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8. ÇEMBERLAYNiN 
DONKO BEYANATI 
l'ürklerle yapılan muahede bütün 

Ingilizleri memnun etmiştir 
1~GlllZ BAŞVEKiLi BU NUTKILE AYNI ZAMANDA 
-lMANYA HARiCiYE NAZIRINA CEVAP VERDi 

~ Lorıdra : 27 (Royter)- Başvekil 
la llıberlayn Avam kamarasında hafta 

nu beyanatında : 

~ Evvela Garp cephesinde geçen 
oı~a i~erisin~e mühim bir harekat 
tadi~~ıgını, ışgal edılen mevzilerde 
Ilı at vuku bulduğ"unu, Fransız ve 
tı;n kuvveUerinin hudut hattım işgal 
~k~kte olduğunu, cepheye malzeme 
bıiştir.Yabna devam ed ildikini söyle-

k~ıtı~aşvekil, bu hafta içinde lngiliz 
~qn 11,ennin hasara u~amadığını,Skop 
d~ 0~ ~a iki Alman tayyaresi düşürül-
l~k~rıu, deniz harbinin şiddetlendiğin i 
~:t faikiyetin büyük Britanya tara
~t ~.olduğunu f söylemiştir. Düşman 
ırı~1

1 1 ~mevzii muvaff akiyet kazan
~ır. Bu hafta içinde düşman tara
lah ~rı 22714 tonilatoluk lngiliz gemisi 
l~ktıp edilmesine mukabil, 28:!67 ton-

Alınan gemisi müsadere edilmiştir 
~iltkBay Çemberlayn bunu müteakip 
lô 

1 
-lngiliz münasebatı hakkında 

1 e demiştir 

Büyük millet büyük 
bayramı yarın kutluyor 

(Tören proğramı içeripe) 

BATI AVRUPA HARBİ 

Sulardaki 
dehşetini 

harp 
arttırıyor 

DOYÇLAND VE DIGER BiR ALMAN GEMiSi 
ATLAS OKYANUSUNDA KORSANLIGA ÇIKTI ; 
DÜN ALMANLA .dN IKi TAHTELBAHIRI BATTI 

Almanyanm şima lde tahşltlerl 

İngiliz Lordlar 
Kamarasında 

Lord Halifaksın nutku 

* 
MIUetlmlz, TUrk mllletlnln 
yUksek saclyelerlnl tak
dirde hakhdır . Temenni 
ettlOlmlz mUnasebalı : ye
niden teessUsU hepimize 
memnuniyet varmlftlr • 

Dostlujumuz Kemal Ata-
, tUrk taraflndan atatan ta· 
meller Uzerlne kurulmuf 
ve ismet lnönU idaresinde 
durmadan lnklfaf etmlttlr. 

Londra : 27 ( Royter ) - Lord 
Halifaks Lordlar Kamarasmda söy
lediği nutukta : 

- Turk - Sovyet mUzakereleri 
görUnUşte mushet bir netice verme
mekle beraber ananev1 dostluklarını 
ilan ve mUnasebetlerinin ihlal edil
mediğini bildirmiştır . Su iki devlet 
arasmda iyi mUnasebetlerin görül· 
mesi İngilterece memnuniyetle karşı· 
lanmıştır . ,, 

Bundan sonra Türk - İngiliz -
Fransız mllnasebetlerinden bahseden 
Lord, bu mUna<ıebatın Biritaıtya. ile 
Turkiye arasında uzun senelerden
bt:ı•i mevcu(; olan elbirliği arzusunun 
fllcn tahakkuk ettirdiğini ve dunyanın 
bir kısmında sağlam bir garanti teş
kil ettiğioi söylemiştir . 

Halifaks bundan sonra demiştiı:

ki : 
- Turk - İngiliz - Fransız an

laşması tedafuidir . 1 lic bir devleti 
istihdaf etmemektedir. Ancak tecavuz 
vukuunda harekete geçilecektir . ,, 

tlti ':'Evvelki beyanatımdan biri ha 
~qt h~~set sahasında en şayanı dik
~~td a~ıse Türkiye ile imzalanan mu
~İtit edır. Bu '.muahede gerek Büyük 
1uk arıyada ve gerekse Türkiyede bü 
~rf llleınnuniyetle karşılanmıştır. Bu 
tıı~~ zamanda diğer taraflarda da 

5 1~ hep 11Uniyetle kMşılanmıştır. Buna se
tııe; bu paktın hiç kimseyi tehdit et
~i'ısıtrı Ve tecavüze karşı mukavemet 
~ <le_ren bir müdafaa vasıtası olduğu-

Paris : 27 (Havas) - Fransız res 
mi tebliği : Cephenin muhtelif nok· 

talarıntja keşif kolları müsademeleri 
olmuş karşılıklı topçu ateşi taati edil 
miştir. 

Havas ajansının da verdiği mah1 . 
mata göre, havanın yağmurlu ve so
ğuk olmasına rağmen:Ren, Mozel ara 
sında faaliyet artmaktadır. 

Amsterdam : 27 (Radyo) - İyi 
bir menbadan verilen haberlere göre 
Alm<ln sahillerinde :ve civarında Al 
man kıtalarını tayyare 1 ahşidatı ya-
pıldığı ve malzeme nakil edildiği gö 
rülmüştür, 

Londra : 27 (Royter) - Bir Al
man tayyaresinin makinesi bozularak 

Turkiye ile iktisadi mali mUzake
releri mevzuu bahseden Lord Hali. 
faks Orgeneral Orbay ve arkadaşla
rının yUksek anlayışlarından sitayi~le 
bahsetmiş ve Buyuk Biritanyanın 

Turkiyeye verdiği dostluğun ehemmi-
~Ve ~.n~anın anlamış olmasıdır. Yurt
rııı<t: 1~ ile maruf olan Türklerle ya
l~~if· bu muahede bila istisna bütün 
rı. ı~le. B ı~d rı memnun bırakmıştır. u ve-
)iıtı ~~ istifade ederek şunu arzede
r~tk· 1• Majeste Kralın hükumeti ile 
'ıi 1Ye Cumhuriyeti heyeti arasında 
ti/Jı.j Ve iktisadi yardım meselesi üze
d t ttı•• 
1ııı h uzakerelerimiz vardır. Bu yar-

A arp malzemesine mütaalliktir. 
ltıqkt skeri heyetle konuşmalar yapıl-

adır. 

llıekı~eneral Orbayı aramızda gör
Ol;ı11 tb lllemnunuz. Neticelenmek üzere . 
lııues .u müzakerelerden faydalı ve 

Bıt neticeler elde edilecektir.,, 
~lllJı.u undan sonra Ribentropun son 
lır ı.. tıa temas eden Başvekil demiş

"ı . 
~ ...... ,, B 
~~tında : erlinin 12 teşrinevvel beya-
~ijkGıtı _ızah edilen vakıalara Alman 
il ~ e1tı bir işarda bulunmamıştır. 

tıtıda ~ erde Berlinde Nazi şefleri ara 
ti ısr b Ye tı ışareler yapıldı. Alman hari-

11 ~ô a~ııı tarafından söylenen nutuk 
~ıııı n rti~ıneierin sonudur. Ribentro
~uşGreakıkati tahrif etmesi bizi hayrete 
'.~arııtılllez. Bitaraf müşahitlerin de 
t1 tııi~ v adı~ına dair ,müteaddit delille
Ytıı lrı ~~dır. Onlara göre, harp iste-

....._ ~1 leredir. Fakat bu ne kadar 

erisi dördüncü sahifede -

Keşif kollarının faaliyetine topçu 
faaliyetide inzimam etmiştir. 

r ................. ._. .~ ..... ~ ...... ..., ........ < 
!Alman iktisat he 
f 
j yeti Rusyadan , 
iademi memnun • 
i olarak döndü i 
i ! 
• • i Bir milyonluk hubu- ! 
• • 
• ! bat ihracı meselesi ! 
. düştü? • • suya mı . 
! ! 
e Londra : 27 ( Royter ) - ! 
i Alman ekonomik heyeti ! 
! Sovyet Rusyadan memnun ı 
! olarak dönmemiştir • Rus· i 
! yanin Almanyaya ihraç i 
! edecejl bir mllyon ton h u· i • • i bubat meselesi de suya ! 
i dUşmUştUr ! 

i·-·-··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·t .J 

Göringen'se yere enmiş ve :müretteba 
tı tevkif edilmiştir. 

- Gerisi dördüncü sahifede- -Gerisi dödüncü sahifede -

Paris : '27 (Havas) - Fransız nazırlar meclisi Ankara anlaşmasının 
tiki için meclise ->evkine karar vermiştir. 

* 

tas 

Tahran '27 - İran kabinesi çekilmiş ve yeni kabine teşekkul etmiştir • 

* 
llelsinki : 27 Radyo) - Sov .. vet Rusya Finlandiyay a muaddel bir askeri 

itilaf şekli tek.lif eimiştir. Bu teklif Finlandiyanın hakiki bitaraflığı Üe ka· 
bil teliftir. 

Moskova şimal blokunun bitaraf tesanudune riayet etmeği tnahhud etmili 
teminat vermiştir. 

* 
Atina : 27 (Radyo) - İngiltere Yunanistan ticaret anlaşmaları ~ilerlemek 

{edir. Bir Yunan heyeti Fransa ilede bir ticaret anlaşması y apmak üzere 
Pnrise gidecektir. 

* 
Londra : 27 (Radyo) - İngili.ı - ltalyan ticaret paktı bugUn Londrada 

imzalandı. 

Ankara : 27 (Telefonla) - Aldığım malumata göre, Sada.bat devletleri
nin yakında toplanacağına dair olan ecnebi ajans şa_yiaları mevsimsizdir. 
Ogrendiğime göre Anadolu ajansı bu vaziyeti tahkik etmiş henuz böyle 

bir şeyin kararlaşdırılmıs olmadığını anlamıştır. 



Koiıya fütbolculan clüakü l.tan 
bul pottalile pbrİIDIH ........ 
bal• ötleclen ...... ve , ..... aaun 
asea-=at spor kUftlb& De 'KoaPta 
~ .-rımnda fud»Of maçW. ,. 
dlliiCalmr. 

Belediyelerin e J 
teşkilit kadroları 
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Büyük Millet Büyük 
bayramı yarın 

kutluyor 
- İkinci sahifeden artan -

rikalar dükkanlar evler, nakıJ vasıta
ları ve meydanlara caddelere kurula
cak taklar ve bayraklarla süslenecek 
ve elektrikle ışıklandırılacaktır. 

4 - Bu gün ve bayramın diğer 
günlerinde öyleden sonra belediye 
önünde kuruköprüde, Saathanede ol
mak üzere üç yerde Cümhuriyet Halk
partisi tarafından kurulacak halk kür· 
sülerinde adları parti başkanlığınca 

seçilip komiteye bildirilecek olan ki
şiler tarafından konferaslar verilecek
tir. 

5 - 28 Cumartesi günü akşamı 
saat 20 de Halkevinde bir konser 
verilecektir. 

6 - O gün yani 28 inci günü 
saat 14 te Demirköprü civarında 

Halk evi Spor kolu larafmdan tertip 
edilecek cirit oyunları oynanacaktır. 

Ayni günde saat 2 den sonra stad
yomda Adana Spor kulübü ile Kon· 
ya Sporcuları arasında bir fütbol 
maçı yapılacaktır. 

29 Birinci Teşrin 1939 
Pzar gUnU 

7 - 29 birinci teşrin pazar gü 
nü saat 9 dan 10 kadar Türkiye 
Cümhuriyeti adına vilayet valisi tara
fından hükümet konağında kabul tö
reni yapılacaktır. Bu kabul töreninin 
Programı ayrıca olarak yazılıp bu 
Programa-bağlanacaktır. 

8 - Kabul töreninden sonra Vi· 
!ayetin en büyük mü!~ iye amiri olan 
Vali yanında en büyük askeri Komu· 
lanı \'e Parti reisi oldu~u halda cum. 
huriyet meydanına giderek kutlama 
komitesi tarafından hazırlanmış kro
kiye göre yer almış bulunan bütün 
ırupların ve halk kütlelerinin önle. 
tinden geçmek ve her grubun karşı
sında durarak. Cümhuriyet ve inkilap 
:evgisini besliyecek kısa süzler söy· 
:lllek suretile herkesin bayramını 
Utlulıyacaktır. 

,. 9 - Geçit töreni asfalt cadde 
liıerindeki Cümhuriyet meydanında 
hpıJacaktır. 

10 - Geçit törenine katılacak 
01an süelAkıt'alar, okullar, kurumlar 
\'esaire yapılan krokide gösterilen 
)erlerde sıra ile duracaklardır. 
V ~ 1 - On buçukla on bir arasında 
t~alı, Tüm Komutan ve Parti reisi 
"Oten alanında bulunanların bayramı
~ kutladıktan sonra muzika istiklal 
.. ,.arşını, Cümhuriyetin onuncu yıl dö
qlilll" 
he u ~arşını çalacak ve bu marşlar 

ı> hır ağ'ızdan söylenecektir. 
ltıııt 12 - Maz;.şların söylenmesini 

takıp geçit töreni başhyacaktır. 
~o A. - Askeri kıt'alar (En büyük 

flıutanın sıralıyacağı üzere) 

lar, 8 - istiklal ve İnkılap için can
tal}l111 ve uzuvlarını vermiş olan kah
'iitb anları temsil etmek iizere her 
\'e ~den: subay, erat, malül gaziler 

•htiyar gaziler ve şehit anaları 
C - Ünüformalı yedek subayları 
Ç - Polis ve Jandarma kıt'aları 
D - l ·1 E. zcı er 

~if a -:-. ~ektepliler (En büyük ma· 
lllırının sıralıyacağı üzere) P_s 

C Porcular 

~tile ~ Devlet demiryolları memur
eıı( e ~Usa) cemiyetJer (Kızıl ay, Ço
tif, lJ~ırgeme, Türk hava, Türk Maa-
)eu:s~J ekonomi ve artırma cemi

tı, basım kurumu ve saire) 

Türksözü Sahife : 3 ,, ____________________________________________ , 
1 DlUııny©l lhl©llb>~ırD~ırü 1 
L ~ 

Belçika Kralının Harp Kaışısında : lngiliz kontrol ser-
dünkü nutku Cenubi Afrikanın visleri çalışıyor 

Belçika için hayat 
ve ölüm meselesi 

Londra, 27 (Royler) - Belçika 

Kralı Leopold Amerikaya hitaben 

verdiği nutukta : Sulh Belçika için 

bir nevi hayat ve ölüm meselesidir. 

Harbe sürüklenirsek galip veya 

mağlup olalım, harp, topraklarımız 

da cereyan edecek (ve memleketi· 

miz harap olacaktır. Bu hususta 

Hoflanda ile beraber hareket ede· 

ceg:z. 25 sene evvel düşman isti~ 

J.isma karşı koymak için yine olma

masını temenni etmekle beraber 

mukavemetimiz on misli fazla ola· 

rak yapılacaktır . ,, demiştir. 

Belçika başvekili Spak'da bir 

nutuk söyliyerek ezcümle Belçika

nın bitaraflığını tehlikeye düşüre

cek her hangi bir hare-ketten çeki

nilmeğe çalışılacağını söylemiştir. 

Belçika Hariciye Nazırı da bu 

mevzu etrafında filamanca bir nu

tuk söylemişti,, 

Londra, '27 (Royter) Belçika 

~Kralı Leopold bugün radyoda Ame 

rikaya hitaben bir nutuk söylemiştir 

Esnaf kurumları kendi bayrakla· 
rile köylü ve şehirli bütün yurtdaşla· 
rın bu törene iştirakları dileğe şayan 
dır. (Atlılar yayalardan sonra gele
cek tir). 

13- Geçit törenine katılacak ve 
tör~ne girenlerle birlikte geçit ya
pacak olan resmi kurumlC\ra bağlı 

bulunanlar resmi ve büyük ünifor
malarını takacakları gibi bütün yurd
daşlar da bu büyük b"-yram günle
rinde en yeni ve en temiz elbisele 
rini giyeceklerdir . 

11- 29 Birinciteşrin günü tam 
saat 12 de bayram onuruna 21 pare 
top atılacaktır . 

15- 29 uncu günü saat 16 da 
Belediye, Parti , Halkevi ve Devlet 
Deıniryolları tarafındım hazırlanacak 

çelenkler Halkevi binasından bando 
ile birlikte toplu olarak izciler va
sıtasile götürülüp Atatürk anıtına 
konulacak ve ayni rnmanda bir söy
lev verilecektir. 

16- Bayram süreğince okullar 
kendi talebeleri velilerine program
ları gereğince müsamere verecekler
dir . 

l 7- O gece saat 20 de süel kı
talar , sporcular , halk kurumları ve 
halk tarafından fener alayları yapı
lacaktır. Bu alaylar Halkevi ile hü
kumet konağı arasındaki caddede 
toplonarak önde bando olduğu halde 
şehrin genel caddelerini dolaşacak
tır. Alayın gidiş ve idaresi Tüm Ko
mutanlıktan tayin edilecek bir Su
bay , Halk Partisinden bir zat ile 
Emniyetten bir Komiser ve Beledi
yedan zabıte amirinden mürekkep 
bir komite tarafından tanzim edile
cektir. 

18- 29 uncu pazar günü akşamı 
Vilayet tarafından Kız Enstitüsü sa-

Vaziyeti Nedir ? 
Londra : 27 ( a.a. ) - B. Reitt 

radyo ile neşredılmiş olan bir nutkun
da, Cenubi Afrikanın şimdiki harb 
karşısındaki hattı hareketini açıkça ta
rif etmiştir: 

" Cenubi Afrika'yı, oraya el uzat
mak isteyen kim olursa olsun müda
faa edeceğiz. 

Afrika'nın Büyük Britanya cami
asına mensur olan diğer arazisinin 
müdafaasına yardım edeceğiz. Büyük 
Britanya camiasının gömillü bir uz.vu 
sıfatile Çenubi Afrika, yalnız tam hü
riyetten müstefid olmakla kalmamakta, 
belki adeta behimi denilecek kuvvet 
siyasetinin hüküm sürmekte olduğu 
bu saatte tam bir emniyet içinde bu
lunmaktadır. 

Cenubi Afrika'da Almanlara ta
raftar unsurlar yoktur. Cenubi Garbi 
Afrika ile Cenubi Afrika'nın hayatını 
teşviş eden nazi tahrikatçıları ile pro
pagandacıları tevkif ve hapsedilmiş

tir. 
Diğer taraftan Tanganzika ile hi

maye altında bulunmakta olan diğer 
memleketler tehdide - maruz kalacak 
olurlarsa bütün kuvvetimizle bu teh
dide karşı koymak için işe girişece
giz. 

Hatip netice olarak şöyle demiş-
tir. 

" Cenubi Afrika'Jılar, yaşamak is· 
teyen milletlerin yanı başında hürriyet 
için harb edıyorlar.,, 

Zaptedilen amerikan va
purunun alman tayfası 

Mosko~a. 27 a.a.- Tas ajan

sının Mourmansktan bildirdiğine 
göre, City of flint vapurunun Al
man mürettebatının mevkuf tutul

ması kararı deniz makamabnca kal 

dırılmıştır. Çünkü mezkur geminin 

makineleri tamir edilmek üzere li 

mana girdiği sabit olmuştur. 

Vapur hamulesi inceden iııceye 

tetkik edilmek üzere muvakkaten 

Mourmaoskta kalacaktır . 

lonunda:bir balo verilecektir. Bu ba
loya iştirak edecekler için ayrıca 
davetiyeler yazılacaktır. 

19- 29 uncu pazar günü öğle 

ve saat 14 den sonra Stadyomda 
Kon ya Vilayeti Sporcuları ile Adana 
Sporcuları arasında bir futbol maçı 

yapılacaktır . 

30 Blrlnciteşrln 1939 
Pazartesi gUnU 

20- 3Ö uncu Pt1zartesi günü sa
bahleyin saat 10 da Atatürk par
kında tenis sahasının açılma töreni, 
trnis maçları ve saat 14 den sonra 
da Adana Stadyomunda Adana Spor 
cuları ile Mersin Sporcuları arasında 
bir futbol maçı yapılacaktır . 

Londra : 27 a. a. - Milli Eko· 

nomi Nazırı , Avam Kamarasında 
verdiği izahatta, harbin başladığın· 
daaberi, Douvres mıntakasında Vey. 

mouth ve Kiıkvall'de ve ayrıca Ce

belüttarık ve Hayfada harp kaçak. 

çılığr kontrol servisleri tesis edilmiş 
bulunduğunu bildirmiş ve demiştir 
ki : 

Harbin ilk altı haftası zaı fında 
Almanyaya gitmekte olan 338,000 
ton eşya müsadere edilmiştir . Bu 
eşya arasında, 761500 tonu petrol, 

65,000 tonu demir , 38,500 tonu 

manganezdir. Ayrıca , mühim mik · 

tarda fosfat, alümin yom , hematit , 

kopta da müsadere olunmuştur. 
FıliyaUa, Almanya, bütün deniz 

aşırı ihracatçılarından tecrit edil
miştir. 

Fran~ız nazırlar meclisi 
dün toplandı 

-
Paris ; 27 (Havas) - Fransız 

nazırlar meclisi bugün Elizede top 
lanmıştır. 

Ruzveltin nutku 

Am .!rİka, ttvrupa harp 
sahnesine girmiyecektir 

Vaşington : 27 (Radyo) - Ame 
rika reisicumhuru Ruzvelt verdiği 
nutukda Avrupa harp s:ıhnasrna 
Amerika kıtaatı göndermeği düşü
nen tek bir Amarikalı bulunmadığı
nı söylemiş ve Amerikanın bitaraf 
kalacağı ve harbe sürüklenmeyeceği 
bir vakiadır, de:niştir. 

Bulgar başvekili İtalyan 
elçisini kabul etti 

Sofya, 27 a.a. - BaşVtkil ve 

~ariciye Nazırı B. Köseivanof, dün 
ltalyan elçisini hbul etmiştir. 

İngiliz işçi partisinin 
vaziyeti 

Londra, 27 a. a - Muhaldet 

lideri B. Attle, pek yakınd, bııgün 
muhalefet İşçi partisiuin bu günkü 

harp karşısındaki hattı hareketini 

bildiren bir beyanatta bulunmuştur 

Bugün 

Öğlen 
ikindi 

Akşam 
Yatsı 
imsak 

İmsakiye 
, 

güneş 6 saat 2 dakika 
11 ,, 41 ,, 
14 ,, 40 ,, 
17 

" 2 
" 18 ,, 30 ,, 

4 .. 22 
a- Cümhuriyet bayramının ba

şından bitimine kadar her zamanki 1 
bayram yeri çocuklar için açık bu-

lunacaktır. I _ ----



Sahife : 4 Türksözü 

AS~ ERLtK BAHiSLERi • • 

Fransa' nın Müstemleke ordusu 
Avrupada başlayan yeni harpte 

Fransanın müstemleke ordusunun 
mühim bir rol :oynıyacağı anlaşıl. 
maktadır. Fransamn geniş bir müs 
temleke imparatorluğu vardır. Bun· 
dan milyonlarca asker tedarik et· 
mesi kabildir. Halbuki umumi harp 
te Fransız müstemlekeleri. ancak 
276 bin asker vermişti. Bu asker 
şu ! uretle ayrılmaktadır : 

Afrikadan l 50,000 
Hindi Çiniden 46,000 
Madagaskard an 40,000 
Antil ve Rt"uniondan 36,000 
Somali den 2,500 
Okyanus adalarından 1,500 ------
yekun 276,000 

Bu mikdar F' ransız müstemle
kelerinin genişliğine ve altmış mil · 
yonu bulan nüfusuna nisbetle pek 
azdır. Bugünkü Daladier kabinesi
nin Müstemlekat Nazırı B. Georges 
Mandel işbaşına gelir gelmez bunun 
farkına varmış ve icap eden ted· 

birlerin alınması için faaliyete baş· 
lamıştır. George-s Mandel, Fransa· 
nın en işgüzar adamlarından biri 

olarak tanınmıştır. Uzun müddet 
Clemanceau'nun hususi kalem mü
dürlüğünde bulunmuştu. 

Paristc çıkan Match gazetesi 
nin anlattığ'ına göre tuttu~unu ko· 
paran bu adam yukarıdaki rakam· 

Jarı ve Fransız müstemlekelerinin 
müdafaası için alınan yarım tedbir 
leri görünce hayretle şu sözleri 
söylemiştir : 

-Nasıl olur? .. F raosanm, müs
temlckelerile lıeraber 100 milyon 
nüfusu vardır. Bu kadar nüfus mev 
cudken müstemlekelerinden bir kaç 

yüz bin asker alabilsin; doğrusu şa 
şılacık şey... Ben bu işle meşgul 
olacağım. 

B. Mandel fılhakika derhal işe 
başlamıştır. 1938 senesi nisanında 

başlıyan bu faaliyet kısa bir zaman 
da çok İ) i neticeler vermiştir.Müs 
temlakat Nazırı evvela gidip Baş-

Batı Avrupa harbi 
- Birinci sahifeden artan -

Londra : 27 (Royter) - Bir Al 
maıı tahtelbalıiri bugUrı Gusvingde 
karaya oturmuştur. elli gişiden fazla 
olan mutettebatı lngilb bahriyelileri 
tau.fından çıkarılmıştır. Bunlardan 
lıir çoğu öl muştur. 

lngiJiz gemilerinin diğer bir mu· 
vaffakiyeti de Almanların diğer bir 
deniz altısını batırmak olmuştır. 

Şu hale göre buglln iki Alman ge 
misi Jaha ıskarta edilmiştir. 

Lon<lra : 27 (Royter) ..:_ İstihbar 
edildiğine göre Doyçland ve diğer bir 
Alman Cep kravözUrU Atlas denizin 
pe faaliyete geçmiştir· 

~ 

Bir sene içinde bir milyonluk bir ordu teşkili 
kabil olmuştur. Bu ordunun büyük bir kısmı 

da son aylar içinde Fransaya nakledilmiştir 

vekili görmüş, kendisine şu sözleri 
söylemiştir : 

-914 den 918 senesine kadar 
müstemlekelerde '354 bm asker 

Calınmıştır. Bunun 276 bini Fradsaya 
nakledilmiş, harbe iştirak etmiştir. 
Diğerleri müdafaa [için bulunduk
ları yerde kalmışlardır. IBen Fran
saya 2 milyonluk bir müstemleke 
ordusu vermek istiyorum. 

Başvekil bir dakika düşündük
ten sonra sormuştu : 

-Bunun için ne istiyorsunuz? 

- Evvela general Bührer'in bi-
ze verilmesini, ıoQra müstemlckat 
nazırının milli müdafaa meclisinde 
bulunmasını .. 

Bühreri vermek Başvekil ve mil 
li müdafaa nazın olan Daladier'den 

büyük bir fedakirlık istemek demek 
ti. 

Çünkü bu asker kendisinin baş· 
Jıca yardımcısı idi, fakat başvekil bu 

fedakarlı~ kabul elti müstemlckit 
nazırı da milli müdafaa meclisine 

girdi. B. Mandel iki milyonluk bir 
ordu teşkil ederek bununla hem müı 

temlekelerin müdafaasını temın hem 
de Franıanın müdafaasına yardım 

etmek istiyordu. 

General Bührerle birlikte çalır 
mağa başlayınca şu sözlen ıöyle 

miştir. 

• 

1 

- Bir sene içinde bir milyonluk 
bir ordu vücuda getirmek ve bunun 
büyük bir kısmım kabil olduğu ka 
dar süratle Fransaya nakletmek la-
zımdır. Bundan sonra ikinci milyon 
için çalışmağa başlıyacağız. 

Match gazcresi diyor ki : "'Bu eü 
şünce derhal tatbik sabasına kon
mu~tur. bu sayede bugün müstemle 
keler kendi kuvvetleıile kendilerinin 
müdafaalanoı temin edecek bale gel 
dikten başka alınan askerlerin üçte 
ikisi Frt\nsaya nakledilmiştir. Son 
aylarda Fransaya çıkarılan bu kuv 
vetler kendilerine tahsis edilen mev 
kilerde bulunuyorlar., 

lngiliz Lordlar 
Kamarasında 

- Birinci sahifeden artan -

yetin Turkiye taraf ındaa ~on seneler 
içinde yapılan batanlardan ileri gel· 
diği.ni söylemiştir. 

Lord sözlerini şöyle bitirmiştir : 
- " Milletimiz 1 urk milletinin 

yuksek seciyelerini takdirde haklt
dır. Temenni ettiğimiz mUnasebatın 
yeniden teesııU'JU hepimize memnunı

yet Vel'miştir • Dostluğumuz Kemal 
Ataturk tarafından atılan temeller 
Uzerine kurulmuş ve İsmet İnönU 

1 idaresinde d.urmad,.n inkişaf etmiştir. 

Duoya Sinemacılıgının Şaheseri, Sanat Aleminin Emsalsia: Bıdiası 

.• ıl KEŞiF ALAYI it •. 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Ve Bügüne Kadar Güzel Lisanımıza Çevrilen Filmlerin En muazzamı, 
En Büyü~ü Olan Bu Aşk ve Kahramanlık Abidesini 

ALSARA Y ve TAN 
-----•SİNEMALARI -BlYl Akşam 

Bütün Halkımızın Bu Şaheserler Şaheserini Kalabalığa Meydan 
Vermemek için Ve Rahatça Seyretmelerini Temin Makaadile 

Birden Göstereceklerdir 
.....,.. - - •• - o· - . , .. - o• tt .. .. •• - - - o· '] 

( .f~R.9~. f.L,,'!'ti_N •• y~ w ÇJ-tVlb ,Se •• H,tYJ~fa~D 
Gibi iki Genç ve Ateşli Yıldız tarafından Harikalı Bir tarzda yaratılıtn 

bu Muazzam Fi im Milyonların ve Yüzlerce insanın birleşmesinden 
Vücude getirilmiş Aşk ve Kahramanlık Mankibesidir 

ILA VE TEN : Ekler Jurnal, Dünya Hadisatı Haberleri 

Loca İsteyen Say10 Muşterilerimizin ev-.elden haber vermeleri 
rica olunur. Yer bulabilmek için lutf en Biletlerinizi erken aldı· 
rınız, ( Telefon Alsaray: 212 ) ( Telefon Tan: 266 ) 

ALSARAYDA T A N O A 
BugUn 2.30 da 1 Bugün 2.30 d• 

Damgalı Kadın ve Şeyhin Oilu Aşkın Göz Yaşlan • 9 No. Casus 
( Rudolph Y•lentlno ) 10551 ( .~ inci Kısım . ) 

28 Teşrinievvel 939 

,.. , 
Şehrimizde 

Cümhuriyetin 16 ıncı yıl 
dönümü bayramı r da; 

1 - Saatkulesi meydanında. 

2 - Belediye önünde, 

3 - Kuıuköprüde çeşme mey. 
danında, 

Olmak üzere (3) yerde C.H.P . 
Halk kürsüleri kurulacaktır. 

Kürsüler : 28, 29/Birincitcşrin. 
Günleri saat: 13 ten -17 ,30' a 
kadar ve 30/ Birinciteşrin. Pazar
tesi günü sabahı saat: 7 deo/13'e 
kadar açık bulunacaktır. 

Cümhuriyet bayramı günlerine 
mahsus olmak üzere Parti taraf m 
dan kurulacak olan bu kürsülerde 
söz söylemek bteyenler Parti Vi· 
layet idare heyeti kalemine müra· 
caatla adlarını yazdıracaklardır. 

Bayram günleri kürsülerin açık 
bulunduğu saatlerde kürsü başın. 
daki komitelere müracaat etmek· 
suretile de söz alına bilir. 

Kadın ve Erkek (18) yaşından 
yukarı her vatandaş Halk kürsüle
rinde söz söyleyebilir. 

B. Çemberlaynin 
dünkü beyanatı 

-Birinci sahifeden artan-

yanlışhr. Bütün dünya biliyor ki bu 
do~ru değ-ildir. lngillere harbe mü
manaat etmek istemiş ve sulhu siya
net için de muhataralara ablmıştır.Har 

" bin sebebi ise esas vesikalarla isbat 
edilmiştir. Hadiselere göre hüküm 
verilmesinde müşahitlerin ekseriyetinin 
lehimizde oldutunu görmekle memnu
nuz. 

Henderson'un verdiQ-i raporda 
Ribentropun lngilterenin harp etmiye
ceğine dair Hitleri son dakikaya ka
dar iknaa çalıştıA-ı görülmektedir. 

Müstakbelin tarihçileri bu hadisatı 
tetkik ederken bu yola varacaklardır. 

Ôyle görünüyor ki Ribentrop Sov 
yet Rusyayı Büyük Britanya aleyhine 
harbe davet emelindedir. Ribentrop 
Almanyanın Britanya ile dost geçin· 
mek istediğini söylüyor;Bu lngilterecc 
de böyledir. 

Führcr Avrupa ve Britanya için 
hakiki tehlike kommünizmin etrafa 
yayılmasıdır. Çünkü insanlar tehlikeyi 
iş işten g-eçtikten sonra idrak ederler. 

Ribentrop nutkunda İngiltereyi 
tercih meselesine davet etmekte ve 
Alman hükQmetinin mücadele edece· 
tini söylemektedir. Eğer karan haki· 
katen böyle ise ceyabımız şudur : 
Almanyayı meydan okumuş olan ln
g-iltere değildir. lhtanmıza kulak as· 
mayarak taarruz eden ve bizi silaha 
sarılmağa mecbur eden Almanyadı_r· 
Sözünden dönen ve diğer milletlerırı 
hukuk ve istiklalini çiğneyen Almarı· 

yadır. Bunlann bütün mesuliyeti Al· 
man hük il metine racidir . ,, 

--------------------~ 
Bu gece nöbetçi eczane 

Yeni po•tane civarında 

Fuat eczahanes1dir __,,,, 
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Adana Borsası Muameleleri 
:u 

PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
K1LO FlATI 

En az E.n çok Sahlan Mikdar 
K. s. K. s. KiJo 

Koza €.'25 6,30 -- -Ma. parlafl ., 29.~5 32 
Ma. temizi • 29,50 -30 

---Klevland '28 '37 
Klevland ( Y.M. ) 1 

YAPA(İf 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

Çl~IT 

1 

-, 
1 

Yerli •Yemlılc. 

" •Tobumluk,, 'l,50 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

• Yerli 2,25 4,7 

• Menta:ne 
J\rpa 
Fasulya 
YuJaf 2,50 2,75 
Delice , 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 11,25 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç 
" • -.ı:ı Dört yıldız Dotruluk .&ı ftS 

..)1:: ı:: üç .a c: • • 
o .:::ı Simit ~ ftS " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet =' N Uo üç r--

" .. 
Simit 

" 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

27 I 10 I 1938 lş Baukasından alınmıştır. 
Pene Santim 

Hazır 6 32 Lird ------ Rayişmark 
Vadeli 1. 5 80 Frank (Fransız) -2-95 -5-68 Vadeli 111 Sterlin (İngiliz) -5- ıı-----
Hind hazır _5_\~ Dolar ( Amerika } !29 1 28 
Ne~ork 9 02 Frank (İsviçre) 00 00 

Maliye vekaletinden : 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 12 numa 
ralı kararnameye ek karar : 

Madde 1 - Sikke ve külçe halinde olduğu gibi kıymetli madenlerin 
hurda ve masnu halde de memleket dışına çık:ırılması memnudur. (Kıy. 
metli madenlerden maksat : Platin, Albn ve gümüştür) 

... 

Madde 2 - Yolcuların şahsi zinet olarak daima taşıdıkları kıymetli 

madenlerden mamul eşya de bu hükme dedildir yalnız alyans ve saat bu 
bükü met müstesnadır. 

Madde 3 - Hariçten Türkiyeye gelen ecnebiler beraberlerinde geti. 
rip ilk Türk gümrük kapısında alakadar gümrük memurlarına verecekle 
ri beyannamelere veya pasaportlarına kayıt ve işaret ettirdikleri kiymet· 
Ji madenlerden mamul eşyayı avdetle rinde memleket dışına çıkarabilirler 

Bu kararın neşrinden evvel Türkiyeye gelmiş bulunan ecnebiler bera 
berlerinde getirmiş oldukları kiymetli madenlerden mamul eşyayı kambi
yo mercilerinden müsaadt almak şartile memleket dışına çıkarabilirler. 

Madde 4 - 30-6-1930 tarıhlı ve 1715 sayılı kanun ' hükümlerine 
göre yapılacak muamelele~ bu karar hükmünden müstesnadır. 

Madde 5 - 14-1-1939 tarihli ve 2-8030 sayılı k1rarname ile 
17-5-1939 tarıhli ve 2-11008 sayılı kararname hükümleri mülğadır. 

Madde 6 - Bu karar neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 7 - Bu kararın icrasınna maliye vekili memurdur. 

11157 

' 

Adanada Yeni bir harika 

Dünyanın en uzun adaını 
Adanaya gelmiştir 

f 
f 

2 metro 40 santim boyu 160 kilo ağırlığında yarım metro aya~ 
18 yaşında bir Türk çocuğu Asfalt cacUede dört yol ağzı şen gazinod' 

Cumhuriyet Bayramının birinci güraün:ien itibaren halka gösterilecektir· 
Fırsatı kaçırmayarak bu fevkalbeşer adamı görünüz . 

11148 26 - 27-28-29-4 

Acele etmeyiniz! 
RCA yakında geliyor . Radyo almadan ev\'el 

940 modeli bir kere : 

R. C. 
R. C. 

A Nevyork modeli makinelerini görmeniz menfaatiniı 
• iktizasındandır . 

A 940 senesi için hazırladığı en büyük sürpriz hem şebi~ 
• cereyanile hem de 1200 saa tlık anot bataryasile çalış 

bir modeldir. 
Yeni tesis edilip en modern vesaitle techiz edilen atelyemizde bet 

marka Radyo garanitli olarak tamir edilir. ,\ 

Adres: Muharrem Hilmi Remo Abidin paşa caddesı 

--------- 14 _/ 

______________________________________ /,_. 

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı 

Geziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hastalar• 
nı istiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 

18-30 11087 . _________________________________ / 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türk sözü matbaası 


