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,~, Şef . !f:ıofa Kem:ıl t'e /smPt 1Jılli mü_cadde. {!Ü~/crınde 
'-~ !çj .. ' Mi lı Şef<! o zaman bu ıafcrin hem Turk mılletı ve hem· 
.ltt •• '~" 1 . . ~ ct.h ~anaütili ile dolu bir ufku stıkba l • açdığ ı!lı soy emışıı. 
~ıııu,,' 0 ıaına ı Mustafa Kem 1lın ta~ n ·n et' t 1 ist;kb~I bugJn b'"'6 ur. • . 

• l. 1' l'G, k ·f . . - • d ı ı-"'tıud lllı lctı, Mılli Şef ı~m'.l lnônunun ,.ü .. s e · i-:! uesin e, l r r•p bliyümcklc<fü, 

kanın t · · r-----:----:-~ı tl esırı yeni Sovyet - Fın 
~l'ldi~ilecek hududunda hadise r 

\~'it~ Londr• : 1 (Rort•r) -
t,._ \\h. ç tuhaf bı·r Yeni So•r•• . Fin hududu-
~ ·.ı~t t k nun bazı notltataruıd• ufak 
'~-: s a 1nıyor tefek h•d•••••r oımu.tur. 

\.._ 'ıı a.. (lt(J"t Fa ... at bunlar, wahim neli · 
ı' ~b L. .6 ~r) 1 · ı · "' 'l\j" 'qki - ngı ız. ga- c:et•r te\'lid edecek mahl· l 

'- ''t•c rıushalarında ab· Yelde tetlkki .crnmemek. 
'ltit~te :tı hakkında ma ladllr 

Gç~" ' .. Norveçdeıı de· _____________ ..._ 

cu .. ~ah ı f tdc ) 

şerefine 

ziyafet 

Anknrn: 1 { 1 fusu•İ muhabirimiz· 
den) - Dnhiİiye Vehimiz Fnik Ôztrak 

Adnnn lzmir ls tanbul gozetecilerinin 
Anknrada bulunmnsı doloyısi,·le An-

• ~ 1 

knrn Pala~ tabir ziynfetvermiş İstanbul 1 
ve Ankaı'n matbu:ıt erkanı , l loriciye 

\ ' ekili Şukru Sarnçoglu , ndliye ,·ekili 1 
Fethi Okyar, Nlanrif Vekili \•e di
ğer vekillerimiz ve lıirçok mebu-lar 
hazır bulunmuşlnrdır .• 

Ltındra : l {Royteı) - Avrupa 
matbuaıı. ~ovyetler hariciye komscri 
Bcıy Molotofun nutkuyla meşgul ol
mcıktadır, 

Ba%ı Romen gautcled, moioıo· 
hın bu uutkunun sulh ve bitaraflıktcın 
bahseden kısımlımnı alma~ı .. dır. 

Ün ıversiil gazetesi ise. iki mem
leket arasında bır 4\demi tecavüz 
paklı olmaması meselesını ele alarak. 
SovyetlerlJ! Roıncıılel' arasında mev
cud diğ r paktforın bır Ademi teca
vüt taahhüdüne ka im olabilecek ma· 
hiyette bulunduklarını tebarüz ettır-
mektedir. Molotofun son nutkunun 
Almaı~ adaki cıki · l e rıne gelince: Bu 
nutuk Alman s :yasi mahafilıııin Zi:thi-

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

1 Şehir Meclisi çalışmaya başladı 

!Dünkü hararetli celse 
1 Belediye Reisi, Oka liptüsle:·i kesm ~nin değil, bunları 
1 muhafazanın irtica telakki olunabileceğini söyle:!i 

~- ÇÖRÇILiN 
SON NUTKU 
------ · 

Çörçil •on nutku 
lnglliz milletinin hl••i~alı· 
n• tamamiyte tercUman 
oımu•tur. 

1------.------: 
Londra: 1 (Royter) - İngiltere 

Bahriye Nazm Bay Çörçilin <'n nut-

( Gerisi üçüncü sahıfcde ) 

Dün sant 1-1 de açılan Şeh ı r mec
lisi Nısan içtiıra dev•s nın ~irinci 
ıoplantısı yapılmıs \ e ru ıçtımada 

\alimiz Bay Fail\ Üs:ün de hazır 
bu'unmuşlardır. 

Ruznameoin birinci rnaddeıini 

teşkil t>den 1940 yı'ı varidat ve mas
rdf bütçesi 594, i 99 liri olarak mad-

de madde okunciu ve tetkiki huıu

sund <i bütçe encümenine ha vale edi~ 
di, Masraf bıitçesinin okunmasından 

~onra azadan Dr. Ahmet Erzin soz 
alarak, geçen sene belediye tarafı~
dan yaptırılan bir !ağamın bu sen~ 

( Geıisi ikinci sahıfedc ) 

Almanya OstDnde 
Yeni uçuşlar 

lngiliz t11yyerele11nin alman)'a üstüne geçen akınlarından 

(Yazısı UçUnc:Ude ) 



Sahıf~ 2 
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Meı sin öğret menleri 
şehriınizde tetkikler yaptı 

Mersin ilk o~ulu Öğrctmrılrrİn· 

dtın nıürrkktp 60 kişilik bir kafile 
Pazar gi.ir Ü Şt hrimizc geltrek tet· 
lcık!eıde tulunmu~lardır. Bu seyaha
ta ~., rsin m~arıf müflürü Şefık, mü. 
fettiş Eshak Toker v~ Notci de iş· 
tirak etmişlerdir. 

Şehr;mizqe tiyatro 
temsilleri 

lstanbul Şehir tiyaprosunun lc:ıy 
metli san' atkirlarından Bayaıı Ha· 
lide Pışkin şrhrimize gelmiş ve Ra· 
ıid Rıza -Ertuğrul Sadi Tek Tiyat· 

roauna iltihak ederek temsillere işti 
rak etmiştir. Hl"y'et bu gece de Hali. 

de Pışkin'ın iştir:kıyle Kudret Hel 
vası vo~vilini vaz'ı sahne edecektir. 

Hataya giden ilk okul 
öğretmenleri 

1 k ög etim müf cttişlerinden Bay 
Hat:m Alkınotlu'ı.u~ rtis i ~inde 40 
kişilik Adana ilk öğretmenlerinden 
mürekkrp bir gurup tetkikler yarı· 

mak üzere l u gün Hataya hucket 
etmişlerdir. 

Harun ye köy enstitüsü 
için hazırhklar 

Haıuniye köy tnstitüsünü tesise 
memur Bay Lutfi Da~lar Enstitü ve 
Kurs hakkında temaslar yarmak ü· 
zere Ankar~ya gitmiştir. 

Büyuk mil.et meclisinde 
Ankara: 1 ( Hususi muhabirimiz· 

den) - Büyük mıl et meclisi bugün 
toplındı Van gölü işleme dairesinin 

bütçe• kabul ve layıhaları muza· 
kere etmi1tir. 

Paris! t ( llavu ) - Fransız 

ayaa meclisinin gelecek bııfta gizli 
çc:Lıe akdedeceği söyleniı·. 

ıj: 

Londra : 1 ( Royter ) - Tuna 
nelu-i ta1mış normnlda.a i ruetre yUk· 
ş elmi~tir. Bir ço~karab:ı ve köyler 
•tılar altındadır. 

Halkevimizde 
• •• •• • 
ınonu gecesı 

Dün gece Halkevimizde •fnönü 
zaf cri,. niıı stnei devriyesi münase 
betİ)le bir tören ya~lmıştır. Su tö· 
rene istiklal marşiyle başlanmıştır. 

Bayan Mürşide Akyol'un hitabesini 
takip eden genç bir talebemizin o
kuduğu şiir sürekli alkışlarla karşı· 
lanmıştır. lnönü gC'cesi'geç vaktakadar 
sütmµş, coşkunlukla geçmiştir. 

Maarif müdürü riyasetinde 
yapılan toplantı 

Tahsil çatındaki çocuk sayımı 

için ba$Öiretmcnlerin de iştirakiyle 
Namık Kemal mektebinde maarif 

i müdürüoiin reisliiin ~e bir toplantı 
yapılmı$lır. 6 Nisanda başlıyacak 
o!ın sayım için gerekli bütün ted· 
birler itti hu edilerek bu işe layık 

olduğu ehemmiy.et verilmiştir. 

Sivastan adanaya bir 
öğretmen grupu geliyor 
Yarın Sivastan şehrimize 14 kadın 

ve 6 erkekten mürekkrp 20 kişilik bir 
ötretmcn grupu gelecekdir. 

İlk okull<tr dün dinlenme 
tatili yaptı 

7 Nisana kadar devam etm,.k 

üzere lu günd~n itibartn ilk okullar 
da dinlenme tatili başlamıştır, Yal· 
nız tğitroenli ilk okullar bu tatilden 
istifade edemi yt"ceklr r. 

Misis nahiye müdüt Ü 

~ekalet emrine alındı 

Dı.ın aldığımız ma'ürnata göre, 
Misis nahiye müdürü Fahri Bulut 
vekalet emrine alınmıştır. 

ŞEHİ~DE HAVA 
Şd11imizc.'e dün gökyüzü kapa· 

Loodra: 1 ( Roytcr ) - Çcm· 
berla.rn sah guau bugUn avam kam:ı· lı, hava hafıf rüzgarlı idi. En çok 
rasinJa bir nutuk söyliyccektir. l s.cak 22 darece idi. 

Şehir meclisi Çalışmaya başladı 

Dünk"ü hararetli celse 
B 1 d. . . Ok ı· t .. J • k . d g-il bU.,ıf e e ıye re1s1, a ıp us en esmenın e .. 1ı 

muhafazanın irtica telakki olunabileceğini 50 
I~ 

. ~~ ~ 
( ~irine~ . salıifedcn artan ) .. _ 

1 

önündeki Okaliptüs •i•:e rP-' ~ ~ 
tam~r ettırılmekte olduğuuu .gord_um, evlerin cephesini açacak. e bO~ ~ 
dedı. Geçen sene yapılan bır lata· rasmı temin ed k şekıld 
mın bu sene tekrar tamire muhtaç k .1 . tceld klıflOI ~ l:' 

h ı 1 k 1 mış ve csı maş o u . ,~ 
olması, bunun ates ı o ara yıtpı mış h . .. evlerill~ ' 
olduğunu göSt~riyor. Boyle şeylere tığı ta kıkata gore bu 

d. . . . b b e te lı·~ 
yol verilmesia: < Mıllet Nam1&1a11 talep ıye reısmın a asına V ~ 1't 
eder~m, diyc.ıek . ~özlerine nihayet a~t evler olduğu anlışıld'!,- \ 
verdı. Be!edıye re ısı, yapılan kanahn nı cadcider üzerinde bul ~ 1 
beledi~e f~n bürosunun fonni keşif- lerce ataçfara dokunufflJI~, \ ~ 
leri daıresınde yaptleuş olmasının ta· · · I b ·1c· vı"n . . nıçın ya HUE u 1 l e .,~ 
bii bulunduğunu soyledı. ke" 1111"'. ı.: 

Bunu n üteakip belcdıye reisi, ağaçların budanmı~ ve .J ~ 
bütçenin hey'et Plumiyesi hakkında masının riyaset tarafrn.daO """; Q 
izahat vereceğini söyliyerek istenilmekteydi. Bu takrıre tfİ' ~ 
söze başladı. Su i-za hat meyanında vertn belediye reisi Kısıtll (, 
nazarı dikkati celb eden bilhassa okaliptüs dafının elektroik t';J. 
eski belediyenin yeni belediyeye d.cv· den birini yere indirmiş ve ıl. 
rcttiği büyük borç yükü dolayısıle . . ··ı- hl'k . I toılf _ . . Sinan o um te ı eSt at • 
maatt~suf fazla bır şey yaµmağa am· 
kan bulamadı~ı hus'Jsu idi. dutundan bu •taçlar OJd 

B 
. . · · b d . • kesini" emrini verınİŞ il 

eledıye rcıst ız:a atı arasın a. _ d' t•-'' 
B 1 d. · 1. ld ıı. ıoylr ı. Tekrar söz: alın 

• e e ıyeyı tes ım a 16 ım1z z:aman b"bi Ba M . _ 1 ... 
k d b. k- - ı· d b ı y acıd Guç u. J. asa a ın utur mt para an aş- .. . . ,,r~ . 

. . - Bar telın aşatı 
lca para yoktu ve 17.J bm hraya ya d bi -ı- brketİ 

b 
. d,. d . . M fi an ve r o um te ı t 

kın orç var ı emıştıı. asra ar ld ~ d b h" 1 l;u "" . . f o ugunuz an a as e . · u. •ı 
dan mühim bır mıktar tasarru ya· t I k t' dr·•i"'" .J ~ı,· masum a aç uı es ır • t~ Lı. 
pıldığım ilave eden reis .mar ve tez. d 11 I "' 

f d d diniz Şuhalde o civar • t ' 
yin faslına ait masra lar an a ta· ha binlerce vatandaşın da,., ~ 
sarruf temin edilmiş olduğura işaret d 
etti. Ruznamenin diğer maddesi de ve sıhhat.nı göz önün edlf' 

İcab ederdi. Her vatın·~• 
yenitrayin edilen üç -zabıta mcmu· . · ır 
runun memuriyetlerinin tastikire dair 1 bıhanızın ve tcyztnıııf1 t~ 

istedikleri hakları taleb e : . .Jtl 
di. Bu işin kanunlar encümenine lı detilmidirler? Ayni ""''J/ı 
havalesi ltklif ve kabul edildi ve a· diter ataçfarı niçin krıtifll' ~ 
zadan Bay Macid Güçlü tarafından S1rf bu ataçların kesil«r1İt 0 

verilen takrir okundu. Bu ta~rirle ter hemşeıil"r tara~~·.~~ 
ağaç meselesine temas tdılerek maksatları atfedilebılır 
şehrin sed yolu, divan yolu lediye reisi bu suale yi~ ~ 
cıddtleri üzerind~ bulunan iki evin 1 linin kop~a,ında ve ı~';.I. r----------------------_____ ...... _______ , ____ , keden babiıle cevap .,er~ 

lıştı. Mamafi bu ata~l~,11 
nin hakiki sebebini bir ~ Ren' e d 

Garp cebhcsi hareketlerinde sık 
sık iaminı duy<ıutunu.:: ve okuduğu
nuz bu şehir, tarihi, ticaıi büyük bır 
ehem-uiyet taşır. Naklıyalta da rolü 
çok renıştiı. lsviçte Alplcri arasıncıan 
ÇJlcar. ( Uzunluğu 1225 ) kilometre. 
Felemenkteki şimal denize döküll:r. 
Yukarı Ren, Orta Ren, !tşağı Ren 
diye üç kısma ayrılır. Birincisi, kay. 
n<1j'ından [sviçrenin Bal nehrine, ikin
cısi Almanynnın Kolonya nehrine, 
Atatı Ren de denize döküldüğü ye
re kadar olan kısmıdır. 

Ren. hır çok kanallarla bir taraf· 
ı " Tunaya, ditcr taraftan Rhon neh· 

- ------------' 1 aüNOfıl MEVZUU 

lerdir. 
Ren üzerinde pek güzel manu· 

ralı yerler vardır. Yuk<ın kısrr.ında 
Şofhasende zarif bir şelale vardır. Or· 
ta kı.mında eski şatolar, bağlarla 
süslü ) amaçlar arasından geçen ne· 
hir, binlerce seyyah çeker. Ren üze· 
rinde bir çok mühım şehirler vardır. 

Mesela Struburg, Mayans, 1Kolonya, 
Manhayn bunlar arasındadır. 

Eski Gol memleketin:n hududu 
Rcndı. OnlM Cermenlerle burada ay
rıldılar. Romalılar da nehir kenarında 

a i r 
11lÜstahkem k alcl-: r kurmuşlardır Ma· 
~·ans, Kotonya bu sutetlf' doğ-muşlar· 
dır. 

Orta zamanlarda Almanların en 
canlı yeri buraları idi. Hila here Berlin 
geçti. Fakat Ren b4valisi hal! zen
gin, kalabalık ve maruftur. Bu hava· 
Jide kömür, maden, makine gıbi atır 

eşya ve fabrikaların ibtid.ıt mıddeleri 

nehir yolunda taşınır. Felemenk hu· 

duduodın İsviçre hududuna kadar 

bu nehir üzerinde Almanyanın elli 
bir lımanı ~ardır. Ren lııviçrede bir 
kuvvet menbaı, Almanyada mühim 
bir yol vazifesi görür. 

dana koyamadı Aıad~. /. 
Ziya AJcvcrdi söı ıl ·çe.,.._ 

. ; - ~ aktile ş~hir !,ke~'
kalıptüslerin elektıık şı . 

lediyeye ştkiyetler vtk• ... ~ 
f alcat o zaman ~tıçl•'~ı,.~ 
auretile detil, elektrik hl 

1 
lun ortuanana alın•''~ı 
uzaklaştmldıtını ve aıt f#'",~ 
de balledıll!Uı bul~~" ı'J 
nun dün oldu~u ı•~1 ·bU,ıl ,,) 
mümkün olabilec~~ıo& Zif' 
dedi. Belediye reiSI, • 
nin bu sözlerine a»evıll ,)i· . 
lecelc bir cevap ver~-:;;~ 
üzerine Fazlı Meto •0 'jte" _, 

• - Aılanada ~ ~,. 
tüsler işinin mıtbuıt• ~" ,J 

1 

rtne bağlanır Bu suretle Fransa, Fe
lemenk ve Almanya arasında bir )Ol 

vücuda gctırır. En genış kolu Morel-

ve me.1elenin tavaııd ;,,J 
------------------- için keyfiyetia iınar eO 
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4l ı ..... Dı. 1 k 1 • . 
~ "Oııt bed ., . lllcm c et er ıçıo 
°'tt Qı 'la de~şmcz yalnız 

il llsraf ı d"l" , ..... l zamme ı ır. 

~t•ctı lanlar için ;do.reye 
~t cdilınelidir. 

,~z::---ıt tdilın .. --------
1 ~..... taınıni " i"tcdi: 

-- krı.. adurıki l u ağaç mcse 
\ ~1.1u~ul 
''lı~ b lllağa başlanmışhr bu 

"tJ Le İlk Urada halledelim. Ev.,cla 
~' dik d~f a kimler ve niçin oka· 
t.t~tnıt ~1,lcrdir. ? Bu dotru bir 
'\, bu :•r ? Bunu tohkik edelim. 
~~at. atalı ise yapanları, yok 
., ·ıru · 
\ lııtaı ısc •~aç ktsenlt ri me-

l"'~~" demiştir. Macid Güçlü 
,'k 

1
• alıptü~ün keşfindt n baş· 

· .J tıı~, i~~'llldır cevabında bulundu 
~ ~ti d'ı tcklıf ı de reye koymadı. 

' t '"c .. ~ , / reısı : • 

;>.fı t~";: ~akadaş'ar. Bu ağaç me· 
•L "le· 
~ İqh•ndc artık meclise azım· 
• ·:t'ıt ~atı vermek zamanı gel· 
~ \ aJip·üs'ün hiç bir zaman 

~ ~· olmıyat:ııtını, bunun va_k 
t ~ t dikilmesinin hatalı bır 
(1"q~ldutunu ve 12 stne bele· 
~ İJi 'c edenlerin şehrin •taç· 
~~ tıaslı şekilde me~ğul 
,~ 1 kaydederim.,, 
~ ı~, ~~ve Okaliptüse karşı mat 

~~11PtGaı ·~ Yazılar münasebetiyle 
'ıı ~t 'tın ~uilmuinin detil bi· 

>t t q•f . . 
~ tl'kk·•tası aı zus~nun ırt.ıc~·: 
~t~~~· b 1 ttmtk laıımgeJdığım 

~. ~. Urıun üzerine söz alan 
• .,,Cib 
tth • eski belediye zam•· 

\_ ~lıte'c Okaliptüs ekilmesinin 
\ı._' lı t. oldutunu çünkü o zaman 

"'-" '
11
•1tndan henüz kurtulmuş 

\ ~. bi;-;.rıılekette dr til atıçla 
' .. iclan bile bulunmadıtını 
~ e k"Glbkün meıtebe ıüratle 

bttG '~•turmak lizımtelditini 
.._ ı ttr . 
~~•tı trdikttn ... ıonra ~tfer 
11..'~i ~t•ıntk lazım rehyordu 
~~ ~den köklerinden ke· 

. b· ' cadde Çlfçıplak br 

. -~b'·''' •taç aşıra keailerek 
l~ -..i d~~ uytun telakki edilen 
'fdi ~ •~Q)cıi., lir.amteleceti· 
'\ ~ c löılerini ıu cümlelerle 

~ ~ ':~ ~~titvıiı olı:•liptüs· 
ı~ !'i tıtıntz top akasyala11 
\'beı !~'•Unuz. Bunların da 
t~dt 11111Y•catı ıöylüyonu· 
\.~ '-bi~ırın da bunlann ke

\.' '" .... _ olıcıtıı 
"' 1 ~' •• , \ı ~ ~" .._ .. 1 azadan Kerim U 
~\.'ta t.~,~:lccrcnin kaayetine 

. ~~'ht.ı ~lcundu ve re)t ko 

. ' tdıld" n ıtı,.. '· 
fJ ~ ~'Ptn de biyltce neticeye 

.. ' 1 tı. dı. r \.ı"'ca· 
~'İ•in' faruner tarafmdan 

l' ·~ oltuonıasanı iıtedi 
tdc, belediye aza-

IR·AK KABİNESİ 
DÜN İSTİFA ETTİ 
ftAŞİT GEYLANi'NIN KUftDUGU YENi KA91NEDE NURi 

SAJT HARiCiYE NEZAR!Ti VAZlfESiNi ALDI 

Londra: l (Royter) - Irak kabi
nesi bugün istifa etmiştir, Kral kabi· 
nenin teşkiline Raşid Ali Geylaniyi 
memur etmiş ve yeni kabine teşekkül 
etmiştir. Yeni kabinede Nuri Sait, 
hariciye nezareti vazifesini uhdesine 
almıştır. 

Almanya üstünde 
yeni uçuşlar oldu 

( Bo.ştartı.fı b irinci stıhifede ) 

Londra: 1 ( H oyt er ) - G nrp 
cephe ·ind e ğecenin suk utle gf'çti~i 
neşredilen resmi tc b ligde!1 a:ı lnşıl· 
maktadır . Fransu. Ye lngi li z t:ıyy:ıre 
lcri Alman.rı Ust Unde gen" uçu~l3r 
yapmışlo.r ve salimen dönmUşlerdir. 

Bu tı:ıy_yarell'r b ir çok r eı;iml er :ıl ırıı ş: 

!ardır . Şetland ada sına snkul:ın Alman 
t:ı~·yorcJcri İse tııyy:ıre dafi tokl:ıriy 

le uznklrıştırılmıştır . 

sından Ş kib Berikcr 'ın a> ni zaman
da elektrik şirktti memurlarından 

bulunduğu işaret ed lcrek bu ıki 
vazifenin birbirleriyle kabili telif 
olmadığı yazılmakta idi. Birkaç söz 
söylemek lıizumunu duyan Ş"kib 
BC"rikeı: 

.. Eıc:ktr ık ~irkcti henüz ano-
nim şirket vasf m haiz bu'uoduğ-un· 

kanunen btlcdiye azası o'arak kal· 
mamda mahzur yoktur. Mamafi bir 
kerre de m~cliıe kanaat gelmesi i· 

Moskovadaki beyanattan 
çıkarılan mana 
( Birinci sahifeden artan ) 

ri memnuniyetine rağmen ihtiraz ve 
hayretle karşılanmıştır . 

Gazeteler ıetkik edılecek olursa, 
Molotofıın nutkunda lıalyadan bah· 
seden kismın hiç b:r larafta intişar et
mediği göı ü lür . 

Moloıofun nutkundan kuvvetle çı 
k .a rı lan mana şudur: 

So' yellerin Avrupa dedikoduld· 
undan uzak kalrıı.ak yolundaki arzusu! 

Bugüııkü lc;"eç l{azeteleri de 
Molotofun nutkunun Almanyada derin 
bir ha al sukutu uyandırrrış olduğu
nu, Çünkü Rusyanın, lugiltere ve 
Fransa gibi devletlerle ihtilafa 2'irmek 
arzu etmedig-ıni gene bu nutuktan 
i!ıtimzaç etmtnin güç olmadığını 

kaydedıyorlar . 

çin takriririn ~ anunları encümrni
ne havalesi iyi olur,, dedi ve elek· 
trik şiı keti idare meclisi ikinci reisi 
bulunan takrir sahibi Recai farı· 

mc:r'ın şirkttin belediyeye devre 
dilmesine dair olan kanundan biha· 
bcr bu'undutu anlaşıldığını söyledi. 

Elektrik şiı keti azasından 

ikinci reisi bulunan Rtcai Tarımer 
söz :tlara k: 

•- Bizim şiı ket lstanbul şirke · 
tinin ayı i dtiildir :.ceba?. dedi. 

.. s:-çörçilinC son nutku-
( Birinci cahifeden artan ) 

ku mevzunu bahseden Sundt:y Timeor 
guetesi , Çörçilin , bu nutku ile lıı

giliı: milletinin bis~iyabna tamamen 
: tcrcumaa olduğunu, k.ıJçUk devletlc-r 

emniyet ve sulhunun anc3k mUttc-
fiklerin zaferi ile kaim olduğunu yaz• 

makda ve bitaraf sularında Alman· 
ların serbestçe hareket etmesine rağ· 

men bazı bitarnfların mavle..;ef buna 
göz yumduklarına ve bu göz yumuşu 
örtmek için zahir~n protestoda bu
lunıJu.ldarım kay,\etmckdc ve bunun 
böy lece devam etmeside imkan bıra· 
kılrr.ıya::>o.gım da ilave etmdıLtedir. 

Ablukanın tesiri 
şiddet lendirilecek 

- dı. ınCJ sahifeden aı tan -
mir ih r acının bilhassa önüne geçece
ğini kaydetmekted ir. 

Norveç daha şimdiden demir 
ihracı meselesinden endişeye . duş
mu~leıd i r. 

Alıuan tay}•areleri bugünler de 
Norveç kara sularında uçma2'a deva• 
ediyor. Buna rağmen Norveç hiç bir 
pıolesıo hareketi göstermemakıedir. 

Rtis: 
.. Bunu tabii btn bilmem, tet. 

kik etmek !azını dır,, diyerek malü· 
malt r olmadıklarım ıfade ettiler. 

Rec:ti farımtt 'm takriri teklif 
mucibince kanunlar encümcoine hı
valc: tdıloi ve ruzoamede görüşüle
cek madde kalmadığı gibi vtrilmiş 
başka takrir de bulurım:1d1tından 
10 Nisan Çarşanba günü saat 14 
~O da toplanmak üzt-re u is mccli· 
si tatil etti. 

1.Ö TAN GAZETESİ SON SAYILARINDAN BlRll'\DE UZAK ŞARKOA cıoot BiR FAALiYETiN HÜKÜM 
SÜRMEKTE Ol O UGUNU BlLDlRMEKOE VE SOVYET - JAPON IIÜKÜMETLRRİ ARASINDA 
BİR TİCARET PAKTINA MÜNCER OLACAK KONUŞMALARIN MÜSAIO HAVA iÇiNDE 
G E ÇT1C lNI KAYDE'rf!KTEN SONRA, SOVYET • AL~AN FAALfYTlN1DE iZAH EDiYOR 

• • • 

Uzak ta Sovget - Alman f aaligeti 
Çinden gelen bazı haberi ere göre Sovyct hü -

kümtti şimdiden Şangayçeke japonlar tarafından 
yapılac~k bir mütareke teklifini ulu rta reddetme• 
mesini telkin etmi~tir. Güya aynı ıamand o Sov· 
yeller Moskovadaki Çin sefirine memleketine daha 
ziyade silah ve cephane veıff!enin Sovyet'er için 
mümkün olmadıtını söylemişlerdir. 

Bütün bu ) aıeleler Alman ve Sovyetl~rin müş· 
terek a-ayelerinin eııeridir. 

Almanlar ve Sovyetler uzakşarkla tam bir 
sükut istemekt rdirler. Bunun için yalınız japonlar
la Sovyttlerin detil, japonl .. rla Çinlilerin de an· 
taşmasına çabalamaktadırlar. 

Almanyanın bugüne kadar harbi nasıl idare 
ettitı tetkik edilecek olursa Sovyctlere japonya 
ile bir enlaşma yapmayı ve Şangayçeh japon tek · 
lıflerin in kalıul edılmtsini söylemeyi telki nedtnin 
Almanya olduğu açık bir süreıtc görü11memekte 
dir. 

Moskova, Çın Tüı kistanına joponlar tarafın 

dan Sovyct nüfü? mınlıkası dahilinde bulunmesı· 

nın kabul edilmesini ve harici Mona-o)istanın da 
daima müslakil sayılmasını istiyor. 

Çin Türkistanına gdince Sing Kiana- Çine yar
dım için yollanılan Sovyct harp malzemesinin top· 
raklanndan reçm esine müsaade dmiıtir. Şımal 
kısmının büyük bir parçasının Rus nüfuzu altına 

iİrmesine de müsaade etmiştir. 

Fakat Şarki İngiliz nüfuzu altında bulunmak· 
tadır. 

Şunu da geçerken kaydetmek isteriz ki : Bu 
vaziyet lngilterenin hoşuna gi memektedir. Çünkü 
lrıa-iltere merkezi Asyayı daima kendi nüfuzu al · 
tında tutması ve aynı zamanda cebhe den Rusya· 
ya çarpmak ihtimalinder. de sakınmasını istemek
tedir. 

lster Balkanliirda, ister yak ıo veya ister uzak 
şarkta olsun görülen bütün ~ u neoi faaliyctleriD 
Rayş menfaatına bir şeyler elde ed lebilmek için 
yapılmakta oluşudur. 



~ 

harbi 
* 

B•zıları var ki bu harp· 
d• iki tarafda hiç birinin 
dıl•rlni mallOp edemlr•· 
c•Olne ;nanıyorıar halbuki: 

1 

nların iddialarına göre ne ka. 
Ô rada ne de havada Müt~e~ik~er 
"=="kati zaf~ri elde etmek ıçın ı . 
cabeden kuvvet ttfevvukuna ma 
lik olmıyacaklar, Almanya gibi kay
naklat sahibi bir milletin iktisaden 
sukutunu temin edrcdc kadar deniz 
tazyikini de artıramayacakdırlar 

Harp, onlara göre, bir afalet 
ve tevitkkuf devresine girtcek, bin· 
netice Almanya gasbetti~i mecnle· 
lcctleıi yine elinde tutacaktır, 

G eçen hatpte buna benzer iddi· 
alar duyduk. Bunlara· rağmen Al 
manya neticede deniz ve kara hare· 
ketinin müşterek tesirile} mağlup e
dilmişti. Tcmennilerİ •nizi halnkat 
gibi telakki etmiyerck, Mütttfikle· 
rin tekrar ayni müşterek tesiri ba· 
şarabileceklerini ümit edemez miyiz? 
Almanya istedi~i silahı seçebilir. 

AlmanyJ şimdiden ablokayı 
gayri kabili tahammül added~cek lca 
dır ıtır btlluyor. Neticeyi bir an ev· 
vel elde etmek için taarruza geç· 
mek ihtiyacı büyüktür. 

Almanya muazzam insın feda· 
karlığını göze alarak majino hattını 
yarmaya t~ş~bbüs edebileceti gibi 
Müttefiklere karadan ve havadan 
taarruzu kolaylaştırmak için Holan· 
da ve Belçikayı da isti ıa ed · bilir. 

Böyle yapmakla, o düşmanları
mn sayısını çoğaltac.lk v~ kaynak· 
lannm israf temposini a tıracaktır. 
Bu israf Almanya hcrne şekilde ta . 
arruza k 11ar verirse versin çok a 
ğır olacaktır. Muvaffakiyet, bilhassa 

· sür.tli bir muvaffakiyet, elde etme· 
riitl tekdirde ablok~ ile kesilen mal· 
:ıem~nin mahrumiyetini gittikç~ da· 
ha fazla hissedecektir. 

( Gerisi beşinci sabif ede ) 

... 

T cir.kı öz.ü 

r-;;;;;;-;-o.:-=~t 
L-----~ Alm.~r;ı,V~~ Harpten 

• 
sonra 

. .. jstihd 1 
nsine sokmak prensıbını dilffle~I ~ 

"Zamanla cevabı alınabilecek su• 
allerden biri Almanyada tarihin ne 
suretle tesbit edileceğidir? 

Yani, milyonlarca Alman ihtiyar 
ve gencinin, - bilhassa gencinin -
yaşamakta oldukları ve yaşadıkları 
devir içinde, dünya işlerine, bilhassa 
Avrupa işlerine dair noktai nazarları 
ne olacaktır. 

O devrin hadiseleri hakkında ha
kıkate mutabık nasıl bir fikir edine· 
bileceklerdir? Bu ehemmiyetsiz bir 
mesele değildir. Bilakis, Avrupa istik
bali için hayati bir ehemmiyeti haiz· 
dir. 

Bir milletin tavır ve hareketi, 
umumiyet itibariyle, muasır hadisele
rin gidişine ait edindi~i kanaatlerle 
tcsbit edilir. Bu hadiseler, bir fikir 
teşkil eder ve bu fikrin ekseriyeti, 
malum hakikatlar muvı;.cehesinde bir 
neticeye varır. Mesela ~u veya bu 
meselede doğru yahut yanlış hareket 
ettik der. Bizi idare edenler yanlış 
yola sevkettiler, yahut etmediler der. 
Hakkımız olan muvaffakiyeti kazandık 
yahut hakkettiğimiz veçhile mağlup 

olduk kanaatine vasıl olur. 

Modem tarih, bu gibi milli bir 
ameliyenin devamlı misallerini göster
miştir . . 

Bismarka Alman imparatorlu~nu 
yarabp perçimlemeğe yarayan üç mu
harebede dahi tarihin hükmünden ka· 
çmılmamıştır. Hakikatlere göz yumul
mamıştır. Almanlar, o hadiseden müf
tehirdirler. Diğer milletlerde elde edi-
len neticelerden bir kısmına uzun 
müddet tahammül edilebileceği hak· 
kında zihni bir kaydı ihtiyattan olsun 
veya olmasın tasvip kararlannı ver-
miştiler Halk, ne olup bittiğini ve 
mesuliyetin nerede bulunduğunu bili
yordu. 

Bununla beraber bugünkü vazi
yette Almanyada şimdiye kadar i'Ö· 
rülmemiş bir hal göze çarpmaktadır. 

Geniş fikri menabiile bütün dünyanın 
takdirini kazanmış olan büyük bir mil
let, dünya hadiseleri ve efkarı ile ala- 1 

. kası tamamen kesilmiş vaziyette .. Hü· 1 

·---İngiltere, almanyayı puçalamak 
deflil de, başka milletler paha 
sına •I• geçirilmiş yerlerde mil-
li istiklAlleri iade ettikten sonra 
yeni bir dOnya nizamı kurMak 
için müzakerer• g:rebilecek r•· 
ni bir alman idaresinin kurulma· 
sını istihdaf ediyor. Ondan sonra 
sulh ve sükun tesis edecek, al
manya tekrar avrupa •ileaine 
girerek beynelmilel huk k ka-
ideleri içinde dünya itleri yQrU· 
yecek. İngiltere bekımından da· 
va bu tekilde görUlinektedir. Şim 
di lngitz muharrirleri Böyle bir 
istikbali göz öııUne getirerek, al· 
manye•te, vaziyetin - bilhassa 
tarihin tekevvünü bakım11d•"'
ne ol•c•Aını araştmyorlar. Ez· 
cOmle E.t:. Bentli <Deyli Telef. 
raf,, gazetesinde diyor ki: 

bir sisteme göre istismar ~ f·~irlef . .t 
. · aı 1 &r 

Muayyen siyasi ve ıçtııt\ ıartll ' 
bil" ti 

bul ettirmekle kalmı~or soııd• 1 
veçhesi de gösterihnıyor- . rrıelfl~.d' 
bir muvaffakiyet elde ed~kiyet P' 

tamama yakın bir rftuvaff t 

nılmışhr. . /J~I, llr~ 
. d soor•• ... 

Muharrır bun an 11 ,.~ 

da bugünkü idare dej'iştikdte ., ~ 
·rn e · .JJ 

dahi - Bu vaziyet dahı 1 
•11 ~ 'dil 

· ıne"' fı ~ hakikatlerle temasa getır _ wro~',::j 1 
ve süratli o\mıyacağtnı soY f'1" ./ 
le bir halin şimdiye kadar "'r''f tt 
diğini ve sonunun neye 11ıı ' 
tahmin etmek güç oıduf'l t;dif'° 
ederek neticeyi şöyle hulisB. ıe ~iy 

. ·oi ıı• ,J ~ 
Bütün bunlann tesı~ >J""r 

• kolay bir vazife değildır. _1t / 
kümetlerin emrine amade bUtün yir· tcfll,.. 
minci asır bilgisi ve modem usuller, Avrup" ailesi9c tekrar ~o 

_m_iı_ıe_ti_n_z_i_hn_i_n_i _m_u_a_y_ye_n_b_ir_ka_ı_ıp_iç_c_· __ c_a_k_te_m_i_n eaile~~ 

s p o R .. 

Hava kurumu kupasını Milli 
· mensucat takımı kazandı 

istifadeli bir av partt8l 
. ,, -; 

cat rakımları araamdakı ~ 
Malaty~ mensucat takım• 

P dZar günü şehir stadyomunda 
devam edilen Tayyare kupası maç· 

ları sona ermiştir. 
Fiııale kalı1n Se) han spor ve 

Mil ıi M. n1ucat takımları arasında 
g~çen maçı 2-· t Mitli Menrncat ka 
zanmış bulurıdu~undan kupayı al· 
mıştır. 

Tayyare kupası bizzat Vali· 
miı: tıu afın 1ian Mitli M~nsucat takı
mına verilmiş ve tayyare cemiyt:ti 
reİ!'İ Bıty Sabri Gül bir nutuk ıöy· 

itmiştir. 
Demir spor ve Malatya mensu· 

ur. 
Av P•rli•İ ., İ. ,, cal•" 

Adana atıcılık ve •" t :ti~ 
kulübü tarafmdan bu baf,t• , I 
olunan sü'rek avı büyük bır 1,r 
fakiyetle başarılmıştır. A~cı~ıılıl 
:nartesi günü saat ı 5 de "et 
önünden kamyonlarla hart 
rek geceyi Kılıçlı köyünde 
!erdir. . O~ 

Pazar günü sabahı t.S 
1

,.t 
tecaviz avcı iki ı1uuba • ~ 
ıürekçiler kulübün Başk•OI" ' 

~-~---~-----~~~-~-~----~ detin idarrsi altında . ol~ 

Ji•r•Ş•a•klıiıiııaııill.'•a•r•J .... I 
Suni gıda 111-emleketinde 

- Aşçınıza yol mu verdiniz? · 
-Evet, yerine bir kimyager an 

gaje ettık. 

Fransız . fıkrası 
Olonet, maiyetindeki askerine 

~etirecekleri bther esire mukabil 
1 JO frank mükafat v~rmeği videt 
nıişti. Bı• vitten iki gün sonra bir 
nobetçi nefer nöbet beklerlen arka· 
daşına: 

-A1ak sesi İşitiyorum, dedi. 
Gelen yar galiba. 

- Herhalde düşman olacak. 
-G·t bak, ben burada nöbttten 

aynlamam. Bak ve bana baber 
V f' r. 

Nefer gitti ve bir kaç dakika 
sonra sevinç içinde koşarak geldi: 

- Aman gel, çabuk şunları ya 
lc:Alıyılım. En aşağı 1QQ.QOO frank· 
hk düşman varl 

TARiF - COGRAFYA 

Kızıl denize dair 

lnsanlığin pek eski devirlerinde bile· rcare ve münakılede, bilhassa Arap, 
Hind, lran ve Şaık Afrika temaslarınında rol oynıyan bu deniz, bilhusa 
Süveyş kanıı lı açı ldıktan sonra ehcmmiyet.ni büsbütün arttırmıştır. Kızıldeniı 
Asya ıle Afrika arasında Süveyşten Babülmendeı; bo2'aıına kadıtr uzanmıt 
( 22()0 kılometre ), burasının üçüncü jeoloji devrinde şark Afrika-ian baş
hyarak Fılistin, Liit gö 'ü ve Şerialkebil vadisine kadar tesir eden bir inhi
damdan c!eğmuş olması muhtemeldir. Bu inhidamla beraber şiddetli iniifalar 
olduğu, sönmüş volkanlar ve menşeleri irıdifal adacıklarla da sabittir. De· 
nizin enliliğ'i cenupta 460, şimalde Akabe ve Süvcyş körfeılerintn ayrıldıtı 
noktada 240 kilometredir. Sahillerinde emin limarılar azdır. 

En mühimleri hal yan Eril resinde Musavva, Yemen uhili önündeki ada 
üzerinde Komarandır. Kızıldeniz, tuzu en çok olan denizdir. ( Binde .Cl ) 
Suhunet te fazladır. Senenin vasati stthuneti 35 dir. Bu denizde gem ciliki 
güçleştiren muhtelif cereyanlar vardır. Şiddetli tebılhhjrlerle denit.lerin zayi 
atını doldurmak Ü7ere Babülmcndep boğazında, Hind okyanu~undan g-elen 
kuvvetli bir akıntıya boğ-aıın şark kısmında tesadüf edilir· 

Daha hıılu sular ise 50 - 100 kulaç derinle~den Hind ok)anusuna dok 
ru gider yukarıda med v~ cezirler muntazamdır- Oit!r sahillerde rüzgara
ve "kıyılardaki mercan rasiflerinin şekline köre değişir. 

Süveyş kanah 1869 da açılmış ve bu suretle Km den z' dıinya tica rdin· 
de en mühim bir geçit nol..tası olmuştu. 

aarıçam mevkiinde kaın .. 
ı r ' medeki y~r erını a lınıt • ~ 

de Naci Temelin ve di~e~tJOP 
lernanlannın nezaretler.• ' ıd"' 

Veli Çifıiti havalisinde ~"": · 
bit olun8n yerlerini işgal e ıi''.!I 

Birçok domuzlar b'' 
. d .,,11 " ve önckçiler tarafın an 

ler(je itlaf edilmi~tir. ,rk YJ1 
öğle .,aktı kafile ~: t«' (. 

mevk iındeki karargah~P urect' ~ 
mış ve çok neş' c:li bar ~r•~ 
meklerini yemiştir. a: .,. ·~ 
lübün koruyucu baŞ ' 1 ~/ 
Faile Üstün ile Onur~,~~ 
komutanımız tug .'~~ti ~ 
Tanyt ri, ailelerile bırli 

11
11,r .. (i 

iştircle etmişlerdir. Dav lf r~ _. 
milli oyunlar oynanlP ~· ,.,,.. i 
yapılmış ve nışan atı ıa' ı 

Ôglendeo sonra .~can 
lif gruplara a, rılarak ~'rf)I 
mücadelesine devanı I t\11 ~·-~ 

, Ô lôürülen domuz 9 r·ıcı>it":/ 
mi üç olarak t~sbit ed'et'eli 
cılar akşam üzeri çok 11 

şehre dönmüşlerdir. 
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ALMAN İHTiYAT oovızı ALMAN IDllALATlNI· ANCAK BEŞ 

~, HAFTA FlNASE ETM.E(;E KAFlOlR. O HALDE ALMANYA BÜTÜN 
.,,1 lMAN TALiMATNAME HARB BOYUNCA ITHALATJNllHRACAT1LgôOE\1!C E MECBURDUR 

'~•: 1 (fürkıöıü mubabi· A meri~anın honka sisteminin nu tesbit etmiştir. Almanlanuı seııelik 
"t.. ,,ı_ 111 Maarif Vekilliti l..iıe ve kontröl TC işlemesinden mes idhalatı 1.500.000.1)00 dolara baliğ ol· 
1ııi.. ~ il l ) B' l ' k O l tl maktadır. Bineanelcy Alman ihtiyat 1 '"'t Al- .. ._ llluntaıaman takip etme· u o an ır eşı ev e er 
~ ,,..,...,. b " Federal Rcaerve Board" teşkilatı dövizi AlmAn idhalatını ancak beş haf-

cıltı.ı b' . n ıriçten liıe veya or· 
~ " it İngiltere ve İngiliz deminyonları, Fran ta finanse etmege kafidir. O balde Al· 
\ ltbilece ıraıe İmtihanlarına kabul saae Alman.yanın birbirine nisbetle manya butun harp zamanı itbalataııı 

ltabi klerini bir talimatname i· malt kudretini tahlil eden mubim bir ibracııtile ödemeğe mecburdu .• Bu A· 
8tı t tlcniıtir. vesika neıretmiştir. merikan mUtehasıdarı hali hazır va· 

\ ~-t•linıatname hükümlerine gö Teşkilatın tesbit ziyeti gt-çen barp· 

'
ı. ... ı_ ettiline göre Bri· teki vaziyetle mu 

L""u.1 veya liıe bitirme imti taoya İmparator Yazan --. ---
q 1 kaye ederek ; Bita ~ ... ._,
11'.'•n devresinde ıirmek luğu ve Fransa· \ nflık kanun ile A· 

:"1..," nan birlikte ma· R V B Cl k \d~ ti-~·~n ayında, eylul devre· lik oldukları al· • • • 8 r e mf"rikan sermaye pa 
~i..i.~.iıtiyenler de temmuz tun' dolar ve zarının muhariplere 
~.,., :. . ...._, V•'-ı'llı'&:ne bı'rer di· Amerikan eshaT-ı -------------~-~ 

11 
.. 11; •• yek6nu AAusto· · kapalı olduğunu, fa. 

l t lltirıcaat edeceklerdir. sun sonunda kat a ~· n i za 
t..ı 'W,i diltk k k 8.44().000 dolar tutuyordu. Bunun manda şatıla~ilec~! beynelııılle\ 
~~r: ç'ye ekl~nece.. ~vra ( 5,775.0QO doları alht! _iMi~·atl~nP~ kayna1'l•rid Jo1ar ~~:•et itibuil~ J 
~l' ~ tf'mıil ediyor. i ,M5.0ÔÔ doları dö,riz 1914 dekinin iki misli bulunduğunu I 
'I~ OKUL iMTiHANINA ve 1,420.000 doları ise kolayca dövize bu kaynaklarda İogiiit ve Fransiz lıh· 
~ d okul diplomall veya son tala vili kabil eshamı teşkil ediyordu. sesinin o zamankinden daha çok fu-
< llru k Bıırıa Birleşik Devletler sanayiioe la olduğunu tesbit etmektedirler. 

\ ' ~una ait veıi •, 4loJradan doJruya ,yatırılmı' paralar Bundan başka senelik altın istibsala· 
~ ~ Ulu terkettikttn sonra dahil degildir. tının .kıymeti 1914 de kinden Uç mis-
~ltlerde çalıımıştır. Polisden Şuphe,iz<fir ki bunlar da ibti)·aç gö· li fazladır. Bu, dun.vanın en emiıı 
l ~eıılta ruldUğU takdirde satılabilir. mali fai.kiyetini:çok bariz bir snret· 
f, ~bbat ;ıporu. Britanyanın 1937 deki umum id· te göstermelı..tedir. 
J, 11 - 9 ebadında 6 fototraf balata - ki evvelki senelere nazaran 
6 ~fu le'" d f çok yUkeskti - 5.090.000.00o dolara 
~' ~•1c 1

1 
kığı 1 ıure 1

' • Franı:anın idhalatı ise 1.690.000.000 harbi irade 
1'clı er 1 durumu. dolara baliğ oluyordu. Senelik umam 
l, i-IANINA GiRECEKLER idhalatyckt\nu ise 6.780.000.000 dolardı ( Dördüncü sahifeden artan ) 
2 lık okul d' 1 1 BinaeRaylah bu hesapla Britinya ve Modern harp çok şiddetli bir 

, " ıp oması . . . {'b 
3 Vrta ok 1 d' 1 Fransa "0 beş ay hıç hır 'ey 1 raç 1 hararetle yınmaktı1 ve geçen harpte 

>il. ' 0._ U ıp oması, etmeksizin, Amerikadan butuo idha· ld ,. d k t 1 ''-d d d 
''il! İ•• 11ulu terı-ettikten sonra ne ·d b' l k o u5 un ın ço raz a mıııt ar a a· 

il\ '·etd " }atlarını ö e\'C ı ece s.:rmayeve ma· . .. . . 
ır~e Ç•htmıştır. liktirler. Şi~di İngiliz ve Fra~sız ih· ımı . mahrukata ıhtayaç gfütermek. 
1, • n ılınacık vesika) rac:ıtının harpten nvelki seviyesine tedır. 
l , ;'bbat raporu. tekrar yetiştiği duşunulecek olursa, Alınanyanın taarruzu bir adalet 
ı, - 9 ebadında 6 fototraf bu kaynakların daha bir çok sene içiıı devresiyle neticelenmiyecektir. Eğer 
, ., ~6fuı kitıdı ıurdi . normal idbalib finanse edilebilecek ı bu taı,ruz muvaffak olmazsa ekono. 

\... (l '\ı~e l'k d bir kabiliyette olduğu açıkça görUle· mik sebeplerdtn dolayı onun le ati 
ı~ et,k l 'ı urumu. bilir. 1 -b' 1 . b 1 k 

~lıir İse Ye gerekse orta o- '•Federal Reserve BC\arcl'· Alman mağ u ıyet erme te ~p o aca br, 
. ''~e irnt'ıhanına mr•c•kl•r '· hatta 1918 de olduğu gibi mukabil ~ '" 6 - .. "' ~ altın ihtiyaçları , dolar Ye kolayca 

,~•linin mezuniyetinden bir 1 devizt' tahvili 1'abil cahamin :yaloaz ta.~r~ıl~ par.çalamayıp ta sadece 
~tibana a'ınacaklardır. t6o.oOO.OOO dolar Juymetinde olduğu pus~urtulıe bıle. 

'Sen· 
~ bit· ın lcayın baban seni bu· 

\~t. '~P.rçalamamız için gön 
~~ • lana ,kıyamadık. Bet 
'ı ~ letai o,aladllc. Selviban 

~'il ~ezirin avradı oldu. <>t 
\... ~tb derdine bak. 

\~. lolc Acf'rniıtana geldi. Bir 
~L-,"'-1 •k~arda ekmek ıatmalc· 
t.:~ . lordü. Bu adamı uıalc· 
~ tabi 

~'"- old11. Biraz sokuldu 
-..._ b,'- Parça ekmek satan a· 
~ ~ 111 ol<f"'dbnu gördü. Ba-

,~ rı,,,, d . 
~ &.ı~ ltl'Jld edı. Babası otlunun 
\~ ~I 1 

•tlayaralc üç gün· 
"'1, S uııa. Emrah yere çöme
\. ·~. ı· r tlli e •ne aldı : 
~- derı d-
~rbtte uştürn turaba 

4~Qı1 ~etıneye lövbe 
""la\ ~ıce ettin baba 

Cnirn s b . unam enım 

--~ ..... 
~ Q\ kurb 

'-'tı ., an olam sana 
ır;ı göster bana 

.. ----tramallk halk 

Ercnşon IE:mra.h 
L Tefrik• Na: ti Yazan : R. Yaı.,n -' 

Hasretlerim kaldı sana 
Anam benim sunam benim. 

• 
ıtı * 

Ben sırata vammıyım 
Sorulara cevap verir miyim 
Mahşer giinün görür müyüm 
Anam benim sunam benim 

* * " 
Havran ellerinden geldim 
/l nanım yurdun boş aldım 
Anam ölmüş yetim kaldım 
Anam benim sunam benim 

• • • 
Atıt bittikttn sonra yola revan 

oldular. Kmn eslci aarayına · vardt· 

lar. Emrah eline saZJ aldı •Bana bur. 
numa Selvibanm lcokuıu geliyor. di
ye okumaya başladı: 

Yoluna koymuşum canım 
Gözümden akıttım kanırn 
Ak sarayda ~elvihanam 
Acep b izi görür mola 

• • • 
Ben seni sevtrim candan 
Mevlam ayırması• benden 
Kırk huanbak merdivenden 
Birer birer inermola 

• * 
* 

Babası boş saraylara ne diye 

TÜRKiYE RADYO OIFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Salı 2 - 4 - 1940 

12.30 Program.ve Memleket SaatAyan 
13.35 AJANS ve Meteorolofi Ha· 

berleri 

12.50 Müzik: Kadmlarlar Koro 
Heyeti taraf andan halk Türküleri 

proğramı Sadi Yaver Ataman ve 
Sarı Rec,.p ref akatile 

13,301 
14 00 Müzik: Karışık Hafif Mü-

zik (Pi.) 

18.00 Pr<>tram ve Memleket aut 
ayara 

J~.O~ MOzı~; Bir ~OOÇerlo pi.) 
11.4ö Konuşma { C.ftnia Saati) 

18 55 Serbest Saat 
19.1 O Memldcet saat ayan, ajans 

ve meteoroloji babf'rleri 

19.30 Müzik. Ankara radyosu 
küme se ~ ve saz heyeti 

20.15 Konuşma (iktisat ve bub11k 
Saata) 

20.30 Müzik: Fasıl heyeti 
21. 15 Müzik :OdıCMüziki - Mo

zart: klarinet kenteli 
ÇAianiar: tiayrullab Duygu 

( Klarinet ); Licco Amar (1 inci 
Kaman Enver Kıpelman ( 2 İDcİ 
Kemın ); izzet Albayrak (Viola); 

Meıu i Cemil (Çello). 
21 .35 Müzik: Küçük Orkeıtıa 

(Şt:f; Necip Aşlun ) 

22. tSMemleket Saıt ayarı AJANS 

Haberleri; Ziraat, Esbam Tah 

23.2S/ Müzik cubant(PI.) 

23.2S! 
23 3Q . Yarınlci Brotram. ve Kapa 

• DIŞ• 

ddi gibi türlcü söylüyon, yura ti· . 
delim d~di. Yürüdüler. Altı ay yii-

rüdülr r Bir datın başı ı a çllcblar .. 

Datın batından etrafı göidto veçi

riyorlardı. Şarkta bir.. parlald,k .var. 
Garp duman ~nele. ~bda Ace'

mİltan kalmtıtı. E~rab b.'ba11na 

dönerek : 

- Baba bU datın adına Seyran 

datı derler. Şu toz duman içinde 

kalan Acemiıtaaa ~eıki bir dabı 
dönmeyiz. Orada benim Selvihaın 

ilk gördüfüm ıaray var. Ooa bir 
türkü söyleyeyiın der garba döner 
okumaya başlar: 

Selvihanın saraylan 
Pare pare duman şimdi 
Sevişmeroiı. ne hoş idi 
Ayrılmamız yaman şimdi 

* ıı: * 
- SONUVAR -



S.hlfe : 6 Türk sözü 

Bay Velsin Polonya rica- l' '"'\, ilan 
lioe yolladığ• mektuplar ~Şu tarihi unutmayınız~ 1 1,.,, 

---------- ~ Adana askeri satJll • 
. Pariı : 1 (Havas) - Amerika 
hariciye müsteşara Bay Vclı Parisi 
ziyareti esn111nda Polonya hükumet 1 
•<immlariyle de ıörüşmüştü. Bay Velı · 
bu münasebetle Vaşinıtondan ken· 
dilerine birer mektup göndermiş, 
Polonya mukadderatiyle Amerıkanın 
alilcadar bulundutunu ih•as dmiş- 1 

15 Nisan Cuma Günü ~ Nisan Cuma Günü d · komisyonun an· . • 
Akşamı Akşamı ,,,,., 

- A- Beher çiftine ~ ,-

A Ls AR Ay T.AN fiyat iki yüz yirmi ~ş ~"'tttpti; v e birbin yüzoo çift yemen~ - ' 
ya athbini ve beşbin Y~4..,ğf S 

SiNEMALARI 

ti~ 1 

Dunya Sincmacıhğıaın bugUoe kadar bir eşini ve bir Bcn?.crioi daha 
ya"ataıuadığı 

Fransanın Roma elçisi 1 ( ERRQL 
dün Parise geldi 

1 

FLVNN )ın 
En Son Mucizesi 

1 •: # * :: = = :: :: :: :: :: :: = * * = = = * : : = # = = :: = :: 

:~~~:::b~:::~i:::·::~~~- ı I,~ ~!~~, ~~!=~~~~=~ ~~!'!~ 
vaziye1 i sağlamlaştı Türkçe Sözlü 

Londra : 1 (Royter) - Fransız 
nazırlar meclisi cumhurreisi L~bıu
rıuu reisliğinde toplanmış l-aşvekil 

Pol Reyno yüksek harp meclisi ka· 
urları hakkında beyanatta bu!un· 
muştur. 

Yüks~k şura ictimaından sonra 
Reyno k~binesinin vaziyeti çok sağ· 
lamlaşmışhr. 

.. Harikalar Şaheserini Şeh
rimizde şimdiye kadar gö
rülmemiş Emsalsiz bir film 

1 

Olarak Müstesna Sinema 
Müsame~esi Halinde bir 
den takdim edeceklerdir-

fransaya gidecek olan 
Çekoslavakyah gönüllüler 

.... Bu Büyük fımin ilk gccı si için Localar sahlmaya baştanmışhr ..... 

Tt>lcfon ~12 Tclcfoo Tan 266 

ALSARAY TAN 
SiNEMASINDA S 1 N E M A S l N DA 

Bu Ak,am Bu Akt•m 

Londra : 1 (Royter) - Londr.ıı 
da kaydedilen ç·k gönüllülerin ilk ka 
filesi bugün F!ansaya harekete ha· 
zar bir hale gelmiştir. 

Müttefikler bakında 
amerikan düşündü,jü 
Lonara: 1 ( Royter ) - Hemtn 

( ÜMMÜ GÜLSÜM,Ün ) Heyecanlı ve büyük bir Aventürler 
Fılm 

Yarattıjı 

Yanık Esire Gaip Kızlar Limanı 
Türkçe S5z!ü-Arapça Şarkılı film 
zoıdüğü büyük rağbet dolayısiyle 
bir kaç gün daha gösterilecektir. 

Baş Rolde: 

H ... RRY CAREY bütün Amerikan matbuatı Amerika 
hükümctinın müttefıkle:e harp tay· 
yaıeleri satmasa yo'undaki kararını ı 
çok yerindeg5rmek~~~ Busabıh-: ~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~ 
ki V ıfinrton ve Nevyork g•zetel~ri 
yazdıktan ıayani dikkat mıkalerde 

·- Amerikanın müttefiklude olan ala
ka11ndan bahsederken fikirlerde bir 
letmekte ve ezcümle 

- Eter müttefikler zaf düşer ıe 
Amerikanın, harbe katılmak şartiyle 
bütün kuvvetlerini müttefakler lehi · 
ne kullamcatmdan biç şüphe etme
melidir. 
Yugoslav ınilli bankası 
ik incı müdürü Londrada 

İlan 
Ankara asliye birinci 

hukuk mahkemesinden: · 

Evvelce Ahi'!lvan camii yanan· 
da Konyalantn kahvesinde garson 
iken baltn ikamdkiha mtçbul ka 
lan Mebmede. 

Adli müzabere maliyetine ka
rar verilen Ankaranan Akbıı ma· 
hıUesi O.ıracak sokak 7. No. da mu 
kim karın1z Ştfıka Akman tarafm· 
dan aleyhinize açılın ihtar davasının 

Londra: 1 (Reyter) - Yugoslav 
Milli Bankıaa ikinci müdijrü Lon · 
drıya re1di. lnfiliz nıümeuilluiylr. 
iktisadi miiıak~relerde bulunacaktır. arzuhal sureti ve davetiyye 2 t • 3·940 

Pertenbe saat 9. da mahkemede 
( Siird Belediyesidden ) bulunmımz veya bir vekil gönder-

. meniz hakkında icra kahnan ilin teb 
Siird tehrine isale edilecek 8o litabna ratmen yevmumnkurda 

tın suyunun M>Odai kuyulanna ait mahkemede bulunmadıiınız gibi bir 
keııf ve eksiltme evıakile buna ait vekil de gÖQdermeditinizden ve ika 

ilimları ı ö r m e k i s t i y e n ta· metgihınızın da halen meçhul olma 
)iplerin Ankara, l s t a n b u 1 sı hasebiyle bu d~fa hazar bulunan 
ve ~eyhan belediye Reisliklerine davacı dınlendikttn sonra ilincn 
müracaatları ve ihale 12·4·940 Cu 11yab karara teblitine karar veril· 
ma ıünü nat 14 le Siirt belediye. miıtir. Bermucibi karar muhakeme· 
sinde icra edilcuti ilin olunur. l nizin muallak bulundutu 22·4-940 

116~7 '23-27-2-8 l Pazartesi saat 3 da mahkemede bu· 

İlan 
Adana ceza evi 

müdürlüğünden : . 

Sanatkar mahkumların büyük 
bir dikkat ve itina il~ m~ydana re· 
tirip idaremize satılmakta bulunan 
marangoz. kundura ve çorapçıhia 
ait muhtelif cins eıyaları elden çı
kınlmak üzere fiatlar1nda azami su 
rette tnzilit yapdmışbr. 

Satlım, temiz ve zarif eşya at
mak iıteyenlerın bu ucuzluktan iı .. 
tifada etmeleri, bu gibi eualara 
ihtiyaCJ olanlaran hiç olmaua ida· 
remize utrayarak bu eşyalan ıör· 
melerinin kendi menfaatluanı •kti· 
zaa1nden oldutu alin olunur. 

1 unmınaz veya bir vekil göndcrme
ditiniz takdirde H. U. M. K. 401 
ve müteakip madde,eıi mucibince 
11yabanızda mahkemenize devam 
olunıca tw on gün müddetle ve leb
lit makamına kaim olmak üzere 
ilinen teblit olunur. 11675 

ayrı ayn olmak üzere ı;birıt r' 
cuma günü saat 15 de tı 
zarbkla. ihale edilecektir. 'i ( 

h•lll~J 8 - Mecmuunun mu ,-:. 
deli yirmidött bb dolcuı~: ı" 
yedi lira elli kurı ş olup 1d .. t ~r' 

• O' 
natı binsekizyüz yetmıŞ 

seksenbir kuruştur. fi 
C - Şartnamesi lstanbuLAd•-' 

~ · ver Af 
kara levazım Amirlikltrı 1,rıfl" 
Kayseri Sahnalma komisyof1 
görült bilir. ~r 

. t"eı' D - İsteklilerin ternın• ,sıb 
nunun 2., 3 , maddelerinde ~e ~ 
saik ile belli gün ve saatıP 
misyonda bulunmaları. 

116
78 

_____,,/ 

4 Nisan 940 perşerı 
be 

günü akşa111ı lı 

Çocuk Esirgeme Kuru~~ 
f aatına Raıit Rıza ve Jtt• 
Sadi Tek ve arkadaşlann• . İJI 
dan yeni gelen Halide Pıtk•" 
rakile fevkalade müsamere I 

( Bir Gaip aranıY0' 
Fiatlarda tebeddülat ,t1J'' 

Bir Taşla iki k&Jf o,I 
• ·• o>tkle _i Bu müsamereyı gor br' 

fakir çocuklara yardım ve~.,,.,,. 
iyi bir gece gtçirmiş olıcl ,.,...,, 

Fırsata lcaçna>•r 
11679 2-4 

i 1 a n ,, 
adana askeri sa.'•~:~ı 
komisyonu reishi1 

11000 adet Pamukıu-: 
940 pnü pazarlıkla y•P~..,.., 
melinde teklif edilen ~~.MI 
untim pahalı görüldur- d 

940 çarıanba günü ye~ll 1 
htı yap1lacat111dan istek 11'1 
ründe müracaattan 

Satılık e~ 
,/~ 

Esiri laam; m 111ab'~ ,ı I 
eda fevkani 2 oda tıbt~ı ı' 
yusu mevcud 19 nua>-' İ 
tılmaktadır. ,,'f' 

isteyenlerin foto MaJ 
1 racaatlan. oı11"''~" '19,,., ;J ı ıb"', 



Tütkıölü Sahife 7 

Bu Akşam 
R A Ş 1 D R 1 Z A ER T U G R UL S a D 1 

8,45 de T i Y a t r o s u 

~(~ALiDE PiŞKiNiN) iŞTiRAKiLE 
l(uaR3T HELVASI 

Vodvil 3 Perde 
Yazan: Mahmut Yasari 

D·k 1 kat : Localar ve Numarolu Koltuklar satılmaktadır e 

leiefon 250 

------------------------------------------------------------------------------------
se ilan 
1 
~han P. T. T. Müdürlüğünden 
~ ~ıığu (M.) Tepe muhiti (SM) Digcr muhit (:SM. miktarı) A 

7 ~ ~ ~ 
~ ss ~o 

\ 8 60 60 600 

'': . 40 . 66 160 
1
1ti11 ) tı ••tıs> onunda teslim edilmek şartiyle. lda:cmizin 940 ıtnsi 

~ ~~•rd~ adet ebad ve evsaft yazılı 1660 adet ttlg,ıf dirtği 
Ş~ttrı, '' dıreğin tahmin bedeli 400 kuruştur. 

~ '°tt"l~tlcr parasız olarak her gün ( mesai dahilinde ) müdiirlük 
~I -· l tf, 

~~iltnı 
tıt'' "~ hirı c 8 / 4/ 940 pazartesi rünü saat 15 de Seyhan P. T. T. 

' 1 '••nda müteşekkil komisyonda kapalı zarf usulile yapılacak. 
~e ~ıı~~~~ . . 
~ \ı.~1',,ipt •t teminat miktarı 498 liradır. 
I ~)ı \ı '' ttlclif mektupları ve ticaret odasını kayıtlı olduklarına 
ı' ~ İlt 8ı ~ ttcninat ıkça makbuz1arını 2490 No. lu Kanununun tari-

' ' 940 pazartesi rünü saat on dörde kadar maki uz mu-
,1~ ~0" reisliğine ves:mclcri lazımdır. Postadaki gecikme kabu( 
"': ...______ 11629 23-29- 2- 6 

611 

\ı~d· ilin 
'r 'Ye R· 
> '~ldt . ıyasetinden: 
~t1r1~~"'«11•-Tı~lcöprü arasmdalci parke yolun n~hirkcnau 

J •k korkuluk in~aah açık olarak eksiltmeye konulmuş -
' ~deli k 

~11"''-' tşf,: ıs24 63 ı · d .:ıı:tt • ıra ır. 
' h: tcnı· ı ~ '""I rıi., ınatı: 113,SO liradn. 
~~~~a~lrıın 19 uncu Cuma günü saat onbc.şte Belediye encü-

r \ lıf ır. 
1 ~' ftrtrı 

•·it\\ tiirtL·•.l'Qe ve saır evrakı fen işleri müdürlüğündedır. isti· 
lilt . ~lırlcr. 

M'ı ı'-ttrı ihale " - k' . l · ı . _..1 "I' ~ birt'k gunu muva "at tcmınat an e ve tıcarct O<lHI 

t . ' tc oıuayyen saat ta belediye encümenine müracaat · 
2- 7- 13- 17 

11674 

R. C . . A. 
nın 

1 Hiç bir hizmet istemeden 
bir sene çalışan 

Bataryalı 

Nevyork B. 
Modelini rlıutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo : 
Abidinpaşa caddesi 

11521 

i ı 
A 

an 
Kadastro müdürlüğünden 

Heyetimizce "ski f ekıte lcurl u.Hamaın kurbu ve kocavcıir mahal. 
lelerini muhtevi yeni 11 numualı ((ocay"zir) mabılleainin l- 4-940 
ta,ihinden itibaren beyannamelerinin tevziine başlarılıcatı::dan bu ma · 

hallede:Ci gayri menkul sahiplerinin bu tarihten beş gün zarfında Beyan· 
namel"rini alarak bir ay içiode kendileri veya mıballcde çalııan kadut· 
ro memurlarına doldurtarak vermeleri kadastro nizamnımesiniıı 12 inci 
maddesi mucibince ilaıı olunur. · 11676 



Sahift: 8 Türkıözü 2 

İkramiye 150,000 liradır 
El planlarında da yazıldığı gibi 3 üncü keşide biletlerine herkes 

Nisanın 4 üncü günü akşamına 
kadar değiştirmelidir 

- Aksi takdirde bu numara üzerinde hiç bir hak iddia edilemez 

-- - .. .. , 
TURKSOZU· 

GAZETECILIK-MATBAACILIK 

• • • 
Getirilen! yeni makinelerle Türk sözü matbaa~ 

- cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar ,.gazeteler, 
ccdvcller, çekler , biletler, kart-
vizitler, haritalar, planlar, mak
buzlar • her boyrla defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 
edilir • 

• 

1 1 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 
görmek istiyorsanıı Türksözü 
Ciidhanesine gönderiniz • 

Zarif sağlam 

Bir cild1 bölgede ancak Türk· 
sözünün sanatkar mücellidin in 
elinden çıkabilir. • ...................... : .... llllİll .................... . 

I 

E.n ~fli Dostum 

~ 
~ 
f/ I 

Rekabet kabul etmez lıir fiatıa sarılmakta 
olan bu radyo aranılan her evsafı haizdir 

• Parazitlere kar,ı huaual anzııeç • Anlifedlng ve ton kontrol 
• 150 iı:tasyon lamı yazllı büyük • Müstakil gruplu •asi 

kadran • Harici santrajli"'oparlör 
• Feı·rokartlı orta tekerrür • Oklal tipinde laınb:,lal" 
• Havalı trlmers kondansatörO • Çıkı• kudreli 4 vrJ 

1 Bir kerre dinleyiniz ..... Kanaaı hasıl edeceksiniz 

v;;~~ı:e SAHiBiNiN 5E5i 
ue ae2nt0JJ?Jiliz&ı 

ABiDİN PAŞ~ CADDESiNDE 

1 

M. Tahsin Bosna Birade' 

Telefon : 2'i4 Telg. Adr. MEfA ADANA 
. s/ 74 p. ,.. 

or. Muzaffer 
iç hastalıkları mütehassıs' 

~-
Hergün muayen~hanesinde hastalarıP• 

başlamıştır . 

Mürettip alacağız 1 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalıtmak üzere bir mürettibe ihti
yaç vardar • ldarebanemize o. ü 
racaatları 

/ . ,t 
Umumi neşrıf ~ 

a~ 
Macid ~'/ 

öı" Adana Türk• 


