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çok ınühiııı 
hazırlıyorlar 

Bir Inglltz - Fransız parlamentosu 
mutasavver bulunuyor 

lolld 
ihdası da 

'~ · 5 R ıtk b· · ( oyter) -Müttefıkler 
•bu ır ~lan haıırlamakla meşğul
tr et'1landa b ir çok büyük mes· 

"-llıGtıc~ alı~mışlır . Söyfendiği~e .gö 1 
~~ele. klerı alakadar eden mu hım 
\. 111 ;.'1~ iÖrüşül ııesi için bir Frnn· r 
~tı~,~~ Paı lamen tosu teşkilı mu· l 
~ --ı~ltOIZAT 

~illi 
2 

ŞefimizinH 
il~ hey.kelleri 
~-~~~ Ô ( hu .. usi ) - Milli şcfı· 

)il~ nnnunun vatan hizmetlerin 
sek ve tarihi eserlerini de 

\ ~ lı\:cak bir lıcykd;ni?' ilk defa 
\' laty ada reluinc Malat.} a 
~ ~~'cliı1ilc 'Ştbir nıc :li le'rindc 

\'tl t bır halk kitlesi huzurunda 
\ 't •tt~a.ahurat ve samimi alluşlarla 
\ı ~ '1111iş ve Valinin ri;·asetindc 

{ .,. 
'-li ." 0n tcşcllkul etmiş ve der 

hte · ı . t ' gcçı mış ır . 

Komii11ist mebııslrırd n bir lmmı dıı;nm har/ıh ·on cel.~Psirıde 

Fransada 
şiddetli 

komünistlerle 
mücadele ! 

~----------------..;..o;---
Komünist pr pagandası yapanlar idam edilecek 

Paı s ; 5 (Havas) - Soo nanr· 
lar içtim a ından sonra Dahiliye Nnırı 
Roy, Ad liye ııazırı i'e b irlikte komü
nist propagandur yapan lar ha'-:kında 
bir c-tmirname hazı lamışlard ı r. 

FACiASI 

Bu ern irn ımeye r örc, her ne su
retle olur~a olsun komünist pıopaga n· 
dası yapanlar vatan haini tel:tkki 
cdı lecek ve idam cnasına çarpt.ııla
ca\d cı rd ır . 

Fransızlaun bahrdğı 

Alman tahtelbahirleri 

Umumi 
nakdi 

merkezi Amasya ve 
Londra: 5 (Royter) - Yalnı:ı 

Fransız gr.mileriı i ı batırdıtı Alman 
tahtd~ahirlerini n adedi yirmi · iiçü yardımlarda bulundu 

~ İli~ 
~ t Stfirlerinin Londra-

Ank8ra: :5 •Hususi muh .. b.ri m ·z· 
den - Yeş•I ırma~ın t ;ışmıısı dol ı· 
yısiyle .sula r al t ında kal<ın Amas a 

bulmuşlur. 1 

Bu rakamı resmi makamlar ver-
1 mektedir. 

Amerika siyasetini 
asla değiştirmiyecek f 

Vaşington : 5 (Radyo) - Vels'irı 
Avrupadaki misyonu ve bunun neti-

celeri hakkmda ll'eclise izahat verilme• 
sini talebeden bir mebusa cevap ve
ren Hul, bu izahatı vermekte mazur 
bulunduğun\! söylemiştir. 

!Tahsil çağındaki çocuklar 

Bu gün adanada 
sayım yapılacak 

Şehrimizde bugün tahsil çağın
da bulunan çocukların sayımı yapı
lacaktır. 

Sabahlayın saat 8 de baş'ı ya
cak olan say&m 140 muallim tara
fmdan yapılacak ve daire kaıi bleri 

mahalic mümessiıleti, poli!I, btkçi 
ve jandarma kuvvcth ri de mual '.im. 
lere yardım edeceklerdir. Sayım y..; 
pılan evlerin kapılarıra sayım yapJ(· 
dığını bildiren birer karmızı etiket 
yapıştırılacak ve sayım faa!iyrti Va
limizin , Maarif müdürür.ün maarif 
müf~tlişlHinin kontrolltri altında 

devım edrcrcektir. Bu suretle 7 
ila lf, yaşlarında bu'unaa bilumum 
ç ocuk mikt3rı tu.,it edilerek oku

yan ve eıkum ... yan adedi belli ola· 
caktır. 

Burıdan maksat da okuyın oku· 
mayan yavrularımızın tihsilden kal-

mama' arını temindir. Ş ı- hir 23 mıntı
kaya bölünmüstür. 26 mckteb bu 
23 mıntıka dahilin.:le sayım v~
caktır. 

Hal~ımızın, bu hususta memur 
lara elden gelen her türlü ko laylr 
ğı gösterece~ ine şüphe yoktur, 

\ı ()J'llanrnası meselesi istasyonu, Amasya - Tokat - E.r· ,-----------------------~----

f ~ 
\ti lldra 
''d til~ : .s (Roytcı) - Dr yli 
'l ~~i c~c.sı, lngilterenin Balkan· 
ı.. td ı lıtıc ç.ılcrinın Londrıya da· 
ıl~ rıs ıııin .. '- k A' k 
~ ltıij • yu~se ~u ra arar 
t~ıc/ascbettar o lduğunu kayd 

~ ır, 

~~\ 
l ~1 k• . e ının beyanatı 

a~d --------
1,\t aP e- ş ı 

•1~kıl 1 1\ e : 5 (Rad}o) Jfacar 

ltıı "I "aı:orıt Tel eki bugtin hr.y· 
, lı4 1 \ı t ~ete dair beyanatta bu 

ı111 • lJitş k' ıt ~ ve ı l, bu beyanatı 
t 0ına \ll ttıjş l seyabatından tekrar 
t 1 u . 

~ Op•a zıyaretin ~adecc ma· 
~lıt ttıak . . 

\ a, .. b &ö~ıe ~ayesınden ıbac rt 
t c . lllış ve Roma· Peşte 

' tı'J •ınirı k '~ llğlltı Pe normal bir şe 
·~ ~ ll İt:'b· .. . 'k ' ~ihı'it aruz ettırdı ten 
l ~,tıq~ M anın haklarını mevzu 

ltıdatı 1 Car rnilletiııin bu hak 
'~}' v~z geçmemiş bulun 

errı, t 

ban yo farı \'C koylcrın n \'az.yeti pek 
fec·d:r. 

Gden h ıberle• e gö: e imdcıt e-
kibleri koylere } iyecek , ge) ecek \ e 
sıhhi malıeıne lnşınltıktı:ıdı . 

Kızılay umumi mc kn bu sey 
lap felfıketi do arısiylt' ilk h,ıınlede 
Amasya vJısi emfine 3500 Tokat 
valisi emrinede 1500 !ıra göndermiş· 

t ır. 
Umumi merkez ayni ?amanda 

buralardııki ihtiyacın de hal tPsbit .

1

1 
edılerı•k bi dirıln•esini is1em ~tir. 

r ~·~ · __. . ._. ..... ................ ~ . ._. ·~ · -- < 
! Yugoslavyada ! . ' ! set felaketi 
• • . • 

• . 
flandra : 5 (Royter) - ŞI- e 
! malt şarki Yugosıavyadd ! 
t Tunamn taşmamndan on 1 
i bin kışi s z kalnırştu·. i 
i Bclgradrn bir kı mtdd U· e 
! ıarın ıstilfissna maruz [cat- ! 
! mıstlr. e . ~ ............. ~ .... ,.. ......... ~ .............. .... 

1 

lsveç, lngilteregi ikna 
elmeğe çalışıqor 

ISVEÇ HARP BAŞLADIGINDANBERI ALMANYAYA OLAN 
DEMiR iHRAC AATINI AZALTTIGtNI iDDiA t:.DIYOR 

Londra: !j ( Ro, ter ) - Jngiliz 

m:ıOmı:ıtı lsveç ,·nzh eti ile y:ıkınd:ın 

meşgul olmnlttndır. K:ı.'·dedildiğinc 

gore l.,veç. İngiliz huk\ımcti nezdinde 

{too;ehbuslcrdc hulun:ırak fo;,·:ıç'in harp 

b:ışlndıkt:ın <;onrn Alm:ın,:. ny:ı olan 

dı mir ihracnbııı nznltlı8ını İc;bata ça· 
lışmnkt:ı lır. 

M:ıoçcstcr G:ırdicn g:ızcte i, İn· 

giltcrrn n hiç bir sıırctlc hiforaflnrln 

ktngnsı <•1 tındı ını. bihiki.; bitarafln· 

rın h:ıynt ,. • İo;tık~ı ıli için mUc:ıdı:.le 

olundu urıu \'t: foko.t l itaraflnrın hu· 

ru j, ice bil ne-;inin v hattı har ket-

·,~ t .. n i ~ t ... inin pek 

dzun 

Komedi Fransez'in dün 

v~rdiği ın a t i n e poetik 

Ankara : 5 (Hususi muhabiri . 

miz len) - Komedi Fransez he;1ctİ 

bugün sa'lt 17 de halkevinde ~ir 

matine poetık vermiştir. Bu mali· 

nede eski Fransiz Şllrkıları ok nmuş, 

şiirler soyleıımiş ir. Bu matine An· 
knra radyosu ile nrşredilm'ştir. 
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Çocuk tiyatromuz ilk 
temsilioi verdi 

Ankara: 5 ( Hu usi muhabiri 
nıizden ) - Çocuk tiyatrosu dün 
küçüklere ilk temsili verdi. Binden 
fazla miai mini 2nk8ralı u'us sina 
masını doldurmuştu. Küçükler büyük 
bir neşe içinde idiler. Çocuğun şim · 
.diye kadar hiç görnıedikl~ri Kara
göz büyük bir alaka ile karşılandı 
Balonu dolduran kahkahalar ve al 
kışlar biiyiık memnuniyetin en açık 

ifadesiydi. Kuk a mini mini ellerin 
mütemadi çırpınışları arasında pek 
sevi oi. Sıra piyesi gddiği zaman 
bütün küçük başlar dikkat ke~ilmiş 
lerdi. Piyesin rnn mu iki parçası 

çalınııken çocuklar adeta sahneye 
beraber musiki temposuna uymuşlar
dı. 

Dünkü temsil <-onunda adeta bir 
çocuk tezahürü halini aldı. Küçük· 
ler nese zevk içinde salondan ayrıl· 
dılar. 

Bugün gtne saat 10 da çocuk 
tiyatrosu tembili vardır. Bugün Ka· 
ngöz yeni numaralaıile kuklala!' ve 
·: çarşambadır car şamba" masalı 
oynanacaktır. 

inşaat için bütçeden 
ayrılan para mikdarı 

At kara: 5 ( Husu.,i muhabiri· 
rmizden ) - 1940 mali yılı içinde 
ruuhtelif Vekaletler hesabına yeniden 
inşa veya esaslı surette tami · t tti-
' ilecck binaların masrafı karşılığı ol
mak üzere Nafıa Vekaleti bütçesine 
2 606 000 liıa tahsisat konulmuş· 

t ' 

lüı.csÖL.j 

Seyhan boyundaki bazı 
araziyi sular bastı 

ıere 
halkevinde talebe 

.. ·ı fı·ı...,ıer 
gosterı en 1

'" 

tebere ( 
H .. lkevi salonunda ta P'ı' 

1 ber ,,:, 
ter ilmekte olan film ere 1 5· ~b 

Aldığımız haberde T oroslarda 
devamlı yağmurlar yağmakta oldu 
ğu bildirilmektedir. Dün şehrimize 

de zaman zaman yağmur yağmıştır. 
Sathı tabiisinden hayli yükselmi~ 
bulunan S· yban Nehri t• şkil 
ettıği irtifaı muhafaza etmektedir. . 

Seyhan'ı ı ötcdenberi takip etti· 
ği sağ sahilindeki Camuzcu, Hadırlı, 
Kayışlı, Koyuncu, Yalmanlı köylü· 
oğlu, Çaputçu, Dörtağaç, Ağba ve 
Kanberağa çiftliği arazisi kısmeıı su 

altında ka'm·ştır. Suların istilasına 
maıuz kalan yerler yeni tkilen ve 
ekilmekte olan pamu~ tarlalarıdır. 

Valimiz Bay faik Üstün Suişle
ri müdürlüğü, Ziraat müdürlüğü ils 
Jandarma komutanlığına direktifltr 
vererek &uların hücumuna uğrayan 

mıntıkalarda tetkikler yapılmasını 
emretn.iştir. 

Vılayetimizde yapılacak 

köprü ve menfezler 
Adana • Karaisalı yolu ile men

fez ve köprülerinin inşaatına ait bu· 
lunan muvakkat kabul zabıtnameii 

Nafia Vekaleti şosa ve köprüler 
reisliği tarafından tasdik edilertk 
Vekiletimize iade C":dilmişlir. 

tesi, salı, perşembe ve ctJd~lıtle~ır ~ e ı o, 
Valimiz teftişten döndü ıeri muntazaman devam ası 

dir. Talebelerimizin P"k :r ~ 
kaldıkları bu film'er daha . 

Bereketlide teftişler de bulunan 
Valimiz Faik Üstün rdakatlerinde 
bulunan Maarıf Müdüriyle oeraber 
avdet etmişlerdir. 

Köy öğretmen okulları 
için ayrılan tah~isat 

Köy öğretmen okullarının tesis 
ve tesis eşyaları mas.rafı olarak ma 
arif veki!liği büıçesiııden 250,000 
lira tahsisat ayrılmıştır. 

Meteoroloji istasyonu 
kadrosundan bir nakıl 

Şehrimiz mett-otoloji istasyonu 
meteorolojisi Hayri Gökbilen Ni~dc 
meteoroloji iatasyonu dördüncü sı
nıf meteorolojıstliğine tayin edil 
miştir. 

Bir ~dama çarpan 
otomobil şoförü 

gün {;·;;~db~J'· şehir, 
). o 

tiyatrosu ge ıY 
~v 

ıoıl 
fstanbul şeı ir tiyatros~ şl ~ ~ 

da şehrimize gelmektedır·tk;rıl '~l 
tiyatrosunun değerli sarı• r~e§ -~ 
ikizler, Oka-iın. yelpaze, h\ıı~ 
di yerine, bindistan cevizi, J }pi 

maçı gibi yedi güzel eser 
0 

ı •ıklardır. İ' \ dt 

1 
Erkek L;sesi eŞY~ ~i 1~• 

b .. el<' ·p yangosu ugun Ç • 
1
1, \i. 

Şehrimiz Er kek Lisesirı~ I 
ettiği eşya piyangosu bugtJ;, 
15 de Erkek Lisesi salonuf1 
kilecektiıl 

Kağıt pahalılığı kit: 
tesir yapmıyaca ·~ 

• . ,. t pil ' 
Son harp vaziyetı kat~ 

1 
~ ç 

Zekeriya Bu~ay ismindeki şoför, sı üzerinde büyük bir te~ır ,,:J 
idaresindeki kamyonun Ali Ôzçar ve kitıt fiatları hemen bır 
adında birine çarparak yaralanma· mış bulunmaktadır, . .., 
sına sebebiyet verdiğinden hakkında Ditcr taraftan kigıt ''°'•~ 

tur. kanuni muamele y~pı'mıştır. bir çok memleketlerden ~:·dit· 
Bu paranın 27·225 lirası devlet dariki imkanı kalmamış gı 1 ı:ıı~, 

Zabitanın yaptığı arama 

"'d- ı .. ~- b k Bir eşek hırsızı • btJ ,,.. rrnettoro'oji umum mu ur U5Untt, G,.çen bir ay zarfında sa ı alı devam ettiği müddetçe ri~ 
374,474 lirası maliye vekaletine: ve şüpheli kimseler üzerinde polisce daha ço'< aı tacağı ve ted• jJ 
65,4r,3 lirası Cümrük ve inhisar· yapılan aramalarda 6 kama ve 21 Süleyman oğlu Şükrü Durmaz kilitının ziyadclcş~ceti de 
lar Vekaletine 9828 lirası emniyet ' biçak ile 2 tabança yakalanmıı, ay· isminde biri Murad oğlu Mahmuda görünmektedir. . t ~ 
işferi umurn müdürlüğüne, 275,256 rıca 16 esrarkeş ve 1 esrar satıcısı aid olup Tütün fabrikası civarında Hükumf'timiz bu vaııY~r 
Jirası jandarma genci komutanlıtına hakkında gerekli muamele yapılmış yayılmakta olan eşeği aşırdığından sında satış fiatları tak•'~"tl•~ 

hif d ) k 1 dl . ·ı . t fı• V' ( G,.riıi yedinci sa • e e tır. ya a anmış ve a ıyeye verı mış ır. 1 olan okul ders kitapları ~jtl 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ tırmamak ve" ucuz deV~~~ 

prensibine sadık kalm•Ş 0 
1 

aadiyle kağıt fiatlaruıır1 .. dçef' Okyan .. usıar 
logilitlcr Atlas Ok} anu!ıunda 

hir üs tesis ediyorlar. Bu münasebetle 
Okyanuslardan bahsedelim. 

Beş büyük sahaya aynlan Okya· 
nuslar dünyanın •/, 72 sini kaplarlar. 
Karaların vasati yükseklıti 700. Ok.
yaauslann "asati derinliği ise 3500 
metredir ve denizin, derinliği 3000-
6000 metıe arHsırıdaki kısm1 da umum 
:;u sathının )'Ütde 70 ini bulur. 

Karalar jeoloji devrir.de sularla 
k apah, Okyanusların altındaki karalar 
da, su sathırdan dışarıda idi. Kum 
ıaıları, kil ve kireçler bunun delildir, 
Bugünkü okyanu~lar, dünya tari· 
hanin en yeni sahifeler ini !aşırlar. 

Beş havzaııın en bü}iığü, bü}ük 
okyanuattır. Sathı mesahası 175,000, 
000 kilometre murabbaıdır. Yani bu· 

---------------~~~~-
OONON MEVZUU 

tün karalardan daha büyüktür. 
Bu Okyanusların dıbinde 4000, 

5000 metre derinlık ar asında cirt7alı 
büyük bir yayla şekli vardır. Atlas 
okyanusu daha küçül<tür. 

(105,000,000 kilomdr~ murabbaı) 
Hind okyaruısu 75 milyon kilometre 
muralıbaı tut:ır. 

Şimal ve cenup buz denizleri ya· 
nında okyanuslar daha küçüktür. Bü
yük okyanusun eni Panama kanalı ile 
Filipinler arasında 9,400 mildir. Hal 
buki .Atlas okyanusu Afrika sahilleri 
ile Laplata arasında ancak 3700 mil 
tutar. Dünyanın dörtte üçünü kap'ı-

s an bu suların, hacmi kualarıo hac-

minden 14 defa büyüktür. Diplerin· 
deki arıza, karadakilerden fazla detildir 

Çünkü en çok derinlik büyük ok· 
yant.ısta ve Celebes adaları açıkların· 
dadır. 

Burada Almanların eski Emden 
kruvazörü tarafından (10430) metre 
derinlik tespit edilmiştir. Mariyan ile 
Korelin ~daları arasında Nero sula
rında 9636, japonyanın şarkında Tus
karura çukurunda 8,512 metre derin 
tik bulunmuştur. 

Bu derinliklerde daimi bir karan· 
hk ve üstündeki su tabakaları sebe
biyle müdhiş bir tazyik vardır. Buse· 
beble çok derin yerlerdeki mah lük
lar, bu şartlara ııyacak surette yara• 
tılmışlardır. 

*** 

dan mütevellit farkın , b&Jtırıl 
nacak tahsisatla karşılaş 
kararlaştırmıştır. .. • ı J 

go'"' ,,;, , 
Yapılan bcsaplka~ta pi•" i~r \ . 

1941 Stoesi ders 1 a "' 
sedilen kitıt ihtiyacı 1 ~ 

11 
~'~ 

laşma yüzünden basıl 0 
' .~ t 

kı da 1050000 lira 01'' 
edilmektedir. f ttfl'" 

Su suretle, kitıt !8 ,oıfl 
k'" kaO olması ve tedari ı ~m bale .. , 

güne daha güç bı~ ·fade /: 
bütün imkanlardan ıst•1,tıl,.ı'~, 
azami nisbette ucu:. ti•'' .. 
mek~ep lcitablarının 1

' ktit· ~ 
fark husule·getirıniyeH,A V ~ 

ŞEHIR~E Ok~-~ 
Şehrimizde dun !ı.1;,b f bava yağmurlu ve rtJ tJe-,;' 

tir. En çok sıcak 19 

•uşhl • 
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4 -------
bon. Şartları ----

12 
Kuru§ 

i'f ylık J2(j(J 6 
3 " 660 

., 300 

" 100 

~l l - n 
~ uoıı, be ış. ı:ııcmleketler için 
0ıt. 

111 
dclı dc~işmez yalnız 

2 _as~a:ı zammedilir. 
'-•... lanlar için idarcve 

..... t d'J J ...., c 1 melidir. 

t ah . 
l'i Çe kazasında 

ı cılık faaliyeti 
~~~ahtc: ( H-
,, '~l U·usi ) - Kaz~mızda 
5 ''•alı k' - . t "lık ş, ııde t'ştkkul etmış 

tı~ '1rı Ve avcılık kulübü bu'un· 
P' •rı 1 

'
1i'men kara avcılığı mun· 

~)i ~•pılrnaktadır. Elde mat· 
~'cllrı Ve ihtiyaca kifayet ede· 

Iİ ~- tde tüfek bu unmadı~ı hal· 
li.~'di~:cıı,~.' kanununa uyularak 
""ltt rı surek avları çok iyi ne 

' .. "tırntkttdir. 
X lıç Yıl içinrle muhtelif ta. 
'~tertip edjh n av paı tile 

it 2, Domuı, 389 Tilki, 80 
\:~._~'· 430 çakal, 41 Sansar 
fy~.' 101 karga ve lQ Kab· 
\:' ıtı.r -1·1 • 
'~''· erıı mış ve 1209Tavşan 
~ ··~ ~ :ltılıtın haricinde olarak 

~. ~ ~ Sırtlan, Yabankedisi, 
~e ~IJ() arca, Susamu u, Gelin 
'ilet, ~duz öldürülmüştür. bu 

~ ııttk ile s-ı- B d Otd • u un. ı ırcın, 

'~lılu~ii, Karaasma, Yaban 
~~ '"I l(u,u, Çulluk, Turna, Tuy, • 
~dt 1~11 da yapılmaktadır, 

\. Urü 
rıı•ııı nen hayvanlardan l il· 

' de "•r; kazımızda müthiş bir 
~~· ır. 
~ •n d' ~ ' 1lecek zararlar 

ıaı.,llı 
ltı 

11 
.. su işleri ile su içinde 

• tc . 
de •h tırıde yapılan işlerde 
~dcıı "~1d"n doğan zarar ve 

Ctı ' k 
1 • ~;ıf· nın ıs men vtya ta· 

'd ıavk·ı ·ş . •tta· t a etı ose ve köp-
~.Ycki1ı tarafından tazmiu edi· 
.'il\'~ etten ., .. • • b'l 

'it, ~ vı ayetımıze ı · 
.1 ~dtllrıc.a~, ~u nevi zarar ve 
"ı Ctıoı d . . d '•i . ı arcnın tazmın 

):ıı İba •çin fevkalade ahvalin 
"t ret b ı 
tt ~, "c h u unduğu ve hangi 
t 1t•ıt •it asar bedeilcrinin ne 't •nda ' •fırıd ve ne nisbette 

t~,L an tsz . ' 

~ 
ııitl 

1 
nıın o urıacağı · 

"' er c kd ' . ltıtlcı 8 o unac.,k mu-
11flıtkt c. dt-rc,dilmcsi de 

Cdır 

~~-
~d'•: s (Ren konuşması 
"~ı-~İiıı R 0 

J ter) - Doktor 1 
~ 't Ya oınrn ÜaşvekiJi ile 

d:ıı , Ptıııştır. 
"""' Alına . ~ et n tıcarct kor.uş. 

tllcktcdir, 

Türksözü 

Ga;b 1 c~bh~;iıide ~dÜ~ 
yapılan fçarpışmalar 

Almanlar hoparlörlerle yine neşriyat yapıyorlar 

Sahife : 3 

Er*4'9-?0Stffftrtı=r0 ~ ~...-,___. ... ~ 

Velsin beyanatı 
Londra:5 (Royler) - Vels ga

zetecilere beyanatta bulunarak, ye-
ni Fransız Başvekili Reyno ile mü
lakatında hiç bir yeni haritadan 
bahsedilmemiş olduğunu söyltmiştir. 

Irak - Suudi Arabistan 

Londra : 5 (Roytcr) - Garp 
cebhtsinde Alman · Fransız kuv· 
vetleri arasında htr iki tarafın za} ia • 
tı ile neticelt'nen çarpışmalar ol· 

Sovyetlerio Japonya 
aleyhinde neşriyatı 

1 

Londr2: 5 (Royter) - Sovyet 

hududu meseleleri 
Bağdad ; 5 (Royter) - Irak 

Hariciye Nazn ı Nuri Said Bahreyn'• 
hartkct etmiş bulunuyor . 

Nazır oradan Riyadeye gidecclc
ve Suudi Arabistan ricali ile Suudi 
Arabistan • Irak hudud ve dost
luk münasebetleri mevzuunda ko-

muştur. 
radyo istasyonları son günJerde Ja. 
ponya hakkındaki aleyhdar mşfr 

yatını şidddlmdirmiştir. 

. Topçu düellosu mörel ve sar 
arasır:ıdct devam ~diyor. nuşmalarda bulunacaktır. 

Almanlar cehhede sulh hakkın· 
da hoparlö.ft: neşriyat yPpmakta
dır. Bu · Hoparlörltr Frar.sız atrşi 

ile tahrip edilmektedir. 

Bir lngiliz ticaret 
limitet şirketi kuruluyor 

Konyalı d1vası 
lstanbul : : 4 [ Hususi muhabi

mizden ] - Kendisi hakkında bazı 
vesikalar neşretti~i için lbrahim Hak 
kı Konyalı tarafından Cumhuriyet 

Fırtına'ı havalardan Jola)ı şimal 
dt"nizinde birçok mayinler yerlrr in· 
den sökülmüştür. 

Çinde bir milyon 
japon askeri var 

Londra: 5 (Royteı) - lngiliz 
maliye nazırı bir (lngiliz ticaret li
mited şirketı) kurulmuş olduğunu 

ve bu .şirkete Ballcan devletlerinin 
ve arzu t:den diier bütün devletle· 
rin iş~irak edebılrceğini beyan et· 

, gazetesi yazı işleri müdürü Hikmd 
Münif aleyhine açılmı~ olao davama 
riiyttine bugün asliye 6 tıncı ceza 
mahktmtsinde devam o 1unmuş ve 
bittirilmiştir, 

miştir, 

Londra: 5 (Royteı) - Çirde 
hali hamda kırk Japon fırkası, ya 
ni bir milyon asker mevcut oldu· 
ğunu 1'ildirilmtktedir. 

Alman radyosunun 
Arapça neşriyatı 

nasıl karşılanıyor ? 

Tefhim olunan kararda Hikmet 
Münifih suçu sabit gö ülerek ktndisi 
altı ay hapse ve 100 lira para ce
zasına mahkurn edil11 htır. Ancık 

vesikaların neşri sırasanda tes'r ıl· 
tında kaldığı göz önüne getirilrrelc 

Kakao satışı 

Londra : 5 (Royter) - Fransız 

. lngiliz müstemlekit nazırlarının it 
tibaz ettiği son karara göre, bundan 
böyle logiliz · F ran51z müstemlt"ke
lerinden alınan kakaolar ecnebi pi· 
yasalarda müştereken .satılacaktır. 

Berut : 5 (Havas) - Ooktnr 
Şehbend!r bugjn yazdıtı bir ma· 
kaledr, Berlin radyosunun Arapça 
neşri)'atmı mevzuubahis ederek bu 
neşriyatın Arap tfkarı umumiyesio. 
de zerre kadar tesir husule getir 
meditini kaydetmektedir. 

hapis cuası '4 aya para crzacı da 
66 lira 66 ICuruşa in'ırilmiıtir. 
Hikmet münıf ayrıca manevi tazmi• 
rıat olarak ibrahim hakkt konyahya 
75 lira ödeyecektir. Bundan başka 
matbuat lcanununun 48 inci maddesi. 
ne de riayrt etmeditinrien 25 ıira 
para C"'Zası ödeyecektir. . , 

&UNUN POLIT K HADiSELERi KARŞISINDA 

• • 

Alman tazyiki 
• Roman) a, Alman alakasının başlıca hedefıni 

ha:i teşkil etmekde ve lakin bu alakanın n~ticele· 
ıini bü)Ük bir mehareıle bertaraf etmekdedir. Dr. 
Clodius tek rıır Blıkre~e dönmüş ve eski vaz,fesi- · 
ne' yani Romanyanın Almanyaya verdiği petrol 
ve gıda maddeleri mikddrtnın artırılması, kambiyo 
f ıatlannı yeniden tanzim edılmesi ve ciddiyet arı 
eden bazı naklıyat meselelerinin haledilmesi husu
sunda Roman}llyt iknaa başlamışdır. Halbuki Ro
manyanın istiklalinin müdafaasında gösterdıği uya
nıklık ve meharet fazla şiddetli Alman taleplerini 
daima matetmişdir, Almanlaıın tazyikine karşı 
Romanyanın aksulameli ordusunu takviye ve hu· 
d.ıd müdafaa ıerl:batlarını genişletmek olmuşdur. 
Bu, totaliter bir devletin verdığı bir teminat tekli· 
finin tabii ve mutad b'r neticesirlir,,. 

M. Macdonald'ırı ıeı;enleıde Parisc yapdığı 

ziyaret esnasındn elde edil n neticeleri memnuni· 
yetle karşılayan Eco ıomist gazetesi şöyle yaz· 
makdedır:" Koloniler arasında bir elhir iği yanmak 
maksadiyle gerek Londra ve gerek P.uisde daimi 
irtibat memurlan buıundurulnc .. ğı habeı i memnu· 
nı) etı son derece muc:pdır. iki büyük im par 1 tor

lugun si~asi ve ıktisldi hayalının bütün sa haları 

l ekd iğerıy l e l il\ aş y ı:va f tema.sa getiı ılffiektcdir 

• 

ve Romanya 
ve bu temas neticesinde vücud bulan clbirliği ne 
kadar sıkı ve ne kadar geniş olursa' harpte zafer 
ve zaferde de müslihane b:r elbirliği ümidi o ka
dar katiyet kesbetmeKtedir . 

Takriben 120 mılyon insanın hayat ve men-' 
faallarını alakadar eden kolonileı sahası hiç şüp
hesiz ki son derece büyük bir ehcmmiyetı haiz
dir. İki memleket paptahıı arasında tesis edılen 
bu irlibatın mahal i idare ·amirleri ara~ında yapı· 
\acak yeni elbiılık'eriyle bütün kolonilere teşmil 
edileceğini öğrc;nmek bilhassa teşvık edicid.r. Bu 
clbirliği t.!sisi hususu koloni siyasetinin inkişafına 
geniş surette tesir edebilecek yeni bir ıeşetıbiis· 

tür . İngiliz ile Fransız siyasetlerinin ~makul bir 
tıv zda el birliği ynpmaları, böyle bir iştirakin ihdas 
edılebileceğ'i yeni fikir ve yeni görüş 7.8\ iyelerin
den ziyddesiyle iı.tifadc edilmesini mümkün kıla 
caktır. Fılhak ika, her iki siyaset de yekdiğerini 
geniş mikya~ta itmam etmektedir ve lngıliz·Fı arı
sıt elbiı liğınin bu ) eni safhasının harbi kazanmak 
için kolonilerin iktisadf j.(ııyıeıleri arasınJa lüzum 
gorülen şimdiki iusicAma münha~ır k11lmayıp rle
\amlı olarnk koloni siyaset ne ve koloniler h dl
kına teşmil edılmesi ş:ıyaııı tcmennidi . 

ı~"l.orıonı ı sı"den 



Bono sahtekarları 
düo y~kalandı 

lstanl ul : 5 [ Hu!ıusi ] - Sah l 
te bono tanzim edert k Ankara ve ı 

Jstanhul Ziraat Bankalarından muh· 
telif tarihlerde 50 Lin lira çekilmiş ı 
ve bu sahte bono Ankara Ziraat 
Bankasında paraya tahvil edıldiği 
sırada sahtekarlık anlaşılarak Meh· 
med Nihad adında birisi yakalan· 1 

mıştı. 

Mehrııed Nıhadın suç ortakları 

olan ve f stanbulda bu'unan diğer 
arkadaşlarının da yakalanması İs
tanbul emn yd müdürlüğÜirıüze bil
dirilmişti. btanbul zabıtası bu işin 

elebaşı! arından olan Selanikli Hüs· 
nü, hırdavatçı Arşak, kliş .. cı Stilo 
Yervatı da bugün yakalamıştı. Suç· 
lular cürümlerini lamctınen itiraf et· 
mişlerdir. 

Selani!di Hüsnü ile Gıhad teda
vül mevkiine konmamış bonoların 

numaralarını bir sene evvel bir iş 
için temas ettiği Tahsin adında bir 
iskan memururıdan öğ"nmiştir. 

iskan memuru Tahsin halen öl 
müş bu,unmelc.tadır, Suçlular üç ay 
evvel Galatada hudavatçı Arşak'm 

dükkanı üzerinde hazırlıklarını ) ap · 
mışlar, klişeci Stilo da bonoların 
bukısına taallfılc t'den tt ferrüatı 
ikmal ederek bu odada on tane mü· 
bedii bonosu tabetmişlerdır. 

Bonoları bu suretle imal ettik
ten sonra ya1ano şahit olarak er
kek ve kadın bir kaç kişi dc1ha bul 
rmış, bunlara n:aübadil gibi gö:>tl"r· 
mitler ve Notetde ciro muameltsi 

{ 

yaphktan SOllra Ankaı a ve Is tan Lut 
Ziraat Bankalarından 50 bin lira 
pırı çekmişlerdir. 

Nihad Ankaıada yakalanınca 

buradaki suçlular cürüm aletlerini 
Galatada denize atmışlardır. F alcat 
zabita bugüo deoize dalgıç indire· 
rek bu aletleri bulmuştur . Hakla· 
rında kanuni takibata ba~lanmıştır. 

Türbôt. 6 Nisa$ 

ORTA ŞARKTA BULUNA~ 
BÜYÜK İHTİYAT KUVVETLE~ 

• • 
ıyı sevk "

8 

• 
Türk 
idare 

Ordularının çok 
edileceğinden emın olabilirit 

A \"mturnlJ n ve yeni Zt:lnndn kuv· 
vetlerinin Fılis tiıı, ,;\\ı,ırn gel· 

mderi ~·nlnız imparatorluğun birliğini 
gö t ermek itib:ıri,ylt: değil ıı_vni z:ım:ın· 

da lngiltcrenin :ı~kt'ri ku\·vdine mu 
him bir ilrtve olmak cihetinden bizim 

için luyınetlidir. 

E,;er nnzakl:ır da ;-ı.>rt"fl eriyle ay• 
ni kolıtede iseler · ki bundan şUpbe 

etmeğe hnkkımız yoktur • ı\lutte fik 
ordularında daha iyi hıırp edecek kıt· 
alar ~oktur . 

Niçin Mı.,ır:ı çıktılar: Sc:bebler 
den biri i şudu•·. Mı.;ır ,.e Filistin , 
şimdiden ,\skerlerle dolmuş ol:ın İn· 
giltt"reye nisbctle kış esna-ında ;;:l\·u· 

nı ho..} ı t"t derecede i.' i bir talim ve 
teı biye yeriJir. 

. 
Orta )ar~tn nekndnr knlaC?aklar? 

Znnnt!dcr:;em bu 1 litler ile Staline 
l.aglıdıı· . ll11li hazırda butun bildiği· 

miz şc;> her tUı lu ınkişatlarn lı.ıırşı 

Yazan 

Tuğ general · 
Sir GWyno 

mUltt"fiklcıin orada muhim ihti~·at kuv-
vctleri id1tmt: etmcğ akıllı bir harelret 
:ıddetdikicridir. Bu k u \"Vetler Gene· 
ral \' t'~ g:ınd'ın kurnanda~ında birçok 

Bir heyetimiz yakında 
Londraya gidiyor 
Demir sanayi uıalzemesi işini görüşecek 

lstanbul : 5 (Hususi muhabiri
mizden) - 0l'mir sanayiimizi v~ de· 
mir it halat tacirlt>rini temsilen bır 
heyetin lı·gilttrtyi ziyart ti takarrür 
etmiştir. lı giliz demir sanayi mcr
knlerini gez( cek olan bu heyet 
yakında Londrayah,.rtket edrc-ktir. 

Heyet, logiıteredt", Karabük demir 
ve çelik f ctbri kalar ıom mamulatı 

haricinde kalan veya halen bu f ab 

l 
rık,.lar tarafından yapdmıyanmem· 

lckctimiıin nıühtaçolduğu demirlerin 

tcdaik tdilmrsi üzerinde temaslar 
yapacaktır. 

Bu müzakere/erde satın alınacak de 
mir lerin azami surette teslimi b i~asaa 
istenecektir. Demir idbalit birliğinde 
bir toplantı yapılarak Londraya gi
decek heyetin yapacağı müzakere
ler vı: heyete V•!rİlt'cdc direktifler 
üzerinde görüşülecektir. 

Heyete teneke kalay ihtiyaçları 
namınada birer mümessil iltihak e· 
decek ve bu maddeler üzerinde de 
temas!ar yapılacilktır, 

milletlerden mi.lrelı..~e~tir. lo~iti•1 

Mısırda ve Filıstınde ıtıt'I 
Hintliler. Kıbrıs ve Maltııl \'ıf 
ve ~iın<lide nm.aklar Gı:ncrııd' . 1 ,,. 
idaresi altında birleşmış er bİ' 

S urİ\'t"de kuvvetli fr:ınsdıı 1C~ 
· ııl e .1 !eri \'ardır. Oahıı şııu ,,JP 

Ordusu işbirliği yapma~tı ~;ı 1 
ıs•Am atemi mUtfefit<18 

zahirdir. ,tıı 
Anz:ıkların bulund11ğu O ıı~ 

bO) 
ta geçen harbdt-n bc::ri ne 

ğişikler olmuştur: . 
O znm:ın İslam :ıleaıı 

buyuk bir kısmı Alman~·a 

harb ediyordu. tUP 1' \ 
HugUn lslam alemi bU tt""' 

f
. . hisse 

le mutte ıklere sempatı 

dir. jı'I)~' 
1 Iindistan. E.fganistıın, ~,doo 

di, Arabistan. Mavara," 1 birdi' 
bilhassa Turkive bize muz• efi 
rap Krallıklar~ bizimle. ao•~6>1' 
luklarını yenilemişlerdır. ,c~ 
yuk bir kuvvetin orada ırıe 
niçin lazımdır? bed'p 

Jhtimal bunu!l ba-.tıca .lı. 
' t"" takbd mUtearrızları kork 0 ~ 

sırla ittifak1mızıa ve Turlli~= Y 
giliı - Fransız ittif a~ı~ıo sıJ 
yaya garantimizin adi bır 1' 'fi 
çası olmadığını isbat etıoe1' 
yapılacak olursa Britao~··;~~ 
rına yardım yapabilecel1 

tesis etmektir. ,le E ğer bir gUn Anz~~lat'0 s 'JIJI 
zorlayıp açmak ıçıo b 

kan daktukleri Çanakkale ., 
b" ~e; 

rahat geçerlerse garib ır f 
caktır. Fakat onlar ba de • .. , b 

\'Ar 
karşı değil, Turkle yııtJ,, J; 

deceklerdir. o1'İ lr ... 
Ü'llar Turku her zaat• if'' 

raman bir muharip ye ce~o d~ 
caklar Fakat o bu~tosifti' 
yetiştirilmiş ve teçhiz ed•. }. 

Onların ba~ında .bu~::jısiı'. 
yoktur. Fakat öyle bır O 

alumu ile b i r l i k t e , 

bulmaz. r tıı6" 
Bugunku Reisicurııhu dit t' 1 

lckten ~ · etişmiş bir ask~tatlS')d 
nkil sıfatiyle Kamil 
eli olmuştur. . 11,,tı" 

Turk ordularının iJ~ıiti'' 
edileceğinden emin olab• cı.•ıt' 

H aibin başında i"1r· teii~ 
bize huka .,,etin stı'• . " 

setinin mub:ırip kuvvttle': il' 
ten yetişmi" kuaıandıı01"r ıtiıı' 

• T d'leC:t!J-
l'edcn sonra tayin e 1 

·p 

t 
. . eıı• 

emınat vrrmiştı. . ti~'' ~ 
Geçen hafta bu 15 ;çi" 

matik şekilde yapıl~tı~ 0ttİ· .rJ 
mekanizmayı bize ıı-.• )011'

1 ~ 
İmparatorluk .ı\\uclaf•• ,d•P ~ 

•f ıı' kanizması harp şeraı 1 

l mek Uz" re hazırdı. . 0 rd\I• ,_, ~ 
A Geçen harptenbe~• ıııı'"'"'ı~ 
• ma ve haya sen+;;ter• eı''t"jl 

• rı>l' ır . .ı 
ltanları munt:ızaına0 1

11,.,,
1? ,J'ı".ı 

dafna komitesinde ç:\ '1'o" 1" 
on senelerde mud:ıfıı11 ·tt.'feJe 

ı, olfl' ·fe 
nazırının vnrdııncı ,.. .. b• 

~ • 5• 
( Ge·isi yediocı 



S11hife ~ 

T0RKS0Z0N0N EDEBT HiKAYESi 

Müstemlekeli Kız 
BUGljNKUPROGhl~M .~ -: .. 1§~~;!~. 

__,00,..,----ı ~ en neh-
-YAZAN-

ALFONS 

uyandığı vakit 
vucudunda kor 
kunç bir ür 
perme hissetti. 
Güneş yoktu 

CUMA RTEsl 6 - 4 - 1940 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 
00 

~ ~~rıh.: 
· t..; 01duıu yere bir çoban 
..... t•bı y -ı - - -
.""P ~ - •n o muş roruyor. 
ıı_;, .. ) ÇUlt evine götürüyctr. 
• ~t 0~· Enıralun yaraluın1 
~: ~atılıyor. On sekiz 

)'Ptı:ır. ~~likanlı oluyor. 
t.. d,~ l)'ılıte karşı onun 
.~'"- ''tnı güdüyor. Yedi 
~ ~'-ıı, 0h.ııun çobandan izia 

'~\#tıp ayrılıyor. 
-.:.: ıoıd 
,~tr 1 riderltea Server 

).. ltti..t•1.. . "h ~ ~ı,.._. ··: l5tnt ve selvı a-

~"• _d~dirmtte çalıştı· 
-.~ttt. ~ Yetmeditini yol 
'-'"f\}'1.,_

1~~· Yo'unu Server 
t')llld 0 ndürüyor. Fakat 
~ '" .. ı.: ~ıtl, oOce kızların bu· 
··~ '• b• '" E ır utrıyayım di-
~ ''tı"1 llttahı görüyor, der
t 1tır ''•Yor 
''t '" "' . ~~)~ıı ta ""adın verir 
4." '''-i> l'ltıaırı b 1 t "'ıııı "td u ıır '\ b," .en olur 'l ti d" ~ q ~ •Yardansın 

•ıı tıtıeı. 
~~ ttt Cevap verir: 

et· "'ı.ı,ltı 1hr1 rna düzdü111 
tllrbct retdim 

ri civarındaki 

kasabalardan 
birisinde on 
beş yaşında 

küçük bir müş· 
temlekeli kız 

DODE 
artık: Gökyüzü 
geceleyin top 
rağa yaklaşır ış 
tı • Kapkaran 

12.35 A J A N S ve Meteoroloji 
Haherleri 

13.50 Müzik 

geldi. Badem çiçekleri gibi penbe ve 
beyaz bir kız. Bu kızı bir sevda rüz
garı, çayır kuşlan memleketine bu 
uzak diyara atmıştı . Doğduğu, ada
dan ayrılırken ona: "Gitme Demiş

lerdi, Avrupa çok soğuktur, kış seni 
öldürür.,. 

Hatlıistİ\'a civarında yaşıyanlar 

kışı ne bilirler. Küçük müstemlekelinin 
soğuk namına bildiği şey içtiği buzlu 
şerbetinin tatlı serinliğiydi. Sonra on
beş yaşındaki müslemlekeli kız sevi
yordu. Seven ölümden korkmaz. 

Bir gün yelpazeleri, cibinliği, sa
lıncağı ve memleketinin kuşlariyle do
lu yaldızlı kafesile Avrupa toprağlnda 
karaya çıktı. Bir ilkbahar gÜr\Ü .. 

Şimal, cenubun ılık bir güneş ha
linde gönderditi bu küçük ada çiçe
ğine acıdı. SoktJkları bu minnacık kı
zı ve getirdiği mini mini kuşlan ~ öl
dürmesin diye ~bucak büyük sarı 
güneşini yaktı ve misafirini karşıla
mak için yazlık elbiselerini giydi. 

- Aprupa ne sıcak yersin dıyor- • 
du gülüyordu: Fak.at gülüşlerinde 
bu minnacık rüneı çi~ini korkutan 
bir ıey verdi, Niçin öuradA evlerin 
onü eçak detildı? Bu kalın dıvadarın 
bu yumuıak halıların. bu ıtır perde
lerin ne lüzumu vardı? Bu koca so· 
balar ba~çelere yıtJlan oduD istlfleri
dolaJ»lırda bekliyen mavi tilki derileri 
atır kürkler, kalın mantolar neye ya
rıyıbiürdi? 

Minnacik mi!ıteralekli bir sabah 

Jık olan bu gü 
neşsiz gökteu beyaz ve sessiz parça 
!arına benziyen bir şeyler dökülüyor
du. Yer tıpkı doğduğu adada ki pa
muk a~açlarinın altı gibi. 

Kış: kış gelmişti, Ruzgar ıslık ça
lıyor, Sobalar horu!duyor, çayır kuş
ları yald12lı büyük kafe.:-lerinde ôlmü 
yorlar artık mavi, pembe, yahut ren 
~i yeşil kanatlan hneı..etsiz duJuyor. 
Soğuktan uyuşmuş, şişman vücutlar 

14.15 Müzik: Halk Türküleri. oyun 
14,30 Müzık: Reisicumhur bandosu 
15.15/ 
15.10 Müzik: Melodiler (Pi.) 
ıs ·oo Protram, ve memleket saat 

18 o5 Müzik:Radyo caz orkestrası 
19.40 Kon uçma Yurd bilgisi ve sevgisi 
18.55 Serbest Saat 
19.10 MemleKet saat ayarı, Ajar.s 
19.30 Mii7.ik 
2Q.10 Konuşma (Günün meseleleri) 
20.25 Müzik: Fasıl heyet! 
21.15 Müz k : Küçük Orkestra 
22.15 Memleket saat ayarı. Ajans 
22.30 Konuşma ( E'cnebi dillerle -

ince gagalarına birbirine yaklaştırı
yor. i~ne ucu kadar küçük gözleri· 
le birbirleJine bakıyor ve sokuluyor
lar. Acınacak şey. 

:Gittikçe kısalan, gittkç~ siyahlaşan 22.30 Müzik: Caıband (Pi,) saat 
kış rünleri birbiri ırkasmd11n akıyor. 123•00 e kadar yalnız uzun dalpoıtasile 
Minacık miisiemiekeli lcaltu elbiseleri 23.25 y . k" p K 
ı · · d 23 '.iO arın ı roırram, ve apa· çerısın e sararıp soluyor. ı ı.: • • • • i! ı:· • • 

Zavallıyı en çok üzen şey yattığı ı nış. 
yerden ateşi görmemesidir. Sanki 
vatanını Jkİnc! pir defa kaybetmiştir. --------....... -----
Sık sık <odada ateş varını ? , . diye 
soruyer. 

- Elbette küçük.. Olmaz olur 
mu ? Ocak alevler içinde, odunlann 
çı!ırdadığını, çamlann patladıtına işit
mıyor musun? .. 

- Bana alevleri gösterin. Bana 
alevleri a-österin. 

Minacık müstemlekeli alevleri a-ör
mek için boş yere karyolasında iğili
yor. Alevler çok uzak, zavallı, onlan 
bir daha göremiyecek. 

Bir akşam ba11 yataktan düşmüş, 
gözleri bu görmiyen i\izel evlere ba
kıp dalgın ve renksiz bakırken sev-
fİlisi ona yaklaşıyor, yatajırun üstün· 
de duran aynalardan birini alıyor: 

A~c:~i ıni ıörınek istiyorsun fıiz:el 
Qdcuk ? Peki biraz bekle öyle ise 
ocatın onnrte Bit çöküyor ayna bü
yük alevin aksini zavallı kÖÇüfe gös
termek için hareket ediyor. 

- Görebiliyormusun ? 
- Hayır fÖremiyorum. 
- Peki şimdi. 
- Gene göremiyorum. 
Ve sonra yüıü aydınlanıyor. 
Minacik müstemlekeJiyi baştan ba-

şa sarıyor. Zavallı küçük '•Görüyorum, 
diye haykırdı ve gôzJ~rinin · içinde 
rülen iki küçük aley parçaıiyle bera 
ber öldu. 

1 
ikisi birbirine sarıldılar. Ş.bın 

DramaUk haltc hiklJ•l•rl ------------, huzurunda sarılı durdular. Nihayet 
t•h bunlann kim olduklarını sordu· 
Şah işi anlayınca vezirlere danıştL 
Vezirler atız bir ettiler. Bu bak a
şıklara hak verdiler. Şah:n canı s.ı· 
kıldı. 

ErcöşDö .Emrah 
Tefrik• Na : 15 ------- Yaz•n : R. Yalgın 

Anam ben canıradın bezdim 
Bır biçare kulundanım 

Kız b11nu duyunca bir cevap 
vermedi. Emrah şahın ve şairlerin 

huzuruna geldi, "Ben de şairim. de· 

ye aşıklıtım söyledi. Server ş· h bak· 
tıki bu genç güzel bir delikanlıdır. 
Ona döndü: "Ben şairlere eziyet e 

derim Bunları öldüreceğim Sana ya 
zık olur rcnçsin. Emrah şaha: "Bu 
kadar şair öldükten sonra ben ne 

diye sağ kalayım. Şairim, aşıkım in
kar edemem. dedi, ş,h sen bilirsin 
diye Emrahın kolundan tutup ~ ız-

farın olduğu çadıra götürdü. Çadira 
varınca baştan Gülçiçek eline sazı 
alarak Emraha karşı şöy?emeye ko· 
)YfdY. 

Yoldan iClen yolcu kardaş 
Şu mu güzel ben mi güzel 
B Bfın içu n doğru söyle 
Şu mu guzel ben mi güzel 

Aldı Emrah: 
Hastayım hurda duramam 
Ben si:r.e cevap veremem 
Güzeli de çok bilemem 
O da a-üzel sen de giizel 

• • • 
Bu sırada Selvihın Gülçiçetin 

clindtn sazı alarak: 
Aradığın bulmıyasın 
Kör olasın gormeyesin 
Muruına ermiyesin 
Şu mu güzel ben mi güzel 

Aldı Emrah: 
Yolumdan dönmemiı ıözü 
Çok çektim ben cevri nazı 
SelYi Acem şahın kızı 
Gönlün sevdi~idir güzel 

* • • 

- Bilirsiniz ya ben hem şah 
hem de l..nlü bir şairim. Eter Em
rah, benimle söyleşirse ve kaıamraa 
Selviyi alır. Mat olursa Selvi benim 
o'ur. dedi. 

V czirler ikiye bölündü. Y anıı 
Emrah Y ıtrısı şah tarafını geçti. E •• 
rab ile Server şah sazlannı alarak 
karşılaıhlar. Bu arada E.rahm elin. 
den ıazı Selvi han kapb. •Emrabtan 
önce ben söyleyecetim, benim der
dim daha büyüktür. dedi ve türkü· 
süne ba,ladı: 

Çok zamandır bunda çöktü• 
oturdum 

Evvel derdira birken bine ye-
tirdira 

ÇalrJım çabaladım ele a-etir
dina 

Onu da elimden il aldı gitti. 

"' ıı: * 
- SONUVAR 
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Sinemacılık Aleminin Ebedi Güneşi .•. 

r. 

Sinemacılık Aleminin En son Harikası .•. 
w: = :: :: : ı; = x: :: :: :: :: :: : # ::: !il 

1 

r. = :x :: :: = = :: :· :· ~ :: =:: = =:: • 
K ~drctli Artist 

(ERROL FL YNN)ın 

VATAN 
KURT ARAN ASLAN 

Türkçe SözDü 
Şaheserler Şaheseri ... 

DÜN AKŞAM 

ALSARAY ve TAN 
SiNEMALARINDA 

Görülmemiş bir muvafakiy,.t ve sonsuz Bir Alkı~ tufanı ile başlamiştir. 

Cidden Mevsimin Bir H.ırikası o!an Bu fiim B U GÜN GÜNDÜZ ve BU 

AKŞAM HER iKi SiNEMADA DEVAM EDECEKTiR. 

DiKKAT- !(alabalığa Meydan \'ermemek 
ıçın Lütfen Biletlerin;zi erken 

;.. ldrınız 

ilan 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden 

Cinsi Uzunluğu (M.) Tepe muhiti (SM) Diğer muhit (SM. miktarı) A 
Çıralı çam 6 4o 50 450 

• • 7 40 55 450 

• .. 8 60 60 600 

• .. 9 40 66 160 

1 - Bozantı istas) onunda teslim edilmek şartiyle. lda:-emizin 940 unsi 
ihtiyacı için )Ukarda adet ebad ve evsatı yazılı 1660 adet telgraf direği 
alınacaktır. Beher direğin tahmin bedeli 400 kuruştur • 

• 
2- Şartnameler parasız olarak hu gün ( mesai dahilinde ) müdiirlük 

şefliğinde veriJir. 

3 - Eksiltme Bf 4/ 940 pa~artcsi günü saat 15 de Seyhan P. T. T. 
Müdürlüğü binasında müteşeklcil komisyonda kapalı zarf usulile yapılacak. 
tır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 498 liradır. 
5 - Ta ipler teklif mektuplau ve ticaret odasına kayıtlı olduklarına 

dair vesikayı ve teminat akça makbuzlarını 2490 No. lu Kanununun tari· 
f atı vcçhile 8141 940 pazartesi günü saat on dörde kadar makbuz mu-

kabıl in ie komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Postadaki gecikme kabul 
edılmez. 11629 23-29- 2-6 

. ' ~ VVCC:l[W~/~I ~ 
) 

En iyJ Dostum· · 

" ,.. . I J 
ti. J' 

Rıkabıt kabul etmez bir . fi alla satılmakla 
elan bu radya aranılan her ıvsalı haizdirı 

...... - l ' 
• Parazitlere kar•• huaual aüzgeç • Antlfedlng ve ton ko1tfr0 
• 150 istasyon lamı ya:rllı büyQk • MDstakll gruplu , • ..ı 

kadran • • Harici santrajh op•rtlf"/ 
• Ferrokartlı orta tekerrür • Oktal tipinde lambafar 
• Havalı trlmera kondanaat6r0 • Çıkıf kudreti 4 vat 

. .. · Bir kerrı dinleyiniz .. ". Kanaat hasıl edeceksiniz 

~~~~~,~~iSAHiBiNiN 5E5i' 
·w~&ı 

CADDESiNDE ABiDiN PAŞA 

1 

M. Tahsin Bosna Birade' 
Telefon : 2/4 Telg. Adr. MEfA ADANA 

R. C. A. 
nın d 

.Hiç bir hizmet isteİ11~ 
b~r sene çalışa 

Bataryalı 

Nevyork B- .. ~o 
Modelini mutlaka göriJrf1 

Muharrem Hilmi Rd66gl 
Abidinpaşa cad Lıı 

ıı;} 



Tiık!özü Sabi e 7 

• 
1 

DA Bu Akşam 
s· •neınacılık ve filmcilik dünyasının son senelerde yaratabildiği 

bir harika ! emsaline tesadüf edilemiyen 

qliha21r: Deniz harbini bütün teferruatiyle gösteren şaheser 

ltı avcı ge· isi) (D • 
iZ 

Y a r a t a n l a r: 

~· 1chard green - Nangy KeHy Preston foster - George bangroft 

l~Veten: Meşhur çalgıcı Kovboy tarafından 
(Maskeli s ü v a r i 1 e .r ) 

Bugün gündüz matinada : 

Büyük aıtist Ti MM AK K OY tarafından 

Ateş 
Kısım 

l'eiefon 
3 

Ordusu 
devre tekmili birden 

250 

l 
1 

~'~ta b l b ·· inşaat için bütçeden --------------------------------------· ·~r u unan u-
,. 'Yat kuvvetler ayrılan para miktarı 

~~ '•bif d ( İkinci sahifeden artan ) . "1tı e. en artan ) 
~tti,. ş:s•ylc teşkil it kuv- 546,220 lirası Maarif V tkiletine, 

~-.."\btıı, .~di do&rudan doğ· 135,000 lirası Münakalat Vekaletine 
· ••nan bizmetine ve- 91,440 lirası Ziraat Vekaletine ve 

\.' lı.ao d' 82.lOo lirası Nafia Vekaletine ait-
\.-~ " •na Ilı, , syon ı:ıazırından tir • 
> ~ '-..e bava kuvvetleri Gümrük ve inhisar )ar V tki-

\\ı~f~,"~~~•.,ir olarak da .. leli için konulmuş olan tabıisatın 
'" ltooıitn ~lldrckkep ay 12 bin lirasiyle fslahiye ve Uzuknöp 

~ csı ahi f e~kil h f 
\ J~il&t rüde gümrük ve mu a aza memur. 
lı~ r-.li la biıe butu • ve suhayları için evler yıptırılacak-

ıı. -htl . 1 n st:rvı • 
ı. '"'i trı · hr 
"'~ llıiı ' •tasan kudrc- • 
ı ~~r· "c 
~i 1 tıcl ı. sanayi kay-'----------
~ k c: .. , t . 

'.ı, '" t esırleri duşu· 
~~ı:llıill otlfcbbhuse giri"ilmi· bugun tekerrur ctmemrlidir. Her 
,''i 't a il' . r ,~ '"ilce k •rı~. kararlar ~eyden cvYel. böyle bcr birinin mey· 

" ı~ llıu(!, c fakat bilgi- ki ve me 'uliyetleri iyice tayin edil-\ '~~t ~;, acele hukumler 
\ t 't 1.. . llca.ktır F'Ib ,_. 

ııi., .._.,b · ı tlıu· 

tQk b gayretlerimizi 
a~ Tc yanlışlar 

dikten sonra. si;\·aset ndamlariyle mes· 
leki mU~nyirler arasındaki mUnasebet· 
lerin geçen ht.rpte oldu~ndaı:ı daha 
mesYd olmasıııı temenı:ıi edebiliriz. 

Muhterem çif çilerimizin nazaridika ·~tine 

çiftçilerimizin çok iyi tanıdıkları 

Oliver 
Mibzer ve traktör kötenleri gelmiştir adetleri pek az oldutundan ih 

tiyacı olanların biran evvel müracaat etmeleri 

Feyzi Dural 

Eskiden Rasih Zade biraderler 
Eski Postane karşısı 

1-8 11693 
'----------~-------------------------
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Sabifc: 8 Türkıöıü 

i 1 an 
Adana Belediye Riyasetinden 

Hayvan sayımı ;yapılacak 
, 

Belediye zabıta 
Merkez karakola 

t<ocavezir M. 
Sucuzadc M. 
Çınarlı M. 
Reşatbey M. 
Ccmılpaşa M. 
Kurtuluş M. 

Karşıyaka ocak 
Bin~sında: 

Belediye zabıta 
Hükümet karakolu 

Hürriyet M. 
Alidede M. 
Mcstanz:ade M. 
Ocak M. 
Suı Yakup M. 
Karasoku M. 
Ulucami M. 
Akkapı ocak 
binasında: 

Karşıyak~ mahallesi Akkapı mahallesi 
Cunıhurİ}et ,, Mıdık ,. 
Seyhan ,. Mirzaçclebi ,, 

Belediye zabıta 
KalekaPI karakolu 

Kayalıbıt M. 
Tepebat M. 
Köprülü M. 

Belediye za1>ıtı 
Seyrüsefer karakola 

Kuruköprü M. 
Hanedan M. 
Döşeme M. 
istiklal M, 

1 -- Yukarda isimleri yazılı meshallatın hayvan sayımları gösterilen mahAllerdcki Bele-dıye zabıta ka 

rakolunda yapılacaktır. 
2 - Diğer maha11at da yine j,!Österilen ocaklarda yapılacaktır. 
3 _ 940 mali senesi hayvan sayım muamelata her sene ~lduğu gibi 1 Nisan g4'l tarihin ien itioa · 

rtn 15 Nisan ak;amına kadar devam etmek iizl'rc yuicarda gösterilen mahallerdeki Belediye zabıta kara· 

kollariyle ocaidarda belediye memurları tarafmdan yapılacağı Belediye münadisi marifetiyle i ı an ettirildiği 

ıibi sayın haık ım zın bilgi edinmeleri ve mağduriyde maruz kalmamaları için gazete ilede ilan olunur. 
11689 4-6 

Kamyonları 

Adana ve 

Ma TAHSiN 
. 
Biraderler 

Abidin Paşa caddesinde : 
Jelefon • 274 .. Telgraf. Adresi Meta •• P.I< .74 

5 - 6 - ., - 9 - 10 - 1 t - 12 11691 

Seyhan Defterdarlığından 
be herine 

takdir edılen 
fiat kuruş miktarı boyu fidanların 

M S cinsi 
Fiatın baliği 

140 00 20 700 adet 2 50 Okaliptüs 
270 00 l5 1800 ,. 2 00 " 

1562 50 12 50 12500 " 1 50 " 
150 1 o 00 15~0 " 1 00 " 
201 5 40000 " o 7~ ,. 
81 3 2700 " 50 " 
30 15 200 ,, 1 50 Kazvarine 

7 50 7 50 100::>0 ,, 1 Lüküstürüm 
90J 5 18000 50 " 
120 2 6000 ,, '.&5 " 

S ı fşleri Altıncl Şube Mühendisliğince yetiştirilen ve bunları yukarıda 
yazıl,m Okaliptüs ve sflİr fıdarılar hizalarında göster ilen fıatlarla ve 1 I 
Nıs •n I 940 tnrıhinden 16/ Nisan / 940 tarihine kadar 15 gün müddetle 
\e pt ~ n bedelle müzayedeye konulmuştur. Almak istiyenlerin pey akça-

~ "ına müracaat etmeleri ilan o' ur.ur. 

Büyük iktamiye 

Mürettip alacağız 
Mathaamızın gazete kı mında 

Ç9lışmak ·üz re bir mürettibe ıh ti· 
yaç vardır . ldareh nemize r ü 

~e ·11 
Adana [loğuftl t•b'r 

çok Bakımevi Baf 

liğinden: di 
Müessesemiz binaJI" lifİ 

yapılacak olau (2.SOO) j"jı 
'-!..:ıı· b . A betonar111e -_.ıı 
Kqu ı ancı tle iV' 
inşaatı 15 gün müdde 
ıiltmeye konulmuıtut9· 40 ~ 

ibatesi 8'NiııDI " 
günü saat 14 de S.bb•t 
binasında yapılacakttr• 
teminatı (18 7) lira (.SO. ki' 
siltmeye gireceklerİD tııf' 1 
vel Nafıa MüdürlöğÜJJdrO 
liyet veıikasiyle kayıtlı tt' 
Ticaret Odasından ıld k 
ve teminat makbu:ıuıı0 

ibraz etmeleri liıundır • 
Plan ve keşif e..,,ak~~· .. 

istiyenlerin Nafıa Miid:' 11 
teminat yatıracaklarıl1 1 

evinden tahsılat müzekker 
maları lüzumu ilan oturı"'6 

23 - 27 - ı-

"e Yuvanın saadet _ ii 
-rnıı" doguran, Aile düğ'U r' 

lend ren çocuktur. çoeııs . j(t 
vilmekten mahrum bı ,-et . ll • 

da hatırla yılda bir ''o -e ' 
Esirgeme Kurumuna ) 

t'..rı) 
Umu ni J1 " 

~ı 

l 
Macd 


