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Sahip ve Başmuharriri 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onbeşinci Yıl - Sayı : 4584 

19 T. Sani 939 Pazar 

Londraya bir Türk Heyeti gidiyor 

ıtenemencioğlu riyasetindeki heyet yarın hareket ediyor 

Üçlü mali 
konuşmalar 

Numan Menamancl ojlu 

~ Ankara : 18 (a. a.) - lngiltere 
t~ Fransa hükumeti erile bazı i kti
Q 

11ldi meselelerini muzakere etmek 
•. ~ere hariciye Vekaleti Umumi ka
~ i büyük elçı Numan Menemenci 
~ tlu'un riyasetinde bir heyet Pa-
h~tesi akşamı:Ankaradan Londraya 

reket edecektir. 

{·'·-·-·-·-·-·-·---·-· -·-< 
. p· d • 
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'~ t 1 k . • .• ! ansa mem e etımız- . 
1 ~en ilk hamlede kırk ı 
! nıilyon frankhk ! ' . i ~ubayaayapacak i 
1 • i r:.. Ankar•: 18 (T•lefonla)- i 
i "'°' •raaa hUkQmetl, •lmdllik i 
i t '"'••keUmlzden yapıla· i 
i ~~" mub•y•al• ker,ıh k i 
j ~ tt milyon trinkhk alr U- i 
j •ı rnuaaadesı vermı,11r. i 
l '1 F='"ran•a memleketimiz. i 
i ~'" lopıu bir ••kllde yu- 1 
i ),"'"'•, keçi derisi muba· i 
; ' ••l•blndedır.. i 
! 11, :u gUnlerde plya•amlz i 
! ,,1 .... madde Uzerlnde yUk i 
1 ltıeıer gtirUlmektedlr, t 
'· . ......... ' 

Almanya kıyasıya harbe karar verdi 

BERLiNDE ÇOK 
BiR TOPLANTI 

•• 
MUHiM 

YAPILDI 
Hitler yıldırım harbi teklif etmiş! 

Paris : 18 (Rad~ o) - Gelen ha- 1 
berlere gore, Alman hariciye nezare 
ti erkanından biri artık bundan sonra 
Almanyanın kıyaıııya bir harb"' karar 
verdiğini ve bunun gayesininde İngi-

liz tahakkümünü dünya yüzünden kal 
dırmak olduğunu söylemiştir. 

i..ondra : 18 (Radyo) - Amster· 
damdan veriltn bir habere göre Hit 
]er gt:nerallar ve nazi şeflerile yaptığı 

görüşmelerde etrafa müd)lfş bir ateş 
:ı;açmiş ve yıldırım harbine girişmek 

lüzumunda iHar göstermiştiş. Alman· 

ya, Fransa ve lngilterenin üzerine bü 
tün deniz, hava ve kara kuvvetlerile 

atılacaktır. 

Havasın Berlin muhabiri, Alman 
ya büyük taarruzu pek yakında icra 
edilecekmidir? demekte ve berlin mat 

buatının lngiltereye karşı lisanını iyi 
ce şiddetlendirdigini bildirmektedir. 

Ayrıca verilen haberlere göre Ber 
linde şansölyelik dairesinde büyük 
bir faaliyet vardır. Hitlerle ordu rü
esasının mühim görüşmeler yaptığı 

görülmektedir. 

Berlin : 18 (D.N.B.) - Alman 
mahafili; bundan böyle Almanyanın 

hiç bir sulh teklifinde bulunmıyacağı 
kanaatındadır. 

1 Yüksek harp ŞUrası 
Londra'da toplandı 
MÜHiM KARARl~AR ALINDI 

FRANSIZ VE INGILIZ BAŞVEKiLLERi DÜN 
M0ŞTEREK BiR BEYANNAME NEŞRETTiLER 

Londra : 18 ( Roytcr ) - Yuk
sek harp şdras1 baglln burada top· 
lanarak muhim kararlar almıştır. Bu 
içtimaa İngiliz ve Fransız erkanıJıar· 
biye reisleri ve bir çok generaller 
iştirak etmişlerdir . 

Bu içtimada , harbin geçirmekte 
olduğu safhalar gö7.den geçirilmi~, 

İngiliz kuvvetlt!rinin sevkmda tatbiki 
iktiza eden yeni usuller kararlaştı· 

rılmıştır • Harp ş6rası toplantısını 

muteakip ln,iliz Başvekili Bay Çem· 
berlAyn ve Fransız Başvekili Bay 
Daladye tarafından mUşterek bir be· 

yanname neşredilmiştir. 
Bu beyannameye göre , yuksek 

şt1ranın aldığı kararlal·m derhal tat
bikma geçilecı;ktir. Bu kararlar, hava 
teslihl'.b, iptidai maddeler , petrol , 
iaşe, deniz nakliyatı ve iktisadi har· 
bin şiddetlendirilmesi mevzuundadır . 

Fransa ve lngil terenin sahip ol· 
duğu her turlu vesait daha iyi bir 
şekilde kullanılacaktır. 

Her iki hukitmet ithalat program• 

-Gerisi dördüncü shaiedc -

Kanada da tayyare 
kursları açılıyor 

Müttefikler için 25000 
tay yaı·cci yeliştirilecek 

Bu kurs için gedecek 35 mil 
yon ingiLiz lirası masrafı. ingilte 
re domuıyonlara ta/esim edece/eler 
dir. 

* 
londra : 18 (Radyo) - Kanada 

da pek yakında imparatorluk tayyare 
kursları açılacaktır. Müıtefik devletler 
bu kurslarda 25000 tayyareci yetişti
recek !erdir şimdiden bu kurslarda ya J 

ptlacak talimlerde kullanılmak üzere 
6000 talim tayyaresi sipariş edilecek 
tir. Bu klırsların ytlhk mauaf 35.00() 
000 İngiliz lirasını bulacaktır bu mas 
raf lngiltere ile dominyonlar paylaş· 
mak suretile yapacaklardır büyük ha 
zırhklara şimdiden başlanmiştır. 

Son dakftk.a: 

Paris : 18 ( Radyo ) - BugUD 
muhim hava faaliyeti olmuştur. Tay
yareler butuıı muharip devletler ara
zileri u .. tunde dolaşmışlardır . 

Alman tayyareleri Fransanın gar• 
den ile Leh arazisi UstUnde ve ke-LA 
lspanyol h.ududundan geçerek Bayan 
Uzerinde uçmuşlardır. Bu tayyareler 
Belçika ve İsviçre Uzerinden geçerek 
gelmişlerdir . 

~-·-·-·-·-·-·-·-·-···· 

~Qiliz tayyarelerinin Al
Eanyada keşif uçuşları 

,. , 
1 

BUGON ŞEHiR STADINDA 

Meraklı maç 

Seyhan - ldnıanyurdu bugün 
kar§ıla§aCaklar . Taf~ilat ıkinci 
sahifede • 

Cephede topçu ateşi bugUn mu
tadJal'\ az olmuştur. 

* 
Lond.ra : 18 ( Radyo )- BugUn 

l Lollanda Uzerinde uçan Alman tay
yarelerinden ikisi açılan ateş neti· 
cesi duşurulmuştur . logiltere hukt'l
meti Londrada bulunan askeri Heye• 
timiz şel·efine bir kabul resmi tertip 
etmiş ve davetliler arasında Buyuk 
Elçimiz ve Ordu busukleri hazu." 
bulunmuşlardır . 

deniz .\iman •• tedhiş • • 
•• •• ussunu 

- Yazısı lçarde -
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BÜYÜK MESELELER 

J Q 

~ h @\ o İktisadi harp lb> ~ r o e r l 
~ blukanın Alman ekonomisi 
~ üzerindeki tesirini gösteren 

entere:.an bir delil Yugos· 
1avyadan bildiriliyor . Gayet mev 
suk bir menbadan öğrenildiğine gö 
re Almanya her türlü mensucat, 
trneke yahut kançuk eşya sipariş· 
lerini yerine getirememektedir . Ka
uçuk noksanı şundan anlaşılıyor ki 
Yugoslav ordusu için ısmarlanan 
125 kamyo.:ı Jasti.biz olarak teslim 
olunmuştur . 

Kauçuk : - Almanya 1937 de 
118 milyon marklık kauçuk ıdhal 

etmişti. Şimdi bu malzemeden te· 
mamile mahrumdur . 

" Buna .. ismi verilen sentelik 
kauçuk hazari sarfiyatın takriben 
beşte birine tekabül etmektedir . 

Teneke: Almarıyanın üçte bir 
ham demir ithalatı abluka yüzünden 
kesilmiştir. Kalan kısmın üçte iki· 
sini f sveçten alıyorsa da bu miktar 
Almanyanm hazar zamanı ihtiyaçla· 
rına bile kafi gelmiyordu . 

Mensucat bilhassa dikkate şa
yandıt. Abluka Alman ihracat tica· 
reti temamile durdurmuştur. Alman 
imalatının takriben üçte birine mu· 
adil bir fazlalık olması icabe :ferdi • 
Hinaenaleyh mensucat siparişlerini 

yerine getirilmemesi ihtimalki ham 
maddelerin noksanlığı, ve harp zu 
burunda stokların azalmış olmasın· 
dandır. Rusyadan pamuk getiril· 
mesi nisbeten güçtür . Bundan baş
ka Almanyanm harp zamanındaki 

pamuk ihtiyacı Sovyetlerin 1942 de 
elde edecekleri azami miktarm iki 
buçuk misline muadildir. 

Z ı I 

Menimuhakeme kararı 

Men:urin muhakemat kanunu mu 
cibince idare Heyetine verilmiş olan 
Belediye Tahakkuk memuru Remzi 
Turhal için isnat edilen cürüm hak-1 
kında ldare Heyetince meni muha- ı 
keme kararı verildiği anlaşılmıştır. 

.., 

Bölgemizdeki muhtaç 
Çif çil ere huğda y tevzii 

ilk parti elli bin kilo 
dağıtılacak Buğday 

Haber alındığına göre , Adana 
kazasındaki mühtaç çiftçilere bu 
günlerde buğday tevziatına başla

nacaktır. 

Dağıtılacak olan ilk parti buğ
dayın miktarı elli bin kilodur . Bu 

C.H. partisi 
kaza kongraları 

Cumhuriyet halk partisi kaza 
kongralanmn başlayacağı hakkında 
dün malumat vermiştik. 

Aldığımız malumata göre, dün 
bütün kazalardd parti kongralarına 
başlanmıştır. 

Seyhan kaza idare heyet• tarafıı:ı 
dan gönderilen müıahidlerde bu 
kongralarda hazır bulunmaktadırlar 

Şehrimizdeki inhisar 
maddesi sata!l bayiler 

Öğrendiğimize göre, şehrimizde 
inhisar maddesi satan bayilerin tez 
kire müddetleri bu ay sonunda bit 
mektedır. inhisarlar idaresi aym 22 
sinden iti bar~n tezkireleri değiştir· 
mege başlayacaktır değiştirme müd 
deti beş kanunevvele kadardır tez
kirelerini değiştirmeyenler inhisar 
maddesi satamıyacaklardır. 

buğdaylar yapılacak tahkikat üze· 
rine hıı.kikaten mühtaç olan çiftçi· 
mize verile~ektir • 

Tevziat işini temin için alaka· 
dar komisyon tetkiklere başlamış· 

tır . 

1 Okuma kitapları 
yeniden yazılacak 

Acele yapılan bu kitap
larda bir çok yanlışlık var 

Haber aldığımıza göre, Maarif 
Vekaleti tarafından beş sene müd· 
detle ilk okullarda okutulması ka· 
rarlaşan okuma kitapları pek acele 
meydana getir.ldiğinden bir çok ha• 
talarla doludur. Mesela okuma par 
·ç>1larının içinde (Farsça) yerine(F a 
risıce) diye yazıldığı ve buna benzer 
müteaddit yanlışlıklar olduğu gö· 
rü]müştür. 

Vekaltt bu vaziyeti göz önüne 
alarak ilk okul okuma kitaplarım 
yeniden tabettirmek için faaliyete 
ğeçmiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gökyüzü bulut
lu, hava hafif rüzgarh, ufuklar ke 
sif sisli geçmiştir en çok sıcak 22 
dereceye kadar yükselmişti. 

,------------------------------------------------------------, 
Baverya'nın tarihçesi 

Bavyerac:!a krallık cereyanları· 

nm doğduğu bildiriliyor. Almancas• 

Bayern olan bu memleket, Alman

yanın Prusyadan sonra en ehemmi

yetli ~parçasıdır. 76420 kilometre 
murabbaı erazisi, 7,7000,0üOnüfusu 
vardır, Merkezi Münih'tir. 

Romalılar buraya Vindelicie der 
ferdi. Bavyeranm Cermenlerden ev 
vel Kelt kabileleri tarafından işgal 
edildiği sanılır. Drosus ve Tiher, 

, mevwubahis memleketi fethederek 
Rhoetia Secanda'nın bir eyaleti ha· 

Miladın dördüncü asrında Mar
coman'larla Quades'ler eyaleti iş-

ı __ T_A_R_l_;;H'--V-E_c_o_ö_R_AF_Y_A~-' 
gal ettiler. Austrasi kralları altıncı 

asırda Bavyera düklerini iııkıyad 

ettirdi. 

Bilahue Bavyera Germanik 
Lui'nin krallığından bir parça oldu;. 

sonra da bu zatın ailesinden bir 
kola h;kimiyet merkezi rolünü oy 
nadı 

Macarların istilasına uğradı ve 
Saksonya hanedanından bir kolun 
eline geçti (945) 

1002 de Bavyeralı Hanri impa· 
rator oldu. 1070 ve 1080 de mem 

leket Guelfes ailesine geçti. F re· 

~erik Barberousse Bavyerayı Vit 

telsbacb'lar nam ve hesabma ele 

geçirdi. Bu aile de 1918 inkilabma 
kadar hüküm sürdü.ı 

Bavyeranın son krah 5teşrinsani 
1913 te üçüncü Lui ismile tahta 

geçmiştir. 191ls inkilibile Alman· 
yadaki bütün tahtlar devrilinc~. Lui 
de hal'oldu (8 teşrinsani) · 

Vittelsbach'lar memleketlerinde 
sevdıkleri için prens Ruprecbt l 925 
tt-şriosanisinde bir ihtilal çıvarmak 

teşebbüsünde bulundu. O zamanki 

Cümhuriyet idaresinin şiddetli ted
biri yüzünden maksadına erişemedi, 

Futbol lik maç1arı 

İlk devrenin 
şampiyonluğu 

I 

Seyhan - İdmanyurdu 
bugün karşılaşacaklar 

Bedenterbiyesi Seyhan bölgesi 
939 940 futbol lik rn'lçları devafll 
etmektedir resmi şampiyonluk maÇ 
Jarının en mühimi bugün y.ıpılacak· 
tır. 

Bu maçda ldmanyurdu ile Ser 

b 

han spor kulübleri karşılaşacakla' 
ve ilk devrenin şampi)onluğunu paY 
!aşacaklardır her iki kulübün pııv•~ 
lan müsavi bulunmaktadlr. Bugürı~~ 
müsabakayı kazanan, ilk devre bİ''11 d 
cisi o'acak ve .r.ihai şampiyonluk uıe ıı· 
rinde büyük bır avantaj kazanacak' a 
lır her iki kulübümüzecte başarılar 
dileriz. 

Bu rnühim maçın orta hakemli: t 

ğini Mersin idmanyurdu kaptanı Ed•P 
Erdogan yapacaktır. 

Birinci takımlar maçından evvel 
ayni kulüblerin ikinci hkımlarıd8 

bugün karşılaşacaklardır bu maçıd• 
milıi mensucat spor kaptanı Baf 
Efdal Aşkın ida,e edecektir. 

Her iki maçın saba komiserliği· 
nide Bay Alıdayı yapacaktır. 

f eni Hatay mebusları 
şehrimizden AnkaraY 

geçdiler 

Başta parti müfettişimiz 6~~ 
Hasan Reşıt Tangut olduğu hal 

· H · deli yenı atay mebusları ş~hrimıt 

geçerek Ankaraya getmişlerdir. 

Belediyelerin yeni yaP" 
takları teşkilat kadrola'' 

.. ,e, 
Yeni l:Jarem kanununa. ı0J 

hazırlanmış olan, Belediyelerın (.~ 
teşkilat kadroları ikinci defa ı;;ı· 
den gtçiri!dikten sonra İcra Ve~ 
feri Heyetinin tasdikine arıolut J· 
üzere Başvekalete verilmiştir. ' 1 
roların önümüzdeki günlerde t• 
dik edi eceği umulmaktadır. 

Dün iki rakı kacakç•
5
' 

yakalandı 

.~ 
Dün Karayusuflu köyünde,~~51,f 

rakı çekmekte olan Pehlivan ~f 

ile lsa Çelikel adında iki r•"'ı,,~· 
çakçısı cürmü meşhut halinde yl 
sar takip memurları tarafınd~:ere 
kalanmışlardır . Suçlular Ad 

1 l 
line getirdiler. 

------------------ sevkedilmişlerdir . 
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Abone şartları 

l2 Ayhk 
6 Aylik 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli detişmez yalnız posta masrafı 
ıaın m edilir. 

2 - ilanlar için idareye müra
taat edilmelidir. ... ~~lllİlilllliı .................... . 

~DA~ BUNDAN 

Kleopatra'ya dair 

l\f aruf Mısır kraliçesi ve Roma 
hükümdarı Mark Antoniy'in 

Dıaşukası Kleopatra:ım şimdiye ka
dar bir yılan ısırmasilr. öldüğü bili
niyordu. Amerika profesörlerinden 
8cns Brumen bu mesele ile yeniden 
ltıtşgul olmuş ve bunu esaslı olarak 
tttkik etmiştir. Vardığı neticeye gö 
tt l<leopatra yılan ;ısırmasından öl· 
llıenı;ş, asid karboaikten boğulmuş 
tı.ır · Profesör Bı umene göre Mark 
A.lltoniy'in elçileri kraliçenin sara· 
hrıa gittikleri zaman Kleopatrayı 
b1trısık1 kapalı bir o.fada yatakta 
ıılrnuşlardır. .OJaııın pencere! eri 
~üş~~latla açtınlabilmiştir. Zehir 
'ndığınin farkında olmıyan Kleo· 
tafra ' Romalı e]çilerle göcüşmüş, 
OouŞmuş ve ancak ertesi gün öl 

ltı~ıtiir. 

Petrol aramak u~ulü 

~irndiye kadar petro] çtkaı mak 
.\liçin müh~ndislerin yaptıkları ye
~· dt:lıne ameliyesinde ancak dört 
)
1
" metreye kadar burgu ine' ili

~ Ordu.Fakat sismograf yani hareketi 
bt~ aletlerinin kayıdlarına göı e otuz 
dt~ ırıil derinliklerde de petrol var 
i-ır, Şiındiye kadar bu derinliklere 
'o 111"ke imkan görül mü yordu.Ancak 
ı, 11 zarnanlarda petrol mütehassıs 
d tı Yeni delme usu ileri bulmuşlar 
it, 

bi Su usullerden Liri .kuyunun di 
'il llb bir motör indirip bunu çelik 
ı,: faza içindeki ioce bir tel ile iş 
D· ''tk delme~c devam etmektir. 
'İ~~trj bir küçük su türbis makine
ta..1 .kuyunun dibine indirip yüksek 

.. ~ık ·ı tıııı . ı e tulumbalanan su ve ça· 
~sıı~ .1lc işletmektir. Şimdi her iki 
tı~ ıle Ameı ikada çok derinlere 

~ yapılıyor. 

~ -
tlltkli ve öksüzlerin alh 

aylık yoklamaları 

t, bliususi idarelerden maaş almak 
ltıjtı lllı.tnan mütekait, dul ve yetim· 

l-ıtıaı:39 .. y~.lı ikinci altı aylı~ ~ok 
b~~la tı orıumüıdeki hafta lçınde 

Yacaktır. 
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ALMANYA'DA TEVKiF AT 
Başkumandan 

ten de 
General Branşiç

şüphe ediliyor 
Londra: 18 - Deyli Skeç gaze

tesinin haber verdiğine göre, sabık 
Kayser bir çok haftalardanberi oğul 
tarından ve torunlarından endişe 

içinde haber beklemektedir. Sabık 
veliaht Potsdamdaki ikametgah111 
da, ' mahpustur. Kaıscrin, hukuku 
saltanatını devr ve ferağ ettiği oğlu 
ise sıkı bir nezaret altında bulun
duruluyor. Daily Sketch gautesioe 

göfe Gestapo kraliyet taraftarı bü 
tün ordu mtnsuplannı ve prens 
Louis F (rdinandi tevkif etmiştir. 

Prens Ferdinand, Kolonyada mab 
pustur. 

Başkumandan general Brauşiç

ten de şüphe edılJiği ve Münih sui 

kasdındanberi general • Von Keitel 

tarafından istihfaf edildiği söyleni· 

Gestopo Prağda dün 
6000 kişi tevkif etti 

Bohemya ve Moravyada vaziyet 
çok fena bir şekil aldı 

Londra : 18 (Royter) - Gelen ha 
herler Bohemya ve Moravyada vazi
yetin çok fena olduğunu anlatmak 
tadır buradaki bütün Alman makama 
tı gizli emirler almışlardır. Bütün teş 
kilata Alman komiserler ta~in edilmiş 

tir. 
Bugün Gastapo tarafından hir çok 

Çek mek ı epler i k apetıldı açık kalan 

T · BİAT 

Yağan 

mekteplerde de Almanca mecburi ders 
olarak kondu Prağda 6000 kişi tev· 
kif olundu bunların muhim bir kısmı 
temerküz kamplarına sevk edilın ekte 
dir. 

Beneş, Çembe:rlayn, Daladyenin 
söyledikleri nutuklar Çek mili leşki 

latı tarafından matbu olarak halka 
gizlice dağıtılmaktadır. 

iÇİNDE 

Demirler 
DLın,ranın tabii scrvctltri yalnız kurelerin içindeki huinc1erden ibaret 

değildir. Gökten de mUteınadiyen servetler yı:ığm:ıktadır. Bu gökteıı inen 
servet membalarından biri Aınerik:ı MLıttchid hııkô.metlerinden Arizona'da 

Winslovv ş;ıhri cıvarınd:ıdır. Buraya dıışen gayet buyuk bir haceri semavi 
1..J.,000,000 ton halis demirden mUteşckkildir. Gayet ağır olaıı bu şe:hrıp , 
gök ten duştllğU zaman bin ay:ık deı·inligi batmış ve 1800 metre eninde ve 
noo ı:ıy:ık derinliğinde volkan ağzın; bcnziyen bir çukur açmıştır . 

Bu çukurun sathı son zamanlarda yarım milyon dolar sarfedilerek 700 
kadem derinliğe k:ıdar lrnzılmış ve hacnri sern:ıvinin U'>t sathına yetişilmiş 

olduğund:ın bir luıy li demir istihsal edil mişHr. Böyle bir hacerı semavi A ,,_ 
rupa<la mesela Almanyaye duşmuş olsaydı bu memleketin en ı.iyade nıuh(aç 
buhlndugu ham maddelerden demir:ihracrnı:ı ha.) li 'yardım ederdi . 

Avrupada e~ki Lehistana gökten hayli servet yrğınıştır. Pulluski cıva· 

rındn yllzbin'ltbatmanlık bir haceri semavi deşmuştur. Bu ha.ecri senıayide 

halis demirden ibarettir. 

Tarihin kı:ıyd cttigi en eski baceri sema"·i Sarı nehrin menbmna du şen 

elJi kadem irtif amdaki demir kutlcsidir. 
Sibiryada Bay1al gö)U clvarma. duşen haceri semavi 130 tonluk lıir de· 

ro~r kutle~idir. Gariptir ki, h:ı.ceri semaviler duş(ukleri zaman insanc:ı pek 
az zııyiata sebep olmuşlardır. Yalnı~ bir zaman Parise duşen bir h aceri se· 
mavi adliye sarayına isabet eUi~nden hakimlerden ve rnnhklı.mlardan ve 
din lcyicilcr(l en bir hay )isinin öl llmllne vı: lıinnnın ynnmasmn ı-.ebt·p olnıu~t n. 

yor. General Von Oak da mevkiini 
kaybetmiştir. 

Himler, kraliyet taraftarı murız· 
zam bir 'suikasd ha1 eketinin izleri 
üzerinde bulundu:uıu ve bunu bo 
ğacağını teyid ediyor. Preas Maks 
de Bade kendi evinde Mueşal Von 
Blomberg de Bavyerada mevkuftur 
Mevkuflar arasında hükumet me 
murları ve zabitler de vardır. 

Holanda-8.;(çik a için 

İtalya - İspanya 
tavassutu meselesi 

• Macirit bu haberi teyit 
eder görünüyor 

Londra: 18 (Royter)- İspanya ve 
ltalyaoın, 1-'olanda-Belçika akıbeti 
hakkında tavassutta bulundukları ha 
berini M;ıdrit mehafili teyit eder gö
rünmektedir. Roma mehafilinde ise 
bu mevzua dair müsbet veya menfi 

bir mütalea dermeyan edilmemektedi r. 

f ngiliz harbiye -nazırı 
dün Paris'e g~ldi 

Paris: 18 (Havas) - lngiliz har
biıe nazırı Hor-Belişa Paris'e gelmiş 
tir. Bir kaç gün burada kalacak olan 
nazır Bay Daladye ve General Gam · 
len le ~örüşmelerde bulunacaktır. 

Üçler 
müsbet 

paktının 
tesirleri 

Paris: 18 (Havas) - F ı ansız ayım 
encümeni toplanlısında reis Bay 
Branjel Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından tasdik edilen Türk-Fran
sız - fngiliz üçlü paktının daha şim
diden müsbet tesirleıi n io yakın şark

ta ve Akdenizde görülmekle oldu
ğunu beyan etmişi ir. 

Avrupaya gitmek arzu
sunda olan tal~belerimiz 

Ankara : 18 ( Tele fonla ) -
Kendi arzularile tahsillerini ikmal 
etmek üzere Avıupaya gidecek ta· 
lebeler lstanbıılda Maarıf Mi.ıfcttiş 
liğine müracaat edccekleıdir. 
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··-----------·· 
: INOILIZ MATBUATINDAN : 

··------------·· 
•• 

T U R K i Y E 'Ni N Sanayii 
Ordusu 

Türkiye 
edecek 

T ürkiy~ ile karşılıklı bir 
yardım paktı imzaladık; 

Türk yardımının kıymeti nedir? 
Türk ordusu geçen harpte şid· 

detle ve kah·amanca döğüştü. Fa· 
kat bu ordu, garbi Avrupa miyar. 
ları ile ölçültcek olursa, pek kud. 
retli değildi. Modern Türkiyenin ya." 
ratıcısı modern Türk ordusunun da 
yaratıcısı oldu. 

K cmal Atatfak, yahut söy 
lendiği gibi sadtce Krmal 

Paşa, Almanyamn mağlup olacağını 
evvelden kestirmişti. Fakat muvaf · 
f akiyttıne inaıımadıtı bir harbin en 
iyi komutanlarından biri oldu. 

Çanakkalede bizi mağlup eden 
o idi. 

H;\rp etmtkte oldn Tüı k ordu
sunun Osmanh Devletinin bozukluk 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO DIFOZlYON 
POSTı\LARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADY03U 

PAZAR 19/ 11 / 939 

12.30 Pı ogrnm 'iC Memleket Sa· , 
at Ayarı 

12.35 AJANS ve Mct<"Oroloji Ha· 
betleri 

l 2.50 Türk Müziği Yı ni beste· 
karlaıın müntehap şaıkılaıı. 

Ankara Radyosu Küme Sts ve 
Saz l 1eyeti. 

idare Eden: Mesut Ct·mil~ 
~3. 30/14.00 Müıik (Küçük oıke:.tra 

Şef : Necip Aşkın) 
1 - Gangelbergt·r : Aşk Çanları 
2 - Adolf Grunovv : Bcılin Vi 

yana Valsı 3 - Bccce : Serenad 4 -
Fritz Reck tenvvald : Grinzlng'de (Pot· 
puri) 5 - RachınaninoH : Prelüd 6-
Ganglhcrg<!r : Küçük Flüt için Kon· 
ser Parçası 7 - Sorge Rortkievvicı: 
G.ıvot 8 - Brahms : Macar Dansı, 

No. 17 

18 00 Program 
18.05Memlelı..ct Saat Ayarı, AJANS 

ve Meteoroloji Haber eri 
18.'.:?5 Müzik ( Rndyo Cnz O. kest· 

rası) 

19.00 Çocuk Soıali 
19.35 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
20.30 Konuşma 

20.45 TÜRK MüZIGI 
Çalanlar : Cevdet Kozan, Reşat 

Er er, Fahire Fersan, Rdık Fersan. 
Ok uyan : Semahat Ôzdenses 

1 - Udi Fahri - H caı Şarkı : 
( Bahar olsa çemenzar olsa) 

2 - Şevki Bey - Hicaz Şaıkı : 

ordusunu, teçhiz 
sanayie maliktir 

~azan 

Deyly eksperesin 
Askeri Muhabiri 

-
ve adaletinden müteessir olduğunu 
anlamıştı. Falkenhayn gibi Alman 
askerleri Türklere Prusya askeri 
kudretini vtrmek istediler isede Türk 
zihniyatini anlayamadılar 

H aıpltn sonra Kemal Ata 
türk hem devlet hem or· 

duyu yeniden kurdu, Avrupa usul
lerine göre umumi Askerlik kanunu 
nunu ilin ederek gayri muntazam 
birlikleri kontrolü altına aldı. 

Anaclolunun Yunan'ılar tarafın· 
dan istilası yarattığı aleti mihtnge 1 

vurmak fırsatını verdi. Ordu imtihanı 

Bulgaristanda köylere 
Radyo verilecek 

-·-
• Sof ya : 18 - Bulgar ziraat ne 

zaretinin hazırladığı bir projeye göre 
yakanda Bulgar köyliileri radyo sa· 
hipi olacaklardır. Köylülere, ucuz fi · 1 
atle ve uzun taksitle ö1lenmek üzere, 
halk tipi rady'>lar dağıtılacaktır. Ay. I 
rıca her köyde radyo dinlemek için 
top'antı salonları da vücude gt:tiri· 

1 

lecrktir. Bütün Bulgar köylerinde 
radyo bulunduktan sonra Sofya, Var 
na, Eskizarada mevcud Bulgar rad 
yo ntşriyat merkezleri köylülere zi 
rai m~vzu ara dair istifadeli konfe· 
ranslar, vtrecek, köylüleıin zirai bil 
gileri artırılacaktır. 

~"""""~""'!'!!""~~~~~~~--~--

( Demem canc beni yadet) 
3 - Refik Fersan - Hicaz Şar 

ki · (Göğııümden kaçıp gitti) 
2 - Okuyan : Necmi Rıza A· 

hıskan 
1 - Şakir Ağa - Ferahnak Yü · 

tük Semai : ( Bir dilbere dil düşdü· 
ki) 2 - Cemil Bey - Eviç Şarkı : 
( Bir nigahın kalbimi etti esir) 3 -
Artaki - Evinç Şarkı : ( Aşkınla 
harap o:duğuıııu) 4 - Halk Tiirküsu· 
( Bülbül ). 

3 - Okuyan : Mı•lek Tokgöz 
1 -:Reşat Erer : Gösteri. ı -

Kazım Us - Kürdilihica1kar şarkı : 
( Kııni değil ) 3 - Arlaki - Kürdi· 
lıhicaıkar Şarkı : ( Yelmeımi tüken· 
mezmi) 4 - Bimen Şen - Kürdili 
hicazkar Şarkı : ( GüS kavuşdu ) 

21 30 Müzik (Cazband - Pi.) 
22.00 Memleket ~saat Ayarı, Ajans 

Haberleri 
2l.15 Ajans Spcr Servisi 
22.25_Müıik (Cazband - Pi.) 
23.~5 - 23.30 Yaıınki progıam 

ve Knp ııuş. 

ğeçti. Sulh gelince subayltır için 
mektepler açtı ve ku• may mevkile· 
rine emel besliyenleriıı iyi yetişme· 

sinde israr etti. Onlara harp teorisi . 
ni tahsi 1 ettirdiği kadar askerlerinin 
bakımına ela themmiyet vermeyi 
öğretti. 

O ' Bu bu yeni orduyu mo 
dem nakliye ve iyi muha· 

rebe vasıtaları ve mükemmt:I silah 
tarla techiz ederek m1nevra kabili 
yeti yüksek bir halde yetiştirdi. 

Ayni zrmanda modern bir sa· 
nayi sistemi ttsis tlti. Zira o bili· 
yordu ki sanayisiz hiç bir ordu harp 
edemez. 

Polon yanın mahı um olduğu şey 
bu idi. 

Türkiye ona mali)ctir. 

Yüksek harp şurası 
Londrada toplandı 

- Birinci sahifeden artan-

lnrını hundnn hö.\'le mUşterekcn tes· 
lıit edeceklerdir . 

Bir Fransız - lngiliz tanzim ko· 
mil.esi bu işleri görecektir • Ahvnl 
1 Uzum göstcrdigi tzıkdircle tanzim ko· 
mitesi diger:snhnlarda da çalışacak· 
tır. 

Paris : 18 ( Havas ) - BugUnku 
hUtun Fransız gazeteleri, Fransız -
İngi li:.ı; teşriki mesnisini organize et· 
mt'k. için alman kararları mevzuu 
bahsetmekte ve bu suretle harbin 
İngiltere ve Fransaya daha ucuza 
m:ıl olacağını söylemektedir . 

Figaro gautesi, bu lngiliz--Fran · 
sız teşrikimcsnisinin zaferi muhakkok 
kılac:ııanı ve Almanyanın fena hnhlc 
ezileceğini ~ azmakta<lır. 

Yataklı vagonlarda 
tenzilat yapıldı 

Dün Devlet Demiryolları idare 
sindtn öğrendiğimize göre, yatakh 
vagonlar şirketi, Münaka it Vekile 
tine bir teklifte bulunarak trenler· 
de üçüncü mevkiler içinde yemek 
ve yatak temin etmeyi istemiştir. 
Şirketin bu leklıfi kabul edilmemiş 
buna mukabil Devlet Demiryolları 
şebekesi genişlemiş oldu~undan·ya

taklı vagonlarda ve vagon restu 
ranlarda halen tatbik edilmekte olan 
tarifenin tenzili temenni edilmiştir. 
Yüzde yirmi ile )Üz.de yirmi beş 
arasında temin edilen bu tenzilatın 
önümüzdeki . günlerde tatbikine baş 
!anacaktır. 
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İngiliz teyareleri
nin Almanyada 
keşif uçuşları 

Londrn : 18 (Royter) - Crpbed' 
havn fenadır dun ve dun ıccc ka.rd' 
de ıı ,.r hir f:uılivet olmamı"tır. 

fı - ) 

Bugtın ise Alman hava kuvvetle · 
ri ...Almany:ının şimal garbisinde ırııt· 
v:ıffakiyetli uçuşlar yapmışlardır. lo
giliz tayyarecileri lıu uçuşlar esnaf .. 

da snhil faaliyetini tarassut etmişler.,, 
bir Alman deniz UssUnUn g6zel bit 
resmini çekmi~lt'rdir. 

Polonyanın yeni 
ordusu kuruluyor 

Londra : 18 ( Radyo ) - La'" 
drada olan Polonya Baıvekili "' 
Başkumandana General Sikörski ill 
lngiliz hükumeti arasında müzak' 
reler devam ediyor. 

Bu müzakerelerde , Garp cephe· 
sinde harp etmek üıere te,kil edil· 
mekte olan yeni Polonya ord ..... 
ve yeni kurulacak Polonya doatO: 
ması ve Leh mültecileri metelelefl 
görüıülmelctedir . • 
Doğu ünivesitesı 
tahakkuk ediyor 
Bu yeni üniver4litenıiı 
Sivasda kurulacak 
Ankara : 18 (Hususi) - Dal" 

üniversitesinin planlan ve hazırlıkil 
n temamlarunıktadır. Bu ünivertitflı' 
miz Sivaata kurulac.-ktır şimdilik 
üniversitede tn mühim şubeler IG'~ 
lacaktır. Açılacak şubelerin blP'"' 
tıpfakülttsi gelmektedir. tJ. 

Dutu üniversitesinde çalıl' ,o 
olan prefesör ve duçentlerin k.d 
(arada haz.ırlınmaktadır. 

Prefesör Çanko" 
Partiv aleti gösterdiğind 1; 

Mahkemeye sevkedil&P 
b~--Snfya 18 Eıki Sgöver blokuna d• pı! 

sat cenahı ttmsil etmekte olaO Si 
fesör Çankov ıon zamanlardı ~ 
yada fırka faaliyeti yaptıtında P _.,. 

deşi Todor Çınkov ve mülg• !:'M 
tinin 16 azasile beraber Sofr;;.. 
dördüncü ceza mahkemesine ~..,. 
dilmiştir. 19 mayıs 1934 de ~ 
ristanda partileri fesheden kı_..-e' 
5 ve 7 inci maddeleri mucibiflC' 
zalandırılmalam istenmektedir. il 

Rrofesör Çankof, siyasi P~ 
teşkilatı kurmak isteditini, bU ,r 
bcble mücrim olmadıtım isb•l tJ 
mek için mahkemeden, bazı "ı-' 
nazırların da ıahit olarak çıtf1;J 
larıru istemiştir. Muhakemeye I' 
ay başmda devam edilecektir. """ 

Çankov, 1923 de BulrırİI ~ 
çifti Stamboliyaki Kabinesini ·-~ 
miş, ondan sonra Başvekil oldl"'~ 
Bu arada komünistlerden 30~" 
telef olmuştu Geçen sene ~ 
profesörlükten atmak için İİ111 ·;ı' 
teliler Sof yada büyük niirP•Y

1 

yapmışlardır. 
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Asri • 
sın em a 

Robert 

Taylor 
Dünya 

Bu akşam 
Lionel 

Barrymore 
gençliğine bir 

Deli 

• • 

Sahife : 5 

______ I ___ _ 

Daima şah eserler göstermekle 

şöbre t alan : ---------: ......... 
Maureen 

O'Sullivon 

1 i k 

1 

: ilave • Türk, Fransız, lngiliz anlaşması bütün tafsilatile 
• bugün gündüz iki otuz matinede : 

Deli Gençlik - Yırtıcı Kovboy 

ı• . 
rı 

' 1 

r 

OÜN AKŞAM 

ALSARA Y ve TAN 
SiNEMALARI 

Şimdiye kadar misline tesadüf edilıneyen ..._ 
llir Halk Kitlesinin Hücumuna Uğradı. 

...__ı Ç 0 N K 1 _1---------• 

GÜLNAZ SULTAN 
----------- ı-BAŞTAN BAŞA]_ 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

(iVAN MOJKiN'NiN ) 
Şaheseri Gösteriliyor 

:~ ..., Bugün ve Bu gecede -.. 

1 

ı , 

.TÜRK.SÖZÜ 

GAZETECİLİK-MATBAACILIK 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

-------
Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

1 

1, 

:: , ~ferane devam edecektir 
~· )D)f<.KA T ~ Localar Satılıyor acele Ediniz Kitaplar, mecmualar, gazeteler, 

cedveller, çekler , biletler, kart-
Kitaplarınızı Şark karı yahul il 

J· ~._.j Telefon ALSARA Y 212 Telefon TAN 266 

k-'' ,,. 
ıJ• 

~e· ~ h 
ı-· 'i an Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
,ıJf' 
,e 

•'~ ~~ Hacmi Muhammen vabit fiyab 
tt ~ıı· M3 03 Lira Kuruş 

'~~ o et' h,~ 163 000 4 9 . 

Tutarı 

Lira Kuruş 

798 so 
pi~ l, 
11
1 ~~'tıl Styhan vilayetinin Karaisalı kansı dahilindeki Art ormamndan 
;; ~~ 11lış ve bu ormana civar istif yerinde toplanmış olan yukarıda mik-

\:'ıtlt 163 M3. çam 22-11 - 1939 tarihinden itibaren on altı gün 
ııJ' q~tlG~--~2-939 Cuma günü saat 15 te Seyhan Orman Çevirge Mü· 
~,, ~ ...... bınasında açık artırma ile yapılacaktır. 

l,t~ .~ ıı~ M11vakkat teminat 59 lira 90 kuruştur . 
., '.d 14 l ... ş 
, ~ır ·~l artname ve mukavele projeleri Orman Umum müdürlüğünden , 

'~ \ ll\rı 
,o~ "~d~ Urrrun Ç'!virgcı mü Jürlüğünden ve Karaisalı Orman Bölge şefli-
,,-· S, alınır . 
~it' Satış umumidir. 19 - 24- 29- 5 11198 

.. 

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

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 
edilir . 

Avrupa karı nefis bir cild içinde 
\ 

görmek istiyorsanız Türksözü 
Cildhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, bölgede ancak Tiirk
sözünün sanatk~r mücellidinin 
elinden çıkabilir. 

' 

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı 

Geziden avdet etmiştir. Her gün sababdan akşama kadar hastalan. 
nı istiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder, 

29-30 11087 
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Adana Borsası Muameleleri 
. 

PAMUK ve KOZA 
,. 

CINsl 
KlLO FIATI 

En az En çok 
Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
-.C:oz• 1;so· 8 

Ma. parla fi • 32 35 
Ma. temW • 34 36 

-- --Klevland -'.38 43,50 
Klevland{Y~M. ) 1 

YAPA~I 
Beyaz 

' 
ı 1 Siyah 

~ 

ÇIGIT 
1 

1 
1 

Yerli •Yemlil<n 

1 l 1 "' 
•Tohumluk,, 1 

HUBUBAT - -Bufday Kıbns 1 
• Yerli ef 

• Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 

-
Mercimek 
Susam 15,50 1 -UN 

Dört yıldız Salih 
... üç • "' :.s J:l Dört yıldız Doğruluk C'IS 
~c üç _E? . c "' • 
o - Simit = «i H 

::ıt > Dört yıldız Cumhuriyet 
N e. 
" üç 

" il 

Simit ,, l 

Livttrpol Telıraflan Kambiyo ve Para 
18 I 11 I 1938 lş Bankasından alınnuştır. 

Pene Semtim 

Haw 1-+ 00 Uree ----
Vadeli 1. 56 Rayişmark 

Frank (Fransız) -2-96 
Vadeli lh -6- 52 Sterlin ( İngiliz ) -5- ?.4 

28 Hind hazır 6 Dolar ( Amerika ) !30 ı 36 
Nevyork 9 64 Frank ( İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000- LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylfıl, 
l lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
s • 1000 .. S.000 • 
8 • 500 • 4.000 • 

16 • 350 • 4.000 • 
60 • 100 • 6.000 • 
65 • 50 • 4.750 • 

250 • 25 • 6.250 • 
435 32.000 

T. iş Bankasına para yahrmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

·----------------

ı~, -----\ ----
Kadın şapka evi 

1 

B. KETİ 
Arzuedilen model üzerine '/ : ı ·• : r ı n r ysP 

Adres: Yeni postane karşısı No:ı 
I 1149 15 

Seyhan Orman Çevirge müdürlüğünde 
J 

Hacmi Miktarı Muhammen vahit fiatı Tutsrı 
Cinsi M3 D3 Kental Kilo Lira Kuruş Lira !(ur z4 
Kuru çam odunu 13127 00 12 00 1575 

1- Seyhan vila"etinin Kara:salı kazası dahilinde Akyar Büyük C~ 
. l \ctlr he 

hennem Deresi ormanından toplayıp çıkarmak üzere 13127 kenta 'JQ lo 

çam odunu 20-11 - 939 tarihinden itibaren 16 gün sonra 7- 12- 9 tr' 
Perşembe günü saat 15 te Seyhan Çevirge Müdürlüğü binasında art du 

ması yapılacaktır . ıı 

2- Bt-her kt-ntalinin muhammen fiatı 12 liradır . .. ili' ~ 
3- Şartneme ve mukavelename projeleri Orman Umum Müd0' ııa 

ğünden Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü ve Karaisalı Orman Bölf bi 

Şefliğinden alınır . 
4- Muvakkat teminat 118 lira 14 kuruştur . 
5- Satış umumidir. 11192 12-19-29--3 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

la 

b ıe ııı 
Hergün muayenehanesinde hastalarını ka 11 

başlamıştır. 

R. C. A. Radyoları 
g e l d • 

1 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Re01° ' . ' . ' 28 . 

' . ' . ' _Ai ____ ,_____________________ i 

Yazıhane nakli 
Avukat Macit Güçlü ve Abdullah Türkucu yazıhanelerini ,ı\bidil11'~ 

caddesinde Namık Kema) mektebi karşısında doktor Melik apartııı>' ! 
nın alt kabna nakletmişlerdir. C. .../ i 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türk sözü matbaası 

. 
' . ' . 
! 
1 


