
bölreıi ~ıba~anı ve ~;,,, 
ıjam Bay MuharreAI 

leri talcib etti. .. ıeri 
isveç'in altınları 

Alınanların Troadaeim Hıaaaıaa 

ıir•İf eldaklan sırada ba limandan 
aynlan 49ö5 tonhık. Amerikan bandı
ralı Mar•&csa Yapıaru, 4..500.000 do
lar (biaim paramızla i.600.600 lira) 
luy•etiiatle lsYeç altıaıın kaçırmaya 

• •••ufak ol'!luftur. 
Maraacıa ıemisi kaptanı bafla

rıa ... ıeçea bu macerayı Jiyle an• 
labyer: 

- Sekiz nasaa tatibinde Trontl• 
~•'• ıelmi,tik. 9 nisanda aabalua 
saat kfinde ~ir tayyare ıurultusu 
ile eyaadık. Derhal ıunrteye çıktık 
ye Almaa kruyazörleriniıı li111aal\ 
girliiklerini ıörduk. 

Alaanlar top at•ıyorlardı, Aa-

-·------------
' 80N0N MEVZUU ' 

cak bu ıemilerdcki :r:abitlerdca biri 
Alman ıemileriaiıı limana cirerken 
bir İagilia torpido muhribini batırmıf 
olduğ111tu söylediler. 

Alınanlar, baua nakliye cemile· 
rindeıı birinia bizim gemi Uzerine 
yana,arak .ahile silalıa n 111Uai111mat 

çılcarmasanı teklif ettiler, tabii h• 

teklifi reddettim. ÇunkU bizim ge .. i· 
de alhn vardı. Almanların bunu kc:~· 
fctmelcrindcn korkuyordw•. 

Bwoua Yzcrine lıı.arekct etmek. içia 

mUmkUR eldu&ıı kadar sUratli davra• 
narak İcabeden tcd•irleri aldım. 

Almanlar lı..örfez dışında •ayn 
bulunup bulunmadıfa laalduncla baaa 
izahat Yermekten imtina ettiler. Fa· 
kat ben bu ettk,ttan Alınanların ma· 
ya dökmemİJ olduklarını anladım. 

Birinci devre pref .... 
k'lo1-ğı zaman S6 ve 87 

1 
d• fi -1, 

61, 66, 72, 79 kilol•'., 
alclıtıauz netıceler leh• ı' 

( Gerisi uçtl
11 

"' Gönüllü hasl• ""~ 
BHdaa sonra sivil bir klavuz h~mşireler ·-" 

aldı .. n biiylece sahilden tnm 64 'tibl'. " 
kilomrtn açılıncaya kadar kll\•uz l Hazirandan 

1 
; 

yardı•iylc Ye lteraa telqi.zlc etrafta hastahanede açllacak!...tı' 
aUYiyetimiz bakkınca izakAt nrerck lü basta bakteı bedlf"~ 
•c.vrcttik. için kızlarımız ·~·~il 

Almanlar geminin altın yuklo ol- alaka ve ratbet bı•• fi 
tluAonu lıinetmemi.~lcrdi. Birkaç saat I K h b1.ıırt - · ursun azar • 
içinde tclılikeli muıbltayı atlat ... , . l 
!'lellıoctc ka••şmu,tuk. ' 1 yıd muımelelerıy e .. 1,_ 

••• Okur yaur olan ~,. 

--------------------------------------------.; kursa firebilecekler 



Türksözii 

a . 
12 ~Ylık 

Kuru§ 

1200 6 
600 3 

t> 

,, 300 
/ 

100 " p 
d~ ~~ ...._ Dış aıemlcketler ıcı ı 

~,' h,deli değişmez yalmz 
2 ~&rafı zammedilir. 

b t•c ..... İlanlar i.Qin idareye 
~ ._t edilmelidir. 

~ '-
ı ----------~ 

temi .. · ı . 
• 2 guıefçı erı grup 

I~· bırincisi oldu 
lı .'rıc. sahifeden artan ) 
~ırıc-
~t 1 

devre de isı-, 61 ve 72 
~h:~ırda ~ide edilen neticeler 
\ ~ e lch:mize olmuştu. 
' ; 79 kilodaki ümitlerimiz 
~ c~reye. kadar yaşa<Ü. 
~~ devre başladığı zaman: 

A. l<onyadan O.sınan Çay 
, ~ d~nadan Abtullah Ôzçay ı 

Ctıınden Ali Akpınar ü· 

Danimarkada hayat ağır 
şartlar altına girdi 

Her şey vesikaya tabi tutuldu 
Londra : 6 (Royter) - Koptn· 

hagda ~ehrin duvaı ları AIAlan ku · 
mandanlığının afişleriyle doludur. 
Vesika usulü ihdas edilmiştir. 

Benzin, çay, kahve ortadan kalk· 
mıştır. Binlerce işsiz vardır. Fabrika 
işçileri ziraatte çalışmak üzere köy
lere gönderilmektedir. 

Fransız gazeteleri Balkan 
vaziyeti ile yakından 

mt:~ gul oluyor 

Londra : 6 (Royt"r) - Fransız 
gazeteltri ilk planda Balkan ve Tu· 
na meseleleriyle meşgul olmakta, Pa 
panın su!h lehindeki harelretlerioi 

Milanda nümayişler oldu 
Paris: (j (l lnvas- Milanda 300 

kadnr talebe 1ngiltı:rc ve Fran'!a a• 
le_yl:ı.in<le nUmaj· i ş lcr yapmışlardır. 

İşçi ve sosyalist partisi 
delegelerinin Lond

radaki içtimaı 
Londra: 6 (Royter) - lngiliz 

Fransız işçi ve sosyalist partileri 
De'egdegelc ri Londra da bir i;tima 
yapmışlardır. 

1 Sovyet - Yugoslav ticareti 
Londra : : 6 (Royter) - Yugos· 

lav seyrisefain kumpanyaları umum 
müdürlüğü Sovy:.t limanlarına ya· 
pılacak seyrüsefere ait projeyi hü
kümete tevdi etmiştir. 

f una üstünde gece 
seferleri menedildi 
Bülcreş : 6 (Radyo) - Roma11"" 

ya hükumeti Tuna üzerinde gece 
seyrüseferlerini menetmiştir. 

Fransadaki Alman. 
muhacirleri 

Paris : 6 (Havas) - Muhtelif 
sebeblerle Almanyadan kaçarak 
Fransaya gelen Alman muhacirleri
nin sayısı elli altmış bin kadardır. 

İran Şehinşahının y urd 
içi tetkikleri 

Tahran: 6 (Radyo) - lran Şe~ 
hinşahı yurd içindeki tetkiklerine 

devam etmektedir. ~:~~11• Bu katagorideki güreş· ı 
d ah Ôzçay'ın mağlubiyeti 

' :vrede vukua geldi, ikinci -------~------
~S .k~cvrede tuşla galib ge· 

anlatmakt'1dıa. 

Bu toplantıda Bay At li, ve Le
on Büm hazır bulunmuşlardır. · 

Neşredilt.n tehliA-den .anlaşıldı · 
ğına göre bu partiier beynelmiıel 
sulh ve hürriyet için çalışacak· 
lardır. 

Ir anlılar Şehinşaha büyük teza
hürat yapmaktadır. 

~'. 1
1rıciliğini aldı . 

~<>da Adanadan Mehmed 
takibini sırtısıra mindere 

~ ~1 irıci, Mersinden Bektaş 
1 '>I 

0rıyadan Turgud Orhon 
~ dıı. 

~·ı 
.,et b'· 0da Mersinden Yahya 

'>ılı \,~i 11İtıci, Adanadan Bekir 
e \ı11' ~ntalyadan lbrahim Gü-

".,~ t ,~~~ oldu. Birinci ve ikinci 
tı ~~~ 11 'Plcıini fevkalade tuşlar · 

1 lltk• 
~d~ h· ır Taş, Yahya Kalkan 
'tı%. ıç te mukadder olmıyan 
~u,?'etc düştü . Yahya milli 

k cıısudur. Ve Fınlandiya 
~-IQ~t~ı çıkarılan milli takım· 
~· ~tir. 
ıJ()d 

~tG il Adanadan Mehm,.d 
k.~ '8kiblcrini göz açıp ka. 

') 
11

' kısa zamanlar zarfın. 
lda~ trıet~k b" . . ld Ik· . i "fi A.h ırıncı o u. ıncı 

tıı Du llıed Ünal, üçüncü 
~İladııı r,.k Salman. 

~i ~:onyadan Faruk Ba· 
.""q, l. anadan Mchmed Ôz 

'V'ltrs· 
l>iduı •nden Osman Özer 
1
"· "'" a·. ·ı · . 1 F 'f e ırıncı ığı a an a· · \'\'elk· 
~ İdi, 1 senelerin Türki 
le)~ Mchmcd Ôzsoy'un 

~~"'iı '~ Dişiçürük güreşe 
~'rı~,0 •aydı bu kiloda da 
. ı()d, lbıt muhakkaktı. 

~'İtıCia. Mersinden Ahmet 

\~~llcj ~ıidanadan Abdullah 
~1)e 'Ye u. Ahmet Mersin· 
~l~~Gaij B;dkan birincisi ve 

''le, 01duğunu okuyucu· 

t:'I ~~ıt;te · 
t\ 'lı b' .•se A.danadan Ha· 

-ı, ltırı . l • 
• ili~· cı, •vıersinden O· 
1 t 111~İli~ k \ '•ıı·r ~· azandılar. 
~I ı te ü b" . ·ı·k e S Ç ırıncı ı ve 

tyh8n birinci, fçel 

ikirci ve konya üçüncü oldular. Mer 
sinden birinci lik alan iki gÜrC"şçi "de 
zaten beynelmileldirler. Konyanın 
iki birincisinden 1 iri ise Türkiye bi 
rincisidir. Şu hale nazaran Adana 
takımının vardığı netic"! büyük bir 
muvaffakiyettir. 

11 Mayısta Ediınede Kırkınarda 
başlıyacak olan Türkiye birincilik 
müsabakalarına iştirak etmek üzere 
Mersin Namına Ankara yoliyle dün 
edirneye hareket eden çukurova ta 
kımından Türkiye birinciliği gibi 
en iyi neticeyi bekliyebiliriz. 

Baltıkda Alman hazırlığı 
Paris : 6 (Havas) - Memelde 

ve battığın diğer bazı sahillerinde 
Alman kuvvetleri tahşit edilmekde· 
dir. 

I 

Amerika ordusunun 
büyük manevraları 

Vaşington : 6 (Radyo) - Ame 

1 
rika ordusunun büyük manevraları on 
beş Mayısta haşlıyacaktır. Bu ma 

nevralar 25 Mayısta neticdenecek· 
tir . 

Büyük Millet Meclisinde 
• Ankara: 6 (Hususi muha l.J iri. 

mizden) - Büyük Millet Mt'c)isi bu
gün toplandı. Belediye kanununun 
değiştirilmtsi, örfi idare kanunu t•
dilatı meseleside müzakere edildi. 
Meclis Çarşanba günü toplanacak
tır. 

Ayvalıkta zelzele 
Ankara : 6 [ Hususi muhabiri

mizden ] - Dün Ayvalıkta ikı zel
zele olmuştur. Hasar yoktur. 

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

1 
GÜNÜN MÜH M MESELELER; KARŞISINDA ı 

~-~------------------~~------ . . . -------------------------------
Siyasi menavralar önünde 
Balkanlarda sulhün bozulacağına, sükünetin 

harbe münkalip olacağına dair heyecanlı haberle
rin tevali ettiği günler içinde yaşamaktayız. Avru
panın bir kısım ıazeteleri, bugünden, yarına Yu
goslavya, Romanya hudutları ı da İtalya ile Alman· 
yanın taaruz silahlarının patlıyacağını ilan edecek 
tarzda haberler veriyorlar, mütalealar yürütüyor· 
lar. llalbu Ki tahkikat, tehlikenin bu derece yakın 
bulunmadığını söylemiye müsaittir. 

Faşist halya, çelik ittifakı denilen muahedeyi 
şimdiki harbin başlamasından evvel Almanya ile 
imzalamıştı. Bu pakta sadık kaldığını defalarca 
ilan etmiştir. 

ltalyanın Londradaki sabık sd iri ve eski Ha
riciye Na zırı M. Grandi ile sabık müsteşar M. Gu· 
idi Almanya lehine, lngilterc aleyhine Façyo1ar 
meclisinde şiddetli nutuklar söylediler. Çelik pak
tı imzalıyanlardan ve faşist partisin in sabık sekre
teri olup, papalık nezdinde sefir bulunan M. Alfi· 

eri ltalyanın Berlin sefaretine tayin olundu. 
Norveçteki harp harekatı münasebetiyle de 

1talya gazeteleri, ltgiltere ile Fransa aleyhine şid-
detli, Almanya lehine kuvvetli haberler, mütalealar 
neşrine başladılar. Alman gazeteleri ise bu hare
ketleri hldiseleri ballandırıyorlar. lngi!tere, Fransa 
gazeteleri de şiddeıli mukabe e de bulunuyorlar • 
Bugünkü vaziyet bundan ibarettır. 

Düşiince ile }apmak arasında büyük farklar,. 
mesafrler vardır. lngıltere ile Fransa kuvvetleri 
Nnrveçte Almanyaya henüz galebe temin etmemiş
lerdir, fakat yenilmemişlerdir de. Yenmek için ça
lıiıyorlar, var kuvvetleriyle ukraşacaklardır. Nor
veç harbi kat'i safhasına girmeden, f ı alyanın har 
be girmesi ihtimali azdır, çok zaiftir. 

Daha geniş siyasi manevralar yapmıya deva
mı faz laca muhtemeldir. HAdiselerin etraflı tahlili. 
Bıılkanların bugiinden yarına harp !lahnesi haline 
gelm iyeceği kanaatleriııi haklı gösterir. 
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Bu zamandaki 1 i 
bitaraflığın p e t r o 1 m a h s u 1 1 e r 

manası ne ? ve petrolün hayatı . ,ı•~ 
eıcll f 

in'ikasını temin ve har ı olıl 1' .. /A~ lma~yayı komşu ola~ 
küçuk memleketler bı 
taraf kalmağ11 çalışt k 

ça tehlıkeyi kendilerinden uzaklaştı 
rabiliyorlar mı ? Yahut sonuna ka
dar böyle bitaraf kalmağa böyle 

tehlikesizce muvaffak olabilecek· 

fer mi ? Ne olursa olsun bu harbin 

yeni meselelerinden büyük {mütte· 

fiklerle zamanında anlaşar~k kendi 

lerine elzem olan yardımı daha ö 

hür tarafın taarruzuna uğramadan 

temin etmek olmuştur. ı 

Bu lüzum ve zaruretten yeni bir 

vaziyet doğuyor : 

Küçük bir memleket Avrupa 

harbinin sonuna kadar bitaraf kala

cağını ileri sür ~rek kendisini icabın· 

da müdafaa için elzem olan vesait· 

ten mahrum bualor, yani, silahsız, 

cephanesiz bulundurursa buna ergtç 

harbi kazanmak ruecburiyatinde bu- ı 
fonan kuvvetli müttefıkler ses çıkar 

madan kalabilir mi ? 

Eski zamanlarla bu zamanı mu· 

lcayue eder yollu salahkyettar ka· 

lemler tarafından Avrupa matbua· 

tında şu ıon haftalarda neşredilen 

bazı ya~Jar devletltrin münasebatı 
sahasında mühim bir değişikliği 

• kaydetmektedir. 

Eskiden bir devlet kendisinin 

bitarıf kalmak hakkını ileri sürerek 

iıter kuvvetlenir, isterse ?kuvvetlen 

mete lüzum görmiyebilir; :diyorlar, 

Bu zaman da öyle değil, çünkü 

memleketler ve hatta kıtalar aruın· 
daki münasebat bugün o kadar gi· 
rift bir hale ıelmi1tir ki bir devletin 

şu veya ~u ımrette zayıf kalması, di· 

ter komşularına da zararlı olabil · 

mektedir. 

Bu itibarla bitaraflık ancak as

keri oluyor. Yar.i bitaraflığını mu• 
• 

lıafaza etmek istiyen devlet de mut· 

laka elindeki her türlü imkanlarla 

milli müdafaasını hazırlamağa çah· 

şacaktır. 

Bununla beraber aske~i bitaraf 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

Petrol kuyul~rındnn bir ~örUnUş 

I• lk defa olarak 1859 da Pcn Sil
vanyada Edvin L, Orakc tara-

fından istihsal edilmiş olan petrolün 
Hnayilcşm·csinden çok defa bahse
dilmrş olduğ"u için biz burada, bugün-

kü medenıyet aleminin en lü:ıumlu mad· 
desi haline gelen bu mayıi mahru!Lun 
sayısız ve mühim evsafından bahse· 
deceğiz. 

Petrol esas itibariyle yeraltı ka
yalıkları arasında bulunur. Buralarda 
petrol zamanla sızıntılar yaparak da-
ha ziyade bir kab vazifesi gören ka
yalıklar arasında dört tarafı çevrili bir 
havuz halinde bulunan daha müsait 
noktalara akarlar. 

Bu petrol menbaları mesameli ka· 
yalıklardan murekkep ol"'p tabii bir 
hazne manzarası auederlar. 

Bu kayalık mahfazanın . kalınlığı 

hazan bir kaç kilometreyi bile bulur. 
Petroldan çıkın gazlar hazan yukarı 
çıkmak isler ve bu yüzden indifalar 
husule gelir. 

Gazın bu suretle yukarı fışkırma
sı bazarı kum ve çakılları da beraber 
sürükledi~inden iki taşın birbirine 
sürtmesinden çıkan ufaıı. bir kıvılcım 
bütün petrolün alev almasını intaç 
edebilir. 

Sazan bu yukarıya fışkırma o ka 
dar şiddetli olur ki, mesela b in met
reye kadar açı lmış bir çukurda bulu· 
nan çelık sondaj burguı: unu dışarıya 

fırlattığı görülür. 
Umumiyetle pet ı ol, sondaj yapıl. 

dıktan sonra açılan dar kuyulaıa bo · 

Yazan 

Ugo Maraldi 
rular geç!rilip tulumbalar vasıtasiyle 
istihsal edi ıir. 

Bu kuyular bazan bir ve hat la 
iki b in metreyi bulabilir. Sondajda 
kullanılan burgunun çelık dişleri sert 
kayalıkları çök zorlukla delerleı ve 
muayyen b:r hadden aşağıya inemez· 
ler. 

Bugün, petrol istihsali için açıl
mış olan kuyuların en derini kürrei 
arzın kutrunun 1275 de birini geç· 
miştir. 

Açılan kuyulara boı ulM geçıtil· 
dikten sonra petrolün tulumbalarla 
istıhsal edildiğ'inı söyledik. Fakat ilk 
ramanldrÔa bu petrol insanların hiç 
bir müdahalesine · ihtiyaç gösterme• 
den fışkırır. 

1Yl6 yılında Meksi kııda açılmış 
o!an bir kuyudan ilk 24 saatte ve 
kendiliğınden tam 37,000 ton petrol 
çıkmış ve ilk il-i s ene içinde yalnız bu 
kuyudan 8,5 milyon ton gaz istıhsal 
edilm iştir. 

Petrol istihsal mıntıkalarında on 
bin tonluk mayi ihtiva edebilen üs
tüvani ~ekil de mart eni depolar inşa 
edilir. Tebahhur eden petrolün taz
yiki tehlikeli bir hal aldığı zaman dı
şarı çıkması için her depo sübablı 

kapaklarla mücehhe:r. bulunur. 
Depol. rın dış boya•n, güneşin 

ı--:: 1 
1-...!:k.a_ıa_ır_.I 

iKTiSADi BAHiSLER 

Kark para ile 
Kadın, çocuk bayramı münase

betiyle, fakir J>ir çocuta kırk para 

•erdi: 
- Al sana bayram harçbtı. Fa· 

\at puta, çikolata falan gibi abur 

cubur şeylule mideni bozma. 

Kinaye 
Kadın - Gazetede okudunmu? 

Mevsimde düğmesiz erkek gömlek· 
ıeri moda imiş. 

Kocuı - Yeni birşey detti ki 
'bu. Benim gömleklerim hep dütme

•ız. 

iHRACAT MADlJELERiMiZ 
Akdenizde alınan tedbirll'r, ihracat maddeleri ür.crine fer a tesir yap

mıştır. Yukarıda yazdığımız g ibi sigorta primlerinin yükselmesi bir çok ıh· 
raç maddelerine engel oimu?tıır. Mamafıh böyle bir durgun devre içinde 
bile, muhtclıf meddeler üzerine işler olmuştur. Bunları h~aca aşağıya yazı
yoruz ; 

Kuru mcyvalar - Son günlerd : Fransadan fındık üzerine s'parişler 
gelece~i ümid edilmektedir. Bılhassa Franko - Türk şirketi Osmanlı borç
ları hesabına kuru meyva almak içın tedkikler yapmaktadır. Fındık üzerine 
diğ'er ıııemleketlcrı: pek az miktarda ihracat vardır. 

Kuru sebzelerden; fasulya ihracatı devam etmektedir. Fransaya, Suri· 
yeye, hal yaya mühim miktarda ihracat yapılmaktadır. 

Hatta bu yüzden sto~lar bile azalmaktadır. Alakadarların ifadesine gö· 
re. stokların bitmek tehlik~sine karşı kuru fac;ulya ıhracatını lisansa tabi 
tutmak zamanı gelmiştir. 

Tülün ihracatı Macaristana, bir miktarda Romanyaya yapılmıştır. 

mak mak!'iadile daima beY3ğıtleıı 
kat her türlü teyakkuza ra , 811gı0 
nıı Amerikada böyle ağır >, ıaY1 
d . . . h' ton petro an senevı ı~ ı ın d•" 

aıtırı 
maktadır. Alelumum yer sfüeb 
çen barolardan petroller tıı 

1 
dt 

. urel e 
lere oralardan da aynı 5 ıııı> 
yolu istasyonlaı ına ve)'3 

sevkedilir · .
1 

900 "
1 

K<ıf .. asyayı kateden ıciJ" 
relik bir tahtelarz kanal Ba f' 

ktad•'· ı radenize kadar uzanma tııel'' 
lrakı Akdenize Bağl ıyan ta wıl 

· buldll& rular 20o0 kilometreyı .1 ,0ıı 

senede tam dört buçuk mı} 
petrol naklederler. 

y'/erı 

T asfi)chanelerde rnıı~ 1,0e 
cede ısitılıp buhdr a 01 de; 

len petrolden '220 derece 
zin ve bundan da laYY8'~1111ıl 
veya süratli motörlerde kili ~o 
ıin istihsal edilir. ( Buhar ıe 
mayi haline hetirilmek sıırell 

11 

Bundan maada hatıl ~ 
Naft ( Mazot ) ve Dizel 111

., ,,\ .. , 
de kullnnılan yağlar \'C te J 
ke kullanılan ga:ıyağ'ı elde 

Fakat bütün bu istjlıJ 
maddelerin bakiylerindeP ıl 

ka maddeler, parafın, . bil 
1 

gibi maddelerin de istıhS' 

unutmamak lazımdır. fi'" 
Almanlar petrolü 11e if 

bl"Dzini linyit kömürünıle" ı 1 
"~' çalışmışlar ve buna mu"' 

muştur: 
't ~ 

Büyük mikyasta li11.Y
1 

,,d• 
bulunan Leuna mmtıka51 ,ı 
bir milyon lon benzin isti~:114' 
biledek tesisat vücüde ge 
dirilmiştir· . 1,,ıı 

B ugün mevcut cıh3:0ı -
altında mevcut pet ·~~J 

d riıı 11 
ri bir kaç kilometre e · ııııe~ 
sa bile meydana çıkarıJab• ı; 

ur,..'_t, 
Umumiyetle bu araş ·rrP,.. 

1 . h ' r ettı 1 ık mıntıkalara ın ısa edi 
rab r ovaların da ihrns! t• I 
icap ettiği mütehassıslar~ tr'' 
ileri slit ülmektedir. Çünlctle~j 
si tahtelaız kayalıkların . ı 

·1cıer1 

lere ait dağları gizledı 
dilmiştir. el~ 

~ ııl'I if ' 
Bu araştırmalar u~ d•'' 

trik cereyanından, tel,:Çtı de" 
.b . -1 a~ ıetl~' ve cazı eyı o çen 

edilerek yapılır. 

ti 

f talyaya gid~~Ja 
lerimiz dO 1 

( Birinci sahifedeıt 
,,ti' 

,.ı' 
yapilmakta olan tef11 
lenmcsi bekleniyor. . ., J 

Bir mü .. dettenbt'~ r,J 
dolaşan bir Al111•ll fil 
bugünkü lconvansiyall' 

arasındadır. 
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f_tJ ~ -~~~~ .. oA~N ~~!!!!!!!!!!!!!!!H!!!!!!!!!!!!!!!•!!!!!!!!!!!!!!!ı~~. ~.~.l~ •• ~d~~~.~~~~~~ 
aııirn k ıt erı o u, iri getı- .. $,. ~--
deııiz a~e~~;n rene iki yüz bin lira -~~iS:.4 . 

. ,,,ı ~'hh·;:-;:•y•t şarıı ... nı. j K 8 r 0 ec i •• • 
muessesesı nedir? f c ~~t agırlaştığım dün ge 

du c 1 telgraf haberleri bil· Karneci nıUes-e:.esi. llitleri ölu 

~,;h Te,ya diri getirecek olaA:ı ::?oo bin 
İ&til• ag, ~lmanfar tarafınıJan 1 İngiliz lira.~ı nı Ukaf~t _ ... ade~tıni~.. Bu 
~~k .. a edılen zavallı Danimar- 1 mUessese, otedcnherı ınHnı emeller 
u Urtıet m k "d' B Üzerinde çalışır. Karneçi (Adrev) 1835 •d er ezı ır. urası .. 

1 
. . . 

L asını k h"I' d de doğup 1919 y1hnda o en bır lngı· 
~ .,.. n ~ar sa ı ın e ve . . . L f b · octı· lızdır. 10 yaşında hır do&uma a rı· 
daki · l'lın cenup .ucundadır, kasında çahşan kuçucuk bir işçi iken 
?'ı ~ahallerle bırlıkte Ko· 50 yıl sonra dunyanın en buyuk zen· 
ti il rıufusu ( 73 lQOO )ni te · ginlerinden biri olmuştur. Karnt>ci 

ltlcktedir K h ı· I,koçvaca Edimburg şehri civarında 
tii . open ag ımam • .. . 

lcl ve d K makine ve fabrikanın el sanaynnı öl · 
1 muazzam ır. erşı 'h d a,,, · _ . durmcJe başladığı tarı te oğmuştur. 

~iki I' Çın Malnıo lamını var- Babası da ~ir el i?çi<ıi idi. t~ bul· 
ltt' • 'rrıan arasında feribotlar mak için Amerikaya gitti ye Pitt:.· 
'r,1 •1Çirı~ taşıyan aril-alar ) bv.rg civarında bir fabrikada oğlu ile 

ili, trenden hiç inmeden Ko beraber çalışmaga ba~l~d1. Karn~c~, 
tdall d · . k M I .. babası öldup,u zaman lG yaşında ad,. 
1 enızı aşara a moye .. ld t•t.., Bundan sonra telgraf muvczzıı o u. 

~'h Anasına kardeşine bakmaga başladı. 
~ ag, Oanimarka'lılarca Karneci az sonra telgrafçı , daha son· 

~li•gcn ) elarak anıln ve on ra tren tclgrafçısı ve nihayet PaTt· 
· ilde ( tüccarların limanı ) silvanya dcmiryollarınan muduru oldu. 

\ r, Biriktirdiği para ile horç aldığı pa· 
~t,. ravı birleştirerek ilk defa te'l,~kkul 

q '" • • 'ile .. 104"' .J du ısmı ıl once _., eden vatakla vagon kumpanyasına şc· 
~ .Yuldu ve ıburası 12 inci rik otdu. Buradan kazandığı parayı 

•r küçücük lir balıkçı kö· petrol işlerine yatırdı ve bu suretle 
t kaldı. Bilahare Absolon 

bir kapitalist oldu. Kabiliyetli ve 
çalışkandı. Hayatı boyunca çalıştığı 

mUessesclerde it.iç bir rezalet ve if· 
lası görUlmedi. Ohio :uz erindeki ba · 
yuk ıthşap köµrUy U, demir haline if· 
raf için kumpanyası ile teşebbuse gi· 

rişti Hu teşebbU<ı demir f abrikalan· 
nın kurulmasına sebebivet verdi. Bir 

v • 

muddet sonra çelik fabrikaları ku· 
ruldu. ilk kumpanyası•• te<ıis ettik.· 
ten 2 j yıl sonrıt , fabrikaları birleş· 

tirerek Pittsburgda muazzam bir çe· 
lik fabrikası vUcude getirdi. lki <;ene 
sonra bu fabrikayı Amerika çelik 
kumpanyasına bir milyar liraya :dev· 
retti ve bunu takiben iş baJ'atından 

çekildi. OnuR bir derdi vardı: 

Kazanılan paraya bak kazanmak 
için bunun bir kısmını halka dağıt· 

mak lbımllır, kanaatındl\ idi. Bu 
kanaatin bir çok hayır mUrssc-scleri 

kurdu. Yaptıgı en buyuk İ;>, umumi 
kutuphaneler tesis etmiş olmasıı:ltr. 

Parasının mubim bir kısmını da ilim 
ae irfan mUee'lseselerine dağıhaıştır. 

MevLuubabis nıUesıese de bunlardaa 
biridir ve onun adını taşımaktadır. 

BUGUNKL: PRCGRR!'1 

TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 

POSTALARI TÜRKiYE RADYOSlJ 

ANKARA RADYOSU 

SALI 7 - 5 - - 940 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 

12.35 A j A N S 
Haberleri 

12.50 Müzik 

ve Meteoroloil 

Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet 

Kozan. izzettin Okte. 
Okuyan: Sadi Hoşses 
13.15 Müzik: Halk türküleri 

13130/ 
ı 4.00 Müzik: Karışık Proğram 

(Pi ) 

18.00 Proğram, ve memleket sa· 

at ayarı 

18 05 Müzik: Bir konçerto (Pi) 

18.40 Çocuk saati 

19.00 Müzik: Ankara radyosu 

küme ses ve aaz heyeti 

idare edt n Mesud Cemil 
19.45 Memleket saat ayan ve 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

~lllaruf bir papas, burada 

L ~ kale yaptırdı ve küçük 
~Oni • , bu kalenin etrafanda 

1 ~., büyümete başlıdı. t 443 
~(~~lca icralı olan ikinci Kris 
\...;' ••topher ) bur111, hüku 

Bükreş - Adana tayyare 
yolculuğunu temin meselesi 

l~,. 
~"di li Y•l>h. 
~ Battık. denizi sahilinde 

~ t hınait iıkele~i olan Ko· 

i11."'•nına bir ıenede giren 

Tarifeler arasinda irtibat teminine çalışılıyor 

~~ ~ktara S milyon tonilato 
t) ~•nde ( 15300 ) ü bulur. 

fıtanbul : 6 (Hususi muhabiri

mizden) - Ôğrenditime göre, Bük· 

rtş tayyareleriyle, (lstanbul - An· 

kara) tayyarelerinin tarifeleri arasın 
da İrtibat olmaması dolıyısiyle Av-

'f ~~İllıarka, cihan harbinde 

>~t ltııtı muvaffak olmu,, 

11 C)f.., tPey para kazanmış ve 
'~ "'\!ıtu aanayi merkezi olmamakla beraber 

. t buı..~ . bazi esaslı sanayie de maliktir, Ge 
it, A.t .. n vazıyet tamamen 

·1111~ 'd ~ınya, bunu hem as. 
p ~:. •ktisadi mülahazalarla 

'"I ,, ., h -h· b. 
jtO' l'- · "Open ıg mu ım ır 

ed'I ı\~ 
tıı: • Ço\( 

mi tezgah 1arı, makine imalathane 
ve tamir haneleri ve bir de zengin 

bir porselen f abrik;tsı vardır. 

"' 

.. 
rupa yolcularının günü gününe An · 

kara tayyaresiyle yollarına devam 

etmelerine ve vakit kaybdmedtn 

Adanada Toros ekspresine yetişme· 
!erine imkan kalmaması da bu işin 
fazla alakayla karşılanmasına engel 
olmaktadır . 

Bükreı - lstanbul tayyarele!'i
ni işleten Romen kumpanyası da 

bu no'daya gözönünde tutarak an· 

laşmak suretiyle yeni bir tarife ha-

t• / ~Q~ bu beyaz ve güzel v6-
11•' · )ltı , () kıl, karşımızdaki fırıncı· 

e~i l>ldu lltın Diana ismini alma-
A y E H i K 

i 1 ~ ~ bir~ kadar, başkalannın 
~b~bas llluamma olarak kaldı . 

\' Vtti; .b~~~nmişti, annesi de 
~ b() ıçın gelen kadınlara 

'~ . Ylecc onun adı Diana 

,~ih 
~· 'tiJan papas bu isme i · 
~ iti" h :r~en hiçbiri bu adı 
~'it (() l!vıyet cüzdanına bile 

t\: 'htrnor~) Ya:r.mışlar. Fakat 
~ -....., c:;''Yet bile vennemiş. 

i~ Ye çatırdıkı için a· 
Ilı • Diilıı ,da onu bu isimle 

.. ~~ı~1-ıı: nı~. iki ~ardeşi d~· 
-.:.~ "'dt" ısımlerı herkesın 
~ ()fıtı, Oldutu için dediko

. '~~ lllı,tı. 
>tt ilde h 1 . 

d;.~ \'tfltı f\IZe dı. 0 ba· s· ~ editi halde, ben 
' ela"- ehemmiyet ver· 
~ ~~'ti 0 nüç yaşımda i· 
~ lit b llrtnu çocuk ycri

er hareke kit:: 

on 
derdi. 

Benimle konuştuğu zamanlar; hep 
ötekilerden daha başka, daha akıllı 
olduğumu söyler, o pis çocuklarla oy
namağ'a nasıl tahammül ettiğimi, ne
den kendime münasip arkadaşlar a· 
ramadığımı sorardı. Köşedeki eczacı
nın kızlariyle onun arası iyi idi. On
lar zengin oldukları için Diana'ya 
benden daha münasip arkadaştılar. 
Bununla beraber bazan bana gelmek 
hitfunda da bulunurdu. Kendisiyle 
bir yaşta idik. Derenin kıyısına gi
derken bize uQ-rar, beni de birlikte 
götürürdü. 

Bu birlikte gezmeler onun önünde 
itibarımı artbrma~a yaramadılar. Ben 
onun yanında adeta küçük bir besle
me ıibiydim. Çok defa bir obur fibi 

n 
-----YAZAN 

Erdos Rene 
1 

--------------------------!o--~ 
iştehalı yemek yediğimden beni a· 
yıplardı. Diana, çok az : yediği için 
iştehası olmadı~nı söylerdi. Ben tıpkı 
insandan başka bir mahlükla konuşu
yormuş gibi onu hayretle diıılerdim. 
Onüç yaşında iştihası kıt bir kız ! Bu 
iştahsızlık onun ince ve duygulu bir 
kız olduğunu anlatıyordu. Ôyle sema
vi bir mahlüktu ki, onun akşam ye
meklerinde bir iki lokma yemişle kar· 
nını doyurduğıınu zannederdiniz. An
lattığına ıöre, evlerinde makarna ol
duğıı zaman o, yavaşça, sofradan u-

zırlamak için teşebbüslere girişmiş
tir. 

Kendilerinden bu hususta bir 
groje hazırlayıp münakalat velcAleti

ne vermeleri istenmiştir. Romen tay. 

yarelcrine posta ve gazete de ka
bul edilecrktir. Bu suretle Roman

yadaki yurddaşlarımız gazetelerimizi 

günü gününe takip edebilecekler· 
dir. 

zaklaşır, başka yere gideımiş, çünkii 
değil yemeğe, böyle şeyleri görmeA-c 
bile tahammülü yokmuş. 

Diana benim çocukluk hatıralanm 
arasında yegane hayret ettiğim bir 

varlıktı. Ona benziyebilmek için çıl· 
gınca bir arzu duyuyordam. Fakat 
buna imkan yoktu. Evvela ben san
şın ve beyaz değilim, saniyen sofra
da makarna olduğu zaman kalkmak 

aklıma bile ıelmezdi. Bütün genç 
kızlar gibi o da aktiris olmak· isterdi. 
Bütün genç kızlar gibi idim, çünkü 
ben ve arkadaşlarım da bu arzuda 
idik. 

' Yalnız onda bu meslek için bir 
az da kabiliyet vardı. Çünkü daha al-
b yaşındanberi öğrenmeğe başladıfı 
piyanoyu iyi çalar ve güzel sesiyle 

okuduğu şarkıları herkes betenirdi. 
Ben ona aktris olmak istediğimden 
bahsetmeğe cesaret edememiştim. 

Bir defa söyliyecek oldum, ma-
vi gözlerinin alaylı bir bakııta beni 
yukardan. aşagtya süzerek. 

- Sonu var -
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TARiH coARAFYA 

BUDAPEŞTE 

M acaristanın merkezi olan bu 
şehirde Balkan ve Tuna 
meseleleri arasında ıık sık 

konuıulmata başlanm•ıtır. Budapet 
te kendi, memleketini canlı bır su· 
rette temsil eden bir eehirdir. Bu· 
nu Pariı için de •söylerler. Fakat 
Buda peşte, bu buıuata daha ileridir. 
Burada Macaristanın siyasi, iktisadi, 
ımai bütün tezahürleri bir arada 
toplanmıştar. 

Şehir, Tuna nehrinin 2rakoni 
datlarınm kenarlarını sıyırıp geçtik· 
ten sonra Cf"nuba döndü~ü yerde, 
nehrin ıki kıyısmda kurulmuştur. 
Buda ve Peşte diye ikı parçadan 
dotmuştur. Buda, milattan evvel 
ikinci asırda Romahlar tarafından 
1'urulmuştur. Romahlar buraya "zen. 
gin sular. manasına gelen (Aguın 
cum) ismini vermişlerdir. Çünkü bu 
civarda zengin maden sulan vardı. 
Budıt, nehrin sağ sahilinde bir sıra 
t'!pecıkler arasındadır, Peşte nehıın 
sol sagi(inde düz bir ovada yayı!-

Yazı işlerimizin 
kabul saatleri 

Gazetemiz yazı işleri heyeti ile 
lf masta bulunmak isteyenler ancak 
ötleden evvel 11-13 ve ötleden 
sonra 17-19 arası büroya müraca 
at edebilirler. Bu ıutler haricindr
müracaıt yapılmamasmı rica ederiz 

R ADY o 
Beşinci .sahifeden artan ) 

metroroloji habulcri 

20 oO Konuşma ( Çiftçinin Sa· 
ati ) 

20.15 Müzik: Euıl heyeti 
21,0o Konuşma ( İktisat ve hu· 

kuk saati ) 
21.2o Serbest saat 
21.30 Müzik: Küçük orkutra 

22.30 Memleket saat ayarı, a-
jan~ haberleri; Ziraat, Esham -

Tahvilat, Kambiyo - Nukut Bor 
sası ( Fiyat ) 

23.50 Mü7.ik: Cazband ( Pi. ) 
23.25/ 
23.30 Yarınki proğram, ve ka· 
pamş. 

mıştır. Eski saraylar, konaklar, 
hükumet dairelr.ri buradadır. Peşle, 
yenidir, tiraret ve sanayi merkezidir. 
Elektrik makineleri, kimye~i mad · 
deler, çatal, bıçak fabrikaları, asri 
un değirmenleri vardır. ileri bir şe - -- ------·---
birdir. Memleketin hububat, şarap, 

yün, sığır gibi mahsulleri buradan 
ihraç edilir. Şark lisanlanna ait tet. -'"°"" 
kikleri ile meşhur olan Macar ünı· Pamuk ve koza 
versitesi de buradadır. Budaptşte -- ----:----:-K":"Tl:-LO~.:.:,F.,..,,I_A_T_l _ 

on dokuzuncu asuda iki şehir bır· CiNSi En eız f En-ç-ok-
lcştirildikten sonra şöhret kazanını~ K. S K . S· -t ... G 11' - =~ ı=..o- oo- ---=--= 
nu usu arımıştır. eçen asır iptida noza ~ 00,00 
smda her iki şahrin nüfusu 54 bın · -Ma, parlağı oo'---- 00 
di. 1914 de, yani umumi harp baş - Ma:- temiz( 00 -=-~o""'o~==~ı 
1 d k' k 88 Koza parlağı angıcın a ı ra am O bine çık· -Kapı mali- - 00:--::------

1
·----

1 

mıştır. Bunun 500 bini Macar, 110 Klev'anci 58____ 00 
Hni Alınan, geri tarafı Balkanlı idi.. Klevta"ödÇi.-0----,-------
Şimdi şehrin nüfusu bir milyonu e Y ;ıpa2ı 
pe)CC geçmiştir. 1918 ihtilallerin· tieyaı 

1 den ve bolşevik lerin Balckumun ı· Sivah ________ ----
darcsi altında bir aralık şehri ele ------Ç~l~Gl_f_...:..--
geçirmelerinden şehir çpk zarar '-y r ı , _ .. k er ı yem il< 3,40 \ 
gormuŞ, SÜ unet avdet edince az tohumluk - -
zamanda kendisini toparlamıştır. c...-=. - HÜBUBA T - -

Bu zamandaki bitaraflığın 
manası ne? 

( Dördüncü sahifeden utan ) 

ille da maksada kafi gelmiyor. Çün· 
kü diyorlar, Avrupanın orta ve kü 
çük mevcut 23 devletinden şu son 
2 sene zarfında 1 O devlet ya top· 
raldannın çitnenditini gördü, yahut 
türlü kayıtlarla hürriyetinden bir 
laımanı feda etmeğe mecbur kaldi. 

Bu takdirde bitaraflar için is
tikbali daha ciddi olarak düşünmek 
zarureti gerünüyor. 

B d 
- -E--' ıt~Kıb., 

,. yerli 00 ~:~-~~·~ ---
Arpa 00 

-Fasulya •-----
-Yulaf -- 00 ----

-Delke O 
-Kü'Ş'"y_e_m~i-ı-----ı 

susam-, 00 ----• -
Liverpol T eJgrafları 

6 I 5 I 1940 
p,.n~ Sıınıl"' 

Hanr 1-s 18 

Vadeli ı. 8 04 
Vade'i lll 8 09 - --
Hind hazır 7 04 

N~vyork ıolso 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmıştır. 

Daha uıaklara gitmeğe de lü· 
zum yok: 914 harbi ile bu .seferki 
arasında büyük farkları görmemek 
kabil değil. Hava. denizaltı ~eıaiti 1 

pek mükemmel bir hale getirilditi ı-.ıR"'iTf"'"' -:-. --=k-----·ı---
ıu devirde mücadelede gittikçe çc· -.:;-a...;..y-;ış"'"'"m.,a-;::;r,.....--~--tinleşecektir. Frank (Fransız) ---"2 --g6 

1
. Sterlin ( İngiliz ) S ~ 

Onun için Almanyayı karşı bi- Dolar (Amerika) 151 

1
"'"'05 

taraflar dı vaziyetlerine er geç sa- Frank ( isviçre) 1 00-
rabat ve vüzuuh vereceklerdir. 

ilin 
Ziraat mücadele istasyonu 

müdürlüğünden r ~ 
- lstasyonunmuz için bir adet G . M .C . marka 6 silirıdir 

1 

tonluk bir kamyonet şasesi on beş gün müddetle açık eksiltllleY' 

~~ ~ 
2 Ş . b 168" lir• 

- asenın mu :-tmmen bedeli u22so·· • teminatı •• 

kuruşdur • .,J 
3 - ihale 13 5·940 Paıartelİ günü saat tS de Viliyel 

müdü. lüğünde yapılacakbr . 
4 - Makina ihale j(iinünden itibaren nihayet 15 giin 

Gümrütünde teslim edilecektir. 
5 - Şase, iç ve tış lastitiyle beraber bir yedek teker 

sınca verilen bilcümle standart teçhizatla birlikde teslim 
6 - Bilumum masraf müteahhide aiddir. 
7 - Şartnameyi görmtk istiyenlerin müessese müdü 

caatları. 11769 2 

Kiralık dükkan ve --ma gaza 
Doktor Feyzullah Cemali Erşrnin tahliye edilecek bi 

ile depo için elverişli bir mağazasına kiraya vermek üzer 

naya geldi. 
Teminatlı taksit ve peşin para verildiği takdirde ucuz 

istr klilerin Karasokudaki hanesinde bulunan kendisine her 
· 1 O veya 14 - 1 S da müracaatları ilan olunur. U 802 

ilan 
Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Adana Memleket hastahanesinin 
bir senelik yiyecek ve yakacak ihti 
yacı açık eksiltmeye konulmuştur . 1 

Açık eksiltme 23151940 tarihine 
müsadif Perşenbe giınü saat 10,30 
da Seyhan Vilayeti Daimi Encüme
nine yapılacaktır. 

istekliler ~artname ve münakasa 1 
kaymalarını her gün hastahane ida 1 

resinde görebilirler. 
Eksiltmeye iştirak edebilmtk J 

için daha evvelden muvakkat temi· 
natlarını Hususi Muhasebe veznesi· \ 
ne yatırarak eksiltme gün ve saatın 

da Vilayet Daimi encümenine mü· 
racaatları ilan olunur. 

ı 1805 7-9-11- 13 

ilan 
Adana askerlik şübe

sinden: 
- Tel, Telsiz, Motor ve elek· 

ttik makinestlerinden orduda hizmet 
etmeğe istekli olan l:,u sanatkarlar 
lstanbulda açı.lacak kurslarda ( 3 ) 
ay müddetle kurs gördükten sonra 
bili imtihan gösterecekleri ehliyet 
ve iktidara ve kadroların müsadesi· 
ne göre barem kanun 19 cu mad · 
desine tevfikan tesbit edilecek üc· 
retle kıtaat ve müesscsata tayin edi 
lerP.k kursda muvaff dk ol mı yanlar 
terhis edileceklerdir. isteklilerin kur 
su esnasında ilk kabul imtihanlarında 

gösterecekleri ehliyet ve iktidar 
derecesinde de bir ücret verilecektir. 

2 - isteklilerin hemen askerlik 
şübesıne muracaatlan ilan olunur. 

Adana. ikinci 
hakiınliğ 

Adana Devlet D 
dar esi tarafından ada 
çarşısı ve kaıah fabri 
147 numaralı dükk 
Ôzhatay halckında aç 
vasının Adana ikinc· 
mahkemesinde yapıla 
da. 

Yukarıda açık ad 
dei aleyh Ekrem Ôı 
yazılan davetiyelerin ı 
ruhatlara nazaran 
meçhul oldu~u anlaş 
dana da intişar ede 
gazdesi marifetiyle ila 
ifasına karar verilmişti 

Karar gereğinin v 
23 -5-940 günü v 
talik edilmiş olduğund 
ve saatta mıthkemede 
madığı takdirdt" gıyabt11 

ytpılacatı ilin oluııur. 

. 
Seyhan vilayetı 
encümeninden : 

Adana Memleket 
3.SOO lira muhammen 
rat ve tadilatı 940 Se 
11 İci Cumarte1i ,011 

Seybın Vilayet Oaiıllİ 
açık eksiltmeye vaıol 

isteklilerin gerekli 

eksiltme günü ve sıatt' 
imi encümenine, fenni 
keşifnameyi göranek 

gün Hastane ldare~ 
ilan olunur. 

26 - 30-3-7 



Tirhözü Sahi'e 7' -

LSARAY SiNAMASl
1 

. 3. 
Hrlı -- BU AKŞAM 
eye ttltıerı~i d .. H ki d . h k' d ı n en guzel, er zaman n en cazıp ve er zaman ın tn 

it•~ ( v ı v ı ~hN zalimR
0Ü M A N c E ) 

1 ve Dehakir 

r ~' ~PlERRE BLANCHAR) , 
f•. rô'E Calibi dikkat bir tarzda temsil edilmiş olan B~y~k Rus ~dibi ' 
ktı°' VJSt<l,nin oyuncu isimli şaheser Romanından ıktıbas edılen 1 

, . l ı 
~,- ~UMARBAZ f , .., ' 1

'-•zca Sözlü Büyük filmi Takdim ediyor 
1 bi 
St ! kadının meraklı hayatı, Paranın insanlar üzerindeki tahribkir 

tun Heyecan, Aşk ve ihtiraslariyle canlandırılmış mükemmel 
~ Bir film 

"eten Tabanca Kanunu 

~4~a 
~~ 8 U AKŞAM 
.: Y C O O P E R , ı n yarattığı ( TÜRKÇE SÖZLÜ ) 

t'Jarko Polonun Maceraları 
VE 

. AYŞE 
•ki güzel Türkçe Sözlü film birden. 

~ 

ASRi SiNEMADA 
BU AKŞAM 

Göz kamaştırıcı zar af eti teşhir eden 

Joan Kravfort'un 
birinciliği kazanan, taç giydirilen filmi 

BEY AZ PERi 
BU FİLMDE: 
20 nci asrın bir harikası olan (BUZ) revüsünü 

temaşa fırsatını kaçırnlayınız. 

İLAVE: 

Hlt'.JCUM 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Pek Yakında : 

1 NELSON EDDY 

1 ALEV ŞARKISI 
1 

Ç ilk İrııanların çiçeğidir. Seviniz okşayınız fakat öpmeyiniz. 

~tuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

Çocuğu refaha kavuşturmak istiyouanız Çocuk Esirgeme Kurumuna 

Yılda Bir Lira verip Üye olunuz ! Çocuk Milletin en kıymetli hazinesidir. 

l ı Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

-------------------------------
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Yegane mesire mahalli olan Atatürk parkı yanında 

Kır Kahvesi açıldı 

Her lürlü içiltçtk ~ylu, pazardan maada günltrde S kuruş; nargiJe 
ve dondurma, hu yerde oldu~u gibi, on kuruştur. 

Bütün kıı dumanlı kahnltrde ohıımtktan bunalan sa)ın halkımız tc. 
miz han almak üzere kır kahvesine buyurrnnlar. 11712 

Pazar günlrri bütün mrşrubat 10 kuıuş 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden; 

1 - Adana Nafia garaj ve ta· 
111ir hanesı ikinci kısım inşaatı (1485] 

lira bedel ile açıkeksiltmeye konul 
muştur •• 

2 - Eksiltme 11/5/ 940 tari· 
hine müaadif cumartesi günü saat 

do,cuzda \Iİlay.!t daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

3 - İsteyenler bu işe ait ke. 

şifname ile sair evrakını görmek 

üzre Nafia müdürlüğüne müracaat 
edebilir. 

4 - isteklilerin fili) lira [ 38 ) 
kuruş muvakkat teminat yatırması 

ve bu işi yapmağa iktidarının müsa 
it olduğuna dair3 ehliyet vesikası 
olmak üzre ihale tarihinden evvel 

vilayete muracaat etmeleri lazım

dır. 
11750 26 - :!O- 3 - 7 

NEKER 
Saatları 

lsviçrede rasathane t;kdirleıini 
kazanmış!ır, 

• Zarif dakik ve emsalsızdır. 
Adanada saat kulesi karşısında 

saatcı Vehbi Çömelek de satılır. 
11710 12- 15 

İlan 
Köprü köyü camii önünde köy 

menfaatına ait olan dükkarr ve kah 
ve 12-5-940 pBzar günü saat 17 
de ihalci katiye ... i icra edileceğinden 
mezkur saatte ta1iplilP.rin köprü kö-

yii mümessilli~inde hazır bulunma 
lan ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin 
htrgün mümessilliğe gelmeleri ilan 
olunur. 11803 

2-4 

---------------------------------------------- ------
Muhterem Çiftçilerimizle 

ayın Müşterilerimizin 
"Nazari Dikkatlerine,, 

Dünyaca Maruf ve Çiftçilerimizin uzun tecrübelerile metanetleri malüm 
ve aradıkları 

'' iCH '' . 
Orak makinaları geldi l ı 

(Şapkalı adam) markasiyle maruf Orak Makinaları çarklar yağda döndüğü 
~- 1 

gıbi tozdan muhafazalı tamamen kapalı olup tekerlekler temamen bilyalidır 

Ticaretanemizde büyük miktarda Yedek parçalar mevcuttur. 

PHiLiPS 
Kaynak cihazları 

amperden 500 
ampere kadar 

50 

her işe göre ayrı bi~. 
kaynak T ransf ormat?, 
veya kaynakredresso. 
izahat ve teklif isteyiıJ1 

Muharrem Hilmi Remo: AbidioP
9 

caddesi 
tıı5~ 

: Telgraf: Remo Adana telefon 110 posta kü 

~~~~~--~--~--/ 

1 

~TÜH.KSözJ 
GAZETEC.ILIK-MATBAACI~ 

• • • tb
Getirilen yeni makinelerle Türk sözü tl19 

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

. 
yenı tip harJlerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 

.. ıO 
TürksO ~ 
Ciltharı6 

________,., 
t~I 

En modern ,,as• 
r>o 

mücehhez bll)ıl 
ı.:ıı•' 

Kitaplarınızı Şa~I< bİ' el 
Avrupa karı nefıs 1'11 

Dünya ahvaline rağmen Çiftçilerimizin ihtiyaçla rını temin maksadiyle 
Büyük fedakarlığa katlanarak Mahdut bir parti getirtebildık. 

1 cedveller, çekler , biletler, kart· 
.
1 

vizitler, haritalar. planlar, mak
buzlar , her boyrla defterler, 

görmek istiyorsa01
' ri" 1 

Ciidhanesine gönde 

., 19'1' 
Zarif sag Bl~ DEFA ARAYINIZ 

Viking' markalı maruf ve tccrü 
beli lsveç mamulatı Süt makinala
rımızde geldi. 

TORIYE GENEL SATIŞ 
DEPOSlfERI 

YAKO BENYEŞ ve oGULLARl 
Kızılay karşısı 48- 50- 52 numaralı 
dükkan Posta Kutusu Nr. 9 

ADAN A 

Actrıtderimiz her vilayetle mevcuttur. 
Ceyhan ve lıinttrladı acenttmiz Çifçi Yurdu Ma~aza~ı Kadir Çingi 

------------------------
8-20 11766 

Renkli afişler 

Ve her lÜrl.ü resimli ve renıdı 
baskılar sürat ve nefasetle l&ll 

edilir . 

....................... 
Bu gece 

Nöbetçi eczahane 
Y tni postane yanında 

Fuad cczahanesidir 

-~ ııf!C e 
Bir cildı bölgede ııı~' 
sözünün sanatkar 
elinden çıkabilir. 

_,a1 
. ,,ı 

Umumi neşrf) /. 

~,w 
Macid ()il 

.. ı~ 
Adana TürksO ' 


