
ı.'11 t,, 
C 'ruz fikrini reddeden 

\ tıı,,al Ritc 1 

~an harp 
seyinde 

\,,~~ [Pari• : Nisan] 
l ı>,,. . . 
o;~ •suvar ge:zetcsmıo 

'
11'1 h b' . b•td• . ı. aıu a ın ı ırı· 

~dttı 
'ı~tı gu i>~rcnildig-ine göre, 

•d, fı~U 0Alcden sonra Vil· 
lıtı . 

l'i t trın hl>rosunda bir 
il ... ?Plaaıni~ Ye içtima sa· 

"ırClı• 
'Ye kadar devam 

l, t~. {!"· llıatb t .. · ~"tsj V ua ına gore nazı 
t, C 00 Ribentrop, Ge· 
'fal tııtra} Ke_ytcl, Amiral 

't c.... . . ,1: lll\rr • •ag, Göbels, Hım· 
İçti ' 11111 ileri gelen şah· 

lııaa • t• 
•ş ırak etmişler• 

l il . 
1111 •risu · · •ıı,i Yar gazetesının 

tıı. · ~it- llıuhabiri bildiyor. 
k~~ tııild·~· :'it lltt, 1&•ne &öre, mart· 
!\~iıı ~tı:ı. sonra Vilhelms· 

)\._"'~ıtı1,. tlrasunda bir lıarp 
·~.}' "•t. t" 

t t d •ç tına saat on 
a ar d 

'- eYam ctmit· 

~~i,) ~•tbtı 
~,. tsi V •hııa göre nazi 

~t\, C,tı •n ~ibbentrop, Ge· 
lt traı K 1 

it 'fal eyte , Ami• 
i ı "t " ~öring, Göbels, 

tı11 • t"llttııı. • ı 
1çti •ıı ı eri gelen 

Clıaa •· • 
lıll\ ·•~hrak etnıiş· 

k 1 lt'-ı' 
·ı, . ~\ 1 ... • 

t~ '"~ıı ·~Yetin mUzake· 
it \:t~., t 1'11\layJendi. Ta· 
~ ~ :ıı~ "ııotıı:ıcnıckt 

~ ~ııı, scltai 
\ li lı~ll11 .llitlcr kt . 

G~~ •~,h no aı na· 
tı~t t:ttikten sonrr 

'
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MUTTEFiKLERISVEÇ-NORVEÇE 
DÜN BiR MUHTIRA VERDiLER 
Almanyaoın şimal 
yaptığı müdhiş 

devletleri üzerinde 
tazyik menedilecek 

Londra : 6 (Royter) - İngi liz 
hül<ümcti lsveç, Norvroç hükümetle· 
rine, bitarafhkları hakkında logıltrre 
hasıl olan kanaate dair notalar \'Cr· 

miştir. 
Müttefikler. lsk;ınd navya hiıı.iı-

metkri ü1erindcn Almırn taZ) ikıni 

menetmek azmin:frdir. 
Bugün Fransız Başvekılı Pol Rey

no d ' İı>vroç · Norvrç elçilerini ka
bul rdrrek keııdılcri; le uzun bir gö· 
rüşme y pmıştır. 

Fransız abluka nazırı da Londra· 
da g · zctt'c ı lerc beyarıatta bulunarak, 

•• 

ALMANYA UZERıNDE 
YENi UÇUŞLAR YAPILDI 
4 Alman destroyer inin hasara uğradığı bildiriliyor 
~ 

.,. Londra: 
6 «Roytcr> 
lnıiliz filo· 

la11 Alman· 
'Y•nın muh· 
t~lif l eı le 
rin de yeni 
uçuşlar yap 
tılar. 811 a· 
rıda Vılhcl 

ıİışofn üzerin 
de muvaf
fakiyelli kc· 
şif uçuşlau 

olmuştur. 

lngiliz tay· 
yareleri dört 
Alman dest· 

toycrini bom 
bardıman el 
mişlcrdir. 

Sunların ha 
sara utradı 
ğı sanılmak· 

tadır. lngiliz 
tayyııreleri 
bu uçuşlar 

dan sonra sa· 
l_imen Osleri 
ne dönmüş·· 
terdir. 

Muttefıklerin sahıl,le ağlarlll l ma~kcl.:n liril n i~ bir 

tay yare~İ ,..e nöht"tçi 

müttefiklerin şimal devletleri üzerin
den .Alman tazyikleıini kaldırmağa 
karar verdiklerini anlatmıştır. 

L
0

ondra : 6 (Ro}ter) - Sô} len
diğine göre verilen notalarda lsveç 
Norveç'ın hakiki düşünceleıini i~ıe
miştir • 

-----------------------------
Stadyomda 

y E 

Hipodrom{ja 

Bugün çok canlı bir 
spor ırünü geçirilecek tir 
Hipodromda yapılacak 
At koşularına ve Stad
yomd• y•pılacak Gürrş 
ve fut bol rnüa.bakala· 
rına ait t•fsil•h spor sü· 
hınumuzda bulacaksınız. 

ALMANYANIN 
SON KARARI 

Kopenbang: 6 (Rad_ya) - Alman 
orduları hllşkumandanı Garp cepbe
sinj tdti~ dmiştir. 

ÔnUmUzueki hafta l litler arkad&f• 
!arını topluyarak Almaoyaınn mokad· 
derattna ait son kararı verecektir. 

l litler bu gUn Almanyada buluou 
ecnebi ateşclerini Garp Ct'pbcsindeki 
Alman hatlarını gezmesine mtlsaaclo 
etmiştir. 

Koınedi Fransez heyeti 
dün şehrimizden ge~ti 

lı:tanbul ve Aokarada temsille9' 
veren Komedi Fraosez ı.anatka'rlan 
dun şehrimizden geçerek Beruta ıit
miflerdir. 

Kıymetli arti:>t Mari Bel ve ar• 
hdaşlnı gatda fotojraflar çckıniflcr1 
kendilerini istikbale gelen takdirklr 
.zevata iltifatlarda bulunmuşlardır. 

> .... .., .... ~ .............. ~ . .,, ..... ~ ..... ~ 
• lngiltere ·Balkanlar ! • t 
• K . 

SegfQp devam ediqor 
ekipleri djin 
kurtardılar 

i ooporasyo~u • . 
t Londre : 6 (Royter) ! 
! lhgilt•r• 11• Balkanlar ar•· ! 
! aınd• c;•h••C•k olen Koopo ! 
t raeyon 15 Nleanda faatir•· t 
! t• geçecektir. Evvell if• t 
! YugoelaVY•d•n b••••n•
! nacaktır. Kooperaeyon de ! 
! l•g•l•ri 10 Nteandbn itiba- ! 
t ren Balkanlara gidecek· t 
! lerdir. • . 
• ..................... 1 ............................. -. : 

Çarşanbada 
yetmiş beş 

imdaa 
kişiyi 

Ankııra : 6 [ l lususi mahabiri· 
mi:tdt-n ] - Y e;.il Irmak orhri taılun 
vaziyetı muhafaza etmektedir. Çar· 
şanha cinrında sular yedi metre yir · 
mi ~antim ~ u\t~elnıiştir. 

Sul:trın i .. tiUi~ına uArayan y<'rler· 
deki r,·lcr kamil~n tahliye edilmiş· 

( Gerİ!iİ üçüncü sah fede ) 

Yurdda zelzeleler 
/\okara : 6 ( l lusu<ıi mubabiri

mizdc:n ) - BugUa Şcbinkarahirn'da 

cenulıtan tirnale doğru orta şiddette 
bir zelzele olmuştur. ] lasar solltur. 



Sanif,., ~ 

Amerikanın geçen harbe 
girişinin yıldönümü 

Vaşington: 6 (Royter) -- Ame· 
rikaı.m harhe girmesinin yıl dönü 
mü münasebetiyle bugün Am~rika· 
da aslceri törenler yapılmıştır. 

Bu münasebetle Ruzvcltin or
duya bir mesaj göndermiştir. 

İta1yan ziraat vekili 
Macaristana geldi 

Londra: 6 (Royter) - ftalya 
2iraat nazırı ziraat sergisini gezmek 
üzere Bu..:lap1>şteye gelmiştir. 

4\000 Polonyalı daha 
Alman rnakamlarına 

tesliın olmuşlar 

Londra : 6 (Royter) - Bukreş· 
:ten hcıber verildiğine göre Rodor 
civarındaki ormanlarda bulunan kırk 

beş bin kişilık Polonya kuvveti da
ha bugün Alman ask.eri ~akamatına 

1 
ilahlarını teslım etmışlerdır. 

lnngiliz - Yugoslav 
iktisad konuşmaları 

Lon.:lra : 6 (Royter) - Yugos· 

lavya milli bankası müdür muavini 

Londradali konuşrnalarına devam 
etmektedır. Mumaileyhin yaptığı bu 

lcoouşmaJar iptidai mahiyette ise 
de , esas konuşmalara zemin teşkil 
edecektir. 

Ankara ve İzmirde 
yapılan futbol maçları 

Ankara : 6 (Hususi mubabiri
mizdeo) - Muhafızgücii 4-3 Be· 
şiktaşı mağlup etmiştir. 

Gençlerbirliğide V cf ıyı 6-1 
yenmiştir. 

F~oerbahç~ 6-0 Altınorduyu 

yenmiştir. 

r 

Şehirde çocuk sayımı 
dün neticelendirildi 

Tahsil çağındaki çocuk sayımı 
düo şeh,imiıde muvalfakiyetle yapıl· 
mıştır. Netice henüz ma'iirn olmadı
ğı için kat'ı rakkamiarı okuyucuları
mıza bilahare bildireceğiz. 

Yazı işleıi Müdürüm Üz 

Ankaradaki gaazetecıler toplan· 
tısına iştirak eden yazı iş leri Müdü. 
rünıüz Bay Nevzad Güven dünkü 
To os Ekspresiyle ~ehrimize dön 
müşltrdir. 

Ceyhanda ekim 
sahası genişledi 

Ceyhan (Husu~i) - Kazamız 
mıntıkasında bu sent ki zeriyat ~a· 
hası 59,602 hektardır. Bu mii<tar 
geçrn sene 49,060 hektar idi. Ge· 
çen sene ile bu sene arasında 10, 
542 ht:ktar bir artış vardır. 1054 l 
hektar kışlık ve sonbahar zerriyat 
farkının 618 hektarı soğan Ye sa· 
rımsak ürününü teşkil etmektedir. 

Ceyhand• maklneli zlrea t 

Ce>han: (Hususi) - Kc1zamız 
dahilinde köylerde bulunan bilu· 
mum traktörlt:r 87 adrt olarak tes· 
bit edilmiştir. 

Bu traktörler 20 ila 60 beygir 
kuvvetindedirlu. 

Seyhan nehri . . 
ınıyor 

Bir kaç gündenberi yavaş yavaş )Ük 
selmiş ve bir kısım araziyi istila 
etmiş olan Seyhan nehri düoden iti· 
baren yatığına çekil~eğe l aşlamış· 
tır. 

Bir kıza sarkıntılık 
yapan üç kişi 
mahkum oldu 

Kal aycı Mc: hm .. t, berber uhit· 
tin ve Ômı-r isn .inde üç çocuk 
kız telebelc:rden t.i•İne sarkıntılık 

yapdıklrı rından cijrmü m"şhut y~pıl 
mış ve bugüo birinci su lh ceza mah· 
kemesin ie yı,pılan muhakeme so· 
nunda Muhittin ve Ômer yaşları kü 
çuk olduğundan birer buçuk ay Vf! 

kalaycı Mehmet ise 3 ay napis ce· 
zasına mahkum ol mu5 l ardıt. 

Bir katil tutuldu 

Saimbeyli : [ Hususi ] - Ha
lıfırarda bulunan katilden suçlu 
Mehmed oğlu fsmail Ôzgök yaka· 
!anarak adliyeye verilmiştir. 

1 Köşker Osman beş aya 
ma

0

hkfım oldu 

Köşker Ü.>man adında birinin 
ı.)emirköprü civarında Lıse talebe· 
!erinden Mehmet Samiıyi müteaddit. 
yerinden biçakla yaraladığını ve adli· 
yece ttvkif edilmiş olduğunu daha 
evvelce yazmıştık. Carih ~ö;ker Os· 
man halckındaki duruşma dün birin· 
ci sulh ceza mahkemesinde nihayet 
bularak 5 ay 25 gün hapsine karar 
verilmiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün Gökyüzü açık 

hava hafif rüzgarlı idi. Encok sıcak 
kölgede 23 dereceyi bulmu~tu. 

1 

ıerı 
Halkevi geııÇ 

---- ,b' 
K N•o,;de sef ·11 

onya - ıg ed'ı 
hazırlığına devarJl 

.. ıere 
İkişer temsil verınek ~oi t 

ya ve Niğdeye gi iecekle~ı ıeııı91 
ce de yazdığımız Halkevıde~or 
besi gençleri provalarlda 1,,. ı ur 
hazırlanmasiyle meşgu 

hata yakın:fa çıkılacaktır· 
sıııd' 

Bir av esna .. l~ 
yarcılanan kof 

- sı 

Bahçe : [ Hususi J 1~ d 
köyü mıntıkasında yapı ııe.ı:~ 
sürek avında bir kaza ğlıl V. 
ayni köyden Mustaf d 

0 t~ b 
rulmuştur. Yaralı Bereke 

nesine nakledilmiştir. 

Mahkemelerde .. ~~ 
Nahiye müdÜ'~,, 

tahkir edeı> 
ınahkiim otdLI 

----:-;.l ~ 
Misis nahiye müdürlll• ~ 

lutu tahkir etmekten ·~,bJ 
köyünden Yusuf oğlu d 
racan, Yusuf oğlu AhıJJ~i~ 
ve Ahmed oğlu Yusuf ııı 
rında birinci asliye ceza ofl'I., 
sinde yapılan duruşın• 'J(ı'~ 
suf Cirid ile Mahınud el~ 
rer ay ve Ahmed K~'~erdİ'' 
hapse mahkum edilın•Ş ~-

M cı h k fı m ola" 
. arıııd' ~ 

Yeni istasyon cı~ rııebı9 
Paşa mahallesinde ,fıod~~ 
Fatma Korkmaz tar f-l•SZ,
Ha:ıan ~Korkmaz "e bllıı.111 ,.ıJ 
meşru münasebette edf'" · 
tice haklarında ikaıııe ce1' 
davası dün ikinci aslif~ ~ .I 
kemesinde sona erere f b'I" 

, maz ve Hatice üçer ' 

Bay Hoover kum edilmişlerdir, il 

t1ıı"' Bir kaçak ' 
Bugün ismini sık sık razetelerde 

gördüğunüz ve siyasi şahsıyeti Ame
ı ika ufuklarından çıkarak dünyaya 
yayılmış ve daha geçenlerde Fınlan
diyaya yardım için Birleşik Amerikayı 
harekete getirmiş ol.ın Hoo,;eri tanır· 

• mısınız? Onun asıl ismi Heı b~rt 
Klarkbr. 

1874 yılında Amerikadd JoWa 
hükumeti dahflınde West Brench ka· 
sahasında doğmuştur. Babası fakır 

bir tenekeci İdi. Hoover altı yaşın· 
da iken babasını, doırnz yaşında ıken 
<ınntsinı kaybetti ve yetim kaldı. 

Bunun üzerine kardeşi ve hem · 
şiresiyle birlıkte amucasının yanına 
ilticaya mecbur kaldı Küçük Hoo· 
ver, mektebi pek se\-miyor <ımC.isı-

1 OONON MEvzu_u ____ _ 

nın h ıyvanlarına bakıyordu. Sır müd
det sonra ı <'mcası başka bir 
kasabaya taşındı ve Hooveri mckte
tıe verdi. On yedı yaşında mühendıs 
mektebine gırdi ve ml!ktebden ~ıktık· 
tan sonra maden mühendısi olarak 
Çine, Rusya, lttılya, Afrika ve Avus· 
tur alyaya gitti. 

Zeki çalışkan ve cesurdu. Bu yüz· 
den Ç'1rçabuk tanındı ve nihayet ci 
han harbinde Avruµada ıaşe kşkı· 

la tının başın:ı geçjrıldi va bu su retle 
ismi dünyaya yayıldı. 

Haıpte-n sonra memleketine dö· 

nünce iki sene geçti ve ticuet nazı-
rı oldu. Yedi sene çalıştı ve Ameri· 
ka ticaret nezaretini csa'ilı şekilde 
is ah ederek düny tnın en mükemmel 

müessesi haline gdirdi ve memleke· 
tinin ticaret ve sanayi inkişafında 
büyük rol oynadı 

928 yılında Cumhur riyasetine se
çildi ve dört sene bu mevkide kaldı. 
Fakat cıhan buhranı ba,ıamıştı. Ame· 

---- ıı G .. Jetflerı_J 
Karamanın • j~k 1ıf) 

o'up Adınada ışC . ı.ıd' 
• eti 

tını kazanan enın 1Y ,tJ~lıl, 
zare~inden firard•" ;~i.,cı 
oğlu Mevlüd çakıc~ir ı'I 
za mahkemesince 
kum edilmiştir. 

ı ika bu buhrandan epevce sarsıldı ve·•-----~ 
yapılan yeni intıhapta, şimdiki Reisi· 
cumhur Rıııvf'll kazandı. Mamafıh 

önümüıdeki ıntıhapta Hovverin nam· 
zedliğ'ini kôyacağı da söylenmekte
dir. 

miştir . 





Sayt~: 4 
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POLiTiKA DEDiKOOUSU 

RİBBENTROP 
DÜŞECEKMİ? 

LONDRA - NİSAN 

fL_JI üküm süren kanaata gö
ır-ıJ re, Almanya hariciye na• 

zırı Fon Ribbentrop'un 
takip ettiti siyuet tamamiyle iflas 
etmi,.tir. 

Bu siyas .. tin hedefi Almanya 
ltalya Sovyet Birliği müselles 
ittifakını vücuda getirmekti. ltalya 
bu tekFfi rt"ddetti, Sovyet Dir (iği 

<le kabul etmedi. 
Bu yüzden Ri'>bcntrop'urı ya· 

kında düşmesi bekleniyor. Çünkü 
onun pqirıde koştuğu ruya tama· 
miyle yıkılmıştır. Ve bu yüzden Hit· 
ler, Ribbentro.,>'u atmak için vuku
bulan tt şebbüslue mukavemet e· 
demivecek hale S(t<lmiştir. 

ltalya taraftarı olan Göring ve 
Sovyet düşmanı olan Rosenberg 
a~ lardanbeıi Ribbentrop'un ) a:-:lış 
ıbir adım atmasını beklemekte idıler. 

Nihayet kısa bir z.ıman önce. Al. 
ımanyanın yer yüzünü dckiştirecek 
bir harekete geçec""ği ilan olundu. 
fak at Almanya bu hareketi başa. 
ramadı. Buna mukabil müttefıkler 
harekete geçtiler. Sovyel Birligi 
Almanyanın teklifini reddetti. 

Biıhassa Molotof'un son nut· 
ku Sovyet Birliğinin yeni bir siya
.set tuttuğunu ai<,ettirdi ve Sovyet 
Birliğinin tam bi' bitaraflık takip e
deceğini gösterdi. 

Gümüşhane civarında 
biiyük heyelan oldu 

Ali.ara ı ~ [ Hususi muhabiri· 
mizdcn ] - Haber aldı~ıma göre bu 
gun Gumu1hanenin Edre koyundc al
tı eTİn bulunduğu arazi dereye ka.v
mıf tır. Burada heyelan devam etmek
tedir. Bu altı ev tamamen tahliye 
edilmişti. 

j ŞekaDaır 1 
Kurnazlak 

Çocuk mektepten geldi ve ba· 
basına: 

- Baba, dedi, sen gözlerin ka
palı olarak imzanı atabilir misin ? 

- Atabilirim otlum. 

- Ôylf!yse baba, (özlerini kapa 
ve m~ktep karnenıi imzala .. 

Av 

iki avcı arasında: 

- Bakalım bu haf ta hangimiz 

daha çok av vuracağız? 
- Tabıi siz. 

- Neden? 

- Çünkü siz benden daha çok 
yalancısınız. 

Türk~t,;~. 7 Nısa~ 

OUN0NB0Y0k 

MESELELERi 

ETRAfıNDA 

BÜYÜK BRiT ANY A 'NI~ 
EKONOMiK KA YNAKLA~I 

Hakiki vaziyet 
Hergün, m t:efık ve bitaraf mem· 

leketler matbuatı lngiliz Oomın; on \ e 
Kolonilerinin lngiltereyl! yapacakla ı 
yardıma dair bir takım havödisler ve
riyor: 

1mparatoı luk hava projesi · ~ a· 
nııda ve Hind askerleıinin gelişı -
Avusturyalı ld} yarecılerin muvasalıttı 

gibi başlıklar göı üyoruı:. 
Bu havadıı;ler, b rkaç hafta ev· 

vel lngiliz imperatorluğunu teşki l eden 
muhtelif mil etlere nıt>nsup azrılann 

verdrkleri s~zleı in tahakkuk etmesi 
demektir. l•nper11torlu1tun ınsan kuri-
retinirı sefer beri ~ı henüz başlamış
dır. Her geçen hafta zarfına gitdıkçe 
artdn bır e ıerjı ile seferb~rl i k. de.anı 

edecek ve sonunda dün}·. nın şimdıye 

kadar görmediği muaızam bir silah
lı kuv\•et teşekkül edecektı r. 

Fakat imperalorluk ka}naklarının 
diğer büyük. bır -efer bet lıği de b ş-

lam ıştır : Y .ıni ham madde ve eşya 

seferberlıgi. Ana memlekt>t harp ih
tiyaçlarını ilan ettiği g·ündenberi dün
yanın dört bucağına }ayılmış olan 
erkek kadın bıı da\ ete icabet etmek
tedir. 

Kanada da bir tarlanın yalınız bir 

::----------Yazan~~~--~-

Mis Henslov 

köşesini gösteriyor. Orada her yaz 
bınle ce doniim müııb ı t arazi sararan 
buğdayla altınlaş uaktadır. 

Kıınadanın geçen seneki ihraca
atı 120,8!>'),000 kiledir ve Kanada buğ 
day anbttrının kapıları bu sene müt-

tefik'er için ar 1 n1 kadar açılmıştır. 

Buğ"daydan başka Kanada son 
de•ece ehemmiyetlı takr ben yüı nev'i 

Almanya ya 
ettiğimiz 

• • 
sıparış 

gemiler 
lstaubul: 6 (Hu-usı) - Almanya 

da Ku 1up ve Blum Unhfus bahri 
inşaat tezgahlarına devlet deniz yol· 
ları. için ısmarlanan yeı i gcrı.i erimi
mizın harp dolayısiyle buraya geti-
rilemediği malum 1ur. Ôğrendikimc 

göre Alman tezgahlarile deniz)olla
rı işletme u, um müdürlüğü arasın
da son giinlerde devam eden yf'r.İ 
müzakereler, gemileı imizin getiı e· 
bilmesi için mfüıbet bir sabaya gir: 
miştir. 

Almanlar, Türk df'niz ticaret 
filosuna ait l-u dört vapuru derhal 

YURDA DAiR 

SEYLAP 

teslime hazır olduklarını bildirmiş . 

)erdir. Vapurların Alman nıayn hat
i arı dışına kadar ılınan kaptan ve 
mürettebatı tarafından sevki ve l>u· 
ıadan itibaren de Türk süvari ve 
mürettebatına teslimi takarrür et
miştir. Seyt batin mütebaki kısmı 

için de müttefiklerle temaslar yapıl
mıştır. 

Alman)'a'da tesellüme hazar o 
lan gemilerimiz, Kadaş, Etrüsk ve 
Tırhan'nın eşi olan 3500 tonluk E
gemen Doğu ve S..tvaş vapurlarıdır. 

BÖLGEMİZ 

nedir 1 
mahsul 
najanın 2 4ı . e , 
gazete kağıdı ihraccatı ıs f 
tona baliğ oluyordu. i,ıı 

Geniş mikyasda buğdll~e A 
eden dığer bir memleket j\\'Ll,ır' 
turalyadır. Fakat buğday bir 111'b 
rıın ikinci dereceye gelen tir· 
liidiir. Yün b ır;nci safha gc_ ,e 
, y . Z k n etı enı alanda oyu ı.:tcıt· 
nünün h ıç bir yerde eşi yo~)ıJ" 
ikisi de httlıhazır harbde bLI 
rol oynayacakıır. pı 

logılız imptratoıluğ'unu;,ı ıs 
kısımlarında büyük mıkrtıır i 1~ 
edılen bu madde ağır san~e ~· 
zaman elzem. b•lhnssa har ddtd 
bir ehemmıyeti haiz. bır ırıa yı• f' 

E · sıınB s lektrık ve ınak ne " ı 
senede binlerce ton kauçıı 
etmektedir. (iııdel' 

Roblnson Deep madenle ııdtP 
ni çıkarılmış altın cevherıerı ,s"J' 
kaç vagon dolusunu görOY~b~ 

Cenubi Afrıkanl'l sen 1; 
istihsalaıı kıymet i ıtibariylc:Zı'' 
sterline bati~ olmaldad~ır.~~ • 

1 
bi Afrika cihanın en bu.Yıl 
tahsilidir. ırısl 

Ceııubi Af ıika ayni 18 ~ 
ğer madenlc•in de bulundıJ 15 
bir ülkedir. Senelik kala.Y ~' 
tahminen 7,000,000 sterlın 
dedir. ;. 

Bakır sanayii ise heıne" 
sterlini bulmaktadır. ıer• 

Her nevi gıda maddee~~e 
ıcker, çay, baharat ve 111 ~cıı'1 

tükenmez miktarlarda ıne 
...--

ıe' 
Baş öğretmen 

toplan us• ~ 
si~~ 

Aokar a : 6 [ ı-tusıJ 
1
9J1 

mizden ] - lık olar•lc. de . 
kara vilayeti köylerıfl ş~jll 
egitmenli köy okulları tee..ı 

.. se" ı 
ders yılı sonunda uç ~J 
muşıur. ..djjrlllf, 

Ankara maarif fJJU .. .,,,~ 
fil 

Amasyayı su bastı. menli köy okulları0' e . 
8 h. "h" k · 1 · · t" rcrıel ~'i 

u şe ır, tarı n es i zamanlarında da ayr.i ismi taşırdı. ŞimaH Ana- eğıtmen en yetış 1 
.. ğretıfl~' 

doluda Yeşilırm ğın tabilcrinden Tozanlı suyunun açt•gı derin vadınio lan 35 gezici baş '1. tol' 
ortasına sokulmuştur. iki tarafında k~sme kayalardan dağlar yükselir, O/ rakiyle şehrimiz !e btf 
re ki, şehir a Jc-ta iki duvJrın ortasında sıkıŞ'lllŞ gibidir.. tibe•miştir. .. oe"~"', 
Irmak Amasyayı ikiye ayırır. SahılJe bir çok su değirmenleri. bahç~ler Çarşamba giinU .. ~ı ~d .. ,oııı ~ 
vardır. Bioalarin büyükleri ik. sıralı olarak aahile sıralanmıştır, Amasya, lunda maarif mu ~ bıt' / 
Anadolunun, belki.fe dünyanın başka şehirltrine b~nzemez. Manzarası iti- Vi Jinel'in güzel bır .. 0 Jeil' 

1 b "ki gıJ f~J 
barile görülecek bir yerdir, Yüksek ve yalçın kayaları iruana heybet ve- an u toplantı 1 

,.ib1 ;r~ 
Jİr VC onlara balctr.C3 buranın tırihte niçin ~hem niyet aldığı anlaşılır, rek dün Saat 1 O da ·f ye~~ 
Sevkulceyşi büyük bir kıymeti oUuiunu anlamak için mütehassıs asker tir. içtimalara Ma~~iir~. 
olma~a hacet voktur. tedrisat Uınu n M k;ıetı 

Amasya, Kara feniz ormanlık mıntı!casiyle Ana folu steplerinin hudut Tonguç , Ziraat v~,şiJ 1, 
noktası Czerindedir. Ş::hrin üstün je kale ve eski mezarlar, Selçuk dev· şubesi müdürü 8. ı;~' 
rinden kalan mezarlar. O ;manlı cıtmileri ve sürgün ehzalelerirı hatırata. ve her iki vekiletifl 

1

te<'~ . d ge . 
rile do1u ol~n müze gnilecek yer),., arasındadir. rinin müdürlerı e. ıerd1'j j 

Amasyanın sebusi, mcyva~ı. bilhassa bamyası ve elması meşhurdu-""r .~"'--'ere iştirak etrfl!f e ıJfl~) 
Son zamanlarda ipekçiliğe de ehemmiyet verildi. Şehirden Samsun-Sivas Köy realitele~'~e ~'' 6 
hattı g•çer, ve dileklr.r üzer•" ,,ıı' 

Nüfusu 16540 dır. 400) hanelıktir. Şehir dahilinde 19 kilom!trt şo· zakeıeler ve mürı~~~of 
se, 30 kilonetre kalJırım vardır. s~hire 30) kilo:n::trelik künlclerle 24 Toplantı eğitrne0 ~,, ... 
saatte 2440 metre mikabı su tevzi f'dilir. elde edilell hasıl• ·ıti' 

Şehirde günde vasati olarak 3 5ığ'ır, 15 koyun, 25 keçi kesilir. bir vesile teşkil etrıı 
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ır ltıtvlam muradımı ver-

l:)G11 medi 
}'aya ı l' - - -ı ge e 1 yuzum ru me· 

4ı, di 
"' hoyrat biğ-ı bani doy-

trıteı madı 
dost batından gül aldı 

\,d gittf 

~t~ kıı eptildüğünü ifşa et· 

~.~. 
r Çıkar ben yolunıı bakar-

f.t,, dım 
tiin-

~ urnde kara yasın ~e-
~lliıı . kerdım 

•çin • 
"" toıden yaşlar dô· 
tı,d,ltı kerdim 

da dünyayı selaldı 
gitti. 

I> • 
~I~~ it • 

aen . 
'\ hlı kaldın bana gü· 

ı,d,..... lecek .. ,, . 
~ ıoıüm yaşın sile-
~.~il,rL· cek ._.. ... 

1 ~-~,se~~I Emrah ölecek 
t_ "'kur~k bel aldı gitti. 

\_'h • * 
"~ tGtk.. .. . ~ v,tle, ~ dinleytnleri ra-

ı'- ~ıt- d rver şahın yap· \... ~"I,, .. ' ~1lrnıılardı. Fa'>a •oı .. 
~~ti: IOzdür. Şah Em. 

.lt_,.ll 
ltlda oturur 

·spor 

Bugün 
futbol 

haftası 

at koşuları 
maçları var 

12 30 Program, ve Memleket Saat 
Avarı 

12.35 A J A N S ve Meteoroloji 
H;ı berleri 

12 50 Müzik 

Güreşler de yapılacak 
Çalanlar: Ruşen Kam. Cevdet Ko

zan Vecihe, Reşad Erer 
ukuyan: Mıızeyycn Senar 

13.30/ 
14 3o Müzik: küçük orkestra (Şef 

Necip Aşkın) Şehir stadyomu Lugün hüyük 
spor harek tlnıne sahne olacaktır. 
" Karakuc:ık " adı verilen ve Mcr· 
sin Ko.,ya, Dıyarb .. kır bölgelerinden 
geİen pehlivanlarımızın da iştirak 
edecekleri ( Güreş müsa'lakalar1) na 
bugün ba~lanacaktır. Bu güreş mü· 
sabakalarının hakikaten çok heye 
canlı ve vertCl"ğİ netıcelerin de o 
nisbette enteresan olacağını tahmin 
edİ)iO uz. Hepimizin pek yakınrlan 

tanıdığım ız milli takım O)Uncu!arın 
dan ve sabık dünya üçüncüsü Mtr-
sinli Ahmet de l u müsabakalara 
girmiş bu 'unmalc.tadır. Ayrıca An 
karalı Mustafa, Dişiçürük Süleyman, 
Zanapalı Hanifi l u güreş mindt ri 
üzerinde göreceğimiz elemanlar arı· 
sındı.dırlar. Güreşler saat lQ da 
başlıyacak ve izami 14 e kadar de · 
vana edecektir. Bu bü)ük spor gü· 
nü ayrıca yapılacak olan muhtelif 
koşular ve köy takımları arasında 

icra ediltc~k futbol maçlariyle bir 

kat daha zenginleştirilmiştir. 
Hipodromda da mevsimin en ~u 

yük at yarışlarıda yi1e bu gün baş· 
lıyacaktır . Bizdr, güre-ş kadar at 
yarışları da anane .. i ve mil:i bir spor 

olduğu için Hipod~omurı da bu gün 
binlerce me'raklı tarafından dolaca- . 

ğına hiç ş iJ phe yoktur. 

Seyhan Vilayeti def ter .. 
darlığından: 

18 00 Program , Memleket Saat 
Ayarı 

ıs.o~ Müzik: ""Hadyo caz orketrast 
18 30 Çocuk saati 
18.SS Seı best Saat 

19.10 Mem ı eıtel saat ayarı, Ajans 
\'e Meteoroloji Haberleri 

19.30 Mü:ı: ık 

Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet Ko· 
zan, Vecıhe, Reşad Erer. 
1- Okt1yan: Müzeyyen Senar 
2o, 15 (Tarihten sahifeler) 
20 25 Müzik: Fasıl heyet! 

21.15 MTtcar Viyolonisti alekander 
Veghin resitali 

2'l.05 Müzil: Melodiler (Pi) 

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

22.30 Ajans spor servısi 
22.30 Müzik: Cazband (Pi,) 

6 Nisan/ 940 tarihinde birinci 
müzayedesi icra kılınan irmak hıma· 
mındaki Ömer Lüıfi Selçuk hissesi· 
nin 1414j 94Q tarihine tesadüf eden 

Salı günü ihaleyi katiycai icra kılı· 
nacağından alıcıların mezkur günde 
vilayet idare beyetiode hazır bulun
maları ilin o'uf ur. 

1 
23.25 

I 23.30 Yarinki Program, ve Kapa· 
• nış. 11699 

,-1 Dr•mallk h•lk hll•AJ•l•rl 1------------, 
l ErcöşDö Emralh 1 

Aldı Emrah: 

Kul Emrah böyle söyledi 
Aşkın sinemi datladı 
Koca kur'11n na1il oldu 
Kuran Zülmcti iötürüı 

L Tefrika Na : 111 --••••- Vezen : R. Yalgın -

Aleme akıl yetirir 
Dünyayı ne g-ötürür 
Senden bir haber iııterim 

* * * 
Emrah şahın birinci ıüıline şöy . 

le cevap verir: 

Bütün nası baya~ı 
O dur dünyanın dayıtı 

Balk üstünde avatı 

Bir öküz var o götürür 

Aldı şah: 

• • • 

Sö)lerim söıümli tutar 

Bu deri beni elti beter 
Balık ne üstünde yatar 
Senden bir haber isterim 

"' * * Aldı Emrah: 

Hikmetinden o halk oldu 
Altına ejderha kondu 
O dünyada z.pt olundu 

B.:ılık kuı:n üstünde yatar 

Aldı şah: 

Cümle şah huzurda durur 

O kumluğu kimler görür 
O neyin üııtünde durur 

Senden bir haber isterim 

• "' "' 
Aldı Emrah: 

Cennetten cevahir geldi 
Cebrail altına serdi 

Cevahiri rüzgar aldı 

O da ı:ulmctlerde du ur. 

Aldı Şah: 

• .., . 
lr.ceden ıüzgarı gelır 
Altı ayda nef.es alır 

O zulmeti ne götürür 

Buna bir haber isterim 

• •• 

• • • 
Haıır olanlar Emrahın galip 

geldiğini gördüler ve şaha ıalu111 -
sen matlup oldun dediler. Emrabm 
isteti üzerine zincirlere bağlı aşıklar 

azat edildi. Ve h~r birine btşer yüz 

akça ıhsan olundu. 

Aşıklar yollarına yurdlırına se
vine sevine döndüler, Server şah bir 
muamma da Emrıbın sormasını, e

ter sorduk la• ına cevap vermezsem 

o zaman Selvi hanı ona teslim ede

rim dedi : Emrah hemen saza sanl· 
dı: 

En evvelde şu aleme 
Kur'an mı indi hece mi indi 
Danışın ehli kiınilc 
Gündüz mü indi gece mi indi 

• • • 
Şah somurtmayı başladı. Saza 

davranmadı. Emrah yine başladı: 



Sinemacılık Aleminin Ebedi Güneşi. •. 
Sinemacılık Aleminin En son Harikası ..• 

-=::::::::::::::::~ : # # :x * # ': ** 

c tt :: :: = :: :: :::::::: :: !! ı : = x: :: : 
Kı.drctli Arfüt 

(ER ROL FLYNN)ın~ 
Yarattllı 

VATAN 
KURT ARAN ASLAN 

Türkçe SözBü 
Şaheserler Şaheseri ... 

iKi {,ÜNDENBERI 

ALSARAY ve TAN 
SiNEMALARINDA 

,. 

Görülmemiş bir muvaffakiyet ve somuz Bir Alkış tufam ile başlamiştir. 

+Halkımızın Bu kıym,.tli fılme Kaışı göstudiği fc~kalide alaka+ 
dolayısiyle ALSARAYDA Biri 2 de ve Diğeri 4 de olmak üzere 

iki Matine yapılacaktır, 

TANDA Yalnız 2.30 da VATAN KURTARAN ARSL~N ve Birde 
YANIK ESiRE Berabt-r gösteriltctk ve bir Matine yapılacaktır. 

Dl.KKAT Kalabalığa Meydan ~ermemek 
• için Lütfen Biletlerinizi erken 

T~lefon Alsaray 212 

Tarsus Belediye 
Riyasetinden 

Aldırınız. 
Telefon 2üü Tan 

deli (6,000) lira olup muvakkat te· 
minat akçesi (450) liradır. İhalesi 18 

Büyük ikramiye 150,000 lir~dı' 

llan 
Seyhan Vilayeti Vakıflar 
müdürlüğünden: 

Ağca Mes:it karşısında 74176 
belediye kapu numaralı Hanenin 

mülkiyeti 9141940 Salı günü saat 14 
de pazarlıkla ve peşin para ile sa· 
satılacaktır, (2000) lirada talıbi üze 
rindedi~. 

isteklilerin Vakıflar müdürlüğü 
ne muracaatları. 

11696 

ilan ı~t 
Bahçe icra Memur 

1 5iıı1 
Bahçe inhisarlar dsr~ ot" 

lu Bahçenin Çamiçi J<öyufl .. , 11P 
k- ~o mu.btar Ü!manın meı ur to'' 

ya içi mevkiindeki tarlası 
2
9 3 

dolayı Haciz edilmiş ,e dOJ 
tarihinde satılacağı ~uk~aı~ J 
ilan edilmiş isede yevaı• ıd"~ıf.'ı 
talip zuhur dmemİŞ 0. ı5 ,. 
ikinci arrtırma mü2ayıdt5~1,,~1 
salı günü saat 14 de 

, Olduğu ilan o'unur. 
1 11695 Tarsus belediye sesli sinema· · Nisan 940 Perşembe günü saat 15 

sı 1, Haziran 940 tarihinden 31 Ma de Belediye eııcümenince yapılaca· 

yıs 947 tarihine kadar iki seneli ,., d • t ki") · t · · b ,.. a k t t" ı k" l: ın an ıs e ı erın şar namesını e-

-------- l1an . de 
İlan Ce1:11n be Ie:!iye~ 1., j( .Aı çı ar ırma sure ıy e ıraya ve- . . . A 

·ı k · ledıyemızden aramaları ılan olunur. 
re ece tır. 

iki srnelik muhammerı kira be 29 - 3-7 - 11 11654 

--------------------------------------------------
Muhterem çifçilerimizin nazaridika\ tine 

çiftçilerimizin çok iyi f < ı ı < • 1 ' • ı ı 

Oliver 
Mibzer ve tıaktör kötenltri gelmiştir adetltri pek az olduğundan ih· 

tiyacı olanların biran evvel müracaat etmelui 

Feyzi Dural 

Eskiden Rasih Zade biraderler 
Eski Postane karşısı 

2-8 11693 

Adana Sulh İkinci hukuk 
mahkemesinden: 

No114 
Adananın şihıade mahallesinde 

mukim iken kimsesiz oalarak vefat 
eden Hüseyin kızı 90 yaşların Ja fat 
manın terekesine mahkemece vazi 
yet edildiğinden müteveffiyenin ala-. 
caHlariyle borclularının tarihi ilan
dan itibaren bir ay zarfında mahke· 
meye müracaatle alacak ve borcla· 
rını kaytettirmeleri ve mirasçısı var· 
sa keza itan tarihinden itibaren üç 
ay içinde bu sıfatlarını isbat et· 
meleri lüzumü aksi takdirde müte. 
vcffiyenin ne şahsen ve ne de te
rekesine izafetle takip edemiyecek
leri kanunu medeninin 532,561 ve 
569 uncu mad Jeleri hükmüne tev
fıkan ilan olunur. 

11697 

bede 
Scnc'ik ""ubammen "' 

1 u• el" e li 
lira o)an Ceyhan bele ı)' be 
nh 4 nisan 940 perŞt~jc•' 

- -ddetlı dJ yapılan uç st-ne mu le tı• 
lesinde liÜrülen pey laY' ,,is'"~ 
m.adığından ihalenin 1 S/de b•'' 
Pazartesi günü saat 14 
ğı ilan o'u,,ur. 1169' 

Jıan ı•"' 
~ Ul J 

Adana askerı . .,.v . ğ••· 
koınisyo 1u reislı , 1.~11 . ,ı• 1 

890 çift yemen• P bed'
1
, 

tırılacaktir mubammet> ef11i"' 
lira o1up muvakkat t 1 
8f> kuruştur: 

940 
cıJ~ 

Pazarlığı 12' 4 sı·ı:.,ı 
f!.5· -:r.. 

saat 10 da Adana "tı'' 
mişyonunda yapılac9 1Aı 
mesi h r gün ko11i5Y0 de tt 
lir; taliplerin belli gıJ~ l l 
. .1 .. rı. 

rıle mu acaat et ı> • J 
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Tirk!öıü Sabie 7 

ASR • 1 Bu Si EM DA 
Sinemacılık ve filmcilik dünyasının son 

Akşa 

senelerde yaratabildiği 

bir harika ! emsaline tesadüf edilemiyen 

~alihazır: Deniz harbini bütün teferruatiyle gösteren şaheser 
(De izaltı avcı gemisi) 

Y a r a t a n l a r: 

~ichard green - Nangy Kelly Preston foster - George bangrof t 

lla\reten: Meşhur çalgıcı Kovboy tarafından 

9J 

(Maskeli süvariler) 
Bugün gündüz 

iki film 
matinada: 
birden 

1 
2 

- Denizaltı 
- maskeli 

leiefon 

1940 MODEL 
Q Ç Kamyonları · 

~ Gelmişdir 
'tı._ 

"e hinterlandı. Yegane acentası: 

-l AHSiN BOSNA 
Biraderler 

l\~~idiıı 
' 27 4 . 
s, 

G -
- I - 9 - 10 - l\ - 12 

Paşa caddesinde : 
Telgraf. Adresi Meta .. P.~".74 

11691 

• • 
avcı gemısı 

Süvariler 
250 

İlan 
Kozan Memleket 

hastahanesinden 

-Kozan Memleket Hastahane
sinin (948) dokuzyüz kırk sekiz 
lira (55) altmış beş kuruşluk be· 
deli keşifli Tamiratı 2.4 94Q günün· 
den itibaren açık ek,ilmeyc konul
muştur. 

2-: Elcsiltme ihalesi 17.4 940 
çarşamba künü sa1t 17 de Kozan 
memleket hastahanesi tababet oda
sında komisyon huzurunda yapıla· 

cakh~ • 
3- : Eksiltmeye istekli olanler 

bedeli keşfin yüzde yedi buçu~u o
lan 71 yetmiş hir lira 15 kuruş 
muvavkat teminat akç.alarını veya 
banka mektuplarını beraber getire· 
receklerdir. 

4- :1steklilerin veya yaptıracak. 
ları şahıslann beton, sıva, nacariye 
ve doğrama işlerine ait vukufi etle· 

r ( Siird Belediyesinden) 

Siird şehrine isale edilecek Bo· 
tan suyunun sondaj kuyularına ait 

1 
keşıf ve eksiltme evrakile buna ait 

ilamları g ö r m e k i s t i y e n ta
liplerin Ankara, f .ş t a n b u 1 
ve Seyhan belediye Reisliklerine 
müracaatları ve ihale 12·4·940 Cu 
ma günü saat 14 te Siirt belediye. 
sinde icra edileccti ilin olunur. · 

116~7 23- 27-2-8 

rini bildirir vesaiki gösterecekler
dir. 

5-: işi anlamak istiyenler ıart· 
name ne keşifnamelerini Kozan 
Memleket Hastahanesi Tababetinde 
görebllirler. 

6-: isteklilerin şaraiti mıharrare 
dairesınde yevmi muayyende müra-
caatları ilan oluııur. 2.4.940 



llkaht kabul etmez lıir lialla satılmakta 
ılaa h radyı araaılan)er ıvsafı baizdirt 

• Par•zttlere k•,... huatıal •Ozgeç • Antlfedlno ve lon kontrol 
• t50 lataaron lamı rezllı bOJOk • MO•l•kll gruptu •••I 

k••r•tı • H•rfcl ••nlrajla oparıer; 
• Ferrotc•rttı ort• tekerrOr • Okt•I tipinde lamb .. •r 
• He., ... trlmera koıt••n•• 6r0 • Çıkı• ku•retl 4 vat 

t 

... , 

.,.. • ı;r tar re di nl ıyiniz ..... Kanaat hası ı edeceksiniz 
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ABiDiN PAŞA CADDESiNDE 

M. ·Tahsin Bosiıa Biraderler 

Telefon : 2i4 Telg. Adr. ME r A ADANA P. K. 74 

Çocuk insanların çiçeğidir. Seviniz okşayınız fak at öpmeyiniz. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

Adana belediye 
riyasetinden : üsıııe 
1 - Atıtürk paıkınd• y ol,ıt 

havuzu yanında yaptırılacak . bl 

soyunma yerleri ve lcır kabve~eri' 
nas. inşaatı vahidi fiat e11SJ 

11 

den pazarlıkla yaptırı.laca~00t•'o li'" 2 - Keşif bedelı 15 
dır. t25 lirl' 

3 Muva"kat ltminatı 1 

Ddır. 
40 

,,,;· 
4 - ihalesi l 9-3-~ itİflcfe 

:hinden itibaren bir ay ıÇ1 ''.1 il' .. 0 er 
her hafta salı ve cume_ gu. de ıof" 

: on dörtte beleoiye daıresın p•''' 
lanan beltdi)e tr cümeoirıde 
lıkla yapılacaktır. ~ 'ş''r 

5 - Bu inşaata ait ftpı>I ~ıırı# 
-n-am-e lccşif ve krokilH 7; . ıl . . ,,,ı 
4mubabilirıde belediye fen ıŞ 

dürlüiünden "atın alınıbilir·162ı - 21-28-7-15 1 

R. C. A. 
nın 

Hiç bir hizmet istemedi 
b'ir sene çallşan 

Bataryalı 

Nevyork B. 
Moctelini mutlaka görorıD 
Muharrem Hilmi Rerrt1 Abidinpaşa cadde• 

ilan 
Belediye Riyasetinden: 

,,ı 
1- Yaıhk aineırıa-Tışköprü ırasmdaki parke 7olun ~ 

.kısmına yıptmlacık kor~uluk inşaatı açık olarak ekıiltınefC 
tur . 

2- Bedeli keşli: 1524,63 lirıclır. 

3- MuvıHat teminatı: l 13,50 liradar. ~lf' 
4- İbalui nisanın 19 uncu Cuma günü saat onbeşte Be ,,, 

mtniode yıpılacalcbr. .. .. ,,Jr 
S- Keıif, Ştrtnıme ve saır evrakı fen işleri müdürlülll 

yenler orada rörebilirler. ~· 
6 - isteklilerin ihale filaü muvıkicat teminatlarile ve,-e 

kayt ve.akısı ile birlikte muayyen aaatta belediye encuaıe_17 ları ilin olunur. 2-7-13 

~------~~---~---------------11_6_74 ~ 
. .,,t 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti
yaç vardır . ldarebanemize ILÜ· 

atlın 

Umumi netrı, ~iiV~ 
Macid _ _,4 .. ," Adına TürktD 


