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şefleri dün ·çok 
bir toplantı yaptı 

plan 
karşı Almanya 
hazırlıyormuş 

garb cephesinde hücuma hazn J.anıyor 

• 
• . 
• . 
• . 

~~ 1 
t1 tt 1 .. ·· ı· ·ı· b" ··k Elçı'sı'ni kabul etti i rra nonu ngı ız uyu 

fls1z zanatkarlanyle ittifaklarda bulundu i 
~ i ~ ''"•; 3 (Hususi Muhabirimizden ) - Reisicumhur ismet i 

Göring bir 

~~!.~:~Roy~r~ r~!cing 1 
bugUn bir nutuk sch•ledi. Bu nutuk- , 
da Göring, mUttefiklt're knrşı garbde 
nskt-ri hnrekatn geçileccgini si1ylemiş- I 
tir . 

Göring şö.' le dt·nıiştir: (llitlerin 
butun menbalnrı cfC'rber edilmiş· 
tir. Butun Alman milleti harekete ha-
zır vaziyette olmalıdır). 

.l\lar .. ,::ıl, yapılacak işin mUte· 
fiklere garbde kul halinde hucum ol· 
duğunu ilave etmiştir. 

Londra; 3 (Royter) Amstcrdam• 
Bir Romen nölı~tçisi ~~ •u,. ingmere BUyUk Elçl•i s. E. Sir Hughe Knatçhbulı i 

1 
''" k. C. M. o. i kabul buyurmu•l•r ve bir buçuk saat ~ 

~' ~ ~ı,.u,mu,ıerdir. i 
4 ,., eanas1ntla Hariciye Vekill ŞUkrU Seraçollu da ha- i 
~ \ "rnu,ıur i 
t'-. ~ce Halkevl tiyatrosunda temsilden sonra Milli Şefi· ! 
~ ,.,_ h:" Pefakatlerlnda B••v•kllimiz Refik Saydam, Harliyec! 
~,' ~1tl-Q Saraçotlu, Maarif Veliili Hasan - Ali \'Ucet· Harı- ! 

daki telgraf gazetesi yazıyor: 
Dun ö~lcdcn >Onra Berlindc şan 

sirlin dairesinde muhim bir toplantı 

olmuştur.:lçtimaa llitler riyaset et
mi~tir. 

Göring Recder içti!l".:nnda hazır 

ROMEN ORDUSU 
HAZ 1 RDIR ! 

ıo· ""'' Katibi Numan Menemencialtu buıunduOu halde ar ı 
~ 1 ~-b . 
~ "' uı buyurmu,ıartllr. ! 
~ '"~it 8UyUk Elçisi Maeaigti, Cumhurrei•imız• artlslerı ! 
"- ~"~•ırn etmlf, mılll ••fımıJ Fransız sanetkarıarına tlll · ! 
'·,,, ""rnu,ıardır. ! ., . 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··-·- · 

bulunmu~tur. Bu toplantıda abluka
nın tcşdidine kar~ı yapılacak iş ko· 
nu~ulmuştur. 

Oenı, bır plan 
Lcındra: 3 (Royter)- Almanya· 

nın Avrupamn denizinoen idbaliı.t ih· 
racat yapmak Uzere geniş bir plan 
hazırladığı haber vuilmelı.tedir, 

var . ------
Almanlar Scapa-F /o
v' a dün hücum etti 

-------A.ııı 
1 ır;ar 
'a:3 

h 1'ıc.. <Hususi muhabirimiz-
ı, ·••ıı· .. ret V k ııı k• c aletı konjonktür 

lla •Ylatt -, •\· ıar 11 n 1 ;ushasındaki rakam-
~ 1 ınr 40 ~cncsinin ilk iki 

'ttq lıaı~caa tı~ızın, dünya tica-
~• ıı 'cııcıı:~ olınasına rağmen, 
\~ 11lıııd aynı devresindeki 
}. Olduır.an 1,5 ınilyon lira daha 
\h.. gU - -·••a &orulmüştür. 
~ Syad 
~i:ka,a: 

3 
a zelzeleler 

ti tlıcıc (Hususi) - Amasya
~tt~ Yıkılolırıuş, çürük evlerin 

\ıltı lıkclj d'!l•ştır. 
~~ darı k•ğcr evlerde belediye 
't1ı•. Yı t 
ıij~ • trılrnıştır. 

~ ~~ara~ıllet meclisinde 
~ ~.,~cclj;i ~ (Hususi) - Büyük 
ı.1 • ı.,.' YQll 0Plandı. Ankara imar 
~ ,ıı k ar1 h 
ıt '"~ti ilbuı csabı kati mazba 

.. - · ask -''"ıi ~1ııa d . en memurların 
Itır aır lay·h .. k k · ~' . ı ayı muza e· 
~t Clıs CU - -· ma gunu top· 

Londra 
3; (Rôyteı) 

Alman 
tayyareleri 

bugün Sca· 
pa - Flov'a 
bir hücum 

yapmışlar

dır. düş ı.an 

hava filosu 
bombalar yağ" 



Sanıf c ·~ 

lngiltere' nin 
destroyerleri 

Londra : ] - lngiliz Amiralll
tinin her hargi bir geminin kaybol
masını derhal ilan ettiğine en güzel 
delil Ekmouth destroyer ziyanın• ha 
her vermesinden anlaşılır. 

Bu defa dahi Alman propogan· 
dacılarının Büyük britanyanın zayı· 
ab gizlediğine dair' ileri sürdükleri 
iddialarılboşa çıkmıştır. 

EXmouth kaybolao beşinci in 
giliz destroyeridir, Blanche, Gipsy, 
Gronvill,., EXmouth Daring düşman 
harekatı yüzünden, Duchess bir çar 
peşma n: ticesi batmıştır. 

Harbin başında Büyük Britanya 
185 destroyere malik bulunuyordu, 1 

binaenal<"yh harbin bidayetinde 

mevcut destroyerlerden ancak )Üzde 
2.7 kısmı k;tybolmuştur. 

Fak at Eylulun başından beri bir 
çok yeni destroyerler inşa t>dilmiş 

ve hizmete çıkarılmıştır. Bunun ne· 
tİCPSİ olarak bugün lngiliz donanma 
sı emrinde, bütün verilen zayiata 
rıtmen, harbin bi~ayetinde oldu· 
gundan çok daha fazla destroyor 
vardır. 

Sivas muallim mektebi 
talebelerinin tetkikleri 

Sivas erkek öğretmen okulun· 
dan 5 ı kişilık bir g up dün şehri· 
mize gelmişlerdir. ·ı. öğretmen ve 
44 talebeden mürekkep olan gt>nç · 
ler dirdctöıleri Bay rasim Başgöz' 
ün reiııligin fe tetkik scyahatları }'ap 
maktadırl8r 

7 Gün devijm edec1:k olan se· 
yahat 1300 kilometre üzerindedir. 
Kayseri, Mersin, ve T arsusu gn· 
dikten sonra şeh• imize gelen genç· 
ter buradan da Antakya ve isken· 
deruna giderek Malatya arikiyle 
Sivasa döncc.-klerdir. Dün mathaa
mıza da uğrayan misafirlerimiz her 
gittikleri yerde f'SHlı tetkikler ya· 
parak bilh ıssa coğrafi ve tarihi ma 

kadınları 
kurslar 

• • 
ıçın 

usulü 
Maarif Vekaleti, devamlı bir 

meslek okulu açılmaya müsait ol· 
mıyan küçük kasabalarla köylerde, 
kadınlara ve grnç · kızlara biçki, di· 
kiş, nakış, ev idaresi, yemek pişir· 
mı-, çocuk bakımı gibi bilgiler öğ· 
retmek üzere, seyyar kurslar tesis 

ttmiştir. 

Tecrübe mahiyetinde, Bursa vi
layetinde başlanan bu kurslar çok 
iyi neticeler vermiştir. Kurslar dört 
ay sürmekte, talim bey'eti, bir na· 

hiyede proğramını ikmal ettikten 
sonra, başka bir nahiyeye gitmek
tedir. 

Bu ame!i derslerin, hele çocuk 
bakımından ehemmiyetini inha ha· 
C!.t yoktur. Kursların bütiin vila · 
yetlere teşmili halinde, çocuk b;ıkı· 
inını öğretecek olan köylü kadınla· 

rımız doiurdukları yavrulara daha 
eyi bakacakları için. bu ıeyy.u kurs 

lar, nüfusumuzun artması mes'elesi 

üzerinde büyük ve mcşl<ur bir rol 
oynıyacaktır. 

Ank.aradan adanaya dün 
ilk tayyare geldi 

1 Ni~andan İtibaren Adana . An· 
kdra arasından tayyare sefeılerinin 

başlıyacağını d-ıhd evvel yazmıştık. 

Adanadan Ankaraya uçan tay· 
yare havaların g-'yri müsait gitme 
sinden Ankaradan Adanaya iık se· 
fer ini ancak dün yapabilmiştir. 

At koşuları 

Vekaletin bir tamimi 

Ankara Yarış ve i ilah encüme· 

ninin büyük fedakarlıklara katlana· 
rek vilayttlerde tertip edilen koşu· 

fara te\hsisat ayıı!masına mukabil 
vilayetlerden beklenen hasılatın el-

de edilmediği görülmü~tür. Varidat· 

tan yapılan masrdların azamı tasar 

rüfla icra~ı ve bunların yalınız müb· 

rem ihtiyaçlara inhisa~ etmesinin 

vilayet koşulaıının idamesi bakımın· 

dan çok ~hemmiyetli olacağı vila· 

yetimize yazılmıştır. Çünkü, iıasılat

larında bir tazayüd temin edcmiyen 

vilayetlerin gelecek mevsimlerde 

devan eiec!k o ' rn koşuları için 

tahsisatlarından kısmak mtcburiye· 

tinde kalınacağı ihtimc.i kaydedilmek 
tedir. 

Seyhan nehri dün biraz 
df\ha yükseldi 

Evvelki güne nazaran Seyhan 
nehri dün biraz daha yükselmiş, şeb 
tİ yine tehdid eder bir vaziyet al· 

mışb. Toros etek!erinde Seyhan neh· 
rine karışan suların yukselrnekte ol-

duklarına dair haberler alrııakta)ıt. 

Toroslarda devam eden yağmurlar 

S
. .. OJ t..,etle 
ıvas ogre ••· 
d .. idiler un ge -•. 20 

h · ıiıe 
Dün Sivastan şe rlll geldl 

lik bir öğretmen grubu 0 ~ 
Çok iyi bir şekildt! kaş~l•:~jletl 
zi paşa okulunda misafır te . ..,,111 
retmenlere şehrimiıın ş ~ riııe j 

yerleri gezdiriierek ktudıl:ki 'ııl 
na ve Çukurova hakkınd ·ııb' 
matlarını zenginleştirtcek 1 

dahi veı ilmiştir. 
Gençltr bu gün Hat•Y' 

, ludir . 't 
H . ko··y eost• arunıye ;.~ 

t-l•''t 
Ankarayı gitmiş olan r*' 

k .. . .. - . "'" ktl oy enstıtu:iu ve eğıtm- .. 1 
dürü Bay Lutfı Dağlar dtJtl 
etmiştir . 

EnstitÜ5Ü ve köy E~itaıJeO 
yakında açılacakhr. 

1 
Mersinde bir bub"b' ~-~ 

birliği kuruhıY0' '\ 

c 
Mer:sin : 3 [ Hususi ] ...- r 4 

gazete ile intişar eden kar• t 1ıı 
. b. ·hraC' J -, 

mucı ınce yeniden bazı ı lı.ıll' 
Jiklerinin teşkili ınukarrer bll 
tadır. ~ ~ 

Mersindeki faaliyet sıb•11 

. H' d ·ı b" sın ve ın eıfandıu. şadl1 . 1t 
üz~re bir " Hububat naklı~ / 

'li~I' 
yağlı tohumlar ihracat bır » 
ru la caktır. ..,u 

Mıntıka tic'lrtt ruüdörltJ ...ae 
• • " 11ttr- 1:11 

faalıy,.t sahasına gır en "' bİ'" 
Antep fıstığı ihracatçı!•' ~ 
kurulacaktır. 

v LlraJ 
Çocuk Esirgeme 1' ete 

menfaa ine müsaıtl . 15 Nisana kadar )alnız posta 
ve bagaj nakliyatı yapacak olen 
tayyarcltrimiz 15 nisandan itibartn 
yolcu taşımağa da başlıyacaklardır. 

ve karların eriyerek sel halinde sey· 
hana dökülmeleri suyu kabartmak 

tadır. gir kısım y·rlerde nehir yata· ı -- ,.~ 
IUına tlar toplamakt ad_ırlar. Eından dışarı çıkmıştır. Çocuk Esirgeme KurtJ'°ıJ fİ 

Ş . ece ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~- na ubesı mepfaatine bU f de 

, Sinemada büyük bir ınüsa!Jl 1 1' 
rilecektir. Kimses;z ve yoksıJ bıl 

insanoğlurla 
1nsanoğlur.un arz üzerinde zuhu· 

u ta•ihi mt>çlıuldur. Çünkü bugün· 
kti tarihler 5 - 6 bin senelik bir 
z ımanı ihtiva ettikleri halde, eski 
topraklardan çık" ılan kemikler 

ıoştan yapılmış kaba silahlar, işlen· 

ıniş boynuz, fil dişi parçaları ves;ıire 

ınsanın (50) hin belki daha derin bir 
tarihte yaşadığını gösteriyor. 

1891 de Cava adasında Tıimli 
nehrinin yatağıtlda bir kafa ta~ı te. 
pesi, bir kaç diş "e bir kalça kemi· 
ği bulunmuştur. Bunun insan şeklın 
Je mütekamil bir maymun veya mııy
•. un şcklınde iptidai bir insan mı ol· 
duğ'u ~mlaşılmamıştır. 

Kafatasının şekline göre bu mah
lQkun veya insanın beyni, bugünkü 
şempanze ~e iptidai nian beyni a· 

,- OÜNÜN MEVZUU 

rasında bir şeydir. Alimleıe göre, 
bu cMaymun - İnsan » GOO bin sene 
evvele aittir. . 

Gene eskilik i!ibari) le bundan 
sonra Almanyada Hardelbergrle. yir· 
mi dört metre derinlikte çıkıntıdarı 

mahrum, ağır \ e büyük bir çene ke· 
miği bulunrruştur. fakat 200 bın se

ne önceki insanlara aidıyeti tesbit 
edılmiştir. 

Bundan sonra 
dert .... lde bulunan 

Almıınyada Nan
kemiklerden 50 

100 bin sene evvel dünyamıLa gel· 
miş bir nesıl daha ttsbi t edılmıştir. 

Bunlar kaya kovuklarında yaşar, taş 

dair 
aletler imal ederlermi~ Bunlar ölü
lerini top ağa gomerleı n'iş. 

Bunlaı ın asri insan tıpin~ yakın 

ve Fıansada mağrahrda r<tit/an Cro 
Magnon ırkı tarafından ortadan kal 
dırıldığı da iddia edililir. Bu ikinci 
tipin bakayası ile karışık zenci bir 
ırk dah;ı bulunmuş ve anlaşılan bu 
ıı k ya imha edilmiş , ya A'n upadan 
koğulmuştuı. Amerikadaki ilk insan 
lar da Asya muhacirlerıd11. 

Maymunlarla insanlar joologya 
~ınıfında anthropo·dea gurubuna da-
hildıler. Bu gurupta insan bir tek 

Homo Sapiens nevinden mürekkep 
&yrı bir Homoindoe fasilesıni teşkil 

eder. Bütün canlı ııklar, bunun çe· 
şitieıinden ibarettir. 

d'lef'I 9 rularımız çıka · ına tedibe 1 ,ı.ıl , 
s~~ere Raşıd Rıza ve Er11'ı,ş~~ 
dı fek tiyatrosu Halide ,,I 
d · · k' d Y,ef t! e ıştıra ıyle Nahmu . · i ~J 
" Gaib Aranıyor komech

11
",1,,-, . ,, ğ'' , 

sıl edecek ve ayrıca f.rt~ pi"/ 
Tek tarafından vazılan · el~ 
R - .. d · .arot evusu ,, a mı taşıyan o 

sahneye konacaktır. . , 

. ıer' 
Öğretmen tay111 

bi ~~ 
Yüksek mualfün rPek~i~ ((; 

ye şubesinden mezun f e .; ,;~ 
rser r~ makoğlu Adana erkek 1 

• e ~ 
ye dersi s' aı· yer'iğine ve 'I'" ~-O 

. 'k .• :~ 
sek muallim mektebi fı.ı• fbr'P"" ~ 
şubesinden mezun Hatıl • ~~ 
zek de erkek lisesi f, ıik ill 
stajy,.r Öğ•etmenliğine t•f 
mişlerdir. 

--...,_...__ _________ _______ _ _______ _ 



~borı 
' Şartları 
~ 

•2 A Kuru~ 
fı >lı/, 1-00 
3 " 600 
1 ,, 300 ,, 

100 
..... D 
bcdış. lllcınleketler ıçın 

1- lbas, ~lı değişmez ynlmz 
2 ..._ 11

11
• 

1 Zammedilir. 
•r.. anin · · ·d ~t d' r ıçın ı nreye 

e •lnıelidir. 

1 
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~hlokanm 
teşdidi 
tanııı 
ile F' gazetderi, lngiltcre 

~ tıti . ransıı arasındaki iş bir 
~dıtı rıın d a h a ziyade 
1~s1~1 tebarüz ettiriyorlar. 

L fİdd mat uatına nazaran, ab· 
~lı,,;t~ndirilme:idir. Fransa 
~p ' 8 mart Londra yuk· 
~ b~eclisinin kararı mucibin· 
cı.;dır~lün varlıklariyle koyu 

• ~tcı f er, ngiliz bahriye nazarı 
t~U~ku ıle .Fransız kabin~ 

~ kı arasında bir münase
\J·~ le ve müttcfıklerin ab· 
4 ''\ sını sıkıştırmak istt dıkle: 
~ ~ilikıştırılacakbtından şüp· 

:-ıt't Ytccğini yatmaktadır. Ar· 
~"'.ı~ lrlGttefilc hükumetlerin ~id 
,,~"'cratını görecektir. 
~ i ':'"" fngilız gayretleri a· 
,_tltJe~ı~ır.ı yalr.ız günün müt· 
~ trıne inhisar etmemek 
~- 1() .. ~ Uııyanın ıu.ıaneybş1k: n· 

ti~ ttı de ibata eylemektedir. 
~ tarı hka!rcrat derin akisler 

o.ı R alı kılmaz. 
Jtıiııd luın, bu sabah Populaire 
~di/ Vaziyeti çok iyi teşhis 

efe ,, k;lb 
°')hitı 01ursa olsun bitarafla. 
~h111ıı: rnüteveccih bir hare. 
~ t te lllık müttefıklerin aklın 
L-t~: • Çrnez. Ancak Alm.rnya 
'll .,. •it. 

\ 11if~itl k"da bazı bitarafların 
;' tef '•ırı 1 

ta ve hatta ortaklıkta 
bıl ... ~~t .. 1' daha ziyade müsamı· 

51 '- "'6 .. cı 
1 .1'r . ltcf •kı~ 
~ili ~~ telbih ~ .Almınyanan kendi 
,,ı ~)ı~~liı ıçın hergün bitaraf. 
· tt1 ~•ıra etmesine daha ziyade 1

9'_ ~ ~ h111b'~ Ni~ıyet müttefikler 
ıi§t ~t tilh b~ndı iaşesini temin i 
~ d,b ı~araflıkları ihlil et· 

~)tt ltlij~t~·Yade göz yumamaz. 
~tttrek b· ıkler, nihayet Alman· 

~:t ile ıtar~fları tethiş gerek 
, ,, 

~ t tiln ınunakalitı kesmek 
/ l ~itti Yaptığı korsanhkları 

~..r ,,'\,f di~: kbırakamaz. 
V; ~ ttı.'-tı k •dar al->Jukanın tesiri 
~ ~~' ~'hdut<>~uınak arzulara yüzün· 
r~ ~ı111'tıı lb almıştı. Fakat Alman· 
ı-o '-~~ • bu h~ınlekctlerin hitaraf· 

·~ 6~1\ •bt ~"ıntt keyfiyeti müt 
\ ~ tr, ~ı asını akim bıraktır· 

' )alu"d•rna~tıra bi~arafları is 
bır teşvik olmamah 

İngiltere kabinesinde 1 
mühim tadilat yapılıyor 

İngilterede askerlik 
Lon .fra : 3 (Royter) - logilte

rede 45 yaşındaki vatandaşlar da 
askeri vazıfe göreceklerdir. 

Muhittin Üstündağ 
hakkındaki karar Loodra: 3 (Royteı) - lngiliz Baş 

vekili Bay Çemberfaynın logiliz ka· ı 
bin•sinde bugünlerde mühım tadi-
lat yapacağı söylenmekt~dir. ı 

Tunanııı taşgnılığı 
Londra : 3 (Roytcr) - Tuna 60 

senedrnberi görülmemiş şekilde yük 
selmiştlr. Yugoslavyada çok geniş Kabine tadilatının bilha.ssa Mıl· 

1i müdafa kısmında olacağı ilave c· 

dilmektedir. 

B. Çenıberlaynin beyanatı 
Hollanda da fena karşıladı 1 

Londra : 3 (Royter) - Çem· 
berlaynin ahluka)'ı teşdit hakkında· 
ki bryanatı Hollanda siyasi maha
Filinde asabiyetle karşılanmıştır. 

Pamuk. :pliği fiyatları 
( Ba~tarafı birinci ahif ede ) 

lstanbııl : 3 (Hususi~ - Pamuk 
fiatlarının yüksrlmesiyle gayritabii 
bir şekil almış olan pamuklu mcnsu 
cat sanayii ile pamuk ipliği fi}•atları· 
nı no mal hadler dahilinde leşbit et
mek üzere yapılan çalışmalar sona 
ermıştir. Bu yoldaki çalışmalar neti 
cesinde Sü:ner bank fabrikalariyle 
Ycdikule ve Adana fabrikaları ma
mulatının ayrı ayrı Kalıtelerde bulun
dukları göz önüdde tutularak bu hal· 
lere göre heps için a}'ıı ayıı maliy~t 

fiatları tcsbit edi111 iŞtir. Bu maliyet 
fiyatları için muancn ve bami bir 
kar nisbeti kabul ed;lmiştir. Tasdika 

1 
arzolunan bu f ıyallar pamuk ipliği sa-
tışlarında esas olacaktır. ı 

bir saha sul:ır altınJa kalmıştır. 

Daninıarka - İngiliz 
ticaret muahedesi 

Londra : 3 (Royter) Danimarka 
lngiliz ticaret muahedesi buhün imza 
edilmiştir 

lngi iz Heyeti 
İstanbula geldi 

lstanbul : 3 :r relefonla] - lngil 
tere harici ticaret dairesi reisi Bay 
Mımkey. umumı katip Rişar Vilyam 
ve harici ticaret dairesi husıısi kalem 

müdürü bugün fstanbula gelmişlerdir 
istasyonda ticaret vekaleti dış 

tica1et dairesi reisi Bay Servet Ber· 
kin, lstanbul mıntıka ticaret müdürü 
ve teşkılatlan Jırma baş kontrolörü 
tarafından karşılanmıştır. 

logiltere dış ticar~t dairesi 'ei· 
si, umumi katip ve Bay Servtt 
Berkin bugün öğleden sonra mınh· 
ka tic:aret müdürlüğünde rtsmi te· 
maslara başlamışlardır. 

lngilterc harici tic::utl dairesi 
reisinin bu ziyaretinin iki memleket 
ticaretine ait mühim ve yeni karar· 
larla alakadar olduğu söylenmek
tedir. 

Ankara : 2 (Hususi) - l,:,tanbul 
eski V< l~ ve belediye reisi B. Mu. 
hiddin Üstürıdağla bazı arkadarşla
rı aleyhine Sürp • Agop mezarlı-

ği)'le asri mezarlık erlerinin istim. 
laki işinde yol~uzluk olduğu iddia
siyle açılmış olan dava ntticesinde 
verHmiş karar temyiz mahkemesi 

dordüncü cna dairesince ikinci de.: 
fa olarak nakledilmi~tir. Otobüs İş· ' 

!erindeki yolsuzluk iddiasına karşı 
mahkemenin vermiş ol uğu beraat 
kararı da tasdik olunmuştur Nak
zolunan davaya bu defa temyiz ce· 
za umumi heyeti bakacaktır. 

Almanya'ya ihraç 
olunacak fındıklar 

lstanbul : 3 (Hususi) - Alman• 
ya'ya ihraç Glunacak fındıkların mub 
telif fm iık ihraç mıntıkaları tacir
leri ve kooperatifleri arası ıdaki tak• 
siminde ihtilaf çıktığını dün bildir
miştim. 

Bu anlaşmazlık bugün burada 
yapılan bir toplantıda hallolunmuı· 
tur. 

Bugün öğltden evvel ticaret ve
kaleti teşkilatlandırma başkonturol· . 
luğunda yapılan bir toplantıda fın· 
dık kooperatitleı i t iı liği reisi ve İ· 
dare heyeti azalaıı Oıdu ve Trab
zon fındık ihraç komiteleri mürneı· 
silleri hazır bulunmuştur. 

Toplantıda evvelki fiin yapılan 
taksim doğru görül~emiş ve stok 
esasına dayanan bir tevzi şekli ÜZ!· 

rinde mtıtabık kalınmıştırr. 

TÜRKIYENIN MAZHAR OLOUGU BÜYÜK 1NK1ŞAFLAR VE ONUN MODERN DÜNYADA 
iŞGAL ETD1Gl MEVKi KRALLIK COCRAFYA CE'MIYET1NOE PROFESÖR J.H. BAKSTER 
TARAFINDAN VERiLEN BİR KONFERANSDA TEBARÜz ETTiRiLMiŞTiR. 

• • 

Türkiyedeki 
Profesör Bakster, malum olduğu üzere, son 

beş sene içinde Jstanbulda Bizans imparatorları· 
sarayında yaptığı hafriyatla meşhur olmuştur ve 
mevzuunda bir otorıtedir. 

Konferansda Türk ıarihinin ana haUarını çize, 
ken, Prof~sör Osmanlı imparatorlutunun teşekkü 
lünc yardım eden üç amil z'kretmişlir. (1) 1326 

dan 1359 a kadar Orhaaın islahatı. Orhanın Balkan 
tarı uptcden orduyu ve onları idare eden sistem
kurmuştur; (2) ikinci Mahmut ~amanında 1451 den 
1•81 e kadar ve J52o den 1!66 ya dadar da Ka
nuni Süleyman zam amuda vaki olan Bizan tini2m; 
(3) nihayet H•lafetin tesiı i. 

Modern inkişaflar: 
Profesör payitahtın lstaubuldan Ankaraya 

naklini jcaµ ettiren sebepleri izah etmiş, bunla
rın en mühimleri ara .. ında Sultanların eski an'ane 
terinden ve o zaman mevcut israf ve atalettı:ni 
kurtulmak olduğunu söylemişdir. Moddrn Türkiye 
yedeki dem!ryolları insaatından ve büyük bir fc· 
lakete sebep olan son ıelzelenin demiryolu ynpı

lan sahaları da tahrip ettiğinden bahsetmiştir. 
Konferanıcı sö.t.lerine devam ederek Turk genç

lerinin bugUn çok çalıştığını ve sporla u..:raştığmı 

öylemiş, geçen ene bir Turk futbol takımı ile 
bir İngiliz takımı nrnsınd:ıki. ınaçın U.) nndırclıgı 

• 

modern inkişafı 
buyuk alakayı zikretmiştir. Turklerin bugün tah
sile karşı gösterdiği derin iştiyaka işaret etmif, 
bir köy mualliminin yeni İngiliz kitaplarınnın her 
hafta ucuz tab "ılarıoı beklediğini bir mi'lal olarak. 
zihctmittir. Sonra: 

" Turkiye beynelmilel mbna-;ebr-tlerde de keo • 
dini ~östermiştır •• demi~tir. Dunya işlerile alclka· 
dar olmek ve butuo duoya ile sullıı içinde yaşam.d. 
emelidir. Turkiyede •amf farkı yoktur. Bir köy
lu en yUksck mevkie ynk.selmck fırsatına malik-
dir ve ekseriyetle de bu fırsatdan istif ada etmek 
tedir. " Sozlerini bitiriken, profesör Balnter TUr· 
kiyenin teabutlerini tanadı.Şrnı ve dUnya ile ticaret 
ve doııtluk arzu ettiğini soylemiştir. Kooferant-a 
modern Turkiyeye dair projektererle birçok man· 
zaralar g!-?etc:rilmi~tir. 

Bir halk demokrasi•. ..Muteakip konuş· 
mada, 10 «:ene evvel Turkiyt>deld İngiliz Sefiri 
Sir Gecrge Clar.lı.. kendi fikirleriyle konferan cı
nrn noktai nazarı ara~ıoda mUşahebet olduğunu 

sr,ylemişdir. Payıtnhtın nakli işinin iyi biı· ey 
olduğunu c;iıiylemiştir. Payitnlıtrn nakli işinin İ) i 
bir şey oldugun kendisinin de kani bulunduğunn 
çi.lnku boga'liçin sıcakliğını insani çalaşmaga se\ -
kctmediğini bildirmiştir. Modern Turki.) enin ye
nidt•n inkişafında Turk vatandnşlarınan bı..yulı. ro
Junu anlamıştır. 



Sayft-: 4 

ŞlMALDEKI 
KONFERANS 

Sto"holm : 3 - Dün Stokholm 
de toplanan l)kındirı.wya memle· 
ketleri aosyal d~mokrat partileıi 
kongresi riyast'l divanı içtimama Is· 
veç ve Nornç Başve"illtri ile Fin· 
~andiya iışe nazırı B. Tanııer de iş· 
tirak etnıiştiı. Komitenin müzake· 
ratı ıizli tutulm~tur. 

Saruldıtma göre. delegeler. bu 
içtimada umumi vaziyeti. Şimal 

memleketleri arasında ekonomi iş· 
birliti imlcanla,ını ve sosyılut enter· 
nuyonali meselelerini görüşmüşler· 
dir. Finlandiya harbinin meydana 
çıkard,tı aı,.ıclelerin de husuıi bir 
ehemmiyetle müıaktre mevzuu ya· 
pldıtı temin olunmalctacLr. Görüş· 
meler, ha ,er teatisi malüyetini aş· 
mamış ve her bangi bir karar alın· 
mamıştır. 

Sto~lıolm sivasi mabfillerinin 
kanaatine göre, lsveç, NOt'veç ve 

F"ınlandiya naurlan. hu münasebet· 
~ lskandi.nıvya tedafüi pakta İm· 
kinlırı üzerinde görüşmekten de 
her bılde ıeri kalmamışlardır. 

Bu 111eaele ile alakadar o'aralc, 
komitenin içtimaında, Molotofun 
son nut;cu da her halde bahis mev 
zuu yapdmıştır. Fılbalcilca Sovyetle· 

rin böyle bır ittifaktan hazer etme· 
leri hakkında lskandinav memleket 
lerinc yaptıkları ihtara ratme~. bu 

ittifak mesdesi şimal devletlr ri hti. 
kWııet •t"rkezlcrin ie görüşme mev· 
zuu olmaktan çılcmam,ştır. 

B. Tanner, finlaodiyanm imarı· 
na yardım edifmesi mr-sclesi üzerin· 
de fÖrüşm~er yapıldığını da bildir· 
miştir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü açık 
ha\•a hafıf rüzgarlı idi. Ençok sıcak 
gölgede 24 derece idi. 

O kabahat değil ! 
Kadın hizmetçiye sörJendi: 
-Teıbiyesiz, nedir bu yaptığın? 

f~ te şimdi de seni kapı arkasından 
söylenilenleri dinler keo yakalıyorum. 

Hizmetçi itiraz etti: 
Aldaoıyoısucıuz bayan, ben ka· 

pdın dialemiyordum. 

- Ya ne yapıyordun? 

- Anahtar deliğinden içerisini 
gözetliyordum. 

Piyango 

- Cepler imi karıştırdım. Aldan 
oıamıştım: 8Dyük ikramiyeyi kaza. 

r an bilet bendeydi. 
-Sonra? 
- Sonra uyandım . 

DUYGULARDAKi 
Y cılınıı görmek, i~itır.ek g.bi ba · 

sit duygularda da insanlar arasında 

FARI' 
• 

fark bulundu~u pek, de gözümüze 
çarpmaı. Gözlerinde y .. hut kulakla-
larlada bozukluk bulunanlar ınüstes
na, kendilerini normal bulanlardan 
bir kaç kişi hep birden bir şeyi gör· 
dükleri yahut bir ses işitt kleri vakit 
ayni zamanda gördüklerini veya işit· 
tiklerini zannederler. 

• 1101°~ 
Du1ıu l•ine fikir k•rıtınc• in••nl•r ara.,nd•11,.il•" 
farklar bulundulunu herk•• bi Ur. Kimi•i •lf ·ıi I' 
aözU ~abuk anlar, ona zeki insan derıer. Ki"'' 
geç anlar, tiJl•lerlne de vurdum duymaz. 

Halb .-ki, olomo-,iller ve tayyare
ler çoğ'aldıkça normal sayılan insan
lar arasında vf': duyg'U bakımından, 
derece farkından b .. şka, bir de za. 

man farkı bulundup sabit olmakta
dır. Şimdi otomobil şöförü yahut tay· 
yarcci olmak istiyenlcrin muayent-le· 
rinde duygu zamanını ölçmek büyük 
ehemmiyet almıştı ... Bunun iebebi ko
layca takdir olunur: otomobil şöförü-
nün, tayyarccinin i~lori duygularının 

keskinliğ'ine bat'ıdır. G!irmekı e, işit
mekte gecik irse turlü tıirıü kazalara 
sebep olur. 

Bu duyg'U farkm1, ilk defi', 1 ıgil
tere'nin meşhur Gren\'İç rasathane· 
sinde bir astranom anlamıştı. Ondan 
sonra astronomların hepsi dikkat et
mişler ve gece tarassut ellikleri yıl
dızlann teleskop adesesi üzerindckj 
telin hiza~ına geldiQ'i zamant kaydet
mek itinde şahsi farklar bulundu~unu 

anlamışlardı. Gökyüzü mütehassisla 
rının duygu farkını anlamaları yt;z 
yıldan ziyade eski olduğ'u halde, yer 
yüzünde hıtdiselerle meşgul olanla· 
ıın işleıi o kadar ince olmedıkı için 
otomobil ve tayyare kazaları çatalın· 

caya kadar bu farka ehemmi)et \'e· 

ren o'mamıilı. 
Şimdi herkesin duygularını ölç

mek için aletler varsa da, dotrusu, 
~unların neticeler ine .de büsbütun 
güvenilmez, çünkü o aletlerle ölçen· 
ler de insan oldukları için onların 
kendi duyruları da işe karışır. Bir 
kaç yahut bir çok kişinin duygu f c1r· 
kını bulmak için hepsinin ayni kimse 
tarafındın muayene edilmesi lazım· 
dir. 

Bundan dolayı, normal sayılan 

inS3nlarda duyg-u zamanının tayini 
de güçtür. Elli bin kişi üıerinde, ta· 
bıi başka kimselerin elde ettikleri 
nct'celere g-öıe vasati bl'sapla duygu
lanmmn en ke~kini temas duygusu
dur. Bir şevin cildimize temas ettiti· 
ni duyup bir aksülamel »apmak için 
bir !'aniyenin binde 150 i kadar bir 
zaman geçer. Ondan sonra işitme 
duye·usu: bir saniyenin binde 150 si. 
Görme duQ'umuz daha tcnbcl: bir sa 

niyenin binde 195 i kadar bir zaman 
ister. En tenbel duygularımız da koku 
ve lezzet duygula:ı: hır san·yen:n 
binde 860 ı kadar bir zaman. 

Medeniyetin duygulaıımızı körleş 
tiıdi~ .ötedenbcri iddia edilirdi. 

Bu iddianın do~ruluğu da ölçü
lerle sabit oluyor. Amcrıka'da mede· 
ni sayılanlar.ların temas duydukları 

Zelzele bölgelerinde 
fenni tetkikler yapılıyor 

f~tanbul. 3 (Husu~i) - Başve· 
kaletin emri üzerine zelzele mınfr 

kasında fenrıi tetkikler yapmak ü· 

zere İstanbul üniversitesinden iki 

· hf'y
1c-t Sl"çilmiştir. Profesör lsmail 

Hakkı, profesör Parejeas'tan mürek· 

kep olan hirinci heyet Ordu, Tokat 
ve civarında tcıkikltr yapmak üze· 
re bu gün hareket etmiştir. 

Jeolojı Enştitüsü Başkanı Pıo· 
f esör Hamit Nafız PAmir'm reisliği 

al ıiodaki heyet de sekiz nisanda 
Erzincana hareket edecektir. 

telgrafın mucidi 
Ya'nız Fransada ~eğil. btynel. 

milel ilim aleminin büyük ~öhnti 
oJan Fizisyen Braoli Parist~ ölmüş 

tür. 
Dünyanın en mühim keşıflerin

den biri bulurıan telsiz te!graf·n es11s 
larmı ilk bulup çıkaran l u a im, 23 
ilkteşrin 1883 de Amycn'de doğ· 
muştur, tah!ilin; ~ısııırn do~duğu 

mtmlekette, şısmen de pariste gÖ•· 
müş. 1868 senesinde Burj lises ındc: 

boca olmuştu, 

1875 de yt-nİ katolik "r sıitü· 
sünde umumi fizilc proft-şföü olan 
Bran'i birdenbire tıbba .karşı bü,ük 
bir a"aka duymuş; bundan yedi sene 

sonra da tıp tahsilini bitirip dokto. 

rasım da ikmal eduek tıb doktoru 
iinvanım almıştı F akc.t daima yine 
fizikle iştigal etmiş ve !,ütün haya. 
tını ilme vakfetmişti. 

Evvela fen aleminde naıı bcyza 
haline getirilmiş gazlardan ve cisim· 
ierd~n çıkan elektrik df'şıuj şrı hak· 
kındaki telebbüleriyle şöhret bu!
muştu. 

Telsiz telgrafın esasını teşkil e· 
den "Cohereur. un keşf ioi o yap· 
ınışıır. 191 l de fen akademisi azası 
olmuştu. Ltjyon döcıörüd de büyük 
salip rütbesini haizdi. 

Bronli harbin haşlangıcındanberi 
Parisi terketmiş bu'unuyordü tun· 
birkaç hafta evvel yeniden Parise 
pöoınüşiü. 

• . k•d" 
b. . . b" de 14~ 1 ıJC 
ır sanıycnın ın . fU b•"' 

zaman içinde bellı oldU cJe Y' 
rıer 

deniyetsiz sayılan yer 1 aıaııd• 
bile at,binde 70 bir ı• 
otuyor. bi' ~ 

Fakat, ıılayga .za11>401 ~esti' 
lcrc göre uzar, lusahrk • 1,ıs• 
se>gukta in'.ta daha ç~b~;,,11111~~ 
ta daba geç duyıır.,. e prit• ~ 
ku~uzluk duygulan kefrl .~ Jigf• 
luo de duyguları körlettır dil 

· at e 
ölçen Aletler daha ıc. 
çoköııce aletler bilioird•·. tİ d 

B dalı e · unun cibi - a bepfl• 
uyuşturucu maddclı...-İ0 

d - ı .fı 
Çocukluk.ta uygu 'ki cıı•4 

&inin aksine olarak -: . : (11fl' 
ziyade bir umao geaıkır. ,ti 
yUdUkçc duyıuları k.eskrn tti11' 
da dikkat ve mUmarese te• ,1 

ten berke-sin dikkatle du.r;:~ 
nı kısaltmasi mUmkundur, . 1e• 

· ro" 
da bir yaşa kadar: yctoııf .!t 

1•'' , ra butuo duygular ya111'Ş :ııo• 
takinin yar1Sma, daha • 

iner. •' 
Kadıalarla erkekler . dili~ 

farka geliace, bu cihet şıtıl 
dedilmemişıc de bayanl•' C 
tav.}·arcci olmak ic;te-venler ·,s1 

• ~ bcS 

o~und~ 

Büyük güref ~ 
musabaka18~11 ~ 

}11' 't 

7 Nis:tn pazar gür.Ü !e ,t) 
yomunda büyük güreş wut ·'fef 
ti tertip edi lecektir. eu ~ ~ 

rJerS1 ,,r 
konya, Diyarbakır ve hlİ.,,ıı 

)erinden gelecek namlı pe di'• 
bu güreşlere gircbif ecekle' clıY~ ııl 

. b•" r' sabakalar saat 10 d& dtc' 
saat 14 e kadar devam t 

dir. 1ı1 

Bir hayvan bıtS0,ıl 
Bereketli, (Hususi) ~'it1 e I 

çiftliginde Yürük Mehrne rıl' ~ 
Jandarma tarafindan yapı y•~'ı 
mada çalınmış 2 hayva" verili". 
mışbr. Mehmed adliyeye 

tir. 

Kızılırmak t'f~ir~,I 
,. uh• 

Ankara: 3 (Hususa (il it ~ 
den) - Y eşilırmak taşrr.•f• ,,,,. 

b 50Jlf 
biıçok kaubaları su ' 
.sancabirz~ 

~~,-~ 
zayi muhtarlık ıı>" '-ı 

Sırkinli köyü mubtarb ,,f 
28 Mart 940 tarihinde l 
muş'ur. d~ / 

Y tnisi yaptırılacatııı ;li" 
mührün hükmü o!madı~ııt• / 

rız. .. -
Sirkinli kÖYa.ı ıı•" İ 

Duı muş ôı' ıt 



~ 940 

~il ffA1191.Ell 

8it •d 
•ını boğdular 

~· ....... ~--
• ~lı ·[ H 
~bt · uıuıi ] - Topçu 

tQ,GI •rının tarlasında bir ce 
tte~ . b 
~ vazıyet mu tar tara· 

~'Pıl llaaya bıbcr verilmif· 
~~t•hkilcatta Alaaraym 
" Öl e"~ olan Muıtıfamn 
~ düruldütü anlışılDIJf tır. 
air ·~tad.,. 

Çocuk cesedi 

~.---s Huaıui J - Alopenar 
~ ı Bekiröıü göfünde 
~'Pıl ~di bulunmUJtur. 
,: tahlcilcıttı bu cesedin 

'it ~den Oaının kızı Hati
'1 ~ "tu ttsbit edilmiı ve işe 
t" O)llUıttur. 

)a düıen çocuk 
~._, .__ 
S ._( Huauıi ] - Aluenpa
~ llQden Huan otlu Halil 
~ ~ 6 yışındı Babat· 
~~n daha küçük iki ço· 

'-tlcen kuyuya dü1111iif ve 
' l11r. 

'~Çtde domuz 
lllücadeleıi 

mücede. 

INGiliZ KADINI 
NASIL ÇALIŞIR? 

Burün büyük Britanyıdı yaz bin 
lerce kadın cebhe.de bulunan erkek· 
lerin yerini tutmak üzere veya ken
dilerine hus-.sr surette uytun elan 

itlerde kuJlarıılmıktıdular. lilir çok 
prib işlerde onlar harb zamanı şart• 
lırına kendilerini pek günl intibak 
ettirmiılerdir. 

Meseli bir 

Binlerce kadın en yeni istiMal 
metodlırını röre ukerler için muazzam 
miktarlarJa elbiselik', yahnrı muhare
be elb:sesi ve kaput delil ayru za
mandı çarap, römlek ve iç çamaşırı 
imaJ etmektedir. 

lngilttrenin bir çok liman ve sa- I 
bil şehirlerinde, bahkcı kadınlar kam· , 

:::~.~~~un~~=·!Ert Y•zan ~ 
da müracaat me- E i Hl k 
muru olarak ka· r c c s 
chnları kullan· 

mıktıcJır. Harbin ---------------

yonları, kulübeleri, 
hatta mirferleri riz· 
lemekte kullanılın 

kamutaj aQ'ları yap 
maktadır. Bunların 
ekserisi kendi ku 
lübelerindc çalış 

maktıdııalr. baflıntıcına ka-
dar bu kadınlar dünya üzerinde tanın· 
mıı btr se1ahat acentası tarafından 
istihdam ediliyorlardı. 

Bunun için seyahat meselelerinde 
tecrübe sahibidirler. Bunlar izinli as
kerlae memleketleıine gitmek için 
en dotru yolu tarif eder. 

8-. becerikli kadınlann çektikleri 
yerine ~çlilk müıterilerden haııla
nnın şivel :rini an ayamamılarıdır. 

Tayyare sınıyiinde J..adınlar muh
telif itlerde rittikçe artan miktarlarda 

kullanılma1'tadır. Bunlar tayyarenin 

üzerine kamuflaj yaparken görülmek 

tedir 

Bir çok kadın işc iler kanad bö7.· 
)arını ve bara] balonlarını dikmekte 
istihtlam ediliyor. 

Levazım ac:zareti de mOhimnıat 
fabrikalarında binlerce kadın kullan
maktadır . Bazıları mermileri patllyı· 
cı madde erle doldurmakta, bazıları 

tapa yapmakta, yahut daha nazik bir 
iş olan makineli tüfenk ve tufcnk ma
saj imalinde istihdam ediliyor. Ka· 
danlara ayoı zamanda mermileri ve 
diA"er malumesini teft iş işl eri de tev
di edil'Uektedir. 

Buı viliyet ve kasabalardı kı· 
dınlar otobüslerde biletci vazifesi fÖr· 
mek Gıere yetiıtirilmektedir. Bunlar 
başka işlerde kullanılacak olan er
keklerin yerini tutacaktrr . 

Ziraat mıntıkalarında kıodınlar kı· 
ra ordusu geçen harpte oldutu gibi 
yine, rolünü ovnamaktıdır. Evvelce 
köy ve çiftlik işlerinde hiç bir tecrü
beleri olmayan bu k11lar şimdi b1ı iş 
lere büyük bir intibak göstermekte· 
dir. 

onlar çamurlu arazide atJr traktörle 
ri sQrerken rast gelinecek müşküller• 1 

d r o korkmıktadırlar. 

Sivil işl«"rde kullanılan kadınlar
dan ~aşka, karı, deniz ve havı ser· 
visleri muhtelif işler görmek üzere 
büyük kadın lıirl i kleri teşkil etm işler
dir, Bunlarm içinde teleprinterleri, te· 
lcfon santıallarını işletmek, steno dak· 
+ılo vazifeleri vardır. Bir takım kadın· 
lar ise kantinlerde, zabitau ah!clle· 
rindr, işçi ve hizmetçi o 1arak iş gö
rüyorlar. Bu surdle daha ağu işlerde 
kullanılan erkeklerin yerlerine ikame 
edilmektedirler. 

Orduda kadınlar <Vomens AuXi: 
liary Territcrial Service • ismi verilen 

( Gca isi altıııeı salıifc:de ) 

-·----1 Dramatik halk hi~eıerl 1------------, 
1 EırcöşDö Emrah 
L Tefrik• No: 13 --------• 

Ô ldu Sefil Emrah öldu 

* • • 
Çok heyecan geçirtn Selvihan : 

(Elinde bir biçakla) 
Tatla candan vaz geçerim 
Bıç11k yurur kan saçarım 
S el>eb olma zehir içerim 
Babam Emrl\lıt gördun mu 

• • • 
Bu strada E'Drah ayılmış konuş. 

mayı d inleyordu Selvihanın konuş· 
masa biter b itmtz Emrah kıza bir 

manı okudu. 
Sefil Emrah a~lar gUlmez 
GözUm yaşın kimse s ilracz 
Selvihıııı Emrabın bilmez 
D olu Ter e n; Emrah benim. 

Kız derin bir uykudan uyanır 
gibi: 

Seıı bura nerden gdmişsia 

Yazan : R. Yatgm -

Haberim kiınden almışsin 
Ak sııkallı pir olmuşsun 
Emrab olduğuıı bilmc:diıu, 

Emrah : Benim sakalımın ağar· 
dıtını görüyorsun da kendi saçına 
biyoloe deye balcmayorsun d~di ve 

sazını döşüne aldı: 

Ben bir garip ııeyyalt oldum 
Gezdim deni zi karayı 

Yitirdim Sel vihanımı 

Buldum arayı ar• y • 

• . ... 
Bir ate.; du~tu ödume 
Yarı du~urdum ardıma 

Beaiıu unulmaz derdiı:ae 

Bııldıım çare_yi , çııreyi. 

• ... 

8Ul=LJNKU PR(IGRR!"'. 1 

TÜRKiYE RADYO OIFOZ1YON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Perşembe 4 - 4 -; 1940 

12.30 Prorram, ve Memleket Saat 
Ayarı 

12.35 A J A N S ve Meteoroloji 
Haberleri 

12.SO Müzik : Yeni Şarkılar ve 
Türküler 
Çalanlar Cevdet Çatfa: Fahri 
Kopuz, izzettin okte. 

13.20 Müzik : Halk • Türküleri • 
Sadi Yaver Ataman ve San 
Rec:ep 

U .!O 
14.0o Müzik : Karışık 

(Pi.) 
program 

18 00 Program , Memleket Saat 
Ayarı 

18.0S Comedie Français San'ant· 
Kiri.arı tarafındın fevkalide 
Program 

18.40 Konuşma 

18.55 Serbest Saat 
19.10 Memleıtet saat ayarı, Aiar.s 

ve Meteorolo ii Haberleri 

19.30 Mü7.ik 
Çalanlar Hakkı Derman, Şerif 
içli, Hasan Gür, Haqıdi TQk·. 

a'f 
20.15 Konu~ma ( Sıhhat Saati ) 
20 30 Müzik Fasıl Heyeti 
21.15 Müzık: Radyo Orkestrası 

(Şd: H. Ferid Alnar) 
22.05 Solo'lar (Pı . ) 

22.15 Meml~ket saat ayarı, Ajans 
Haberleri; Ziraat, Estam -
Tahvilat, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

22.30 Müzik : Cazband (Pi.) 
23.25 Yarinki Program, ve Kapı· 
23 30 nış . 

Irak y ollar yakın olsa 
Her gözelde hakkım olsa 
Sel vi Lokman bekim olsa 
Sıırsa yarnyı. Yara••· 

"' • • 
Kul Emuh kaynayub ço~tu 

Aşk elinde o bade i., t i 
Kara göze nişan dui''"U 
Zulfua tarayı , taray a. 

Sahiden çıkmış kızın da saçlanda 
at yün gibi ağarmıştı. Aşıklar bir 
birine sarmııtılar b-ir odaya çtkil-
diler. Aşılc Ahmet de bir odada iı· 
tirahate kovuldu. Yık:tnup temizlen· 
diler yatıp uyudula!· 

Derın uy'· ularında uyurlarken 
Bozatlı Hızır yanlarına geldi ve bu 

iki ihtiyar sevgililerin yiizlerinc güt· 
suyu (Abu hayat) serpti . 

Selvihan ve E.mrah onaltışar 
yaşa dön:l ıiler birer civan o ldu1ar. 

Bu suretle facianın üçüncü kısmı 
ıona erdi. 

- SONUVAR-
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İngiliz kadını nasıl çalışır? 

( Beşinci sahifeden artan ) 
yardrmcı radi fkıtalarında hizmet et

mektedirler. 
Hava kuvvetlerinde işe ( Vomans 

Auxiliary .Air Force> (Yarr ımı Kadın 
Hava kuvvetleri teşkil olunmuştur. Do· 
nanmadaki kadın kuvvetlerin ismi ise 
.:Vomans RCJyal Nııval Service> dir. 

Bu kıtalara her sınıftan kadınlar 

yazılmaktadır Hava nezaretinin emrin· 
de hafif bir kamyon süren bir k;\dın 
evvelce Cenubi Afrikada b ir cüzzam
hlnr hastane.sicin müdiresi bulunmak
ta idi. Bunla ı.ı yaşları 18 den 43 e~ 
kadar tcha1lüf etmektedir. Yalnız ge· 
çen harpte hizmet görenler 50 yaşla · 

rına kadar kabul olunmaktadır. Bun
ların hiç birisi cephe hattı sahaların· 
da istihdam edilmemekted.rlf'r. 

tiarip bir macara 

Berber ölünce 
müşteri de öldü 
.Sakal traşı olmak derdine müp-

tela olan her erkek berbtrin bir 
den bir• çildırmak: ihtimalini düşüne• 
rek kerkar. Bir çok kimselerde bu 
korkuyu gülünç dulurlar. 

Fakat Be[çikada cerayan eden 
bir hadise bu korkunun ne kadar 
yerinde olduğunu ispat etmişti-. 

Brükselden bildirildiğine göre 
bundan bir kaç gün evvel Bodtn 
burg kasabasında bir berber dükki 
nın• sinirli bir miişteri girmiş, bir 
müddet gazeteleri karıştırdıktan 

sonra uabi dofaşmağa başla· 
m~ ve nihayet sıra bekli yen diğer 
müşterilert: 

- Affedersiniz, çok uıüstacel 
bir işim var, bana hemen sıra ver· 
mck lutfunda bulunun. 

Demiştir. Bunun üurine asabi 
müşteriye ııra verilmiş ve biızat 
dükka m patronu bu aceleci müşte 
teıiyi braşa başlamıştır. 

Eski ve tecrübe i bir berber o· 
lan patron müşterisinin yüzünü dik. 
katıe braş ederken birdenbire arka· 
sı üstü yere yuvarlanmış ve tam o 
sırada çenesinin albnı tıraş etmekte 
olduğu müşterisini de koltuktan dü
şürmüş ve bu sukut esnasında us· 
tura ile müşterisinin boğazını uçur 
muştur. 

Gerek berber, gerekse müşteri 
cansız yere serilince derhal bir dok· 
tor çağırılmış, polis vaziyete müda· 
hele etmiş ve bı-rberin kalp sekte· 
sinden, müşterininde st1kut esnasın
da ustura ile boğazı kssimiş oldu 
ğundan f aıla kan zayi ederek öldü· 
ğü anlışılmışbr. Bu·miithiş vak'a ü· 
zerine aceleci ve asabi müşteriye sı. 
ralarını vermiş olanlar, derin bir 
nefes almışlardır. 

Zayi tastikname 
Beyoğlu Orta okulunun (2. C.) 

şube No. 38 den 938 yılında aldı
ğım tastilcnameyi zayi ettim. Yeni· 
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Karadeniz : Ordu Aziziye j 
mahallesinden Şefik Ôzkardaş 

r ~---------------Aşk•·· 
Tarihin En Kanlı Devri.. En Büyük 

---..,;-~-----............ ---

Pamuk ve koza 
En Hissi Sahnesi ııısJ~ 

ve t 
Ve nihayet Dünya ~inemacılığının bugüne kadar eşı 

CİNSi 

R~za 

çok 
s. 

Görülmemiş En muhttşem Za~ 

•: :: :: :. = :: :: :: :: :: :: •: :: :: :: :: :: •: :: : ~ 

~vatan Kurtaran Arsıa~ M a: p-a -rla_ğ_ı 00 

~: :: :: :: :: +: :· :: .. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: =~ 
~ temizi-ı--:-:::'----

:----ı 

Koza parlağı 
Kapıınaıı -•-4=s-- ----

00 

Kıevıand -38-
Klevlant çı. - 4,25 _ __ --- -

- ---Yapağı 

beyaz 
Siya~h-------

çlClr 
YCrli ycmlik,_ 3..:...,'l._5_...---\-

tohumluk 
HUBUtjAT 

duğday Kıb. , ı---
" yerli 00 

Arpd ,00 __ _ 
Fasulya 1 ----

Yulaf ---ı__,,,.oo _ _ _ 
-Delice 1 O , _ _ _ _ 

Kuş yemi 1 
susam--1-o_o ___ • 

Liverpol Telgrafları 
3 I 4 I 1940 

/:'ene !>tuıtl111 

,_H_a_zı_r _______ ,_7_ ~ 
Vadeli 1. 7 73 
Vadeli lJl -7-7T 

TlUıırB<çe SözDOı 

Yaratanlar: 

(ERROL FLVNN) 
VE 

(OLİVİA DE HAVİLLAND) 
~ • b\Jg I 

Kayıtsız ve şartsıı bM~ 
kadar çevrilmiş en 

1 
~ 

ve · en güzel filıt> e ~·. 
• asgari on misli daha ~~I 

ve muhteşem bir ı-1•~·~ 
delikde vücude ge 

1

1 ·şs 
bu sanat bedı 

Yarın Akşam 
-H-i-nd_h_a_zı_r _____ --7- 07 

Nr.vyork t0l68 ALSARAY ve TA~ 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmıttır. S l N EM AL A R 1 N DA tı .., ·ı ce' 
,--=ıır_e'-~---j-- Şeref Galası olarak Birden Takdim Edı e J 
~~~ ~~ 
Frank (Fransaz) -2-94 oı·KKAT· Yarın Akşam için ALSARAY. ·c1 
Sterlin (İngiliz)--- 5 24 1 • Loca kalmıştır. Acele edilme•• '

1

11 
f 

Dolar (Amerika) 147 ,~ TC"lcfon Alsarny 212 Telefon 'fı 
Frank ( İsviçre ) 00 00 ________________________ ___/ 

i l A 

an 
Adana Belediye Riyasetinden 

Hayvan sayımı yapılacak 
b•·'· J Belediye ı~,,,rJ Belediye zabıta 

Merkez karakolu 

Kocavezir M. 
Sucuzade M. 
Çmarh M. 
Reşatbey M. 
Cemalpaşa M. 
Kurtuluş M. 

Karşıyaka ocak 
Bin~sında: 

Belediye zabıta 
Hükümet karakolu 

Hürriyet 
Alidede 

M. 
M. 

Mestanzade M. 
Ocak M. 
Suı Y akup M. 
Karasoku M. 
Ulucami M. 
Akkapı ocak 
binasında: 

Karşıyaka mahallesi Akkapı mahallesi 
Cumhuriyet ,, Mıdık ,. 
Seyhan ,, Mirzaçelebi ,, 

1 -· Yukarda isimleri yazılı mahallabn hayvan 

Belediye zabıta 
Kalekap1 lcaralcofu 

Kayalı'1at M. 
Tepebağ M. 
Köprülü M. 

Seyrüsefer.. ~· 
KuruköP'" rJ• 
Hanedan "' 
Oöşeıııe ,.ı. 
istiklal 

sayımları gös~erilen mahallerdeki Belediye 

~ 
ı•tl 

rakolunda yapılacakbr. 
2 - Diğer mahallit da yine gösterilen ocaklarda yapılacaktır. ·bİ"J" 
3 - 940 mali senesi hayvan sayım muamelatı her sene olduğu gibi 1 Nisan 949 t•'1 ,'Dl" 

ren 15 Nisan akşamına kadar devam etmek iizere yukarda gösterilen mahallerdeki Beledİ)'e; el 

kollariyle ocaklarda belediye memurlaıı tarafından yapılacağı Belediye münadisi marifetiyle jt 1/ 

gibi sayın haıkımızın bilgi edinmeleri ve mağduriyete maruz kalmamaları için gazete ilede ilil' 
0 

11689 4 6 
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ASR i SiNEMA 

Bu Akşam 
Esirgeme Kurumu menfaatine 

Raşit Rıza - Ertuğrul Sadi 
Halide Pişkinin iştirakile 

1 
1 

(Fevkalade müsamere) 

Gaip 
Büyük 

YAZAN: 

aranıyor 

Vodvil 3 Perde 

1 

l 
1 • . 1 

Mahmut Ye sari 
i~~at . Localar ve Numarolu Koltuklar sablmaktadır 

• 

Fırsat. 
~elefon 

• 

kaçırmayınız 

250 
--------------------------------------------------------~::::. 

R. C. A. 
b nm 
~; ir hizmet istemeden 
ıt sene çahşan 

Batarya il 

Nevyork B. 
~lin· 

~~ ı mutlaka görünüz 

'~~-rem Hilmi Remo : 
•npaşa caddesi 
~ 11521 

1 Fevkalade Toplan
tıya davet 

Çukurova Pamuk lhracatçılan 
Birliği idare H~y'etinden: 

Statümüzün 22 inci maddesine 
i.)tinaden Umumi ·Hry'eti 11 Nisan 
1940 Per~enbe günü saat 11 de 
Birlik merkezinde fevkalade toplan 
tıya davet ederiz. Sayın azanın 

asaleten veya temsilen mezkur tor-

lantıya iştirakleri rica olunur. 

Ruzname 

1 - Resmi gazetenin 25 Mart 
1940 tarihli v~ 4467 numaralı nus
hasında İntişar eden yeni statüye 
intibak kararı 

2 - idare H::y'di asil ve ye. 
dek azası St'Çİmi 

3 - Mürakip seçimi 

11687 

lan 
4 Nisan 940 perşenbe 

günü akşamı 
Çocuk Esi•gı.-me Kuruınu men

faatına Raşit Rıza ve Ertuğrul 
Sadi Tek ve arkadaşlarına fstanhul
dan ytni gelen Halide Pişkinin işti
rakile fevkalade müsamere 

( Bir Gaip aranıyor ) 
Fiatlardıt tebeddülat )oktur. 

Bir Taşla iki kuş 
Bu müsamer~yi görmekle hem 

fakir çocuklara yardım ve hemde 
iyi bir gece gf'çirmiş olacaksınız. 

Fırsatı kaçırmayınız 

11679 2- 4 

1 Yuvanın saadet ve varlığını 
doguran, Aile düğ"ümünü kuv\ et· 
Iend ır en çocuktur. Çocu~u se ı. Se
vilmekten mahrum bikes yuvaları
da hatırla yılda bir lira ver Ç0cuk 
Esirgeme Kurumuna Üye ol! 

!-------------------~ 
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Sahife: S . Türlcsöıü 

Büyük ikramiye 150,000 liradır 
El planlarında da yazıldığı gibi 3 üncü ktşide biletlerini herku 

bu gün akşama kadar detiştirmelidir. 

- Aksi takdirde bu numara üzerinde hiç bir hak iddia edilemtz 

~--------------------------911 
TÜRK.SÖZÜ· 

1 

GAZETECILIK-MATBAACILIK 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türk sözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t ip harflerle 

Kitaplar, mecmualar, gazçtelcr, 
cedveller, çekler , biletler, kart-

vizitler, haritalar, planlar, mak
buzlar , her boyria defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskalar sürat ve nef asetlc tab 

edilir . 

• ! 1 

ı 
1 

1 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 

görmek istiyorsanız Türksözü 
Ciidhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, bölgede ancak Türk
sözünün sanatkar müccllidinin 
elinden çıkabilir. 

1 

• ....................................... 

f 

tY1AR-E L~' 

Rakabet ka~ul etmez bir fiaffa satılmakta 
olan bu radyo aranılan her evsafı haiz•ir • 

ırol 
• Parazitlere k•r•• hususi süzgeç • AnUtedlng ve ton kO" 
• 150 istasyon ismi ymzllı büyük • Mllsl•kil gruplu , • ..ı r 

k-.dran • Harici santrajlı oparll I 
• Ferrokartlı orta tekerrllr • Oklal tipinde larnb .. •r 
• Havalı lrlmers kondanıat6r0 • Çıkıf kudreti 4' vat ' 

9· Bir kerre dinleyiniz ..... Kanaat hasıl edeceksiniz .J..1 

. ,. ~ ~ 

vi;~~~E SAHiBiNiN 5E5i 
'w~c& 

ABiDiN PAŞA CADDESiNDE 

M. Tahsin Bosna Birade 
Telefon: 2/4 Tclg. Adr. MEfA ADANA p. "' 

7A 

~ 
ı:- _ • eıııe 

Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk c.aırg tli ~ 
Yılda Bir Lira verip Üye olunuz 1 Çocuk Milletin en kıyrııe rJef~ 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

M ff Lok ... ,~ or. uza er ••· 
lç hastalıkları 

Hergün muayen~hanesinde hastalar1111 

başlamıştır . 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti
yaç vardır . ldarchanemize a. ü 
racaatları 

I 
·y•t 

Umumi neşrı ... I~ 
G~~ J 

Macid -''~ 
~ 

Adana Türk•0ı 


