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~ ~ ilyonlarca insan cephe-
11 W U !erde bekliyor . Geçen 

haftalar içinde hepimiz 
buvuk bir Alman taarruzu bekledik. 
H~llandıı, Belçikn buyuk korkulara 
du<;tuler. Yeni ba~tan sulh teşebbus
lerine girişildi. Bu teşebbu-.ler daha 
birinci snfh:ısında nkaml•te ugr adı. 

Sonuna kadar harbe devam etmek 
kararı. gayet geniş bir mikyasta al
mış olan lngilterc - Fransaya kar 
şı, Almanyanın nao;ıl bir usul ile 
bunlıırıı başa çıkabileceği herke'li 
nıe gul eden, fakat bir turlu balledi· 
leıniyeQ bir meo;clc olarak ~·aşamak
tadır. 

Almanyaya karsı dc.sniz ablukası 

şiddetle devam ederken. Almanlar d:ı 
lngiltereyi abluka altına alacaklarını, 
bu\'uk davan açlıktan <ıulha mecbur 
cd;ceklerini. <ıöyliyorlardı . Almanla
rın bunu nasıl yapabilecekleri cidden 
.ıııerak c:dili\'ordu. J Iatta mıı.sal nevin· 
den bir tak~m deniz tııbiyelerinden 
bile bnbsolunmadı değil , bir hafta· 
danberi ögrendik ki; Almanlar tay
l'ar•lerden paraşutlara bağlı olarak 
.ıniknati li bir çok maynleri lngiliz 
ticaret yolları Uzeı·ine bol bol -;erp · 
nıege başlamışlardır . Kendiliğinden 
Vapurlara doğru gid!p, on lnrı param 
Jıarça eden, bir nevi tehtelbahir va
lİfcsini gören bu serseri , torpiller 
her milletin bahri ticareti Uzerinde 
§İddetle mUessir olabilecek bil· key· 
fi,yet göstcrnıektedir . 

Şu hale nazartın,yepyeni bir haı:-p 
tlsı1lt..1ne şahit oluyoruz. Polonya har· 
binden sonra,Ilitlerin sulh te~ebbus
leri, açık denizlerd~ tahtelbahir hu
Cllaılnrınm kırılması , Alman hava 
iltııvntlcrinin beklenildiği gibi , faa· 
li~ et göstermeme.,.i, Alman ordusunun 
A1agino kaleleri önUnde azun bir kıcı 
llıcvsimi geçirmc&e mahkılm tutul· 
~ası yüzünden artık Almanyanın gizli 

1 
1lalı n tedbirlerinin nelerden ibaret 

<>ldugu yavaş yu·aş meydana çıkı
:Yor. 

Dun gece radyoda bu hu-:usa tc
llıas eden İngiliz Başvekili Mi$ter 
Çernbcrlayn, Almanlarıo beynelmilel 
hı.ıkuk ve taahhutlcri ayak altına 
lllaı-ak tatbikına başladıkları Mayn 
llıuharebesinin de tahtelbahir mBha
"ehe-lcri gibi az zaman içinde akamete 
lllt-ayacatını söyledi. Ayni zamanda 
İngiltere - Fransa, Alman iktisadi 
•blukasını !OD raddesine kadar ge· 
r 1 ı-dilcr • 

h Harbin başlR~gıcind~~ber~ muşa· 
tde o1unan tedbırler, gosterılen bu· 

t~rı gnyretlerin hedefleri , cephe gc· 
tıleı-ini sarıı:mak , harbi cepheden zi· 
Y."dc: ilahsız halkın maneviyatı Uze
Ş11de mUessir olarak bitirmektir . 
.n hale nazaran bu harp tam mana· 

~•le 'k . d• t • • • h b'd. }j ı. ~sa ı ve ııı~ sımr ar ı ır : 
her ıkı taraf <ıiya-ıı oyunlarla , yenı 
llrp vnsıt-alarile , gerideki kutlelerin 

llıarıeviyatını bozmağa.a.,ıl harbi ida
"t edecek olıın ilah<ıız iç kuvveti 
elnı ıı 

eı:.e çalı~ıyorlar. 
lngiliıler , zaferin denizlere ve 

- Gerisi ikinci sahifede -

-- Sahip ve Başmuharri-ri 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onbeşinci Yıl - Sayı : 4592 

GONOELlK SlYASİ GAZETE 5 Kuruş 29 T. Sani 939 Çarşamba 

Karpat Ukranyasında 
mühim tahşidat var 

Almanyanın bu hareketi Romanyayı 
tehdit, Rusyaya ihtartelikki ediliyor 

Lonılra ; 2S (Radyo) -- Gelen 
haberlere göre şarki Slovakyaoıo as· 
keri mıntakasmda mUhim miktarda 
'flmnn kıtaah görulmektt-d!r. Bualar 
Karpnt Ukranyası hoyunca sark hu
dudunda tnhşit etmektedir. 

Bu hareket Ru<;yava kar~ı bir 
ihtar ,mahiyetinde ,görUlmekte aynı 

zamanda Romanva\'1 tehdit olarak 
ta telgkki edilmektedır. 

Bu kıtaat bu mıntakalara öyle 
belirsi" bir şekilde gelmektedir ki. 

halkın ancak kıtnat yerle5tikten son· 
ra birdenbire qaberi olmaktadır. Slo• 

vakyanın ınlıhim bir kısım halkı, Bu
nun Romanyayı tehdit olduğu ve bu 
suretle Alman - Romen muahedesini 

teshil mo.ksadııırn nçık bulunduı;unu 

~ö,rlemektcdir. 

Ankarada kış hayatı 
İlk kar duştü. havanın soukluğuna rağmen 

Al koşuları pek hararetli oh!yor 

Ankara llipod10munda koşuları 3eyreden halk 

r"'-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·< 
l Alman ihraca- • . ! 
~ tını abluka i 
• • . . 
! • 
! Karar dün mer'iyet ! 
? mevkiine girdi ! 
• • 
• Parla: 28 (Radyo)- Alman i 
! lhracat1na ambargo koyan i 
! mu,ıerek kararname bugUn ! 
! Fr•nsız resmi gazeteslle ve t 
! Londrada ne,redllmıştlr. ! 
• Bu gUndan itibaren t 
! mUıtaflk kontrol kuvvetle ! 
! rl Alman ihracatını men ! 
! ve müsadereye başlamak· ! 
! tadır. ! 
! • 
· --·~· ... ·~·~·~ ............................. ~ 

Dahiliye Vekilimiz 
Mersine gittiler 

Bay Faik Öztrak şeh
rimizden hararetle 

uğurlandı 

Dahiliye Vekilimiz Sayın Faik 
Üztrak dün 7,55 postasile şehrimiz· 
den Mersine hareket etmişlerdir. Ve
kilimiz Adana garında başta Valimiz 

Faik Ustün. Komutanımız Arif Tanye· 
ri, Parti, Belediye, Halkevi Reisleri, 
Adliye erkanı, Partililer, Halk evliler 
ve kalabalık bir halk kitlesi tarafın
dan hararetle uourlanmışlardır. 

Kuvvetle tahmin edildiğine göre, 
Sayın Vekilimiz Mersinde yapacağ'ı 
tetkiklerden sonra Tarsusu ziyaret 
edeceklerdir. 

Moskovaya 
dün verdi 

Ankara : 28 - Ankarada kış 

artık tamamile başlamış denılebilir . 
Kaç gündür hava; sert, rüııarlı ge
çiyordu, gece }arısı başlıyan kar. bu 
sabah Ankaranın yüzünü bembeyaz 
bir hale getirmişti. Her yıl ancak ka
nunlarda kendini gösteren kar, bu 
yd çek erkenden şehrimize kendini 
göç etmiştir· Uık bir kış güneşi kar· 
Jarı eritmeQ'e başladı. fakat civar 
da~ları tepeleri, bilhassa bütün kış 
Ankara kayak sporcularının seyran· 
gahı ola Almadağı adam akıllı yük
lüdür. Herkes sokaklarda kürklerle, 
paltolarla geziyorlar. 

Finlandiya 
kati yen 

askerleri, Sovyetlere 
ateş açmamışlar! 

Dün ve evvelki gün Ankara spor 
faaliyetlerine devam edildi, bilhassa 
at yarışları soğuklar ve :havanın ya· 
ğışlı olmasına rağmPn, her haftaki 
kadar değilse de yine kalabalıl.;tı. 

Zarif paltolu, kürklü bayanlar biraz 
da bu kışlık tuvaletlerini göstermek 
için koşu meydanına gelmekte lered· 
düt etmemişlerdir. Ankara koşusunun 

- Gerisi altıncı sahifede ~ 

Helsinki : 28 (Radyo) - Finlan
diya hükumetinin Sovyet notasına olan 
cevabı bugün moskovadaki Fınlandi· 
ya elçisi tarasından Sovyet hariciye· 
sine tevdi edilmiştir. 

Finlandiya milli müdafaa meclisi 
reisi bu işte bir yanlışlık olduğunu 

çünkü iddia edilen lop a leşinin açıl· 

dığı gün Finlandiya askerinin dini bir 

merasime iştirak etmiş olduklarını ve 
bundan maada Fınlandiya bataryalarının 
Sovyet hud.udundan 25 ve 50 kilomet 
re geri bir mc3afede bulıınduğnu söy 
!emektedir. Hl"lsinki mahafili Sovyet 
iddiasının katiyen hakikata uyğun ol 
madığını israrla söylemektedir. 

Helsinki ; 28 (Radyo) - Finlaadi 

- Gerisi altıncı sahifede -
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Y ASANCI GÖZÜYLE 

Atatürk' ün 
Büyük Halefi 

Sağ Sed temelleri 

Sağlı sollu ovada 1çılan büyük 
su kanallarına su verece:.k olan bü
yük Seyhan barajı inşaatı ilerile· 
mektedir. Geçenlerde de yazdığımız 
gihi sağ kısım baraj seddinin te 
metlerinin atılması işi ilerilemekte 

bitmek •• uzere 

' dir. Diger taraftan sol kmm temel· 

!erin inşası hazırlıklarına başlanmış 

tır. Sol kısım temelleri önümüzdeki 

yaz mevsiminde süratle inşa edi ... 

lecek ve kuvvetle tahmin edildiğine 

göre 940 nihayetine doğru baraj 

seddi yüksdecektir • 

Milli ş,fımiz re mu/ı(erem refika(arile çocııhıan 

•ismet lnönünün, Türk milletinin 
mümessillerinin mutlak itimadını haiz 
olarak Türkiye cümhuriyetinin menfa
atlerini ve mukadderatını tedvire baş
ladığının birinci yılı bugün tamam ol
maktadır. 

Reisicumhur ismet lnönü, yük-
sek meziyetleri ile, ilk ihtimalı, kendi
sinin selefi olan büyük Atatürk tara
fından Türkiyenin dahili hayatında 

yapılan derin yeniliklerin takviyesi ne 
azmi ve dirayeti ile Türk milletinin 
mukadderatını terakkiye ve zafere 
ulaşlırmıya devam etmek olmuştur. 

Bütün milletin saygısına ve se\·gi
sine mazhar olan ismet lnönü, bey
nelmilel planda, sulh ve teşriki mesai 
politikası takib etmiş \e aynı zamanca 
sarsılmaz bir azimle Türkiyenin emni
yetini, istiklalini ve oteritesini koru
muştur. 

Bu karışık zamanlarda kiyasdiyle 
Türkiyenin harici siyasetini, bitarafane 
bir karekter vermek ve sulh taraftar· 
kadrosuna ithal etmek, Balkanlarda 
emniyet ve teşriki mesaide bulunmak 
hususunda bağlamaya muvaffak olma· 
sı, Türkiyeye karşı herkesin, samimi 
ve sadık dostlarının saygılarını kazan
dırmıştır. 

Büyük Atatürk,ün bu muhterem 
ve dirayetli halefinin idaresi altında, 

Türk milleti, dahili yapıcı faaliyetlere 
sükunetle ve bizzat kendi nefsine iti 
matla devama bugüne kadar olduğu 
gibi hiç bir şüpheye mahal bırakma

dan sağlam, şerem ve daimi bir sul· 
hü temin edecek her hangi bir faali-
yeti takviyeye azmetmiştir. · 

Yine aynı gazete, Kemal Atatürk'e 
halkın hürmeti başlı~ı ahır.da Rador 
ajansııfın Ankaradan keşide ettiği şu 
telgrafı neşretmek tedir. 

Ankara 10 ( Rador ) - Bugün 
Atalürk'ün ölümünün birinci yılı mü· 
nasebetiyle bütün Türkiyede, büyük 
ölünün hatırası derin bir kudsiyetle 
yad edilmiştir. Cuma günü sabahı 

bütün radyo merkezleri, ismet lnönü, 
nün geçen sene büyük kayıb günü 
Türk milletine hitab eden tarihi ma
nifestasyonunu neşrettiler. 

Bütün şehirlerdeki bayraklar, ma. 
tem alameti olarak siyah tüller ile Ör· 

müştür. Saat dokuzu beş dakika 

12."11.'1939 Tarihli Üniver
sul gazetesi, ismet lnönünOn 
Reisicumhurluğa seçildiğinin 

birinci yılı başlığı altında 

ne,rettiği bir yazıda fun1arı 
yazmaktadır: 

geçe ki, Atatürk'ün öldüğü saattir, 
bulün millet beş dakika sükfıt etmiş

tir. Bu saatte Reisicumhur, modrn 
Tür ki} enin banisinin kabri önünde 
eğilmiştir. 

Bütün gün zarfında halk kabrin 
önünden geçmi~i~ 

Cuma günü bilumum gazeteler, 
bü} ük yaratıcının eserlerine mütedair 
bir çok makaleleri havi olarak matem 
alfümti ile intişar etmiştir. Bilümum 
magazalar ve umumi ml;esseseler de 
matem alameti olarak kapanmıştır.,. 

Mayn Harbi 
- Birinci sahifeden artan -

havalara hakim olanlara mUyesser 
olabileC'eğlni söylerken, Almanlar da, 
ha va ve bilh'ls ... a J.ıgil izlerin deniz 
lcrdeki buyuk kun•etlerine darbe 
vurma~a çalsşı) orlar . Görl!!Uyor ki, 
harbin neticesine mUe .... sir olabilecek 
va!-ıtaların denizlerden geldiğine her 
iki tarafta artık kati .;urette kanaat 
getirmişlerdir . 

Yeni harp vasıtalarına knrşı alı· 

nan mukabil tedbirlerin nasıl mUessir 
okluğunu tecrUlıelerle görmektu.\·iz. 
Gaz, tank, tahtelbehir \'t! tayyareler 
ancak; bunl:-ra kar~ı vasıtası olma
~·aıı milletlerin orduları Uzerindc mU• 
es~İr olabil mekt~dirler. Çok geçme· 
den Mayn muharebe~inin de mukabil 

[tedbirleri bulunac:ığma ~Uphe edile
mez . 

F1lkat harp gittikçe:! çok munzzam 
servetlere dayanan bir ~ekil almak· 
tadır . Diyebiliriz ki . harbi hazır 
parası olan kazanacak . Bir darbı 
me;;elimiz bunu ne "Uzel ifade etmekte• 

::ı 

dir . 

Zengin arab:ı,ını dağdan :ı~ırır , 
fokir: 2uz cıvada ~aşıı-ır ... 

Orta tedrisatta 
Sömestr tatili 

İmtihanlar yeni talimat 
hükümlerine göre 

yapılacak 

Aldığımız malumata göre, orta 
tedrisat müessesalerinde birinci Sö· 
mestr imtihanlarına önümüzdeki Ki
nunevvtldrn itibaren başlanacaktır. 
Birinci Sömestr imtihanları yeni ta
limatname hükümlerine göte yapı· 
lacaktır. 

Öğretmenler, imtihanlarını sür
atle tamamlıyarak neticeleri aym 
sonuna doğru okul idaresine bildir· 
miş bulunacaklardır. 

Maarif Vek3leti bu yıl Sömestr 
tatilini uzatmıştır. Avrupa kültür 
müesseselerinde olduğu gibi Sömes 
tr tatili tedrisatın nısfı sayıldığından 
öğretmen ve talebeye ·biraz dinlen· 
me ve mevsimden istifade etmeleri 
im kam da temin edilecektir. Bu yıl 
Sömstr tatili on günden az olmıya· 
caktır. Bu husustaki tamim Vekalet 
tarafından hazırlanmaktadır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök ·yüzü açik 
hava hafif rüzgirfı idi. En çok sı· 
cak gölgede 20 dcr(ceyi bulmuştu. 

Kaymakamlar 

leti kaymakamlar arasın~ yeni den 
bazı tayin ve nakiller yaplmıştır. 
Bunları yazıyoruz: 

Nallıhan kaymakı.mı B. lhsacı 
Yazıcı Viranşehir kaymAkamlığıo• 
Yalvaç kaymakamı Talat Bozoglu 
Sandıklı kaymakamı Arif Dündar 
Ataker Yavaç kaymakamlığına, Pü· 
lümür kaymakamı Mustafa Savaş 
Patnas kaymakamlığına, Bayburt 
kaymakamı Sabri Demir Koyulhişar 
kaymakamfılına, Sürd mektupçusu 
Eşref Erkut Bafra kaymakamlığına, 
Sürd mektupçusu Eşref Erkut Bafra 

, kaymakamlığına, Lice kaymakaırı 1 

Fıkret Oyman Bayburt kaymakam· 
lığına, Hıç kaymakamı Halid Soyak 
Demirköy kaymakamlığına, staF 
yerlığini bitıren Münir Gedeleç .Li· 
dika kaymakamlığına, lstanbul eırı· 
niyet müdürlüğü şübe müdürlericı· 

den Halil Tekin Çerkez kaymakaffl 
lığına, Yüksekova kaymakamı Fuat 
Alper Tetvarı kaymakamlıaına, ottıı 
kaymakamımı F rhmi T ayar SurcÇ 
kaymakamlığına, Koyulhisar kayın• 
kamı Fahri Ünal lznik kaymakaOlh 
ğına, Aksaray kaymakamı Namılc 
Karaycl Babaeski kaymakamlığırı• 
İskilip kaymakamı Memduh Taıertl 
Datça kaymakamlığına, Datça kaf 
makamı Ah Aksoy Haran kayma· 

Köy enstitüleri kuruluyor kamlığma, Demirköy kaymakaı1l' 

Köy eğitmeni ve Öğretmeni ye· 
tiştirmek üzere Türkiyenin, ziraat 
işlerine elverişli arazisi bulunan muh 
telif mıntakalarmda köy enstitüleri 
açılması kararlastırılmıştır. 

Maarif Vekaleti bu maksatla 
bir kanun projesi hazırlamıştır. 

Ceyhan at koşuları 

Ceyhan : 28 (Hususi) - Cey
han at koşuları 10 Kanunevvel 939 
Pazar gününe tehir edilmiştir. 

CE\'ttAN HALKEYI REISLiÖI 

Ceyhan : 28 (Hususi) · Ccy 
han Halkevi Reisliğine Doktor Bas
ri Uzel seçilmiştir. 

Murat Nihat Arman Dikili kavına 
kamlağına, Dikili kaymakamı Abduf' 
rahman Yüksel Aksaray kaymaka~· 
lığına, Akçadağ kaymakamı HuliS'. 
Akalın lskilip kaymakamlığına, staJ 1 
müdnetini bitiren Naci Akkut ı<a· · 
raisalı, Osman Akçalı Pertek ka) • 
makamlığına Ihsan Özalp Anamıı~ 
kaymakamlığına, Kemalitıin OıltJ 
Müseybin kaymakamlığına tayin e· 

dilmişlerdir. ~ 

amerikanın Londra sefir• 
Çemberlaynla görüştli . 

e· 
Londra 28 : (Radyo) - Affl . 

rikanın Londra sdıri bu gün Çertlt 
b . 5aa 
er!aynı zıyaret ederek yarım 

kadar görüşmüştür. 
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Denizlerde 
mücadele 

DOYÇLANO'IN TAA.RRUZUNA 
UCR!YAN BİR İNGtLlZ GEMlSl 
KENDl KENDİNİ BATIRDI 

Bir F elemeiık Gemisi 
Yanıyor 

Londra: 28 (Radyo) - Dı.in Tay
rnis nehri ağzında bir Alman mayni
ne çarparak ateş alan Spondau adlı 
Felemenk gemisindeki yangın hala 
devam ediyor. 

Londra: 28 (Radyo) - Roytlind 
adındaki bir İngiliz karakol gemisi 
Doyçlandm tarruıuna uğramış ve iki 
gemi arasında saatlerce topçu ateşi 
devam etmiştir. Neticede 1ngiliz ge
rnisini idare eden kaptan kendi ge
misinin batırılması emrini vermiş ve 
tayfa gemiyi batırmıştır. Gemi lngiliz 
bayrağı çekili bir halde batmıştır. 

Londra ; 28 (Radyo) - Şimal de 
llizinde 3 A1man tayyaresi bir lngiliz 
kravöıürüne tecavüz etmiş ve 14 bom 
ha atılmıştır. Fakat Alman tayyarele 
ti bu hücumlarında mllvaffk olamamış 
lardır. 

Fransız meclisi 
yarın toplanıyor 

Fransız harp mecliside 
bir içtima yapacak 
P;\ris : 28 (Radyo) - Fransız Par 

~ernentosu 30 teşrinsani 939 günü kış 
17tirna devresine başlıyacaktır bu iç 
\ıltıaın kısa süreceği tahmin c!d~lmeb. te 
dir. Daladyenin kahir bir ekseriyetle 
\ıc hatta ittifakla yeni itimat reyini 
Qlacağı muhakkak görülmektedir. 

1• Ayni 7.amand l Fransız harp mec 
lf 
~ ide toplanmaktadır silah altına alı-
/•tı rnebuslarda bu içtimaa iştirak ede 
~ Cklerdir fakat bu mebuslar meclise 
ıvil elbise ile kabul ediler.eklerdir. 

Mısırd manevra 

Finlandiya ordusuna 
• · hazırol emrı verildi 

Sovyet -
paktı 

Finlandiya 
dün gece 

ademi tecavüz 
feshedildi 

Helsinki : 28 ( Radyo )- Sov
yet - Finlandiya ar.,sındaki anla· 
şamamazlık ciddi bir safhaya girmiş 
bulunuyor. Finlandiya erkanıharbiye 
reisi kara ve deniz kuvvetlerine 
hazırol emrini vermiştir. 

Kara ve deniz kuvvetlerinde 
verilen bütün meıuniy~tler geri alın · 

Tü r k Heyeti 
Londrada 

Londra : 28 (Radyo) - Nu 
man Meoemencioğlu riyasetindeki 
Türk Ticaret ve Ekonomi Heyeti 
Londraya gelmiştir. 

Heyet büyük merasimle karşı

landı. 

İsveç Berlini 
protesto etti 

Londra : 28 (Radyo) - Al-nan· 
İsveç karasularına kadar mayın tarla 
Jarı vucuda getirdiğinden İsveç hükıi 
meti, bu hareketi Berlin nezdinde şid 
detle protesto etmiştir. Berlin bu pro 
testoya henüz cevap yermf'miştir. 

Fransanın Türkiyedeo 
yapacağı tütün miibayaası 

mış ve ihtiyat kuvvetlerin süratle 

orduya iltihakı tebliğ edilmiştir. 

Moskova : 28 ( Radyo ) - Sov
yet Rusya bükumdi, Finlandiya ile 

arasında mevcut ademitecavüz pak· 
tını bu akşam f~shetmiştir. 

Hudutlarda tahşidat artmıştır. 

Almanyada 
Yeni gidi istasyon 

Londra: 28 (Radyo) - Alman

yada yeni bir gizli Radyo istasyo· 

nu f aa1iyete geçmiştir. Bu istasyon 

kısa dalga 80 den neşir yapmakta
dır . 

Bu radyo Alman milletinin re
faha kavuşması için Hitler ve hay· 

dutlarının ortadan kaldın ması iı_.in 

Alman milletini teşvik etmektedir. 

Lehliler alınanların 
kölesi icniş ! 

Londra : 28 (Radyo) - Bugün 
Almanyada bir resmi tebliğ neşre· 
dilmiştir. 

.ı. u tebliğe göre Lehliler bundan 

döyle Almanların kölesi gibi çalış 
tmlacaktır. 

Sigorta primleri yükseldi 
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TURH.SÖZÜ 
' U',lll 1 lı.. \,;,/!it - AllAl\:11, .. 

Abone şartları 

t 2 Ayı , 

6 Aylılc 

3 Aylık 
J Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

l -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra· 
caat edilmelidir. 

Almanyadaki 
vapurlarımız 

Bunları getirecek süvari 
ve mürettebat gidiyor 

lstanbul: 28 (Hususi) - Alman
yada inşa edilmiş olan 5300 tonluk 
Doğu ve Egemen vapurlarına geti
recek süvari ve mürettebat bu haf
ta içinde Almanyaya hareket ede· 
cektir. 

Harp vaziyeti dolayısiyle gemi
lerin getirilmt'sİ yolunda bazı ted · 
birler alınmı;tır. Bu arada iki ge· 
minın birbirine yakın olarak sey· 
retmelrri ve yolda herhangi bir 
ihtimalle vukubutacak bir kaza ve 
yabut bir mayn infilaki ile gemi 
lerden birisi yaralanırsa diğerleri 
kolaylıkla yardım edebilecektir. 

Bundan başka gemiler ve mü
rt"ttebat sigorta edilmişlerdir. 

Bu iki gemi geldikten sonra 
Almanyada 3500 tonluk Şalom ile 
üçüncü 5300 tonluk gemimiz kal
mış olacaktır. 

Bunlar da aynı şekilde sene 
başında memleketimize getirilecek
tir. 

bij ~ahire : 28 (Radyo) - Mısırda 
~llYıık askeri manevralara başlandı 
td tnanevralar marta kadar devam 

Londra : 28 ( Radyo )- Fransa 
tütün rejisi Türkiyeden yüz milyon 
franklık tütün mübayaasmda bulu
nacaktır • 

Metaksasın nutku 

Londra : 28 (Radyo) - ·lngiliz 1 

s~gortacılar bi_rliği, İsveç ve N.orv.eç Elektrik evi 
lımanlarrna gıd~cek olan gt!mılerın 

Ctckt• ır. 

~~ti !\:ahire ve lskenderiyedeki 1ruv. 
lt(j·er bu manevralara iştirak etmek 
~~ ır Libyıı çölünde de manevralar 
~a;11tnaktadır. lngiliz topçusuda hu 
~ ckata girmektedir. j 

~q 1 
t1sız - Yugoslav ticaret 

tQ '• 
llzakereleri başladı 

Y ~a. 
~~ tıs : 28 (Radyo) -· Fransa -

'~cdosıa\ya arasında bir ticaret mu 
1 ı . ~i akdini istihdaf eden, Fra n· 
'~ b \Jgoslav ticaret konuşmaları· 

"~lanrnış!ır. 

Atina : ~~ (Radyo) - Başve

kil Metaksas bu gün bir nutuk söy
lemiştir. Metaksasın bu nutkunda 
harbın uzun süreceğinden, ve bu har 
bm ekonomik bir harp olduğundan, 
Yunanistanın ltalya ile olan müna
sebetlerinin gayet dostane bulundu· 
ğundan bahsetmiştir, 

Dikilideki evlerin inşaatı 

Ankara : 28 ( Hususi ) - Diki
lide felaketzedeler için yapılmakta 
olan paviyonların inşa:ıtı ilerilemek
tedir. Bir kısım binaların çatıları 

örtülmüştür . 
~ 

!>İgorta primlerini ıki misline çıkar· 

mışlardır. ispanyaya ve akdenize ge 

decek olan] vapurların da ·sigorta 
primleri bir miktar yükselmiştir. 

Avam kamarası gizli 
celse akdedecek 

Londra: 28 (Radyo) - Avam 

kamarası lıu hafta içinde gizli bir 

celse akdedecektir. Bu celsedeki mü 
zakeratın mevzuu mühimmat mese 

lesinin teşkil edl!ceği söylenmekte 
dir 

Her türlü Elektrik ve makine 
tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs. 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Acentalığı. 

Eski Orozdibak karşısı No: 85 ı 
l v736 70 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni postane civarında. 

Fuat eczahanes1dir 

--------------
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T -u r k 
rARI - SU.ARDAN 

Paris · Soir gazetesinin hususi 
muhabiri, meşhur Fran!llz muharrir· 
lerinden Mösyö Jül Sauervein bir 
kaç gündenberi yurdumuzda misa 
fır bulunuyor • Möıyö Sauervein 
meınleketimiz bakkanda:Ci intibala· 
rmı Son Posta refilumıza apiJdaki 
satırlarla bildirmiştir : 

Halen. ,.- .Ş.18& V& Balkan· 
la,da yapmakta oldutum tetkik 
aeyıhati esnasında, her büyük ıe· 
hirde ekseriya iki iç ,Oadee falı 
kalıma oak mecburıyetindeyim. Li· 
kın Ankarayıa bitin bir heftı tah· 
siı edebilmiş olmakla kendimi bah 

tiyar hissediyorum. 
Yeni Türkiyenin bende basil 

ettiii intibaı tek bir kelime ile ifade 
edecek olursam l::u kelime sıhhatten 
başka bir şey olamaz. 

Şu yüksek Anadolu yaylasmm 
üzerinde, Türk milleti bir tahauan 
gah ~ulmuş ve orada bütün ener 
jısini teksif etmiş ve daha kavi, daha 
c nlı olmuştu ... Müdekkik bir nazar 
hu yerde maddi ve manevi bir 11b 
hat havası teneffüs ediyor . 

O ne hamledir 1 Ve ne büyük 
f edakirhklara mal olmuştur 1 Kü 
çücük bir köyün etrafında 180,000 
nüfuslu bır şehir kurmak , o şehre 
yepyeni bir ruh aşılamak , ve gene 
o şehirde kadınla trkekli hür , ça
lışkan ve dısıp ın i bir nuil yaratıp 
yetiştirmek ; hakıkatte , bu , uzun 
gazet cilık hayatında şahit olduğum 
en şaşılacak ve en muv ff ak olmuı 
teşebhü lerden biridir • 

Eter bunun uzerine dersem ki 
l iz Fr n11z ar, böyle bir memleket n 
ıyi veya fena mukadderatına iştirak 
etmekle gurur duymaktayız . Bu 
sözüm ıiyası ic~ptarın ilham ettiği 

e t söz t l! 
dir. Atatür ün ~urmuş olduju 
kiye bizatihi bir luym~nir. 

O. vahdet ve lıa,_..tiyle , ber 
hangi Lir dGnya harbinde, ittifaftına 
pek biıülc kıymet verilen bir var· 
lıktır • 

Onun en yüksek devl,.t ve ordu 
trkinı tarafmdan kabul ~dilmiş , 
durendiş ve cesur Hariciye Vekili 
ile uzun uzadıya ve faydalı surette 
rörüımiiş olmakla bahtiyarım. 

Ve gazetemi okuyan milyonlarca 
Fran11z vatandaıl•rama , Türkiye 
Cümhuriyetini keşif ve tetkik et· 
mekten duydutu:n hakiki heyecanı 

bildirmek benim için eısiı bir maz· 
hariyet olmuştur • 

Yakında gidecek olduğum Bal 
kanlarda oynak bir Zl:mİ• , biribi· 
rini çekemiyen ve devrimizin büyük 
fotınalarile çalkala11an memleketler 
bulacağım. O zaman , Ankaradaki 
temas ve mülakatlarım esnasında 
hayranlıkJa müıahede eylediğim gö 
rüş sağlamlığım ve kalp kuvvetini 
hatır lıyarak, karşılaşacatım v.niyet
leri daha iyi muhakeme etmek im· 
kanını bulacatım . 

Jule• Sauerveln 

AAam kamarasu ıa ·y~ni 
içtima devresi 

Londra : 28 (Radyo) - Avam 
kamarasmın yeni içtima .devresi u 
gün Kralın nutku ile açı'm şhr. 

Kralın nutlcu çok kı a idi. Har 
bın baıarılması için lüıumlu tahsi· 
sat haklcmda izahatta buluomuı 

tur : 

uizlt-Bir Kitap 

A ~yanın ifıaı dtiti yerlerde kımıldamafa bıftadr. G"1Çler mil· 
lı marşlar sôylayerek nümayişler Y•F· hürriyet için tqkilitt.r 

kuruluyor, baılarını koltuklaranm alhna alanlar, istipdadın aeticesi. Ve 
gene her müstebit idareli memlekette oldutu ıibi i\'manyatla da gizli 
gizli kitaplar neırediliyor, el altından okuııuyor. Hitti maksadı gizli bazı 
kitaplar açakç.a ntıredilhor. 

Bunlardanbiri ''kızım sana söylüyorum, ıelinim •en anla,, öz tem· 
silini aabrlatıyor. Almanya.da neıredilen bu kitapta aauharrir ... Avrupaye 
feliketr. ıürükliyea memleketinin geaçlitini harp meydanlarında, sefalet 
İçinde mabyeden, kendi ihtirası utrundı bütün vatarn h1r8beye süriikhyen 
bir adamdua bahsediyormuı. Sureta kitap "Napolyon,, ismini taıııor " 
ele aldıiJ kahraman söz de odur. Fakat, yukardılci ıöz temsılfni hıtd 
laysn. 

Londta - lstan'bul j Almanların Başladıklafl 

arası asfalt yolu I Muazzam 

Sofya : 28 Beynelmilel Lon 
dra lstaubul asfalt yolunun Balkın· 

lardan keçeo kısmı siiratle tamam· 
tanıyor. Bu yo un Macar hu iudlyle 
Belgrad aruındakı kı mını Yugos· 
lavlar bitirerek .. era.simıe açmışlar 
dar. M rasıme, baz :N zırlar da işti· 
ra\c ~111aşhr. 

Bulgaristanda Londra lsatu 
bul yolunun 1 atarpazaıcık ile Flibe 

aı asmdaka kısmı bitirilertk geçrn 
gün mcrasım1e açılmıştır. Yolun 

reçtiti Mer•ç nehri üzerıne kurulan 
buyük köprüye. Bulgar vchahti 

prens Sımton Tirnovskı'nin ismi ve 
rilmiştır. 

-
lo11dru - /:Jtıhbarat 'Ye:: r ıı 

dırt}Or: 

D
a nğtliz Donanmasının denrıdelıi 

kuJreti('d cklenburg)ve(P.1r 
İ.tOlindl'ki Alman ıemılerını 1 

kalanması ıle bir thfa daha- ıy~ 
anl~almıştır. 

Bu Gem ler feoa hava ard o 
şimal deni ti si•f ~rinden tstifade e 
rek ıiz e Nor~eç Karıt rnlaf.fal 
rişmek ve oradan da A many• 
varmak i5tiyorlardı. M"cklembcl'I 
durduru!Jııtu zamın uzerindo 
Hollanda g mısi ısmi ve a im 
vardı Her ıki Alm.m gemi i de 
nubi Amerıka limsnlarıııd.ı sı~n 
ta idıler. H r ikısi de ele ,,..,..nHP" 
için tayfaları tarafuıdan tah ip 
mitler ve lônra dı gemiltre teh ,. 

Milli husumet, 
~ teşkıl etmesi" diye lngifız harp 

aşk l mı er ı. ta afmdan. ba~ı~ılmışfard.
man b carct fl mılerın n sıllll 
bitaraf limanlarını terkcderek 

1 ıgilterenin en muhim haıp mal 
zeme fabrıkasmda son derecede mab 
rem tutulan b'r dairesin•n \-aşında 
bır im n bulundutu tesadüfen keş 
fedılmiştir fakat bu ada'llın casus ve 
zararlı hır adam olmayıp bir lngiliz 
kızın aşk ve merbutiyetmdt n bu 
ışiu baıında bu1undutu mahkemtce 
anlaşılmış ve ecnebi olduiu halde 
polise t scıl edilmeditinden dolayı 20 
lngilız lırası ceza v ril ııess ile ıktif,. 
edılmişt.r. 

Zabıta Almanın do&ru bir adam 

oldu~unu t hkık tltiğinden işine de 

1 
vam eylemesine müsaa Je etmiştir. 
Zaten bu işi yapac;ık bir lngilız de 

yokmuş mahkeme fabrıkatore bu işi 

yapacflk bir lngiliz bulam1dınız mı? 
diyt'! sordutu vakit fabrıka müdürü 

bôyle bir ustayı bulacak adamlara 

~VRUPA MEKTUBU 

yüksek nakdı müka!aatlar vad ttiği 
halde şimdiye kadar bulamadığmı 
söylemiştir. 

Vıthelm Kramer ·smini taşıyan 

bu mühendis bulduğu bir ihtiraı in 
giltercde de ltullanmak ıçın 1936 
senesind~ lngiller e)e g Jmıstir bura 
da meşgul iken bir ingilız kızı ıle se 
vişmiştir. Alman mühcnd s İngiliz ta 
biyeline girmek istemiş fak at musaa 
de edilmemiştir mühendis hunun üze 
ine sevgilisini bsrakıp Alo anyaya 
dönmüş fak at genç kızın aşkından 
ölüm derecesinde hastalanmıştır iyi 
leıince akrabası zorhyarak gtnç Al 
man mühendisini tekrar lngiltertye 
göndermişlerdır. 

Burada sevg"li.ule evlenmiş ve karakol reni tınden kae111• l 
en İnce iJetl ri sıhhat üzere imalde büsleri, ve b taraf limanlarınd 
emsalsız bir usta olduğundan aıke· 
ri imalat ile meşgul bir fabrikanın 
mahrem d iresinin ustabaşı ı olmuş 

tur. 
Polia.e tncil e<lıldiği zaman ya 

tevkif yahud memleketten ihraç 
edilect>tini d üşündüjünden atkının 
uğrunda beı fe)'İ göıüne alarak işi 
ne devam etmittır. MahkemeJe 
genç se•gılisi göıltrinden yaş akı 

tarak kocas om e inden alınmaması· 
nı yalvarmışhr. Gerek hakimin ge· 
rek emniyet memurlan gtnç icadına 
merhamet etm şlerdir. 

Alman mühf'ndisi dl'! krnd sin 
den fenalık geleceği beklenen bir 
adam olmadıtından memlekette iıi· 
nin başında kalmasına razı olmuş 

lardır. Aıkın mılli husumeti unuttur 
dutuna yeni bir dtlif. 

rıisumatını tediyeye devam et 
tense gemı erın temamen At 
göze almalın A manyada dövt 
sanın1n vehametini gö teriyoı 
ticaret sefaini lngihz Karakol 
lt-ri arasından kaçabilmek 
tur Ü h leye müracaat etmd 
b taraf kara sul mndın azı 
de eylem kt dir. 

Bazıları muvalfık olm k 
k t lngihz donanmasınm Ba 
zinden baıka h r demze h 
ması muvaff akiyetlerinin kıy 
sıfıra indırmektedar. Almad 
metli t caret fı osunu ınab 
gemılerinın sıtmıklarda k ~.,al 

rGsumabm tediye edememek 
tevkif olunur ihtimaline tercih 
Almanların iatıkbali biç 
rek muazzam bir ku ...... 

------------- girişblderini röıterir. 
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. Almanyanın cepheden Yarılması 
'!tikaoı bulunmayan Maginot hattını 
arkadan çevirrııek içi~ Hollanda ve 
~elçika yolile Fransaya taarruza kal 
~ Ştrıası ihtimali Avrupa asktri ma· 
afılleı ioi işgaJ etmeğe devam edi 

"0t. Fransız generalltrinden Pallu 
hzdığı uzun bir lbakafede bu ih~i 
llı~Ii tetkik ediyor ve diyor ki : 

Salabivettar mahfillerin temina 
~tı~ göre .Almanlar, 1914 senesinde 

~~Ptıklorı gibi Fransaya şimalden 
~aruz etmek için Belçikanın bita 
•afıığını ihlale kalkışırlarsa Fransız 
loPtaklarında bir adım bile iletle· 
~elerine imkan bırakmıyacak bir 
ı°kıın surprizler ka rşısıoda kalacak. 
atdı r. 

Bu defa, Alman orduları, Fransız 
~ Belçika hududu boyunda, Magino 
~ ttı kadar kuvvetli bir istili1'am 
atlına çarpacaklardir. 

~ Umumi harbin hitamı aka bin 1e 
tilıısa ve Belçika eı kaoıharbiyeleri 
~baı temasa geçerek muşterek bir 
lıdaf aa planı hazırlamışlardır. Fa· 
at kelçika kralı 1936 senesi :ıde 
~'.çıkanın mutlak bitaraflığını ilan 
~ıği ve iki memleket erkanı harbi 
~ti arasında tanzim edilrniı;ı olan 
1

Jafta pla 1 ları hükümden düştü 
~ ınaıı Fransız Askeri makama· 

1 b• 
ıt harp vukuunda Almanların 

~<:ihf'tten .s~rkmalarına i~kan bı· 
ltlacnak · ıçın F ransanm şımal hue 

e· ~t·lırııı derhal tahkime başlamış 
lr. 

\ 1936 senesinden bugüne kadar 
~"11 - M . h uç sene agınot dttı ayarın 

ltı\istahkem bir hat inşasına yet· 
~,.,,. 

··~1ştir. 

ti f.' ransanın şimal hududundaki 
1111ıkem hat, Maginot hattı gıbi 

~ ~Sel si 1 istihkaınlardan mürekkep 
~ıı . 
. ıse de, Almanların me~hur Si 

t '
1
ed hattı kuvvetindedir. Zira 

11s1z!arın Lu istihkam hattı, Sieg. 
~~ hattının mahrum bulunduğu 
t~k arızalarından istifade ediror. 
i ağinot hattı F ransanın Isviçre 
lıdundan Longvi şehrine kadar 
~ aktodır. Longvi, Fransız -
•'ka Hududu üzerinde, Fra!'l!ılZ 
1 '~a hududu erazisinin girintili 
ı~ 11 lı olması yüzünderı 500 kilo· 
'~ 
~ Ut:unluğundadır. 

tı hudud hattı, uzunluk itibarile 
'ıı "'•,fakat erazi teşekkülatı iti
~ birbirinden farklı iki kıs· 
~~tıltıbilir. Birisi Ardenneş hattı 
~. 1 

de Ffamande hattıdır. 
ıtırı . k , M k cı ıc::ım ,Lonngvi drn o-

1 "dar uzar ve sık ormanlarla 
d~ it, Bu sık ormanlar, har:ldi za· 

~ :~tö~lü kıtaların geçmesine ka-
~la Us;ııd değildır. Hu ormanlarda 

4~ lııh~imat sayesinde buralar· 
~l~t ak askeri kıtalar bile geçe· 

~~ 
'lıı 0ttnanlık mm takada o kadar 
()~aklar, mayn tarlalaıı kurulmuş 

erece bol tel örgüleri ve di· 

Türksözü 

ğer maniler gerilmiştir ki, içinden 
kuş bile geçemez. 

Bütün hudut hattı boyunca be
tonarmeli kuleler arkasında mahfuz 
otomatik silahlar yuvaları irışa edil· 
miştir. Bütün bu tahkimat şebekele· 
r i, çok derinlıklne kadar uzamak· 
tadır. 

Bu kısımda ancak iki geçid yeri 
vardır. Biri Moz ile onun ayağı olan 
Sabr ovasıdır. Bu hat dahilinde Me 
jur ve Moböj gibi iki müstahkem 

şehir, Moz ovasından Fransız top· 
raklarır.a girmeğe kalkışmış olan 
düşmanlara karşı daima bir sed teş 
kil etmişlerdir. 

Bu iki şehıin istihkamları istih· 
kam mütehassısı meşhur Voban ile 
talebe eı i tarafından İnşa edilmiş, 

ve mukavemetleri yalnız çok ağır 

topların mermilerine değil, büyük 
çaplı tayyare bombalarının infilakla· 
rın'l karşı da tecrübe edilmiştir. 
Moz ile Sabr ırmaklarının sarp ve 
yalçın kayalıklar arasından geçen 
yatakları boyunca, ağır çaplı top· 
larla mucehhez birço1< istihkamlar 
vücu.:ie g'!ti r ılmiştir. 

Bu suni tahkimattan başka Ar
dennes yaylası da bat~ ki klar ile do
lu olduğu cihı>tlt>, düşman için ge· 
çilmez bir sed teşkil eder. Bu sene 
ki ahvali havaiy, bu mıntakanm mü 
dafaası için fevkalade e.verişlidir. 

Mmtaka; yağan ,yağmurlardan hasıl 
olan bataklıklar ile doludur. Fakat 
bu nııntakada düşman istilasına 
mani olan sade bunlar değildir. 

Eransız istihkam kıtaatı. harbin 
başlamasından evvel milyonlarca 
metre mikabı suyu tutan buyük 
barajlar inşa etmişlerdir. Harpten 
stJnra yapılan mütemmim tahkimat 
ctüşmanm geçmek istiyeceği ovaları 
ve geçid yerlerini icabınde seller al· 
tında bırakmak tehlikesini bir kat 

daha artırmıştır. Bu barajlar, icabına
da havaya uçurularak, istiab ettik 
!eri milyonlarca metre mihaplık su
yu ta~ırmak için dinamitlenmiştir . 
Bu sular. raslıyacağı bütün şeyleri 

ve insanları silip süpürdükten sonra 
ormanlardan mahrum Flantand hu 
dudunda yeni bataklıklar vücude ge 
tirec~ktir. FJammand hudud mınta· 

kası diJzlüktür, fakat buraları bir 
çok dereler ve ırmakfarla doludur. 
Bu derelerin ı;ula rı Valerin barajla· 
rında toglanıyor ve burada istıh
sal edilen elektrik kuvvetile mınta· 

kanın bütün fabıikalin işleniyor . 
Valerin barajları, açılır açılmaz bü
tün ın:ntaka şeller altında le alacak 
tır. Seylabın teşkil edeceği tabii 

müdafaa hattına ilaveten buralarda 
da büyük istihkamlar yapılmıştır . 
Tarihi Amienne mıntakasında mu 
azzam tahkimat inşa edilmiştir. Bu 
muazzam istihkamlar, yekdi~erine 
tali derecede blokhavzlar ile biti· 
şiktir. 

işte uugüo F ransanın Belçika 
hududu, açık değil, fevkalade m\ls
tahkemdir ve şimalden gelecek bir 
istila tehlıkesini defetmeğe kadir · 
dir. 

EDEBYAT · BAHSİ 

lngiliz Edebiyatı 
Derya kadar geniş olan İngiliz 1 

edebiyatını bu kadar kısa bir sü· 
tunda ihata etmek kabil değilse.de 
kuş bakışı bir nazar atmak belki 
mümküdür. 

İngiliz edebiyatı Norm.anfarın 
istila~ından sonra ba~lar. Halk bal
ladları (ki bir manzume şeklidir) 

milli eciebiyat nümunesi olarak a 
sırJa,la mevcudiyet gösterdi. Yük· 
sek tahsi i olan logilizler Fransızca 
yazar ve okurlardı Alimlerin ek 
seı isi latince ya:ı.arlardı: 

On dördüncü asırda miHi hisler 
uyanıp halkı konuştuğu dile rag 
bet doğdu: Şairler arasında Geof· 

rey Chaucer hibf şahsiyetler belir · 

di Vyelef'ın kitabı mukaddes ter 
cümesi. Mandeviile'iu "Yarkta se
yahat" isimli eserini zikre şa_)'andır. 

Bu devirden Spenseı 'in zuhııru · 

na kadar ancak bir çok ballad ya
zan şairler kendilerini göstf:rmiştir. 
lncıl yeniden tercüme edilmiştir. 

Derken 155~ la 1603 de Eli· 
zabdh asrı denen muhtt şem devir 
başladı. 

"Peı ı]er kraliçesi" tSe"inin mü 
ellifi olan Edmund Spencer de da· 
hil olmak üzere bu safhada birçok 
dramatık, satirik şairlerin. tiyatro 
müelliflerinin zuhurunu görüyoruz. 

nakdi 
mekte 
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ç büyük muh;uip devlet, harp 
gayelerini temin için nihai 
ve kati heticeyi, denizdeki 
ve muvasala yollarını kes-
aradılClarından, bütün kuv-

vet ve gayretlerini bu yolda sar· 
fediyorlar. Bu arada bitaraf memle· 
ketlerin hayati menfaatlerinin mah· 
volup gitmesine muharipler ehem. 
mi yet vermemektedirler. Yalnız me· 
suliyeti birbirine atfetmekle iktifa 
ediyorlar. 

Bitaraf memleketler hariçle de
niz nak'iyatmı adeta tatil etmeğ~ 

mecbur olmuşlardır. Mesela Avrupa 
da 34,000 kılometre erazisi ve s~kiz 
buçuk milyon nüfmm bulunan Hol 
landa ktn.ii hayat ve maişetini temin 
eden ve toprakça kendisinin 60 misli 
büyük olan Şarki Hindistandaki. müs 
temlekele'i ile posta ve yolcu nakli· 
yatını kesmistir. 

Belçika da ayni vaziyettedir. Her 
türlü Alman emtiasının İngiltere ta. 
rafında harp kaçağı olduğu iJ~n 
edılmesi üzerine bu iki bitaraf mem. 
leketler kendilerini büsbütün maişet 
darlığına maruz kalmış sayarlar. 

Yeni büyük harpte ilk defa Hol· 
landa kl"udisirıin lıüyük kornş;;su 
muharip devetlleri resmi ve ciddi 
olarak prote.:tto etmege lüzum gör· 

müştür. Yeni harbin ınünhasıran 
bitaraf memleketlerin deniz yolları 
ve ticaret nakliyatı üzerinde yapıl· 

masından bitaraf arın artık sabırları 
tükenmiştir Küçük. bitaraf mem. 

leketlerin arkasıııdan büyüklerinin 
de ciddi teşehbüıslere girişmeğe ha· 
zırl~ndıklaı ı, gauteleı inin neş • i ya· 
tından anlaşı 1 ıyor. Bundan sonra ci 
han po itıkası bitarafların vaziyeti 
etrafına dönecek demektir. 

İngiliz edebiyatı Lilhassa dram· 
latda t'l'l yüksek ifadesinı buldu. 
157G da Londrade ilk sabit tiyatro 

kuruldu. Kurnnuı11a ve İtalyan eser· 
leriuinin kaba taslak tercüme, adap· 
tasronunbao sonra Shekespeare 
in sanat otası mahıyetinde olan bır 
kaç şahsiyt:t kenJinı göstatti. Ve 
nihayet beynelmılel şöhretı haiz bu 
müeılif, d"hasile şa'şaa saçtı. 

Onu ben Jonıson gibi komedi 
müellıfleri, şaırıer takıp etti. İngiliı 
nesri Francıs Bacon kıraatında bü. 
•''ük bir filozofun kalı:mile tekamül 
elti Robert Berlo bizı Elizabt ht 
dev1inden on yedinci asra geçirır. 
Burada •,,prı..tain' cerayanınm mü· 
nıessili jolrn ., Bruyan'ın Haçının se. 
yehatı' ısimli eserini görürüz. 

Bu devirde memleket, dini kav. 
galarla karmakarışık olduğu için bü· 
yük bir edebiyat vermez. L>svrin 
yegane dahisi şair John Mi tondur. 

Stuart'Jaaın yeniden ıktidara geç· 

mesini mütı:akip edebiyatta Fransız 

- Gerisi altıncı sah;fede-
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RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olF0Z1YON 
POST ALARJ TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Her gUn yalnız kısa dalga 31,7 
m. 946.3 kc/s postamızla neşredilmek
te olan Yabancı dillerde Haberler 
saatleri aşağıda gönsterilmiştir. 

İranca Saat 13,00 ve 18,4:5 de 

Arapça ,, 13,15 ve 19,45 de 
FransızC'a ,, 13,45 ve 20,13 de 

Çar;anba - 29 / 11 I 939 

13.30 Program ve Memleket Sa
at Ayarı 

13,35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

l'2.50 TürkMüzi~i -Pi.) 
~3 30/14.00Müzik (Küçük orkestra· 

şer : Necip Aşkın ) 
1 - Sidney Jones : Geyşa ope

retinden Potpuri 
2 - Pepi Mililer : Küçük Sere· 

nade 
3 - Fried Walter : Rüya ( Ke

man solo ve orkestra için) 
4 -·- Leopold : Nil Nehri Kenar

larında 

S - Robert Stolz : Viyana Ge. 
celeyin Güzeldir. 

18.00 Program 
18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS 

ve Meteoroloji Haberleri 
18.25 Türk müziği (Fasıl Heyeti) 
19.2.5 Konuşma (Dış politika ha 

diselcri 

19.40 Türk Müziğı 
Çalanlar : Fahire Fersan, Cevdet 

Çağla, Vecihe, Şerif İçli, Refik Fer
san. 

Okuyan : Semahat Ôzdenscs 
1 - Hicazkar Peşrevi 
~ - Osman Nihat - Hicazkar 

Şarkı : (Ellere uzaktan bak) 
3 - Arif Bey - Suzinak Şarkı: 

(Çekme elemi) 
4 - Arif Bey - Suzinak Şarkı: 

(Papusuna ermek) 
S - Cevdet Çağla - Keman 

Taksimi 
~ - Münür Nurettin - Suzinak 

Şarkı : (Durmadan aylar geçer) 
7 - H. Mehmet - Suzinak Şar· 

kı : (Vad'eylemiştin ey peri) 
20.05 Türk Müzi~i : Halk Tur· 

küleri 
Çalan : Sadi Y nver Ataman 
Okuyan : Azize Tözem, Mah-

mut Karındaş. · 
20.20 TEMSiL 
20.50 Konuşma ( Haftalık Posta 

Kutusu) 
21.10 Müzik ( Riyaseti Cumhur 

Bandosu • Şef : Ihsan Künçer ) 
1 - Bryk Al : Türk Zafer Marşı 
2 - Adolf Schreiner : Yakın 

Ruhlar (Klarnetler için Konser) 
3 - F . Schubert : Rosamunda 

(Uvertür) 
4 - F . Casadesus : Mistral'in 

bir Şarkısı 
5 - j.S. Bach : Toccata ve Fu· 

gue (Re Minör) 
22.00 Memleket Saat Ayari, A

jans Haberleri; Ziraat· Esham-Tah· 
vilat, Kombiyo - Nukut Borsası 

(Fiyat) . 
22.30 Müzik (Operetler - Pi.) 
23.00 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.'l.5 - 23.30 Yarınki Pragram, 

ev Kapanış. 

Türksö~ü 29 Teşrinisani ·9~ 

Almanyada vagon 
lokomotif buhranı 

Londra - latlhbarat 
nezareti bildiriyor: 

Edebiyat bahsi 

, 

}g .,. 

\Finlandiya· Moskova 
1 ya cevabını verdi 
1 -Bırinci sahifeden artan-

~ ürihte neşrolunan Neue Ze 
1 

C!!:::a · itung gazetesi Rusyadan 
Almanyaya gönderilen 

- Beşinci sahifeden artan -

edebiyatı başlaı; oıijinalık de husu 
fa uğramıştır. Gesir gittikçe .-hem· 
miyet alır. RoyaJSociety'nin teessü" 
re bu sıradadır . lsaaç Nevton 
m üessislerinden biridir. 

ya kabinesi Sovyet notasına verile~ 
cevabı tsugün neşretmiştir bu cevabi~ 
aöre, Finlandiya tarafından hiç b1

' 
5 

6 s ı~ 
retle top ateşi açılmadığ'ı, eter 0 i 

bir milyon ton hayvan yeminin her 
iki menılek~tte de icab eden 100.000 
vagonun bulunamaması yüzünden 
teslim edilemediğini yazıyor. 3 Ha· 
ziran tarihli Economist gazetesi de 
neşrettiği bir makalede Alman Dev. 
Jet Demiryollarımn Reichsbabn 70. 
000 yük vagonu noksana olduğunu 
tahmin ediyordu. (Revue des Deux 
Mondes) Teşrinievvel nushasmda bu 
nu teyit etmekte ve Reichsbahn'ın 
senede 10.000 vagon yenilemesi 
icap ettiği halde !932 srnesinden 
beri yalnız 13.000 vagon sipariş 

verdiğini kaydetmektedir. Ayni şe
kilde lokomotif noksanı da mevcut 
tur. 

1929 da hizmette bulunan 24 
000 lokomotif sayısı 1938 de 21. 
000 e düşmüş, ve 1939 senesi başın 
da hurdaya çıkarılan 500 - 600 
makinanın yerine yenileri konulma· 
mıştır. Buna yolların daimi aşınma 
ve bozulması dolayisile meydana 
çıkan ve Pazar günü Silezyada vu· 
kua gelen tren kazasının da göster
diği müşkülJeri ilave etmek lazım· 
dir. 

Ankarada kış 
- Birinci sahifeden artan -

en büyük hususiyeti müşterek bahis
lerde gösterilen hararetli alakalar· 
dır. 

Bahsi müşterek satış kişelerinin 

önü hiç eksilmeyen bir lc'alabalıkla 
doludur. Yalnız koşulara giren atla· 
nn azlığı ve bu atların çok kere ka· 
biliyetlerinin herkes tarafından öğre· 
nilmiş olması, bahsi müşterek işleri

ne girişenlerin talilerine, daha doğru· 
su koşuya giren atın ve binicinin o 
günkü mizah ve neş'esine kalıyor. 

Artık Ankaranın çalgılı lokanta
ları, gazinoları, sinemaları me\'simlik 
çehresini tamamen aldılar. Bilhassa 
musikili muallim mektebinde her haf
ta halk için tertip olunan Filormo· 
mik konserlere rağbet, her türlü ta· 
savvurun fevkinde mektebin 500 ki· / 
şilik salonu, konserdt>n çok önce dol· 
makta ve bir çok kimseler konseri 
~onuna kador ayakta dinlemek mec· 
buriyetinde kalmaktadırlar. Bu hal 
Ankaranın bu kesif musiki kabiliye· 
tinin gün geçtikçe tekamül ettiğini bu 
asil zev'<a bağlandıklarını göstermek· 
tedir. 

** 

İngilterede vesikaye 
tabi bazı rnaddeler 

Londra : 28 (Radyo) - iaşe ne 
zareti yarından itibaren jambon ve 
tere yağının vesikaye tabi tutulaca 
ğını tebli etmiştir. 

On sekizinci asırda· ki büna kra· 
Jiçe Anue devri diyorlar felıde, ta
rih, tenkid, roman kısımiarı kendile 
rine yeni zeminler hazırladılar. Büyük 
bir gazetecilik do~du. Şiir ise birinci 

yetlerde askerini 25 kilometre iç~~o 
çekerlerse Finlandiyanın da hudud. i 
askerini 25 ~ilometre içeri ç'ekecd'111 

bildirmektedir. 

plana düştü. Tiyatro gibi o da Fran ----- 'IJ# 
sız tesirine girdi Oolardan sonra lord Byrorı -

AleXander Pope bıı devrenin ve arkadaşlarının romantik dcvrt 
temayül ve tasavvurlarını kendine başlar. 

Ş9jr, 
Vicnoria asrına geldık .. en iyi temsil eden muharrirdir· Onun 

etrafında bir çok müellifler ve şair· 
ler guruplandı. 

Artık yavaş yavaş ahlakıyetçi 
lerile, edebi ğazetecilerile, hayattan 
ilham alan yeni romancılarile, mü· 
nekkitlerile, siyasi hatiplerile, Adam 
Smith gibi iktisadi muharrirlerile 
filosofıarile, tarihçilerile, çeş · tli bir 

o· 
münekkid ve tarihçi Macaulay, r

1
• 

d D. ae" mancı ve devlet a amı ısr 

Oickehs, Stevenson, Oscar ViJde ~ 
b'tıtıt• 

bunlar arasında saymakla ı 
meşahir bu devrin şahsiyel)eridiı .dl 

lngiliz edebiyatı doğmuştu. 
On sekizinci asrın ikinci kısmın 

da lngiliz müellifleri gözlerini daha 
ziyade tabiata, hayata çevirdiler On 
dokuzuncu asrın başında Lakiste 
ismi altında koskoca bir mektepli 
şairler belirdi. Sir çok meşahir a 
rasında Thomas Moore,u Valter 

Son asrın 10mancıları arasll'ıet 
bilhassa şunlar zikredilir s.sııtc, 
Heory.James, Ridder Haggrad, U. 
nan Doyle, Rudyad Kipling, ~o S f 
Valles A. Bennet, GalsVorty. oı -
zeph Conrad Florance Bardayı , 

ramcı ve münekkit Bernard Sh'J 
Şair Thompson,V • B .. Ye.~t:k~ 
Masefield, L.tDinyon. Muo tel 
Gossi· f ıkracC ve mizıhcı Bhe5 

Scott' sayabiliriz. ton ve J- K. Jerorne, 

ilin 
Çukurova l-Jarası Müdürlüğündeıı: 

t· 
Aşağıdaki şerait dairesinde Tohumluk için ihtiyacımız bulunao yee· 

miş bin kilo yulafın beher kilosu üç kuruş elli santim bedeli muhaıtııı> 
ne ile on beş gün müddetle açık eksilmeye çıkarılmıştır. 

1 - Teminatı muvakkatası (245) liradır. otl 
2 - ihale günü 30, 1 J /939 gününe rastlayan Perşenbe günü sa•:tf 

dörtte hara merkezindeki komisyon mahsusa tarafından icra olunaca ,... 
• J 1 

3 - Talip olanlar müteahhit şeraitine haiz bulunduklarına daıt 1t 

caret Odasından alacakları vesaik ile birlikte ihale saatından bir 
51 ~ 

evveline kadar teminatlariyle birlikte hara merkezindeki Komisyon ııı' 
susa müracaat etmeleri ilan olunur. 

18 - 22 - 25 29 11195 

Seyhan Orman Çevirge müdürlüğünde~ ~ı 

p 

Cinsi 

tır 1 "r 
Hacmi Miktarı Muhammen vahit fiatı fu ~ıırııS 1 ~tııJc 
M3 03 Kental Kilo Lira Kuruş Lira z4 atın 

Kuru çam odunu 13121 oo 12 oo ıs75 
.. ce· 

1- Seyhan vila~ıetinin Kara:salı kazası dahilinde Akyar Büyll~ ~-ııro 
hennem Deresi ormanından toplayıp çıkarmak üzere 13127 kent3 ,......939 
çam odunu 20-11 - 939 tarihinden itibaren 16 gün sonra 7-12 ıırtır' 
Perşembe günü saat 15 te Seyhan Çevirge Müdürlüğü binasında 
ması yapılacaktır . ~r. 

2- Beher kentalinin muhammen fiatı 12 liradır . ..d~,I~' 
3- Şartneme ve mukavelename projeleri Orman Umum Mıı 13011' 

ğünden Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü ve Karaisalı Orm30 

Şefliğinden alınır . 
4- Muvakkat teminat 118 lira l 4 kuruştur . 
5- Satış umumidir. 11192 

l 
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" 1 s • 
1 A r s n e d m a a 

• Süvare 
8,45 29 teşrinsani çaşamba ~kşamı 

Süvare 
8,45 

Hans 
Almanca 

Şarlok 
Dünyanın eri meŞhwr polis 

havadisi 

Albers 
sözlü 

Ho!me~ 
.._/" 

bin bir macera ile dolu sergüzeşti ı 
ilaveten : Dünya 

11 gündüz iki otuzda tenzilatlı matine (Öldüren Örümcek) Pek Yakında Bir Kavuk Devrildi 1 
--------------------------·-----------·---

dl 

tJe' ---------------------

~ LS ARA Y 
Jo ~ 1 N E M A S I N DA. 
oı qy . Akşam 
it'' ~eyecanlı ve MerakJı 

J Sahnelule Dolu 

Şehrimizde Bugüne Kadar Gösterilen 
Bütün Filmlerin Rekorunu Kırmış 
Olan ve Adanada İlk Defa Olarak 
iki Hafta Devam Eden Yegane 

F 1 L M 

!\ L A Yı 
~:----! TAN Sinemasında 1 1 
J.rto11erde : ( Zaferden, Zafere Kofuyor ) 

: 
1~k Foran - Humbery 1 OiKKAT Fılm Pek Yakında Gön-

B derileceğinden Göremi-
0 g a r d yenlerin acele etmeleri 

Pek Yakında Pek Yakında 
Dunyıı Si ncmncılıgımn En Muthi;; \ " e Mu:ı2zıım Ş:ıha-;e;i 

"uuun 2 30. da BugUn 2.30 da 
T A N O A 1 ALSARAYDA 

ı\LA._Y-GÜLNAZ SULTAN ŞAFAGA DÖNÜŞ - KIZIL ALEV 

' 

Belediye 

(ilan) 
Riyasetinden: 

Gaz, Benzin, Mazot ve saire gibi müştail mevad 
celbeden Adana Tüccarlarının ve sanayi 

erbabının nazara dikkatine 

Adana tüccarlarının ve sanayi erbabının, her ne suret(e olursa olsua 
tren yolu ve saire vesaitle memleket dahiline celbcttikleri mevaddı müş· 
taile için behemmehal ve usulü dairesinde bir beyanname ile keyfiyeti 
Belediye gazhane memurluğuna ihbar etmeleri ve celbedilüp gazhaneye 
konulmaksızın doğrudan doğruya vagondan yaptıkları tevziatın ve Ada
naya getirilüp transit suretile ahur vilayet ve kazalara yapılacak sevkiya 
tın da keza usulü dairesinde bir beyanname ile bildirmeleri lüzumu, hila· 
fında hareket edenler hakkında da kanuni takibata tevessül olunacağı 
ehemiyetle ilan olunur. 11218 

ilin 
Adana Belediye Riyasetinden: 

l - Belediyeye ait karşıyakada Hacı ağa tekkesi mevkiinde Kozad: 
yolu, Salih tarlası ve Sarıçam deresi ile mahdud eski mezarlık yeri açık 
eksiltme ile ve üç sene müddetle icara verilecektir. 

2 - Muhammen yıllık icar bedeli beher 919 metre murabbaı kırk 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teominatı yedi buçuk liradır. 

4 - Şartnamesi Belediye Fen işleri müdürlüğündedir. isteyenler ora· 
da görebilirler. 

5 - ihalesi Birinci Kanunun 8 inci Cuma ıünü saat on beşte Bele· 
-------------------------- diye encümeninde yapılacaktır. isteklilerin o gün muayyen saatte teminat 

1 
makbuılariyle be(,.diye «'nCÜmenİne müracaatları i an olunur. 

Yazıhane nakli 
k 

tıı'' /t Macit Güçlü ve Abdullah Türkucu yazıhanelerini Abidinpaşa 
1'"'~ ~tııie Namık Kemal mektebi karşısında doktor Melik apartımanı-

zA atına nakfetmişlerdir. C. 

-------------------------------------
0,ıı· ~r. Muzaffer Lokman 
c;IJ' t ç hastalıkları mütehassısı 

~~.. .. 
\ıq R'Un muayenehanesinde hast. larını kabule 

tştı •. 

24 - 29 - ~ - 7 11207 

Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

Cinsi 
Dikili çam 

Hacmi 
M3 03 
163 000 

Muhammen vahit fiyatı 
Lira Kuruş 
4 90 

Tutarı 
Lira Kuruş 
798 50 

1- Seyhan vilayetinin Karaisalı kaz:ısı dahilindeki Art ormanından 
çıkarılmış ve btı ormana civar istif yerinde toplanmış olan )'Ukarıda mik. 
tarı yazılı 163 M3. çam 22 - 11 - 1939 tarihinden itibaren on altı gün 
sonra 8- 12- 939 Cuma günü saat 15 te Seyhan Orman Çevirge Mü· 
dürlüğü binasında açık artırma ile yapılacaktır. 

2- Muvakkat teminat 59 lira 90 kuruştur. 

4- Şartname ve mukavele projeleri Orman Umum müdürlüğünden , 
Seyhan Urman Çevirge müJürlüğünden ve Karaisalı Orm;ın Bölge şefli· 
ğinden alınır . 

5- Satış umumidir. 1119S 19- 24- 29- 5 
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Adana Borsası Muameleleri 
4 ; ' . 

PAMUK ve KOZA 
:w 

CiNSi 
KiLO FtATI 

Sahlan Mikdar 
En az f.n çok 

K. s. K. s. Kilo 
-ı<oze 8,75 9 

Ma. par lalı 
- - 38 • 37 . ~ 

1 
Ma. temizi • 33 36,50 

1 

i Klevland -46,50 48 - --
- -

1 Klevland ( Y~M. ) 1 

YAPAGJ 
Beyaı ) 1 1 1 

Siyah 
- ÇlGIT ' 

- • · 

~ ' ~I -ı Yerli "Yemlik,. i 

" "Tohumluk,. 
1 1 1 

,HU B !JiB AT 
~ 

Butday Kıbns r 1 
1 - • Yerli 

• Men tane 
Arpa 1 

Fasulya ' 

Yulaf 
' 

., 
Delice i r ~ 

Kuş yemi 
Keten tohumn ·- " ' r 

Mercimek 
Susam 14,50 1 1 15.25 

. 
~ < ' 

UN -
Dört yıldız Salih 

... üç " " ıi ~ Dört yıldız Doğruluk 
1 

.!ııC il: üç ' .2 ı:: • • 
o - Simit 1 = ca " ~ ~ 1 Dört yıldız Cumhuriyet l 

N c.> 
üç r-- ,, ,, 
Simit 

" 
. 

Liv~rpol Telgrafları - Kambiyo ve Para 1 

28 / 11 1 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
1 

Pens Santim 

Hazır 7 51 Lirst --- -
Vadeli l. -7 21 Rayişmark 

Frank ( Fransız ) -2- 89 
7 03 Vadeli 111 Sterlin (İngiliz ) -5- """?.4 -6 76 Hind hazır Dolar (Amerika) 1.30 36 

Nevyork 9 61 Frank ( İsviçre ) 00 ()O 
- -

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

-
32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

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

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Lirahk 2.000 Lira 
5 • 1000 • .5.000 • 
8 • 500 • 4.000 • 

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

250 • 25 • 6.250 • 
435 32.000· 

r. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

·----------------

TÜRK SÖZ 

GAZETECİLİK-MA TBAACIL 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaB 

cılıkta son teK'nikie çalışıyor 

Türksözü 
matbaası • 

1 

Türksözll ~ 
' 

Cilthanes' 
\>ı 

1\ 
.\ 

1 Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

ıı h, 
En modern vasıta bi 

Ce 

mücehhez bulu111Jf la 
fa 

Kitaplar, mecmualar, gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart· 

vizitler, haritalar ~ planlar, mak
buzlar • her boyıfa defterler, 

Renkli afişler 

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

1' d( 
Kitaplarınızı Şark karı ~: 
Avrupa kan nefis bir ci!d •l 
görmek istiyorsanız 'fiir~ ha 
Cildhanesine gönderiniı · ol 

.Va 

Zarif sağlaıJ1 1~1 
lııı 

1 tiı 
Bir cild, bölgede ancalc .4 ~t 
sözünün sanatkar mücell

1 ~iı 
elinden çıkabilir . t\

1 

------..... ----------------------------------~ 
1 

' Kadın şapka e\fl ~:~ 
8. KETİ , taı 

Arzu edilen model üzerine yeni ve tamir f ' 
~dres: ~eni postane karşısı f'ID ~ 

11149 

l 

R. C. A. Radyolar• 
ı d • 

1 g e 

Abidinpaşa caddesinde 
111 Muharrem Hilmi Re 

36 to. 

·~ , ~ 

.. d~'~ ~t 
Umumi neşriyat .~~~ tııı 

Macid Guç b' 
•• " ıtıBt 

Adana Türk sozu 


