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~~l'ON iSTiHKAMLAR 
Olldrıı· 

YAPILIYOR 1 

re 2• · 2 (Royter) - Gelen ha· 
~Yadao~, Sovetlcrin işgalindekı 
İCeiııdck· imanlara geçen Çortoni 
''lihka 1 koridorda Almanlar be
llılllbkaınılar Yapmakla meş~uldur. 
ltıil Atrdaki halk tahliye edilmiş 
~iiı knlllan - Sovyet hududun-
~trj 1 0ınetreye kadar olan köy· 

Ye Çekilmiştir. 

~NiMARKADA 
~Zi TE VKIF A Ti 

~Ol>ENllAGDA PARLA
~lk:~TO BLNASI ÖNÜ.·. 

l ~ Nü.MAYİŞ YAPMAK 
Sl'tygN YÜZ l\AOAR 

~A%( TE\'KIF EDİLDİ 
c~ t ~ 

tt~11'a : 2 (Royter) - Şilerbng-
~'~ hııbcı lere gorc, 250 Nazı 
l~t~'ııı Davraçik'a gelmişlerdır . 

1 
f o~cf, ve etrafındaki l üz kişi 

1 ~~•tııcnırıuşıur. Halktan bir çok-
d tc h~ • . d r . 

1 
ısc . ucum etmış ıse e ccı 

btt~tıı Qı 11111 önünü almak içın polis 

1 
q~dq tnctıniştir. Bu naziler Ko-

~ l'allıtıara.rJ~mcnto önünde nüma- 1 
1 ~ 4i ev •çın geliyorlardı . Fakat 

f'ıt, \relde:ı anlamış ve terlibat 

Çj~DE YENi 
liOKOMET 

~lltı --
~sı~ll bir kukladan 

a fark, yoktur 

~A.N --
- KAY - ŞEK'IN 

~~ 9 EYANATI 
t(l'l "York . 'l 
~.ı taıct · ... (Radyo) - Nevyork 
~c csı b b . ~en· u sa ahkı başmaka· 
~''ddcı'ıeÇın h~kiimetirıin kurulu-

L tı lenkıd ctmekt~dir. 
'ti ~a~"l 

it_ tıı1~Uahcd e,_ .Jaµonların dokuz 
ı:\ı Ctini c~ını bir defa daha ih
~1~Urın;ıc~Oylc korkuluk bir hü· 
~1!1t ı Sô 

1 
Jııpon)anın hayale 

'er + Yemektedir 
, \ araft • 
b t 'il ~1ılli an . alınan. malumata 

t ııutı.ık Ş_efı Çan - Kay -
\.·~~ ~tırı k soylemiş ve Vang -
\'llııı ~; bır h-~rduğu ve kuracağı 
\ 1 ~i ~ti cıdu üınetin Japon ordu

\ ~ drı il lanı u~unu, bu yeni hükü
t, ~ lan, ınadıkı gibi biitün dün· 

'~~ıı tnayacağını beyan et-

·~~- Q~lar •• ı,, ~i~t ıçınde Japonların 
\e d•ği de SÔ) lenmck-

!GARP CEPHESiNDE 
HAVA ÇARPIŞMASI 

İngilizler d Ün 
tahtelbahirini 

bir Alman 

batırdılar 

Londra: ~ 
< Royler > 

Garp ceb·, 
hesinde top· 
çu ateşi pek 
faıla olmuş 

ve 

) areleri sa
limen üsleri· 
ne dönmüş . 
tür. 

Dünkü büyü'· ha \'B m harebl"lcrind! iki ~ransıı tayyaresi djşürülmüş

tür. 
Londra: 2 • Roytcr At'an:ık dt'n'zinde bugün bir Alm.m tahtelbahir! 

batırıimıştır. Al-na:ı deniıa'ti.;ı su ü~tüne çıkmağ"a mecbur edilmiş, müret
tebatı tahliye ediloıkten so,ra tahte'bahi:- dcni1.in d•biııe gôtürü 1 müştür. 

Amerika 'hlar harbe 
ne zaman girecek 

lngiliı gazetec·ıerinin Bay Troçki ile 
yaptıkları çok şayanı dikkat mülakat 

Londrn: ~ - l"giliz fnzc:tC'-.;il~ ri 
Troçki ile şn~·n:ıı dili ·at ir mulak:ıt 

yapmıştır. 

A ıırıcriknnın vazi.' dine \"e h:ırbc 
mudnhnlesi ihtimnllerine dair sorulan 
sunlc Troçki şu cevabı ,•c:rmi .. tir. 

- Ameriknmn c;nbık Reic;İcumhuru 

• t 
?Alman tayyareleri Bel- i 
! çıka üstünde yine ! 
ı uçdular i . 
! Londra:2 Royter) - Bu. i 

gUn ölleden sonr • Alman · 
tayyareleri yine Belçika i 
Uzerind• uçu,ıar yepmıs. i 
tardır. i . 

Huver, ~on bir 11utkundn, Amerika 
;ya horbe knrışm:ım:ısanı tnvsi_ye etti. 
Son dal<.ik:ıd:ı ekonomik bakımdan 

Amerikanın ağır bn<:mnsı g:ıycsile bu 
to\'.sİ\'edc bulunuyerdu. 

Bu tn'·~i.,·e, orjinnl bir şt:v değil· 
dir, lleoUz harb girmemiş bulun:ın 

butun buyuk dedetlc:r, .yıprnıımamış 

1 
ve aitini harbin conundn hesnpl:ır gö 
rulurken kullanmak ~nıtıdinclclt·r. 

ltaly:ının siyaseti böyledir. Fin· 
landi) n harbine rağmen Sovyet Rus· 
yanın ~iynseti böyleuir. 

Cine karşı ili\n edilmemiş hnrbine 
rıığmen J nponyanın da siyasetine böy 
Jedir. 

Ye filhnkika, Amerikanın dn şim 
diki ~İ)·nscti bö_ylc:dir. 

Fakat bu iynseti uzun muddtt 
devnm ettirmek mllmklln olacak mı ? 
Eger harp ı.onuna do~u yııklıışma~a 

l Geılsı üçüncü sahıfede ) 

lngiliz Başvekili Bay Çemberla~ n: 

ÇEMBERLAYN 
DÜN KONUŞTU 

Balkanlarda aulhu bozmak 
iatemediöimize, TOrklye ile 
olan muehademfz kuvvetli 

bir dellldir 

Lond.ra: 2 (Royter) - Çembeı layn 
bugün Avam kamnrasında beyanatta 
bulunmuştur. Başvekilin nutkunun mü
him bir kısmını Almanya;a konulan 
ablukanın teşdidi meselesi teşkil edi· 
yordu. 

Çemberlayn yüksek şuranın son 
karanndan ehemmiyetle bahsetmi~ 
yeni bir dünya nizamı uğrunda müt· 
tefiklerin sarf ettikleri gayreti tebarüz 
ettirmiştir. Başvekil aynı zamanda bi 
taraflann Almanyanın vaziyetlnine 
karşı takıbettiği hattu harek."di de 
aıılatmışlır. 

Çemberlr.yn, bugün Danimarka 
i!e de bir anlaşma yapıldığını ve Tür
kiye, ispanya Yunanistan ile de an· 
!aşmalar mevcut olduğunu tckrarla
m'ıştır. 

- " Alman propagandası bizim 
gayemizin Balkan sulhunu bozmak ol· 
duğunu ileri sürmektedir. Bu şüphe· 
siz ki asılsızdır. Buna Türkiye ile o
lan anlaşmamız kuvvetli bir delil teş· 
kil eder . ,, 

Başvekilin beyanatından anlaşıldı-

ğına göre yüksek harb şürası bundan 
böyle sık sık toplanacaktır. 

Paris : 2 (Havas) - Bütün Fran
sız matbuatı ablukanın şiddetlendiril
mesi hareketini çok muvafık görmek
te, uzun müta1ealar serdetmektedirler. 

İTALYA'DA 
Bütün demir parçaları top 
lanarak harb malzemesi 

imalinde kullanılacak 
Musolıninin ı iyaseti altında bukün 

ltalyan kabinesi toplanmıştır. Hüku
met memleketteki bütün demir par• 
maklıkları harb rnab~em_si imalinde 
kullanılrr.ak üzere sökülll'esini karar
laştırmıştır. 

İ ıtgiliz - Yugoslav ticaret 
müzakerelerine başlandı 

Londra: 2 cRoyter> - lngilız 
Yugoslav mümessilleri arasında tıca

ret müzakerelerine başlanmıştır. 

Yugoslav delegeleri ba11 hus ·s
larda Belgraddan istimzaçda bulun· 
muşlardır. 

Bu konuşmaların bir ticare t cın 

Jaşm;ısına müncer olacağı sanılmak 

- adır. 
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Sah.fe 2 

POLiTiK MESE~~LE~ 

Harp şurası 
kararları •• 

M üttrfık devletlerin Londra· 
daki harp şurasından son 
ra ~erdikleri kararların e 

bemmiyeti hakkında muhtelif müta· 
lcalar ıudedilmektedir. Verilen 
kararların bakikıt halde muhtelif 
cihetlerden ehcnımiyeth olduju an· 
laıılıyor. 

Ablukanın şimal denizi sahalı· 

rında sıkla~tmlması, Almınyanın lı
veç demir madenlerinden bir sene
de i jhal eylediti 10 milyon ton 
miktarmda demirden başka, elde 
eylediti gıda maddelerinden dahi 
büyük mi;cya1ta ma~rum kalmuını · 

i intaç eyliyt~ktir. 

Yine Harp şürasında verilen ka· 
rarlar araStnda bulunan ~e AJman-

yanın bilhassa Cenubu şarki Avru· 
pıdıki bitaraf memleketlerden te
min eylediti erzak ve iptidai mad
delerin sevkiyatına karşı tedbirler 

ahnmı11 keyfiyeti bu sahada silahlı 
ihtilaflar huıule helmesine sebep 
olabilir mi? lngiltcre ve Fransa hü· 

kumetlcrinin, Avrupanın bu mıntı

kasmda~i bitaraf ve harp harici 
memtcketlerdeki stfirlerini davet 
eylemesi, her türlü ihtimallerin esas· 
h tarzda tetkik olunacıığına hir de· 
lil teşkil eder. Bu husustaki karar· 
larrn, sefirleıle istişareden sonra ve· 
rileceği anlaşılıyor. 

Müttefik devletleıin beşinci harp 
şurasındaki kararlarımo hemen tat· 
hikat sahuına konması şimdilik dü· 
şünülemez. Cenubu şarki Avrupa· 
daki bitaraf hükumetlerle birlikte 
ltalyanın alacağı kat'i vaziyetin da
hi hesap edilecegini siyasi hazırlık· 
lann tamamlanmadıgıoı söyliyebi i· 
riz. 

Londrada toplanan beşinci harp 
şurasının kararların~an sonra husu· 
le gelecek yeni vaziyetin, Nazi Al· 
manyadaki manevi ve siyasi tef ev· 

viik sözlerine ve hislerine mühim bir 
darbe mahiyetinde bulunacağını 
kaydedebiliriz. 

Tü.~sözü 

ilk tahsil çağındaki 
ıece 

Şehrimize ge 
öğretmenler 

çocukların sayımı -- · deıı' 
ilk okul talebeler• " 'I ~ 

Bu . 
ışe Cumartesi 

6 Nisan Cumutesi günü şehri. 
mizde ilk tahsil çağındaki çocuk 
sayımı yıpılacakhr Maarif ve Dahi
liye Vekillikltırinin b11 husustaki e· 
mirleri üzerine o gün bütün öğret· 
menler mantıka mır tıka do1qarak 
her eve uğramak suretiyle sayımın 
tam bir intizam ve metodla yapıl· 
masını ıayret edeceklerdir. Mıbıl
le mümessilleri ve bekçiler sayım 
yapan ötretmenlere yardım edecek 
ve 7 ila 16 yaş araımda bütün ço· 
cuklar tesbit edilerek okuyan ve o· 
kuyamıyan miktar meydana çıkan· 
)arak okuyamıyanlaran okumalara 
temini çareleri aranılacaktır. Bu çok 
bayırla teıebbüse halkımızın da ali· 
ka gÖlterecetine hiç şübhemiz yok· 
tur. 

Sayım \şi yalınız şehir içinde 
değil bütün vilayet dahilinde ola· 
caktır. Merkeze batla köyleri temsil 
eden muhtarlar dün Haıkevi salonun· 
da bu hususta bir toplantı yaparak 
tahsil çağındaki çocukların sayımı 

hakkında maarif müdürüyle konuş· 
muşlard1r. , 

Tuzla ve Karataş mahiy~lerinin 
kontrolüne de bir ilk te Jriut mü 
fettişi memur edilmiştir. 

Mühim bir maarif ve memleket 
mes'elcsi olan bu sayım işi için ma. 
arif m~dürü Osmaniyeye gitmiştir. 

Kız sanat enstitüsünde 
bir yangın başlanğıcı 

.. .. 
gunu başlanıyor 

Valimiz dün Bereketli 
kazasına gitti 

Vali.;_iz Bay Faile Üstün teftiş 
lerde bulunmak üzere dün Bereket· 
liye gitmişlerdir. · 

Atatürk parkı yirmi 
dekar genişletilecek 

Hürriyet mahallesinde eski Deb 
boy civarmda 2000 metre murab
balık bir sabaya top akasya, palmi· 
ye ve muhtelif •taçlar ekilerek kü· 
çük bir park haline getirilmiştir. 

Yüzme havuzunun etrafı da tes
viye edilmekt~dir. Bu ameliye bu haf 
ta bitmiş olacaktır. Atatürk parkına 
20 dekarlık bir arazi ilave edilmtk 
suretiyle parkı• genişletilmesine ça 
lışılmaktadır. 

Doğume .i başhekimi 

Bir haftadanberi ar.jınden hasta 
yatan doğum ve çocuk bakımevi 
baş hekimi Dr. Bay Şükrü Konur· 
alp iyileşerek vazifesine başlamış· 

tır. 

Bir rakı kaçakcısı dün 
mahkum oldu 

Sivas öğretmenler~~ .. ~ 
lik bir rrubun bu po . 1,. 
gelmeleri beklcınmekted~tl 
için tetkik ıeyahatla!J yıp ~ 
kafile ıebıimizde misafir ~~e~ 
müddet zarf anda melll ı. 

d. ·ıer•" muhtelif köıeleri gez ın 
lu izahatlar verilecekt~r. ~ 

Şehrimiz ilk ötrrtılll dİi" f 
dın 60 kişilik bir grup dı 11,,dl 
taya gitmişludir. lık oku ~ 
nisandan 7 Nisana kıd•~11~ 
edcek olan dinlenme. ~ıt~ fi 
istifade ederek yurd ıÇI~ "°-~ 
tertip eden ötretmenleriaı•~, 
zilerden büyük ittifadeler 

tedirler. bii 
Seyhan nehri t• b'I 

seviyesinden biraz k~,o ~ 
Kayserinin Hınzır dailfl ıt" 

kan ve Seyhan nehrine kar 11, 
mantı suyunun hayli y.ük5t sef. 
dair haberler gelmektedır: J 

0 b'A JfllJe nehri de dün hali ta us kt• 
dukça yükselmiş bulunm• 
Alınan haberlere göre f "/,/ 1 ' eO " yatmur yağmakta ve erıy btİ 

. k k ne Seyhan nehrme arışara 

seltmektedir. • Ji~ 

Talebe, temıı ıe 
Kız mektepler:nde t~i~ 

.b. t 01ıı hademe gı ı e 

Yapacak . bl' 
·ı·" Marif vekalt~ti talebe(ll• tt• -' 

_ . türlü ameli bilğiler ve h•Y' ,t fF 
Havutlu bucağı kö}'.unden Alı j d'I . f d 1 t'k mataaı ,ı _ _ . ı erme ay a ı pra ı 1ı. :t Bereket oğlu kotu Raşıd adında b'I 

1 
.. t · · in de ır 

_ . k . .ne ı me trını emın ıç el biri tahammur etmış, ra ı ımal et· I kteplef 
. . . .. .. . surttte ça ışmasını me Kız san'at enstitüsünde dün bir meğe elverışlı 200 kılo uzum cıbre· d' . t' B'lh t krnil kıı lı' 

k 1 dl . ırmış ır. ı assa e ·ıe .:ı yangın başlangıcı olmuşsada hiç bir siyle birlikte ya a anmış ve a ıye· t I . d t I b v ve sı ~ıı· 
hasar olmadan söndürülmüştür. Kim ye verilmiştir. tep eı~nd e al~ meyaelu .. me at verile'',l 

r . k . ına aı ame ı . te .1 ya dolabında patlayan fosfor klttusu kinci Aslıye ceza mah emesın· 
0

.,,, t ft t lebeterııt .eP' 

1 

k k 2 ı5~r ara an a _ bİf ~ _,, sadece kimya öğretmeninin sol is· da duruşması yapılan aça çı ay l'k . 
1 

· . - ;y • tatbik• ııı" 
h ı ış erını o~ renıp kıl . .ı karpinini yakmıştır. Vak'a mahılline hapse ve 20 lira para çezasına ma d - I . . . b larlfl o l'-

e gorme erı ıçın un 
1 

rill 
itfaiyeciler vaktında yetişmiştir, ..-Um odilmiştir, tcmizlenme<İne ve mckt•P

1

• ~~ı-' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~--~~·~~~~ tibine de ~tirak ettirip çı~ 

!arı kararlaştırılmıştır. il iti 
Bu karar şimdilik _tek:ııı''' 

kız mekteplerinde tatbık ti 
Fransızca PariSuar gazetesinin bir alkollü içki almaları da men edil· tır. detfl, 

yazdığına göre Alman dahiliye ncza· miştir. Talebe akşamlan ıorı ,.,~,~ 
reti ıençliği korumak için feni bir ,- OONON MEVZUU 1 Bundan maada on sekiz yeşını sonra sınıfları mualJim ."'ete"' ıi 
zabıta nizamnamesi yapmıştır. '-------------- doldurmamış delikanlılann sigara iç· odaları ile yatakhaneleri li fet fi.. 

18 yaşını doldurmamış olan fcnç- meleri, umumi eğlence mahalleri bil- yerlerini salonlara ve eIPS9 li fe . ., 
!er, harbin doğurduğu yeni hayat şe- sonra içkili yerlerde oturamıyacaklar- hassa bar ve emsali eğlence yerlerine temizliyecekler eşyaları y_er şe~ 
raiti içinde her hangi bir sebeble ge· dır. devamları şiddetle memnudur. Genç koyup her tarafı güzel bıt ,,, 
celeyin ışıklar söndürülünce caddeler Beraberlerinde velileri bulunmıyan çocuklar yanlarında velileri bulunmak ,,,,,. 
ve umumi meydanlarda bulunmıya- on sekiz yaşından aşağl çocuklann şartiyle kırlarda tertip olunan danslı tertip edeceklerdir· I 

11 
f ıl 

l·aklardır, geceleri saat 21 den sonra sinamaya eğlencelere iştirak edebilir; fakat bu Mektepte temizlik yapı ~ııc'~f 
On sekiz yaşından aşağı delikan- gitmeleri memnudur. eğlencede azami saat yirmi üçe ka- uzun müd .et havala_n.d~1,rı~ 'ıJ hlar yanlarında velileri bulunmadığı On sekiz yaşını doldurmamış olan dar kalabilırler. Sabahları da temızlik ışı ,~tı'.) 

zamanlarda geceleri saat yirmi birden çocukların nmumi yerlerde herhangi lınız etraftaki tozlar alıpaC ,fır 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~• alma işi ilk dersten evvel y 

Sigara yasağı 

tıi. 



Ata ----.... 
..._ Şartt•rı ·---

} ~ Aylık 
J tı 

J 
,, 

" 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

~L l' D 
~ "llllt b dış lfteınleketler için 

Gat ' eli d • * 1%ıas ctışmcz yalnız 
2 rafı ... _ı·ı· ' ..._ Jı· -nımem ır. 
'~t ~nlar İçin idareye 

cdıI111cl"d" ı ır. 

iHRACAT 
'vA2iYETi 
~ı.., 
'•tıtt •t Yeklletl pamuk 
''-t ••lattnr mUmkUn oı
'~itı la kadar genlfletmek 
••.. geyretıer ••rfedi•t,.; "•rnuk i•tih••I mlk 
'•tı ru,.. geçen yıla nl•· 
•• t' P•k ziyade oıaca

'""'in edılmektedir. 

~ •kuma ham madd<leıin 
den tiftık üzerine hara· 

~ t~, ret!i satışlar CP.rcyan e: 
~ ~]Ya S~rı günlerde Sovyetler 

1 1 t. ~~d tıFtik talcb e'mişlerdir. 
o§ ") de h 

~I. a.,, lıfatı uıerinc Romanyadan, 
~tk Yapılan sipaı işler İn mik· 
~ ~~dır 
.,~ilı, . 

/ •d~ai'cye gelince, alakadarla· 
~c kar~'d&öre şimdiye kadar in· 

de b erecede tıftik almıştır. 
, %,t Uodan sonra rn yeni si-
•ııı •. 

ltıadd Rırış~ccktir . D:>kuma 
1 ~ tlc . b a l- •ı arasında pamukla· 

1 coış 1 kttt talt b çoktur. Her 
1ıı . tn b ı . 

tıııı· o mıktarda pamuk 
, ı tat . 
tdek· trıın ctmr kten ziyade 

11 1 s ~kv· enrnin pamuk zeriya 

Amerikanın büyük 
deniz manevraları 

Bu manevralara 
43,000 zabit ve 

Vaşington : 2 (Radyo) - Ame· 
rikanın 130 parça harb gemisinin iş· 

tirakiyle büyük manevralar yapıla· 
caktır. Filolar büyiik Okyanosdaki 
Scp Pedrodan hareket etmek üzert'· 
dirler. Bu büyük manevralara zabit 
ve er olmaı.. üzere 43,000 kişi iştirak 
edecektir. 

400 Deniz tayyaresi de fi oya kalı· 
lacaktır, 

Yugoslav Başvekili dün 
bir nutuk söyledi 

Londra : 2 (Roy~er) - Yugos· 
lav Başvfkıli bir nutuk söyliyerek 
dahildeki sükuttan ve Yugoslav)'&· 
nın dünya hidisele i karşısındaki 

soğukkanlığından bahsetmişt.r. 

icra vekiıleri heyeti 
dün toplandı 

Ankara : 2 (Hususi rnuhahiıimiz 1 
den) - icra vckiılcri heyeti bugün 
başv~kilimiz do1dor Rt fık Saydamın 
rıoisliğinde toplanmıştır . · 1 

130 parça gemi ile 
er iştirak etmektedir 

Fransa abloka nazırı 
Londraya geliyor 
Londra: 2 Royter Fransız ablo

ka Nazm Mone bu hafta Londraya 
gelecek tir· 

Bulgaristandaki yabancı
lar Sofyadan çıkarılıyor ı 

Sofya : 2 (Radyo) - Bulgaris 
tandaki yabancılar polisten müsaa
de almadıkça ıkametgah deği~tire· 

miytcektir. 
Ayni zamanda tüccar sanatı ile 

gelmekte olan ecnebiler de Sofya
dan dışarı çıkarılacaktır. 

Yu an gemicilerinin 
felaketzedelere yardımı 

Londra : 2 (Royter) - Pire va· 
re vapuı şirketleri mümessilleri Lon 
drada Tedık Rüştü Arası ziyaret 
ederek, kendisine Yun .n gemi::ilc 
rınin Türkiye felaketzedeleri için 

1 

topladıkları yardımı havi çeki takdim ' 
ctmişledir. 1 

1 

Amerikalılar harbe ne 
zaman girecek? 

( Birinci cahifeden artan ) 
ha~larsa, eğer Alman ordusu muvaf
faltiyetler kaydederse, Avrupada Al
man idaresinin hayaldi hakiki bir 
tehlike haliode ba;gösferccek ol ursa, 
Amerika huk6meti o zaman 'u iki ka· 
rarı vermek Zaruretindedir: 

Ya harue katışmıyacak ve bö,•Je
cc 1 fitlerin yeni zaferleri beoims;mc-
:.ine mU aade edecek; zaptedilen mUıı· 
temlekclcrden t'dinecegi iptidai mad-
deler Uzeriode Alman tdrnigini art
tıracağı; butun kurreiarz.a Alman ha
kimiyetini hazırlıvacak ''ahut dn Al· 

...,. ' ·' 
man emperyalizminin kanatlarını kırp. 
ma~a yardım için yarı yolda harbe 
girt'cektir. 

Ben. hnlıh;ızırd~ki huku'l'lctlc:re 
öğUd vermeğe asla salıh değilim. Ben 
sadece afaki vaziyeti tahlil ediyor. 
Ve bu tahlilden birtakım neticeler 
çıknrırorunı. 

Amc-rika bir keı·c harbe mudnha
le <•tti mi - ki bu sene: bile muda .. 
halesi muhtemeldir. Dutun bundan 
doğacak akihetlere daynnması lazıaı
gelecektir. Bu akiLetlerin en mUhimi 
mUstnkbel iyasi ahvalin tırzedeccği 
tehlikeli mahiyettedir. 

Parti gurubunda hariciye 
vekilinıiz izahat verdi 

Ankara: 2 (Hususi muhabiıimiz· 
derı) - Parti gurıı 1 ıu bugün top
lanmıştır. 

Hariciye V ckilirniz on ~ş gün.: 
lüle !Iİyilsİ ha:1iselı-ıi ızah etmiş ve 
bu izahat guru~ umumi heyetirce 
tasvib edilmiştir. 

' OiZLi SiLAHLARA, BiLHASSA ALMAN GiZLi SILAHLARIN A DAiR DEDiKODULAR DEVAM EDiYOR. ı 

11 
BU YAZI SiZE GIZLi SiLAHLAR ÜZERiNDE HAKiKI BiR FAALIYETln BıLANÇOSUNU VERMEKTEDiR . 

• . • I 

lngilterenin gizli siliilıliirı nerede? 
~l v'Yc ttrn k 1~ d . k" k t azım ı nıtc ·ım • 

~uıı c laleti Paınu\c istihsalatının ı' ve 
• 0 du,,, 

nasıl icad olunuyor ? 
a~an:· ~u kadar genişletmek 

11 <>n, ti f Londradnn bıUiriliyor; - Bir kaç gUn ev· 
1\ () 're .~, sar etmekte· · · _] ı:. k 
\ı• vel L ord Strnbolı;ı Lor..ılnr kamnrasınua JU.) ll 

'q tcrılerde . Britnnynmn yeni icad ,.e ihtirolnrı deneyecek 
Yaı1ı Pamuk zerıyatı hak merkezi bir teşkili:ta malık olup olmadıgım huku· 

btııı~la arı bir raporda, istih· metten sordu. Ayni zam:ındn ordu, hava kun·et-
~ ... tının gt,.en . b t lcri ve donnnmn teknik kı ınılarının nnsıl işbirliği 

, il. .. ,Yad ')' senc}'e nıs e - ·ı l ·ı 1 ı · . "b 
ı "'''' e ol _. b vnptığına ve Frnn"n ı e ne Şl' u < e ıır ırtı tıhn 
, 1 ıtltd· acağınoan ah - ~ .ı • • • hl _ı b ı d 

j~ ır. E. me,·cud olduğuna unır ıcıtıza nrun u un u. 
~1 ~ll~ }' sasen piyasada yük- Mudtıfnıı. Koordinas~ on Nazırı Lord Galfıeld 

~Oterı :~ılan parmık taleb- cevabında çok ş~·\·aııı dikkat mnlumn~ \•t>rdi". 1 lu-

~ht U~ra da bu İşe layık kilmet uzun mUlnhtıznd~n .ı:;onrn . h_nrbın teknık ~·e 
~t lllınıyeti ve kt d" ilmi tarafı ic:in merkczı bır tcşkı!at \•Ucuda getır· .,,. l•"' rmc e ır, . . ll . · · 

.'~ ·•ıa h mck kartırındnıı vnzgcçınıştır. mı araştırma ışı 

a~ kılı, tn. maddeleri ara- alakadnr ayrı nyrı ı:ekaldlcrde yapıimaktndır. 
~ bıt tn eçı kılı da ehemmi· Mnmnfih nrnlarındn 1sbirliği teır.ini için kanallar 
ti tvk"ı t ı. l:ıc k tutmaktadır. Bu me\"cu tı.r· 

"d ar~ d Te~lihnt jmııhifrıdan mes'ul olan yeni levnzırn 
it, yl a talcblcr art 

~~~IR---
··~ Dt: HAVA L 11...,. 
1 il "ltıd 
~ ~V;ı e dij .. 
~~ tı haf1f ~ rı gok yüzü ka 

~~ 2s ruzgarlı geçmiştir. 
derce "d· . e ı ı. 

nezaretinde ilmi nraşbrmn için bilhnssn muazzam 
teşkilfıt vUcudn getirilmiştir. Bu neznrdin teknik 
Jo.,mı 900 kişiden ve beş modern la bora( uvnrdnn 
ibıırettir. Buna lngiliz mnkinn ve kimya ilminin 
f'n ileri gelen şahsiyetleri dnhilılir \'e bu teskıHit 

• 
memleketteki bir çok diğer fılimlcı le temns halin· 
dedir. N eznrd İn il nı i nı nş( ırmn kısmınn varnt i o· 
lnrnk hoftndn 300 yeni icnd gt-lmt·ktedir. 

ilmi oraştırmn~ ı teştlid etmek için con znmnn-

lorda nezaret teknik inkişaf ve aroşhrınnlnr için 
bir istişari heyet teşkil c-tmi~tir. Bu heyt-t ilmi 
nra tırmalt11· yapanların ilmin en nwdern ,·akialn
rına icnbeden ~likkat ve ~hemmiyeti vermelerine 
nezaret edecektir. Ayni zamnnda mc niyi ilcrlefc:
cek yeni tekliflerde bul:unncnk, ilmi tetkik ynpan· 
lnrın en mUes.;ir Jiekild • kulltınılmn~ını temin cde
cektlı·. 

fnı;iltcrenin en yUksck teknik ve ilim ndnm· 
lnrı bu istişare heyetine dahil bulunnıaktndır. iç 
lerindc Uni~·ersite profc örleri, askeri nıUtehn.;sı -
J:ır1 mUhendisler ve diğer iş adnmlaı·ı vardır . 

Bunlar ;yeni hnrb aletleri icnd edccel<l\!r, es..ı 
kil~rini tekenımUI ettirecekler, duşmanrn '' gidi. 
silahlarına ,, mukabil vn,.ıtalar kcşf edeceklerdir, 
Bunların ınesni .. i içine ham maddel~rin iyi urc t· 
te istisnınr \ "C muhafazası ve bunlnrın yerini tu
tncnk .) eni mevaddın keşfi de c:lnhi1dir. lstişnri 
heyetin 25 azası.J•tırdır. Bunların orn .. ındn Ami · 
rallık 1 lava Nezareh ilt- dahili emniyet nezoreti • 
nin nıUmessilleri bulunmaktadır. 

Frtınsız hıırb ilmi araşhrmnlnrı te;;kilatı ile 
ıkı bir işbirli~i rnevc11ttur. Şnhıs \'C malömat mlİ

bnddl'ı.i daimi c:urdte yapılmnktndir. iki memle
ket nı tısında gizli bir şey ~ol.tur ve but un ç.:)ı.,

malnr mUş(t:rektir. 



Ne var? 
yok? 

• 
Bir telefon yavrusu 
Amerikalı milyon~rier den biri 

herhangi teldon abonesi ile müki· 
lcoıcyi temin edecek bir cep telefo· 

nu icad cdecdc adama, S0,000 dolar 
mükafat vereceğini Amerikada· 
ki gazeteler vUltHiyf e ilin etmiş· 

tir. 
Bu ilin Romada hazırlanmakta 

olan cihanşumul ıergi için tertip e. 
dilen (sürpnz) lerden birini mey
dana çıkarmıştır. Çünkü ltalyada 
şimdiden böyle bir telefon keşfe· 
dilmiştir. · 

Caket cebine gireçck kadar kü· 
çü.lc olan bu telefonun mucidi Mas· 
tini iıminde bir ltalyındır. 

(Otomatik radyo telefonu) adı· 
nı vcrditi bu icadı i~in ltalyada ve 
cenubi Amerika me!Dlelcetleriode 
ihtira beratını almıştır. Fakat ltalya· 
daki muhteriler sendikuı bu keşfi 
gizli tutmata ve serfi açıldıiı za
man zairlere bütün dünya ile tele· 
fon ile ıörüşebiJmeleri için cebleri · 
ne bu telefon cihazını sokuşturarak 
bir sürpriz yıpma;a karar vermiş 
oldujundan ihtira• ilin edilmemiş

tir. 
Amerikalı milyo!lerin etli bin 

dolarlık bir mükafat vadeylemesi 
üzerine bu büyük almak için muh· 
teri cep tclefonmu ıiılcmete lüzum 
görmemiştir. 

Cep telefonu hakkında şu ma· 

IGmat ifşa edilmişr . 
isminden anlaşıldığı veçhile cep 

telefonu telefon ile radyodan mü 
rekkep bir cibazdu. Bu ufaak ilet 
ayni zamanda hem ıhiı~. hem de 
mnraile vazifesini görüyor. Bu ile 
tiıı en mahirane tarafı telefon numa 
r illannı bulmağı mahsus dahiyane 
kelfedilmiş telsiz manzumesidir. 
Bu telefonu cebinde taşıyan adam 
evvelce lcararlastırıp anlaştıtı her· 
hanıi abonenin ahizesinin zilini çal· 
makta ve mukabele edildiği zaman 
derhal mükalemeye başlamaktadır. 

Bu telefon muhaveresioin başkalau 
tarımdan dinlenmesine de imlcin 

( Gerisi altıncı sabif~de ) 

1 Şakalar 1 
Kolayı varken.: 

- Kızım, ej'er uslu dururaan ıa 
rıa piyano dersi veririm. 

-Aanecitim, radyo der_si veraen 
daha botuma gider 

Fransız fıkrası 
-Şu mebusluk talibi arna piş. 

kin adam. Propağanda için nutuk 
söylerken halk istediti lı:adar batı· 

:rıp çaj'trsın, onu ıshlclasın' hatti 
yuha çeksin aldırış etmiyor. 

- Pek tabii alışkanlık. 
- Ne gibi? 
- Eskiden futbol hakemiydi 

de." 

SYLT 
HAYAT 

ALMAN 
DAM ARI 

ÜSSÜNÜ" 
.OLANYÔ~ 

lngilizlere 
Almanlar 

aid olan bu demir 
sahih oldu bedavadan 

yoıuo" 
fakBt•• 

Geçenlerde 

lnıiliı tay-
yarecileri Sylt 

1 

adasını bom· 

bırdımana 

fittikleri za · 
man, bir ka· 

le haline so
kulmuş olan 
bu küçük, 

dar \'C uzun 
şehrin hayat 

damarı olan 

demiryolunu 

bilhassa tah· 

rip etmeye 
rayret etti-

ler. Bu mü
nasebetle bu 
demiryolu ü· 

1erine bin
lerce ı..ilo a-
tı r lı tında 
bomba attı· 

Jar ve he· 

deflerini a· 
damakıllı tah 
rip ettiler. 

Fakat bu işi yaparken İngiliz tay· _ Yaz•n 
yarecilerinin bilmedikleri bir nokta ...,.___ ------
vardı. Bugün lngiliz - Alman tarihi 
müteaassısı olan Ooktor Pirkin bir 
yazısından bu demirvolunun lngilız· 
lere ait oldutunu ötreniyoruz. 

Sundey Ekspres gazetesinde çık· 
mış olan bu yazıda lnıiliı tayyare· 
cilerinin bombaladıkları demiryohınun 
üç lngiliıc ait olduğ'unu ve Göringin 
bu hattı lngiliılerden satın almak iç:n 
bir hakem heyeti tetkil ettirditini ve 
stratejik bir ehemmiyeti aaiz olan 
bu mıntıkadaki lnrilix sermayeli de · 
miryolunun Almanyaya devri için Al· 
man hükumeti tarafından verilmesi 
lazım olan tazminatı keşfetmiş o'du · 
fU biliditiliyor. 

Hitkemler hatta 70 milyon frank 

AVRUPA MEKTUBU 

Paris- Soir 
Gazetesi 

cyani 2,5 milyon lira-. kıymet biçti· 
ler. Fakat bu paranın lngiliz lirası o· 
tarak tediyesi icabetti~in i bildirdiler. 

Almanlar Hitler mevkii iktidara 

geld ıkten sonra lngiliz lirasının kıy· 
metini normal piyasa ol.an 20 mark· 

tan 12 marka düşürmüş olduklarından 

Almanyanın 375 bin lnriliz lirası te
diye etmesi ieabetmiş ve Görinı bu 
parayı vermeyi kabul etmedi~inden 

Şimşek pilot öldti 
Lôndradan bildiriliyor: 
lnriliı hava neıareti şeref sahasında can vermiş olan altmış beş bava 

zabit ve neferinin esamisini neıretmiştir, 

Bu liste üzerinde şimşek plot namiyle maruf plot zabit Sidncy Oenis 

Sohım'un da ismi vardır. Su pilot 1,600,000 kilomı::tre uçmuştur. 

1929 senesinde R.A.F <fngiliz .. \va kııvvetleri• ne iltihak etmif ve kor. 
kusuz bir plot oldugundan şayanı hayret uçuşlar yaprnııtır. 

1934 senesinde R.c\.F' den ayrı lmıf olan Soluıu tayyare ile poita taşı
ma işlerinde çalışmağa başlamış ve bilahere Lonrlra - Paris - Kapenlaang 
arasında işliyen yolcw tayyarelerinde pılotluk etm iştir, 

Bir gün kalın bir s is tabakası ile yolunu kaybeden Sahım bir tepeye 
çarpmış, tayvarcsi harap olmuş, p ilotun ölüsünii aramafa çıkanlar, Solu
mu tay yarenin kırık kanatları yaaına oturmuf, gazete oku bulmuşlardı. 

bakıp 

demiryolu eski sahipleri oıaıı 
ıerdc kalmıştır. Fakat b•'rıı.; },, 
patlamaz Almanya bir roet~ 1 

" 

vermeden demiryoluna sabıl' f 
tur. ~~i 

Doktor Pık G3lpede ·U~ r 
kasat,ada oturan bu üç lııf' 
müştür. etildi~ 

Bombalanarak ta"rlp . e ıcfrİ ~ 
lan demiryolunun eıki sahı~if,t 
tiz tayyarelerinin rouvaffa ,.., 
den, yani bililhere Alınanla J 
ıeçmiş olan mallarının h•'.:ifl''/ 
sın dan f evkelado memnun 1 

/ 

------------t,t• 
Sovyet - Fin k• -ı'' 
arasında çıkan"' el, 1 

Londra : 2 (Ro)ter) ;İ'I ~ l 
haberlere gere, Sovyet • ,, ~ 
duoda Sovyet - Fio kıtatı 
bir.kavga çJcmı~tır. 1ıe11 
Bir Romen ticaret , 

Londraya geliY
0 

" ,r 
Londra : 2 (C'oyter) "'Je il 

.. le' 
men ticaret heyeti bu,U11 J 
draya gelecektir. d 

~~ 
YuvaaıD saadet ~e.. ~'"f 

doQ-uran, Aile dütürnii"
0 ,~~ 

Icndiren çocuktur. Ç~c•fıJ ~'") 
vilmekten mahrum b~ke5 ~r ÇI' 
da laatırla yalda bir hra oll 
Esirgeme Kurumuna Oye 



~~ \'11,, :••ı bulurdum 
~6t ~ Urban olurdum 

ııe)l~~ezaem ölürdüm 
tdı zaman şimdi 

~~jı._ ....... 

~~·~". 
~ .• :in srelditim 

~ '"• •hıııan oldutum 
~ ~. Ctn verdifim 

' keaıa1a timdi 

~~·~ 
~,,Lt6td,ll kYnun bük~r 
~ "1 au ın Y•ı doker 

~l\t.•rı Y•kır 
1 

,,,,, .. ıiaıdi 

...... 

~ ~ dotru Yani aydın 
Q '

11riid-1e 'tdı I 11 r • Meterıe 
\.~ )tpbt~k Çırlcin vezirin 
~"'l . ~a.._. tı llrarauı. Sa

'ti.. ~~ .. , 
1 ~ •r. Baba otul 
~"' ~e ibr \ ••ısı •yar bir bal-

h ~ ' dayanarak din · 

" bi l>etacereden bunla-
' elııaa aldı. Aıık 

mz T.irlcsöıü 

HARP ŞIDDETLENMELI ! 

HER TARAFDA 
BU iSTENiYOR 

1-'erkes büyük bir merak içinde· 
dedir : Ne oluyor ? Ne olacak ?. 

lnriliz üslerine yapılın Alman ha· 
va akınları ve lnrilizlerin mukabil hü· 
cuu ları pnün bidiseleri arasında reç
mif bulunmaktadır. 

Fakat iki tarafın utradıt zarar 
harbe tesir edemiyecek kadar ehem· 
miyellizdir. Ka· 

Müttefiklerin yardımını bekliyen 
diter bitaraf devletlerin bize karsı 

olan itimatları sarsılmıı bulunmakta
dır. 

Finlandiya, Polonya, Çekoslavak
ya hadiselerinden evvel verilan İofi
liz rarantilerini şimdi hiçe sayıyor· 
Jar. 

İtalya, Bren· 

Yazan 
rada ise harekit 
hemen hemen 
yok gibi bir ICY· 
dir. 

Avrupa kıt· 
asında olan bi·· 
ten hldiıeler, 

müttefiklerde bir 

11er mülikatından 
sonra müttefik· 

1 1 

)erden tamamiyle 

LOYD CORÇ uzaklaıarak Al-
mAnyaya daha 
sıkı bir surette =---------------• batlanmtf oldu. 

Fransa kabi 

rahllaıdtk yerall1or. 
la rahatsızbk evveli fransada 

tezahür etti. Fransız kabinesi detifti 
ve Dalmdyenin yerine Reyno (Rey· 
naucl) pqti. Mamafih Franıada ka· 
bine detifa"klikleri olatan feydlr. 

18fle bir badlM lnrilterede vu. 
kubulaydı bu ıi.Juelin tamamen de
tişecetine delllet ederdi. 

İflerjD, arzu edilditi fibi ritme
mesi, Fraauda oldutu kadar lnrilte
rede de memnuniyetıizliti mucip olu
yor. Gayd alulh ve zeki bir müşahi· 
gin bant dediti fibi ; "lıler tanı ~c
hında ıitmiyor: başta bulunanlar bi· 
raı daha faaliyet ıösterıe~r mesele 
daha çabuk bRllolunabilir.,, 

Bu, sulhun biran evvel iadesi için 
be) ın edilen bir fikir def il, siyasi ve 
askeri sahada dahA ıiddetle hareket 
eJilmesi arzusunu izhar eden bir fi. 
kirdir. 

Polonya ve Çekoslavakyaya bt-n-
rer bir muameleye maruı kalan Fin· 
lındiyıya yardım edemememiz her 
taraftı bir hoşnutsuzluk yarattı. 

f inJandiya da, diktatörlerin kur-
banları arasına reçti . 

Finlandiya harbi karşısında aldı· 
tımız cebhe, So v yelleri düt manımıza 
adımakılh yaklaıtırdı. 

nesinin istifa et 

mesine bu ~bepler de Amildir. 

f rınsıı milletinin Da!adyeye olan 

itimadı ıarsılmış oldutu zannolunma

sın yahnı7. daha fedit hareket eden 
birini istiyorlardı Mr. Paul Reynaud 

(Pol Reyno) Oaladyeden daha atak 

ve cesur bir hükumet adamıdır. 

Paul Re1naud, İspanyada bir dik· 
tatölfitün kurulması aleyhine çahşmıı 
bir adamdır. Yani bu diktatörlütürt 

kurulmasına yardım eden İtalya ve 

Almanyayı karşı çahımış f>ir adam., 
l{eQdisine, Clrqeqc;~•n (Klemanso) 

nun hususf kitibi v~ .. 1rda11 olan Mr. 

Mandel yardım etmiştir. Sa ilci xıi!. 
Münih konferansında Oalıdvenin laat-' 
tı karekeıini tenkit etmiılerdi. 

Paul Reynaud'un harb ve siyaset 
sahasında retireceti deQ-işikJiti şim-
diden tahmin etmek zamansız olur. 

Maliye nazırı olarak parlalı. mu· 
vaffakiyetler kazanmıştı. Hayahnda 

ilk defa olarak bııvekil oldu. Kana
atime göre, PıuJ Reynaud, Franıada 
başvekilliti yapacak yerine adam· 
dır. 

ANKARA RADYOSU 
Çarşanba 3 - 4 - 1940 

12.30 Proınm, ve Memleket Saat 
Ayın 

12.35 A J A N S ve Meteoroloji 
fHberleri 

12.50 Müzik Muhtelif Şarkılar 
(Pi.) 

13.10 Müzik Küçük Orkestra 
14·00 (Şef: Necip Aşkın) 

1 - Rudolf Nützlader: Hay· 
di Bana Bir Hava daha çal: 
2 - Keler - Bela : Ren 
Nehri Kıyılarında (Vals) 

3 - Ziehrer : Viyanah Kü· 
çük kız. 

18.00 Proıtam , Memleket Saat 
Ayarı 

l8.~5 Müzik : Fasıl Heyeti 
18.SS Serbest Saat 
19.10 Memle"et saat ayan, Ajans 

ve Meteoroloji Haberleri 

19.30 KONUŞMA ( Dıı Politika 
Hadistleri) 

19.45 Müıik 

3 - Okuyan : Azize Tözem 

1 - Sebub Usta - Hicaz 
Şarkı : (Cihan zülfüne vabeı· 
te) 
2 - Hrant - Hicu Şarkı ; 
(Hut ayım) 
3 - Tahir Türki.i : ( Bülbüle 
kurdum tuzat). 

20.30 TEMSiL : Anlayana Saı ... 
Yazan : Vahi ôı. ...... ... 

21.~ Serbest Saat 
21.10 KONUŞMA 

21.30 Mü~ik : Riyaseticümbur Ban
dosu (Şşef : Ihsan Kinçer) 

22.15 Memleket saat ayar .. Ajans 
Haberleri; Ziraat, Estam -
Tahvilit, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

!2.35 Müıik : Cazband (PJ.) 

23.25 Yarinki Prognm, ve Kapa-
23.30 nış. 

•taçları tılsımlı imiş oğlan bir alma 

-'_Dre111allk helk hlklJalarl 1----------- ı koparayım dedi kolunu ataca uza-f 1' tir uzatmaz bütün bahçede ziller, 

1 çanlar çalınmağa başladı Selviban 

Ere Da ş 1 Da Em ra h acele bahçeye koştu bu iki dilençi 
luhkh ad.mları tanıyamıdı. 

L Selvibanın bahçevaolan Emraha 
Tefrik• No: t2 ••••••-•• YezM: R. Y .... n - bücüm ettiler ve Emrahı yere sere-

Ahmedia ba11n• attı. Aşık Ahmet 
bundan çok işkillendi. Eline MZIDI 

ahp dinle otul söyleyeceklerim var 

dedi ve başladı: 
Halbuki Emrah o 11rıda uyuk-

luyordu. Babua türküye bqladı: 

Bu kadar ettitin yeter 
Yanmadan tütünüm tüter 
Otlum Emrah ne çolr yatar 
Sel\'ihın hurdadır burda 

* • • 
Oflum benle bile geldi 
Batımı belaya saldı 
Uyanmaz Emrahım öldii 
Selvihan hurdadır burdı 

• • • 

Aşık Ahmet oldu imi rek öyle dövdülerlci Emrabta 
Çevirdi yüzün derrw 
Müjdeler olsun Emraba mecal kalmadı ve bayıldı. Babası 
Selvi ban bardadır burda Aıdc Abaııet bunun üzerine sama 

• • unldı. * 
Emrah uylcuda ı1 uyandı •&aba 

sen ıimdi bir şeyler çalıyordun de
di ve içten haber aldı. 

Ayıta kalkb, saraym demir ka· 
pdarı 11m11la kapah. konatın şarkıa 
da bir IU deliji fÖrdu Su delitia. 
de sular buz donmuıtu. O..zları kır 
dı deliti bol•th ve içeriye girerken 
baba11 da yardım ederek fÜçlükle 
içeri girdi. Babasenı da yavaş yıvq 
bahçeye dotru çekti. 

Meteracm bu bıbçenio meyve 

Aşık Ahmet geldi yola 
Gözden yaşı sile sile 

Emrıhta yanında bil• 
Aman öldü ot(um öldü 

* • * 
Havran ovasından reldi 
Domuzlara çoban oldu 
Sebep oldum otlum öldü 
Ôldü sefil Emrah öldü 

• • • 
- SONUVAR-
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Sahife : 6 

Bir telef on yavrusu 

( Dördüncü sahifeden artan ) 
bırıkılmamışhr, Çiinkü cep telefonu 
sahibi kimin gizli muhavere yapmak 
isterse evvdce bununla muayytn 
mevc tulünü kararlaştırmaktadır. 

Cep telefonu 500 gram aıkletin. 
dedir, Fotoğraf makinesi gibi bir de 
ri muhafazayı konulmaktadır. Bunun 
ile d~nyanın her tarafı ile ve hatta 
cenubi kutupta yeni keşfiyat için 
yola çıkan Amerikalı amiral Byrd 
ile mükaleme kaHI olacaktır, 

ilan 
935 yılı arHi vergisine ait 9 3. 

937 gün ve 85537 sayılı makbuzun 
kaybolduğuna dair gazeteye ilan 
verilmiştir . 

Pa~a sokağında Abdullah oğlu 
Süleyman Söğüt 

ı 1681 

Türksözü 

Zirai birlikler ihtiyact 
meselesi 

( Beşinci sa hifedt'n artan ) 

ziraat ve hayvan mahsüUerirıi tedı· 
rik ve iıtihsaj eden zürraın da bu 
işe layık oldutu ehemmiyeti verme 
ıi gerektir. 

Belli başla ticaret şt birlerinde 
3018 numarala kanı..na röre, ibra· 
cat birlikleri kurulurken. zirai istih
sal mıntıkalarında da , müatahsili 
ayni gaye etrafında bir arıya top· 
lamak. işleri daha çok lc:olaylaşhr 

mıf olabilir. 

~est!la pamuk mıntıkalarındazi
rai birlikler meydana gelmiş olsay
dı birlikln piyasaların ihtiyaç ve 
taltpleri hakkında daha seri ve sa· 
lim bir fıkir edinebilirdi. Ayni za. 
manda bu mahiyette b·şekkül edtn 
birlikler, zü!faa kredi, tohum, ilat 
bulmak hususunda da daha faal bir j 
rol oynıyabilirler bu hususta daha 

5 Nisan Cuma Günül t 
Akşamı 1 

-- ------------
ALSARAY ve 

S 1 N E M A L A R 1 ri#i 
Dunya Sinemacılığının bugUne kadar bir e~ini ve bir Beııı.t 

yar.:ıt:ımadıgı 

(ERROL FLVNN )ın 
En Son Mucizesi 

E=#::::tt####:=:tttt::: 

1 ~Vatan Kurtaran ArslS 
"" 

Türkçe Sözlü . 
• J 

~------_...__ ___ ___,._ • misallar bulabiliriz. 
Harikalar Şaheserııı 1 
rimizde şimdiye~-~~ 
rülmemiş Emsalsıı S' 

Pamuk ve koza 
KlLO F.A'l! 

CiNSi En az j f.n 
K. S. K. 

çok 
s. 

_oo,oo __ ı-oo 
-Ma, p-a-rla_ğ_ı 50 l_,00~--ı 

ı-....,..,,.--~-'.·----1 "Ma. temiz( 48 oo ·-----Koza parlağı 
Kapı malı ·-4-8 ___ ----

Klevland -38- 00 
Klevlant çi. 00 ___ ----

- ---Yapağı 

l:Scyaz 
Siyah 

çlClr 
-vetli yem lık,_3.._,?._5 __ 

tohumluk 
-==--=c~~ 

HU~U~AT 
---'--

Bugday Kıb. , ____ __ _ 

,. yerli 00 
A.rpi-~ ,-00 __ _ 

----Fasulya 
Yulaf-- 00 

-Delice O 
Kuş yemr-•-----

Fakat bu mcvzua ttmas edişimiz 
zirai birliklerin ne dertceye kadar 
ehemmiyttli olduğunu ifadeye kita
yd eder. 

'.layi askerlik 
vesikası 

110 ıncı alaydan aldığım asker 
lik vasikamı zayi ettim. 

Yenisini çıkaracağımdan eskisi· 

nin hükmü olmadığını ilin ederim. 
116~0 

Ceyhamn Kızıldere kö 
yünden Süleyman oğlu 
312 doğumlu Hüseyin 
Yılmaz 

Satlık tarla 
Büyük dıkili yolunda Şer manh 

Mtzrasında (40) dönüm tarla sat· 
lıktır. • 

istiklal Ok1.lu karşısı 82 no. l 
nan yazıhanesine müracaat l 1684 

' O M'. ı larak ustesna 
Müsameresi Halindfe 
den takdim edece~ 

ıl 
.... Bu Büyük fimin ilk gecesi için Localar satılmaya başlandl11 

Tt'lefon Alsaray 212 Telefon fıll 

ALSARAV 
SINEMASINDA 

TAN 
SINEMASH-11' 

Bu Akşam Bu Ak••"' 

( ÜMMÜ GÜLSÜM,iin ) Heyecanlı ve büyük bir f. 

Y Fllm 
arattığı ·~ 

Yanık Esire Gaip Kızlar L1 

Türkçe Söz!ü-Arapça Şarkılı film 
gordüğü büyük rağbet dolayısiylc 

bir kaç gün daha gösterilecektir: 

Bugün 2.30 da Alsaray da 

Yanık Esire Gaip Kızlar Limanı 

Baş Rolde: ~~ 
HARRY c 

1'" Bugün 2.30 da ; 
Gaip Kızlar Limanı-yı 

susam 00 

Livtrpol 
2 I 4 

----ı 

Telgrafları 
I 1940 

Ceyhan Belediyesin- I 
den: R. C. A. l'ene ~anıım 

Hazır l-{ uo 
Vadeli l. Off 
Vadeli ili o 00 
Hind hazır o 00 
Nevyork ool oo 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Lıreı 1 

1 - Ceyhan Jandarma dairesi· 
ne Ceyhan nehri arasındaki beledi
yeye ait bahçe üç sene müddetle 
icara verilr-ccktir. . 

2 - ihale 4/ Nisad Pr-rşembe 
gi.nü saat 14 de Ceyhan Belediye 
daimi encümen salonunda yapılacak 
tır . 

3 - Taliplerin şartnameyi öğ· 
renmek üzere Ceyhan Belediye mu· 

hasebeciliğine muracaatları. 

4 .-- Muvakkat teminat (45) 
liradır. 

25--29-3 11640 

Adana Elektrik Şirketinden 

,fov~im_ mü~ascbetılc bağa ve yeylaya çıkacak olan abonelerimizin gi· 
deceklerı gun şı~k.ett! nıuracaatle hesaplarını kapatmalarını rica ederiz' .Ak· 
s• laktırde bu gıbı abonelerin cereyanları kestirilcceğınden avdetlerinde tek· 

rar rabıt ücreti alınacağı ilan olunur. 11682 

nın 

Hiç bir hizmet istemecJ 
bf r sene çahşaf1 

Bataryalı 

Nevyork B. 
Modelini mutlaka göril~ 

Muharrem Hilmi Reıı1 
Abidinpaşa cadd~ 

115~ 
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ASR Si NEMA • 
1 

Bu Akşam 
Raşit Rıza - Ertuğrul Sadi 
Halide Pişkinin iştirakile 

( Veda müsam~resi ) 
FATOŞ 

Büyük Vodvil 3 Perde 
YAZAN:KEMAL 

Sahife 7 

gün g ü n d ü z 2,30 matinada 

SiNEM A 

1 

cA
1 Ateş ordusu : 36 kısım tekmili birden 
i~k . at . Localar ve Numarolu Koltuklar satılmaktadır 

• • 

~eiefon 250 

------------------------------------------------------------------------------------
s~ ilan 

}'han Defterdarlığından 
ı· beheri ne 
'ti takdir edilen 
~ fiat kuruş miktan boyu fidanların 

~ 
~ 

M S 
20 700 adet 2 50 
ts 1800 ,. 2 oo 
12 50 12500 1 50 . 
ıo oo ısoo :: ı oo 
s 40000 " o 75 
3 2700 ,, 50 

cinsi 
Okaliptüs 

,, 
.. 
,, 
t i 

1 ~ 200 ,, ! 50 Kazv:rine 
l.ı 50 10000 " 1 Lüküstürüm 
~i ~ ; 18000 50 ,: 
9°"li!)1 ~ıııcı ş 6000 ., :.r 5 • " 
~ l l~s ve U~e ~ühendisliğince yetiştir ilen ve bunları yukarıda 
ı~t~hirıde Si\ır fıdanlar hizalarında gösterilen fiatlarla ..e 1 / 
'~t ~ ltıuı 11 16/ Nisan / 940 tarihine kadar 15 gün müddetle 

t}'b
811

8
YDdeye konulmuştur. Almak istiyenlerin pey akça

cftcrdarlığma müracaat etmeleri ilan olunur. 
1!685 3- 6- 10- 13 

Satlık Bağ -Tarla 
Harice nakil dolayisiyle ki· 

rcç ocağı mczrasında bir kısmı bağ 
bir kısmı işlenm:ş (57) dönüm tarla 
satılıktır . istiklal okulu kar{ısında(82) 

No İNAN yazıhanesine 
müracaat • 

ilan 
Adana Askeri satın 

alma komisyonundan 
Mühürlü nümunesi veçhile sa

bu"lu köseleden 1600 adet palaska 
'fayışı pazarlıkla satınal ınacakhr. 

Muhammen bedeli 1500 lirad1r. 
Muvakkat teminatı 142 liradir. 

Pa.zırlıtı 18-3- 940 fpaıartesi 
&iittu saat onda Adana Aı-

J 
keri satın alma komisyonında yapı-l l 1683 laçaktır. 

------------- · lstc~IHtr her ğ~n n~munesini 
Tarsus Belediye görebilirler. Belli günde teminat 

makbuzlarile komisyona müracaat: 
Riyasetinden ı 

Tarsus belediye sesli sinema-
sı 1, Haziran 940 tarihinden 31 Ma 
yıs 942 tarihine kadar iki seneli· 
ği açık artırma suretiyle kiraya ve
rilecektir. 

iki senelik muhammen kira be· 
deli (6,000) lira olup muvakkat te· 

an. 
11561 9-3 

minat akçesi (450) liradır. ihalesi 18 
Nisan 940 Perşembe güoü saat 15 
de Belediye eııcümenince yapılaca 
ğından isteklilerin şartnamesıni be
lediyemizden aramaları ilin olunur. 

29- 3-7 - 11 11654 
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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 edilemtz 

ITÜR~SÖZÜ· 

1 

. .... 

GAZETECILIK-MATBAACILIK 
• • • • 

Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa
cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

tip 
. 

yenı harflerle • 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
ccdveller, çekler, biletler, kart-

vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar • her boyda defterler, 

Renkli afişler 

Ve her \Ürlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 
edilir • · 

1 
1 

1 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitapla rını:zı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 

görmek istiyorsanız Türksözü 
Ciidhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, bölgede ancak Türk
sözünün sanatkar mücellidinin 
elinden çıkabili r. 

) 

En iyi Dostum 

Rekabet kabul etmez lıir lialla saııımakta 
olan bu radyo ar a nılan ·her evsafı haizdir 

ntrof • Parazitlere karşı huııual ı10zgeç • Anlifedlng ve ton ko 
• 150 istasyon ismi yazllı !:Oyuk • Müstakil gruplu ,asi 

kadran • Harici sanlrajlı opar4.,' 
• Ferrokarllı orta lekerrlir • Oklal tipinde lambalar 
• Havalı lrlmors kond&n&ıılörO • Çıkı• kuC:rell 4 vat 

) Bir kerre dinleyiniz ..... Kanaat hasıl edeceksiniz 

v;;~~~E SAHiBiNiN 5E5i 
w~® 

i ABIDlN PAŞA CADDESiNDE 

.I M. Tahsin Bosna Birade 
14 

P. t'· ADANA Telefon : 214 Telg. Adr. MErA 

1 Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsa 

Yılda Bir Lira verip Üye olunuz 1 Çocuk 

Çocuk Esirgeme Kur 

M ff Lok ... ,~ Dr. UZ8 er ıı• 

iç hastalıkları mütehassıs• 
~' 

Hergün muayenehanesinde hastalarııı• 

ı başlamıştır . 
' 

-~ --- ;r 
. ,t "' 

Mürettip alacağız j 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti- J 

yaç vardır • ldarehanemize ıı.ü j 
racaatları 

Umumi neşrı1 ıa 

oaçl 
Macid 

.. ~ 
··ııJ 

Adana Türk50 


