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5 Kuruş 

~ '-1 1 Ç 1ma1 Ankaraya geldi 

l'esbıt edilen mühim bir plan pek 
konuyor Yakında tatbik sabasına 

'L---
Ablokanın 
l:.ondra'da 

karada da 
toplanıyor -

tatbiki meselesi İngiliz elçileri 
lngiliz Teslihat Nazırının nutku 

~lldra 'dakl 
l tls elçisi 
~Ilı aslarda 

• 
l,~ 
~, "°'1" •dildi6ine göre 

1~ ''ttl( 1 ~i.. tememiyle ted•· 

'\' ~•~iyet muh•f•z••• 
~'cf 

~· ---· 
\~ ~ı •. 
tıı ~ııd' 29 «Royter• - Sovyet· 
~it b;/a büyük elçisi Maisk i ln

atı tt~t rıuırı Lord Halifaksı 
~ .,,, 'Şiir 

lld '<illi • 
~. ~~~ 80akaı, Sovyel - Fin mese 
-t"Çiııirı llta yapılan ilk konuşma· 
tıı~dc, ~on aylarda ki vaziyete 
S akta:<ltüsıne ler de bulundu~u 
~~ lct ır . 

(l0ııı,~r•na göre elçi, tevkif edi· 
( C . llıaksadiyle) iki Sovyeı 

trısi ~ -

1 
uçuncü sahifede ) 

~b' 
~ı ~'lt, . 
tıgi tenın Moskova 
' vaz·ıf • "d" ~'dr, . es1ne gı ıyor 
t~ A\~k · 29 <Roytcr} - lngilte· t O\Je, ) • • 

'tı114 • e Çısı ynkındn memu-

~ t••tocc: '.··-•••• 
't)kA • • d , . ~vımız e 'f• ~ ......___ __ _ 

\ ilşidin konferansı 
ttce h 

~ ~lıklık alkcvi salonunda ta· 
~ d Sc . Çulirımızdan Bay Vas 
t 1'· 'lii rn· ıı· ~ ~ıklik h 1 ıyetçi lik, halkçı -
' ttttck . •kkında bir konfe
ı.t· ~- ptır. K:ıymctl i hatip Ada 
"t'f aı r · . ıııd ısı genel sekreter· 

''~ ara su t' \~lkt. '' ' mahsusada gön 

~' 1ltııı .• ~iı b •çın çok istifadeli ad· 
't~ .ttirıj uk rnühinı konferansı 

~tı Q U" 
~. C· . ,ucularımıza tavsi· 

trı~ serbesttir. 

Londrtı : 29 (Royter) - Fransız• 

l ngiliz yukııek şCl.rası al tıncı içtimnını 
Fransız • İngiliz Bnşvt'kil ve kuman· 
danlarınm iştirakile yaptı • 

Ş6ra evvela stratejik vaziyetteki 
inkişafları tetkik etmiştir. 

Haber alındıgtna göre Fransız 

Bnşvekili Paul Reynaud ile Con Say· 
mın arasında bir anloşma imzalanmış· 
tır. Bu anlaşma, butun .;ahalftrda .İn· 
giltere ile Fransayı mUştc:rck h3.reke· 
te ta.bi tutmak tadır. 

- Gerek Fransa ve gtrek İngi l tere 
barbin devamı muddetince bir muta· 
rekc ' ' e bnrış mucıhedcs-i :ıkd<'t111emeyi 
lı..arşalıkb olarnk teahhud etmektedir· 
lc:r. 

iki taraftan hiç birisi tam bir 
( Gerisi üçüncü sahıfcde ) Fra11sı:: Başvel.-ıli /'a ıl ReJnaud 

Sovyet- Alman - Italyan ! 
paktı olamıyacak mı ? 

i
l Londra: 29 (Royter} - Muhtelif 

kaynaklardan gelen haberler, tahakku
kuna çalışılan Sovyet - Alman - 1 -
talyan pakbnın vücud bulmasının gay

. ri mümkün denecek vaz.iyett~ olduğu-

Harbi tacil 
izdivaç 

Pariste çı· 

kan Pari -
Su.ar 
tesi 

gaze · 
harbin ' 

ilanına ge· 
linceye kıı· 
dar lngiltc
renin Berlin 
Sefiri olan 
Sir Nevilc 
Henderson'
un c: hatıra

larını l Iit
lerll" iki e· 
ııe > !,aşlığı 

altında ncşr· 

eb:ektedir • 
Bir çok ha
kikatleri mey 
daıııı koyan 
bu hııtırtı

lardan <>On 

gelen nusha
daki kı mıoı 

nu anlalı)Or. Yine b:ı kaynaklar, Bay 
Stalinin Alman hariciye nazırı Von 
Ribbentrop'a çok ağır muamelede 
Qulunduğunu dildirmektedir. Sovyet 

( Gerısi üçüncü sahifede ) 

eden bir 
hadisesi 

tercUme edtrek koJ u_roruz. Nazi şeflerinin iç tarafını nçık bir ıourette _g~s
terc:n hu çok allika \'erici yazımızı iç snvfal ırımızda buln cık .. ınız . Resmımız:· 
ı-:agdan sola lngiliz Sefiri Ü. 1 lenderson~ , B. Ribberıtı op'u T e Göriııg'i bir 
arada göstermektedir. 

--------------------------------------------~ 

Ankar•: 29 « Hueuet • 
Surir• fewk•ta•• KomlH· 
ri llu .. n ıt•,ı•r• ile An· 
k•r•r• .. lntiftlr. 

KomiHr hava meıu · 
nında k•r•ılanmıtbr. 

Ruzve)t, Vels, 
Hul mülakatı 
Velsin raporu çok 

gizli tutuluyor 
Vaşınrton: 29 cRadyo > - Avru

paya g-ilmif o lan Amerika hariciye 
müsteşara Vels d ün ak şam Vaşin~to · 
na muvasalat etmişt ir . 

t;u sabah Vels Ruzvelt tarafın• 
dan t-abul olunmuş ve yapı lan ko· 
nuşmada harrci)' e nazırı Huı'da ha• 
zır bulunmuş ı u r. 

'Görü şme bir buçuk sut kadar 
~ ürmüştür. Velsi n raporu çok gizli 
tutulmaktadır. 

Vcls matbuata her türlü beyanat. 
tan imtina etrAektedir. 

Çıngırak sesleri 
işitilmeğe ba ş1 a ndı 

Nevzad Güven 

y eni Fransız ba1vt"lili, lngiliz 

başveki i ile ilk mulaknhnı :yapb. Bu 
mulakat ayni zamandıı muttefikleria 
,.YUks,k harb şfırasınm yeni bir top• 
lantısına da vesile oldu. Gc.-len haber· 

lcrdca bu toplantıda mUttefik lcrin çok 
ıuUhim kararlar vermiş olduğunu öğ· 

reniyoru:ı:. Bitar.ıfların h3.klarma ri· 
ayet cndi~esiy~e iktisadi ablokanın 

şimdi.ye kadar g• Vfek bir surette tat• 

bik edildiği knnaatına var!ln muttefık• 
lerin bu işi t id<letlendirmcyi ve ka
rada da ayni tekilde hareket etmeyi 
kararlaştırdıkları anlaşılıyor. Alın&A 

tedbirlerin bazı bitaraf devletlerin 
aleyhine olabil<'ct'ği fakat huna rağ-

men tatbil&inde tereddut edilnıiyecc

ği de zikrolunmaktadır. Diğer tarafta.ıı 

harbin daha fili bir safhaya ~okııl· 

ması için de ehemmiyetli kararlar Te• 
ri l miştir. 

Mubalagaya du,mu~ olmadan de
nilebilirki, İngiliz - Pransız yuk~ek. 
lıarb ~O.ra9ının bu son toplttnhsmdaa 
sonra Avrupa yeni bir dönUm nokta·; 
sını kıvranmak Uzcredir. Muttefikle
rin bu kararı yeni y eni ve çok mU· 
him vaziyetlerin 7.uhuruna sc:heb ola
bilecc:k bir mahiyettedir. 

Yedi ay danberi, harbin (beyazlık) 
ından sinirlenenler mUst., rilı olabilir · 
ler. Mudhiş bir mubart'.ze sipc:ri ha

ı:ırlanıyor. Se3.nsın başlangıcını ilan edeıııı 
çm~ırnk se~lcri işidilmege ha~ lnnda 

tlemektir. 



Macar gönülüleri 
Alman askerlerile 

çarpışmak istiyor 
Finlandiya harbinden sonra ora

da döğüşmüş olan ecrıcbi gönüllü 
lerden lsveçlıln, kendi memlc:ket: 
)erine dönmüşleıdir. f.inlandiyadaki 
ltalyan konsolosunun teşvikile bol· 
~eviklere karşı mücadele etmiş olan 
biıkaç yüz ltalyan da memleketleri 
ne dönmek üzeredirler. 

ilk okullarda valinin 
yaptığı teftişler 

Modero bir ilk okul binası kurulacak 

Sovyet - Fio harbi zamanında 
bin beş yüz Macar gönüllüsü de 
Fransa ve lngiltere tarikile Finlan
diya ya gitmiş: orada harplere işti· 
rak ederek büyük yararlıklar göster· 1 

mişlcrdi. 
Harp bitince Finlandiya hükuıne 

ti onlaı ı memleketlerine gönderme· 
ği üzerine almıştır. Bunun için gö 
nüllül"r bugünlerde Londrada bu. 
lunmaktadır. Verilen haberlere gö· 
re Britanya hüku netine muracaat· 
la ecnebi gönüllü kıtalarına kabul 
edilmelerini rica etmişlerdir. 

Mütekait Maaşla
rına zam yapılacak 

Mütekait, dul ve yetim maaşları 
nın l' ir mi'<tar arttırılacağını evvel· 
ce haber vermiştik. Maliye Vekale· 
leti bu husustaki kanun prejcsini ı 
hazırlıyarak Başv'tkalete vermiştir. 
Proieye göre mütekait, dul ve ye· 
timleri• aldıkları maaş, fevka 'ade 
tabsisaf ve }üzde onlar yekunu 
üzerine y üzrle yirmi beş zam yapı 
lacaktır. Bu vaziyette göre a)da 
50 lira alan mütekait, dul ve yetim 
ter kanunun meriyt tir.den itibaren 
62 5 lira alacaktır, Hükümet bunun 

1 

için düyunu umumiye bütçuine 
3,5 milyon lira fazlasile 19 milyon 
lira tahsisat ko) muştur. 

Sıtma mücadele müfettişi 
şehrimize geldi 

lnkılab, 1stiklal ve N .. mık Kemal j 
ilk okullarını teftiş eden va'imiz, Is• 
met lııöoü ve l11ünü ilk okullar1ra 1 

da tdtiş ederek ögretcneoler ve ta· 
lebelede çok yakından klakadar ol· 
muşlardır. Valimizi bir maarif müfet· 
tişi gibi çocuklarla çok içten temas- 1 
lar yaparak randımanların1 yoklamış 
ve edindikleri intibalardan pek mem 
nun kaldıklarını ıfade etmişlerdir. 
lnönü okulu için ytni bir bina yap 
tırılması ve bu hususta elden gelen 
hf-r türlü yardımı esirgemiyeceklerini 
vadetmişlerdir. Ôğ:endiğimize göre 
lnönü okulu için yeni bir bina yap
tırılması hakkında der h;ıl teşebbüs. 

lere geçılmiştir. 
Reşad Bey mahallesinde İnşası 

düşünülen ismet lnönii ilk ak,ılunun 
planları Nilfıa ve Maarif vekaletle· 
rinden tasdik edilerek vilayetimize 
göderilmiştir. Mekteb 35 bin lira 
sarfiyle meydanageti ı i ecc-k ve Re· 
şad bey mahillesinin ihtiyacına te· 
kabül edebilecek eb'atta olacaktır. 
Y cpyeni bir tarzda mu<leın bir şe· 
kilde kurulacak olan ismet İnönü 
ilk okulunun temeli bu günlerde atı· 
lacaktır. 

İlk Okul öğretmen\eri 
tasarruf sandığı kongresi 

Dün Gazi Paşa ilk okulunda mer 
kez ilk okul öğretmenlc-ri tutum 
sandığının kurulmuı kongresini ak 
dederek ihzar edılen nizamnameyi 
kabul etmişlerdir. 

r evkif edilen esrarcı 

Ceyhan, Osmaniye ve Bahçe 1 

kazalarındaki çeltik ekimi sahaları 

Müteaddit defalar esrar kullan· 
maktan sabıkalı H.ımamcı Seyid oğ 
lu Hasan Ali ve Ahmd Boro kü 
çük mahalle çocukları vasıtasiyle 

başkalarına "srar sattırmakta iken 
suç üstü yakalanarak ikinci aslive 
ceza hakimliğince t'vkif edılmişler· 
dir. 

nı tetkik etmek üzere şeDrimize ge· 
lecetini dün bildirdi~imiz sıtma mü 
cadele müfettişi Dr. B. Asım Asrak 
o . .rnkü Ankara treniyle gelmiştir. 

Dün geceki 
konferans 

Profesör Caferoğlunun 
konferansı istifadeli oldu 

lstanbul ünivtrsitesi Türk dili 
Profesörü Dr. Ahmd Cafer· 
oğ'u dün gec~ halkevi salonunda 
" Türklük ve Türkçü·ük ic,,irı çalı· 
şanlar ,. mevzuu üzerinde dikkate 
d .. ğer, istifadeli bir konferans ver· 
miştir. Kıymetli profesörümüz yüz 
terce diııl~yici ·tarafıod ın takdir ve 
hayranlıkla alkışlanmıştır. 

Ziraat vekaleti umumi 
müfettişi ce yhana gitti 

Bir iki haftadır şehri ·nizde bulu. 
nan ve vilayetimiz dahilindt: zirai 
tetkiklerine devam eden Zinat Ve 
kaleti umumi müfettişi Uay Selim 
Herkmen Ceyhana gitmiştir. Ora
da bu sene mercimek harasında 

1 

yapılacllk 30 bin dekarlık zeriyat 
sahasını iocelemektedirle1; Ayrıca 

Pamuk Üretmenin icrasında bulaman 
Tilkikulağı çiftliği ile umumi ekim 
vaziyetini tetkik edtccklerdir. 

Pasif korunma kanunu 

Pasif korunma, Gaz talim, ter· 
biye ve teeris malzemelerini Kızılay 
Gaz maske fabrikası mutı.hassısları 
yerli yapmağa muvaffak olmuşlar· 

dar. 
Bu malzemelerden vilayetimiz 

ihtiyacı için ne miktar yapılması 
lazımgcldiği Ankaracn sorulmuş· , 
tur. 

ŞEHİ~DE HAVA 
Şehrimizde dün gökyüı.ü açık 

hava hafıf rüzgarlı, tn çok sıcak 
gölgede 26 derece idi 

"biıı1 
Pazar günü (llu 

l var J .maç ar tP:j 
StadY0 ~ 

Yarın Adana • ıe 
k11t1" 1 ,. Türk Havı1 kurumu çı fili' 

edilmiş olan :uçak. kuP35~eybıll :J 
çı bölgemiz şampıyonU kıJ'11f 
ile Mılli Mensücat Spor ; 
a"rasında yapılacaktır. ·ıerı bıl 

Prk ehemmiyet ver• bi 
çın hakemi Mualli~ Mek~~i ~ 
terbiyesi öğretmem Bay A 
merdir. fo•' 

H ıva kurumu kuptSl 'pat ~~,j 
dan evvel Adana Derııir5 ~ııl"J 

· or • 
ile Malatya MensucatsP bıJS~,~ 

~ te ,; 
arasında tam saat on uç " 
maç da ayrıca yapılacaktı'· 
!erimize başarıhr dileriı· .,,J 

Bay Eşref DeJ11' ,_ 
).d• 

Devlet Demiryollart [)t 
me direktörü Bay Eşre! ldıJ~ 
kaç gündenberi mübtela 

0 °' 
hatsızlıktan şifayap olarak 
başlamışlardır. (1)İf 

Eşref Demirağ'a geÇ 

deriz. h 

1 

Spor kulübü mur3 • · 

b··ı · da 
1
' nın o gem1z 

·s 
"'lgeıl'' 

Beden Terbiyesi Bo pO' 
dürü şehrimizdeki bütün s pl' 
l • . 1 . • b c ~· t en reıs erım ve a., 01 
dün akşam bölge bina5111 ~ 110 

·r0ı~ 
tıya davet etmiş ve samı 

yapı!mış tır. İ~ 
Mahkum olan taiiS 

1183 
Muhtelif tarihlerde 

kuruş ihtilasen zimmetine.1d,rı ~ 
ten suçlu Belediye tah

51 ~'~ 
Kazı~ o~lu Sadi Yolgeçen'!~~ 

· de a~rceza mahkemesın ·diie"_., 
duruşma sonunda suç 8 

1 ~ 
mahiyetinde görülerek 5ett~;I 
müddetle hapisine , 1 rıııııif~1 
detle memuriyetten rnatı3 ıit•,,ı' 
zimmetinde bulunan ~ 1B ıcı''' 
disinden ödettirilmesıne 

• ·1<1 
Yedi sene ı ıdtı 

mahkôın ° ~.ı11'1..ı 

miştir. 

O 
k kOJ-

Karaisalının oru d•f' 
doır..umlu Ayşeyi z.,rıa r<t'' 

5 ,,e-
r ak ırzına geçmekten ·de" 
lunduğu sırada teda·~r1'e" 
tevkif aneye iade et• 

1

8tıi~ /_ 
suçlu Bekir oğlu b~etıle~ 

r----------------------------------------~,~k~ndaa~~eum~~e 
vam eden duruşma sO ar'I 
sene' 2 gün müddetle .

111 
v 

kara~ verilmiştir. ibralı• !. 
.şenin amcası oğludur. e•:J Kooperatifler 

Son günl"rde Adanacla Bir tarım 
kredi ve satış kooperatifinin teşekkül 
ettiği mahimdur. Bu münesebet 
1e •• kooperatif111 ,, tarıhçesi hak
kında biraz malumat verelim : 

1844 cie lngilterede Lani(ashire 
şehrinde 28 fakir dokumııcı, küçük 
kazançlarını bıı leştıı erek zahirelerıni 
müştereken te-:lamce k'lrar verdi. Ara· 
larında 250 lira kadar p~ra topladılar 
ve çalışmıığa b ışlaJılar. lete bu ha· 

oONON MEVZUU 

rek et, bLı günkü koopratifleri doğur
muştur. 

Kooprat flerden maksad müstc h· 
lıkelerı mutavassıt!.ırın karındın kur
tarmakdır. Ve aynı zamanda h··r şeyi 
ucuza mdl etmektir. .l\OOpratıfcılıK 

dün} aya lng llereden yayılmıştır. Bu 

-----------------wwwww 

günkü Rusyada 25.000 istihlak koo· 
pratifı vardu. memleketimizde koope· 
ratifçilik pek geç başlamıştır. Fakat 
yavaş yavaş hızını artırıyor. Bızim al· 
dığımıı en iyi koopratıf şekli, köy 
lünfın malına pazar bulan koopı al if · 
tır. Sızım ko pratiflerimiz para ikıaz 
edenler için değı!, borç para alanların 
mcnfaatına çalışmak esası tizerınde 
yürüyecek tir. 

Bölgemizde 1111~'-ı 
• ıfl l'I 

ket esteler• 11 v) 
Kozanda 926,69

4 t11, 
rde o 

153,618 Saimbe)' 1 ·ıııiı 
V·ı·yetı tıl mak .üzer«" ıa i1''' ~ 

1,211,830 metre ~ # ~I 
mevcut olduğu tesbı ~,~'' 

Bu kerest~ler OıfJııP 
ğıfl ' , atında 1kullanılac3 btı~'' 

ferle yakında Dıyar 
dilecek tir. 



~ ı ..... n 
~ boııt btd;. ı.ıe11ılekctler için 
Ilı~ llıt li delişmez yalnıa 

11 Sl'tft ... d"l" c: , l .. lllaıe ı ır. 

''C-.t 1~nlar İçin idareye 
tdıl aıelidir. 

~ ......___ _____ _ 
'-..""ıl( ... 

... l8ELELER 

11~-Uafiyetl~in 
gası meselesi 

--1111". ~ 1 . d . rtı ,,ı. IDuessese erme aır 

' rıiu~fıyctlerin lat\'edilec,.ii 
~.hp 1 ötrcniyoruı. 927 ıcne 
~".le ',a• t~şvilci sanayi kanunu 
\ dtıı abrıkılat, her türlü ver
~~ irtı~aftı, bu kanunun büküm 
~ ~lıfadc eden bir f abrikı, 
t~., 'llllckctlerdt-n getirdiği 
\,~, Yedek aletleri için güm-

'"t~ Vermiyordu F abıikaların 
~lfı ~idd mecbur 0

1duklat ı bazı 
1t t de gümrük resminden 

l· ~,, 
"'I "~· 'lfıd •bıj~ 1 

sanayi kanununa gört, 
~t tıı ~; k.azanç ve bina vergile· 
\8~'lıkı'dılıniştir. Yalnız fabrika· 
ıt bi, 11 .•rı malların beddi üzerin 
•t·. tsb 

\ '•ı ile . et dahilinde muamde 
~~u•du ;stihlik resmi vermtğe 
~~it· ı ilr. 

, il fab 'k tor. ı. tı at ör lu bu kadarını 
'tt, "'tıc 
~ ~İainj • scnclerdenbcri muame 

~. "trı.· .vermemek ve yah•Jt mua 
·1~ ''&ı . 
'~ bit nı~ cibayet tarzına daha 

ı 'liyc fckıl bulmak için. lktisad 
'tdi Vekaletlerine müracaat et 
~· 

~~ •ılı t, .. 
-~!it 'd ~vıkı sanayi kanunundan 
;til,,~n bir müessese her tür· 

'd ~kad 'n muaf ve imtiyazlı 
~~ buy~~ B~nun böyle oluşun
~~n bır isabet olduğunu 

"'"t,b ~. 
'\f 'İkar-
' 

1)ctıcrj ~rlerin bu kadar vergi 
'-'Ycajll· 01rnısaydı, hiç kimse 
\ ~l 1-f·~kı~nai teşebbüslere ya
~'fı u. ~met, sanayiin teessüs 
~~ t•tbi~n, vergi muafiyetleri 
'· bu dı k .. ~t1nete mecburdu. 
~~ ~ ~fı dctildi. Fabrika· 
\ , İylt h.•ınden sonra gümrük 
~)uk b· •rnıye edilmişti •• 

l ~... ırna" 1 - . A 

~
,-,, '" A..., ,,e er uzennden v· 

'\t ""•tt' le • 
\ 1' te-kab 

1 •nın malları, yerli 
'-~·~. Gu et .. etmekten mahrum 
-.l • • lll rnrulc h. . d 
''111i~· Uhtcl'f ımayelerın en 
\. k~ 1' bi, l~trı scbcbl«;rle ithalatın 
~'ltı~~~llcri, an tatbik edilen kon 
•\il tı,,.,.. Avrupa eşyasının tt .. 11Ze • • • 

( ~'kte ig~rrnesıne de bir sed ı 
~tf. dı. 

ısı alt 
ıncı sahifede ) 

Kanadanın 
büyük bir 

Şark sahilinde 
•• us kuruluyor 

Vaşington: 29 fRadyo> - Fran· 
sız - İngiliz heyeti ile alikadar A· 
merika rnakamatı arasında yapılmak
ta olan müıakereler bir anlaşma ile 
neticelenmiştir. 

Bu anlaşmada büyük deni71er 
nakliyat ve kontrol meseleleri tesbit 
edilmiş ve müşterek çahşma takar
rür rtmiştir. 

Yine 'bu park te göre, Kana danın 
şark sahilinde büyük bir kontr<>l es· 
sünün tesisi derp iş edilmiştir. 

Macar Başvekili 
Peşteye avdet etti 
Roma: 29 «Stefani> - Macar 

Başvekili kont Telcki Budakeşleye 
avdet etmiştir. 

Kont Teleki ltalyan hariciye na
ıın Kont Ciyano tarafından reşyi e· 
dilmiştir. 

Sovyet - Alman - ltalyan 
pakta o1amıyacak mı? 

( Birinci sayfadan artan ) 
hükumeti Moskova - Roma - Ser· 
lin mihverinin tesisi yolunda ileri sü
rülen bir çok şartları gayri müsait 
karşılamaktadır. Esasen ltalya da bö;· 
le bir mihverin vücud bı:lmasma la· 
raf tar değildir. 

B r Yugoslav heyeti 
Bükreşe geldi 

Londra : 29 (Ro~·ter) - Mubim 
bir Yugoslav ticaret heydi 
bugUn Bukreşe geldi. Bu 2.İyaret çok 
muhimdir. 

Romanyada demir 
muhafızların serbestisi 

Bukreş : 29 (Radyo) - Roman· 
ya huk6meti 32:3 Demir muha • 
fıza daha l IUrriyetioi iade d· 

mi~tir . 

finlandiyadaki lsveçliler 

Londra : 29 (Royteı) - Mare· 
şal Manf!rh1y 11 Fınlandiyada bulu· 
dan f aveç gönüllü kıtalarında tH· 
fiye yapmata karar vermiştir. Bun· 
lardım büyük bir kısmı, Finlandi· 
yanın yeniden imart çalışmasında 

yardım etmek üzere kalmak arzu
sunu gösterm'şlerdir. imar işlerinde 
çalışmak üzere lsveçten daha 5000 
işçi geJeceği söylenmektedir. 

Stokholm'daki içtima 

Londra : 29 (Royter) - Dört 
şimal devleti Sosyal demokrat par 
tileri mü.n,.ssilleri Stokholmde bir 
konferans akdedeceklerdir. Bu kon 
feransa Finlandiya sosyal dcmok
r"tları namına sabık Fın hariciye · ve 
iaşe nazırı Taner iştirak edtcektir. 

Londradaki Rus 
elçisi temaslarda 

• 
( Birinci sanifedtn artan 

gemisi meselesine d .ir de konuşma

da bulunmuştur. 

Sovyet hükümetinin, bu iki ge· 
minin şahsa aid olmayı' ta111amiyle 
devlt"t malı olduğunu ve başka tür· 
lü muameleye tabi tutulması lazım 

geldiğini ileri sürdüğü de söylenm::k
tedir. 

Diğer tar.ıftan siyasi mahfiller 
Rusyanın bu ı ıfan sonra tamamiyle 
tedafui bir vaziyet muhafaza etmek 
azm nde olduğu kanaatındadırlar. 

POL REYNONUN SİClLi 
Paris razetclerindt, yeni Fransız Başvekilinin tercömei hali oeşrolundu. 
8. Paul Reynaud 15 teşrinevvel 1878 de Aşağı Alplarda Barcelonnet. 

te'de doğmu§tUr. Parisin tanınmtş avuuatlarındandır. Adı,- <y> harfinin 
ço~muzu aldatmasına rağmen - <Reyno> suretinr:fe değil, «Reno> suretin
de teliffuı edilir. 

Eski baro reisi ve meşhur avukat Henri •Roberl'ın damadı olduğu için, 
- hatiplik gibi parlıtk meziyetleri de bulunduğundan - meııleğinde fevka
llde yiikselebilirdi- Fakat siyaseti tercih e.ti ve işte o vadide de birinci 
plana çıktı. 

Jık defa Aşağı Alplardan 1919 d:t mebus seçilmiştir· Aradaki intıhap· 
)arı 'kazanamayıp . 928 de tekrar mebus oldu. Büyük münaka~alara işl 1rak 
etti. Tardi.:µ ve Laval taıarından kurulan muhtelıf kabinelerde muh telif ne
zaretler deruhte etti. 

Oaladieı 'nin 10 nisan 1938 de kurdu~u kabinede Adliye Nazırı olan 
Reynııud, 1 +eşrinisani 1938 değişikliğinde Maliyeye getirildi. 

paul Reynaud asıl büyük şöhretini işte bu son vazıfeyi ifa ederken 
kazanmıştır. Fr~nsız maliyesini düzdtmiş, ve memlt:ket ik ti!.ad iyatmı haı be 
salih bir hale sokmuştur. 

Amerikanın merkezi Po
lonya halkına yapacağı 

yardım 

Vaşingt•n : 29 (Radyo) - Müt. 
t·bid Amerika m~lisi mukczi 
Polonya halkına 1 S milyon dolar 
yarchmda bulunulma11nı kararlaşhr· 
mıştır. Alının mılUmıtı göre 
bugün Polonyada i milyon kişi aç 
bir haldedir. 

Müttefiklerin yaptığı altuı 
cı yüksek Şura içtimaı 
( Birinci sahifeden artan ) 

aıUtabaliat olmadıkça diger bir dt'v• 

letle barış şartlarını mUu1'ere dabi 
edemezler. Bcynclmild bir nizamın 
tesisinde yardıma dab.i mUnftriden gi
tlilemiyecektir. 

Pı.ris : 29 ~(Hkva ) - Yuksek. 
şılranın altıncı toplantısında çok m•J· 
him me'.'ıelelerin konuşulduğu ve ka· 
rarlar alındığı anlaşılmaktadır. Çok 
mUhiın bir planın tatbik sabuına ko~ 
mak Uzere olduğu haber nrilmekte•. 
tc:dir, 

Söylendiğine göre, bu konu~mada 
ba;.;ı bitaraf devletlerin aleyhine ola
bilecek tctbiderio tatbiki husu.;u da 
kararlaşhrılmışfır . 

Abloka şiddetlenecektir. A vni za• 
manda ablC\kanın karay a teşmiİi mee· ~ 
elesi de kAti~·etle de alınml!; bulu• 

.; \ . 
nuyor. 

Şimdiye kAdar bitaraf ded~tleri 
sıkınhya ııokmam ıı k İçin ablok:ı S L"V• 

şek tutulmakta idi. Fakat nrtık böy· 
le olmayacaktır. 

,\\uttcfiklerin tek htdı.- fi zafer· 
dir. Bunu tahakkuk ettirmek için her 
~ey yapılacaktır . 

Söylendiğine göre, İng il terenio 
Balkan elçilerini'l Londraya çağır1l
maq, ablokanın karay ll tl'şmili ile 
nlakad:ırdır. · 

Yuksek şura altıncı toplMtıoıında, 
alınacak şiddetli tedbirlerin tevlid 
edecegi butun aksnlnmelleri hesaba 
katmıştır. Butuo ukeri safhalar na• 
zarı dıkkate alınmıştır. Kezcl merke:ıı; 
cebhesindek.i harp ele ıözönUnde tu• 
tulmuştur. 

İngiliz T••lthat Nazırı 
bir nutuk •ÖYl•dl 

Lon ... ra : 29 (Royter) - lngilil 
Teslibat Nazırı dun gece radyoda bir 
nutuk söylemiştir. Nazır t•zcumle şua.; 
ları demiştir : 

- < Davamızın laaklı olduğuna 
kaniiz. Butun kuv•etlerimizi terazi• 
nin kufro;İne koymağa karar nrdik. 
Top yek Uıl harbi gaye edinmiş bulunu• 
yoruz. •Almanya :abloka edilmiştir, 

İdhalat ve ihracatı hiç mesabeı-ine 
inmiştir. Bunu da ancak karadan ,ya ; 
kın komşuları ile .Yapmaktadır. Al
manyanıo hanı madde stokları da eri• 

mekte ve ptk az kalmış buluru}or. 
Bugün Almanyanıo Jtalya ve di

ier komşularından temin ettiti mad• 
deler ihtiyacına kafi detildir . V c 

erimekte olan stokları bitince hiç de 
kafi gelmiyecektir. 

lngilız Elçilerinin Londrada 
toplanma•ı mesel••I 

Londra : 29 (Royttr) - fngi)iz. 
Hariciye NdZırının Ankara, Sof ya 

( Geri~i leşind seıh ıfede ) 

-
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BU HARBiN 
OLAN BiR 

T ACiliN'E SEBEP 
iZOiVAÇ HADiSESi 

Mareşal Von Blomberg;in fakir bir kızla evlenm~si b:J 
Bitlerin kafasında ilk fırtınanın kopmasına sebep ol / "' 

. "'ıı'; . 
yelli neticesi Hitler~n. i~' yan•0 ~ 
aklı başında müşavııın aıınl•'" 
ıaklaştırması oJmuşt6°[" ınbtf~ 

F acianın başlangıcına dahili ~ir 
hadisenin sebeb 9lduğunu ,soy-

lemek her halde mübalAğalı birşey de· 
ğildir. Bu ilk sahnanın perdesi, 19~8 
Kanununun 12 sinde 'Alman matbuatı 
Feld - Mareşal Von Blomberg'in alel
ade bir madınazel Eva Gruhnle ev
lendiğini ve merasimde yalnız şahit 

sıfatiyle Hitlerle Göring'in bulunduğu
nu ilan ettikleri zaman kalkmıştı. 

O akşam propaganda nezaretin-
de davetli idim. Yemeğin sonuna doğ
ru o zaman propaganda nezareti müs· 
teşarı olan ve sonra ik.tisat nazırlığına 
Rayşbank, reisliğiyle tayin edilen 
doktor Funk altmış kadar yüksek rüt· 
beli memur ve zabitten ibaret olan 
davetlilere hadiseyi ilan etmişti. 

lstisnaı::ız, bütün davetliler bu 
haberi hayretle karşılamışlar ve bu 
rnadmazel Eva Gruhn'nn kım olduğu
nu sormuşlardı . Bu suale hiç kimse ce· 
vap verememişti· Nihayet anlaşıldı ki, 
bu madmazelin Himlerin polis sic· 
linde "çok i\izel fakat hafif meşreb 
bir kadın,. kaydiyle adı ya-.:ılı idi. 

Ozaman bütün bu işlerin Gesta
po şefi Himlerin bir marifeti olduğu 
hakkında şüpheye düş~ekden kendi· 
mi alamamıştım. 

Bizzat Hitler ve Göring mesele
yi bilmiyor idi ise bile Himler mut· 
lak bunu bir maksatla yapmışıtı. Bun
dan başka bizzat kendisinin ve muf
rit partililerin Mareşal Blombergin 
tasfiyede şahsi menfaatleri vardı. Ne 
olursa olsun bu işin meydana çıkma· 
sı Hitlerin şahsi hisleri ve nüfuzu ü
zerinde mühim bir darbe te'siri yap-
tı. 

Filhakika Mareşal Blomberg Hit· 
terin yalnız ençok dinlediği bir mü
şaviri değil en yakın, belki de ençok 
sevdiği bir dostu idi. 

Hadiseyi Öğrenir öğrenmez Hitlc
rin ilk işi mareşalı, sahte vasıtalar 
kullanarak aldatılmış olduğunu baha
ne etmek suretiyle bu izdivarJ boz· 
mağa ikna etmek olmuştu. Mareşalin 

bu manevraya kur:_ban gitmemek hu
susundaki red kararı Hitleri etrafın· 
dakilcrin kendisine ve Almanyaya 

karşı sadakatlerinden şüpheye düşürdü. 
Fakat daha kötüsü vardı: Mare

.şal Blomberg politikacı ve Nazilere 
çok bağlı bir asker olduğu için ordu 
.ş fleri arasında da büyük bir sempa
t si yoktu. Diğer taraftan partinin 
ı ufritleri de kendisini sevmiyordu. 
Çünkü, evvela kendi zümrelerinden 
d ·ğ-ildi. Ve Sonra da bu zümrenin 
askeri meselelere kanşmalarına mani 
oluyordu. 

B itler bu çıkmaza bizzat bir ça
re bulamadan, diğer generaller 

bilhassa umumi harbin hayatta kalan 
yegane mareşali ve büyük t5ir nüfuz 
ve hürmete mazh ar olan mareşal Ma-

kenzen tarafından tutulan ve teşvik edi
len ordu başkumandanı general Von 
Friç Hitlere müracaat ederek, mazisi 
tir kadınla evlenmiş olan mareşal 
fllomberg'in harbiye nazırı olarak bı
rakıl masının ordu disiplini ile kabili 
telıf olamıyacagını bildirdi. 

• 
Ribbentrop harbi en fazla isteyen 
ve bunun için çalışan adamdır 

Kendisi ıç1n Dantenin " cehennem ,, inde 
en müthiş azaplar bile kafi gelmiyecektir 

pacağırın başkası tarafından kendisine 
dikte ettirilmesidir. Hitler biraz bunun 
için, ve biraz da eski dostu Belomber· 
ğe karşı dürüit ve mülayim davranmış 

olmak için evvela kendisini azılde te
reddüd etti. 

General Von Friç Hitlerin bu tered
düdünü, yalınız ordu disiplini üzerinde 
israr için değil, ayni zamanda Hitlerin 
politikasını, bilhassa Avusturyaya kar
şı tatbik ettiği politikayı şiddetle ten
kid için bir fırsat saymıştı. Bu, Hitle
rin müsamaha ile karşılayabileceği bir 
şey değildi. Filhakika mareşal Blom· 
berg bundan, bir ay sonra bana şu 

sözleri söyledi ı "Acaba, erkanı har· 
biye reisiniz gelibde B. Çemberlayne; 
askeri mes~leler bertaraf, takip etti· 
ğiniz politikanın tamamiyle aleyhinde
yim. Dese, B. Çemberlayn ne derdi? 
Hiç şüphe yok ki, "Teşekkür ederim: 
ve allaha ısmarladık.,, Der ve Hitlerin 
Von Friçi azlettiği gibi derhal azleder 
di .,, 

Ve fi,hakika da böyle oldu Ge· 
neral Friç azledıldi. Fakat Bıomberg 
da beraber .. 

Hitler ordu ba~kumandanlığını 

bizzat kendı eline aldı. Ve muavin 
olarakda Keitel'i aldı. Muktedir ve sa· 
dık bir zab"t olan geneı ili Brovçiç 
de Von Friç,in yerine geçti. Yani 
ordu başkumandanı oldu. General 
Göring ise feld Mareşa lığa terfi et· 
ti, nenilebilir ki, Hitler urr.umiyeıle 
bu nazık vaziyeıin içınden maharet· 
.le sıyrılabilmişlir. Ve bu kendisi için 
krallık taraftarı V«'" muhafazakar eleınan
ldrını ordııdan uzaklaştırma~a mü
kemmel bir bahane oldu. Bır çok or
du şeflerini ordudan uzaklaştırdı. \e 
yerine partiden adamlar koydu. 

Parti orduya karşı daha radikal 

DuyduQumuza göre 

• 
bir tasviye hareketinin yapılacağını 
ümid etm:ştl. Ordu i'le gayri kabili 
inkıır bir hezimete uğramış olmakla 
beraber, işten bu kadarlıkla kurtul
duğu için memnundu. Mamafıh, ordu· 
nun parti tarafından yutulması saha
sında ilk adıru lllılmış oldu. Diğer a 
dımların da takib edeceğine şüphe 

yoktu. Bu temayülün neticeleri bilhassa 
Münih'terı sonra hissedıl.ne~o başlan• 
dı. Fakat partinin mi, yoksa ordunun 
mu memleketi idare edece~ini harp 
kararlaştırdı. 

Von Blomberg'in izdivaç hadise· 
sinin ehemmiyetine işaret etmek 11· 
zımdır. Bu hadisenin maddi ve ma· 
nevi akisleri büyü< b:r eheınm iyet al· 
mışlardır. Bu hadisenin yalnız, Bitler 
kafasıııda ilk fırtınayı yapmakla kal-

Yazan 
~~~----- ----------~. 

Paris- Soir 

mamış, 

ziyetini 
tur· 

Gazetesi 

ayni ıamanda umumiyetle va· 
değiştirmeğe de sebep olmuş-

Bu günden itibaı en Hitler daha 
vahşileşmeğe başlamış, hakiki veya 
sahte hiddet buhrcı.nlan daha ziyade 
artmışı ır. Etrafındakilerin sadakati 
hakkındaki imanı sarııılmış ve artık 

hiç vaklaşılmaz bir vaziyet almıştu . 
Hıtkikalta Hıtler kimin sözlerini 

dinliyordu? 
Bu hadi~eden sonra bir çok de

falar bu suali sordum. Ve daima da 
a} ni cevabı aldım <Kimseyi•. 

Fakat bu hadisenia en ehemmi-

Sahte isim, takma sakalla 
Moskovaya giden Fin delegeleri 
Sovyet • Fın sulh muahed~sini imzalamış olan Fin murahhaslaı ı ve bu 

meyanda en mühim azaları bulunan Mösyö Riti ile Paasiklyi Moskovaya 
gay t giılı olarak gitmişlerdir. 

Su h imıalanaceğı zıımana kadar Sovyet matbuatı bu mevzu etrafında 
hiç bir şey neşretmemişlerdir. 

Murahhas h<'yeti Moskovaya tayyare ile ve fsveç pasaportları ve ~ahte 
isimlerle gelmiş'erdır. Hatta ıakm t sakallar dahi takarak tebdiıi kıyafet et· 
mişıcrd r. 

Halbuki, bir dıktatörün hiç hoşuna, 
gıtrnıyecek bir şey varsa o da, ne ya- ı 

Vaktiyle fııgı 'iz, Franc;n: askeri ku\•vetinin yerleşmiş bu lu n foğu Oilro
vski sokıığındaki kondğa misafır edilmışler, perdelerı kapalı Sovyet oıomo
billerı ıç nde orurarak oraya gı tmışler \'e kimse ile de temas etmemişlt:r· 
dır. Yalnız dıp1omatlardan A'llerika scfıri St~iohard b •.ı Konağa g.re bi'miş 
ve ;\'05,Ö Rıtı ıle bir ka; kelı ın:: koauşabilmiştir. 

risi biızat Mareşal 0 _
1 

ğeri de Von Nö) rat'tır. t•"' 
Nöyrat'ın Ribbeotr~!t ~ 

islihlAfı hakiki bir f, li ıJ 
drada tile• Ribbentrop'un Lon ôtİİ' ~ 

muvaffakiyet.:>izlık su ~ orıı111 
hakikc.ttı. Ôyle zann!dıy Jll· ~~ 

·ı· or ...ı• la Hitler de bunu bı 1~ ııY&-
bu " Uçan Sefir " içın ~ 

ydı ' memuriyet bulunsa •dafl 
daha çok evvel Londr• şpıl•ıı 

1 İdare kadrosunda Y 1,oP 
hariciye nezaretini ~ıbb;;:,ı ~ 
mek için Hitlere bır Geııe',ı ,_ 
tu· Filhakika o da J-lııll 
gibi doğrudan doğ'rUY8 ôf~ 
trolu altı~dl\ bulunacaktı. ıc•f'!ı 
nediyorum ki, führer bil et11• 
rirken, her vakıt hjma.Y~ıırJ.~ 
kendisine karşı sempatı .,dr'"' 
bentrop,un Berlinde, LO fı~"' 
ha az :zararı dokuni'cat1 

yanarak hareket ctmişt•. blJ~ 
Şunu zikretme~e . ~c:cı•"· 

Londra'ya tayin edildığı 
iyi niyetleri bulnnduğl.l~:,ıı 
olmayan Von RibbentroP

1 
il~ 

şikayetçi değil im. Faka d•"i 
itibaren lngiltere hak~1" 'dlel 
duyğularını ve ikı "'"' 
anlaşamıyac~ğı et~af~nda1'1

1b151\ 
anlamış ve hısse · mıştırn_:.! 

de anlamıştım ki, hiç -~;ınse r ~ 
-d:r ··~~--~"ii~d;~·-·;~ld-~ 

tacil hususunda çalı~ 
. . d k" o ' . " ce··/ ıçın .r ı, ante nın --~rot 
----------. b~ 

inde hiçbi~ 

kafi gclmiyecektir. . ~' 

Uzun zamandanbt'1ı,c' •• rin böyle bir cereyantıl ıce~1 

endişe ediyc.ır ve bu te '
111

• 

arkadaşlarına anlatıyord~ "~ıe" 
Münihten evvel Görın ııı", 

şahsiyetlerle ) aptıA"'~ t91 ~ 
mü laka llarda, kendile~ın~i11ill ~ı 
binın en büyük mes'ulıY ~ıJ11ıtA' 
turya harici ye naıtrı oldıJ 115ıo·p 
tım. Onu Moskova'da ı\~ştııl'' ,ı 
fıri oldu~u zaman tanıf1\ f•~ 
si büyük lıir Aristokrar' ~·· 11el 
kı Görinr gibi kendin• ,sı• ~ 
ahmak ve sathi idi. r~~ etıJ 
duğum bu alman şah!IY' ıtP 

1 
kendi basına b1rakıh158 ı• ~ıt 
un da 1914 deki Avu~tr'felİ~ 
nazırı gıbi memlekenın lfliş!'ı9ı' 
"ki. . . h b r ve' •ıll ru ıyeceğını a e H 1ıer P 

alesef, harici siyaset 1 
111

4e 
la gelen meşgaleler ı.ı' 1 d 

pli d•·,, 
idi • Ve haric ye ı,:et1 ~-. 
sıfatiyle RibberıtroP id•· 

1 
mütemadi temas ~alitı~aıı ~e 
yü1den diğet bütun ~ıerill 9~ 
dan daha fazla Hitler 11.dİ· ~f 
sir olabilecek va~iy_ett~]9 p.f ~ı 
lulünde oldu~ıı gıbı 1 ıer ve ıııt 
da da nazarımda, Hırn 0tııfl d,; 
tıop reisi biı.zat ~ıt.ıer kııııı''' 
parlısınin b .. ~lıca ıkı ~ 

ıı' ler. 0~t ~ 
Elhasıl hiç şüphH tfer 1'w~ 

berg hadisesi ve . 1 rıııı"' ~ 
akislerini · harici bır ıl~ 

• f ciurıın ~ııı 
kapamak zaruretı, a A""" 
adı vcrılcbilecek olan 
ni tacıl etmiştir. 



T3rksözü 

fiat · R ayın lzmir ; 
llarına haz.ılığı 1 

lngilterenin bugünkü 
'B~. ~ .- askeri str~te]isi 

<lllUte .çalışıyor 
ı' ,Aırıtak . 

YAZAN 

l~deıı) ~ : 29 (Hususi muhabi
~ f11.. 10 uncu Beynıolmilel 

TUGGfNERAL SIR CHARLES GVYN 

' '"'•na · t" .. ~ ·~ et 11 ırak için hazırlıklar 
~· Oıii:.~tcdir. Hatıyın bu sene 
~- hata . ~n olduğu kadar geniş 
'UQıitca· 

1
'Jhralcini temin için fuar 

~·~·- -· •y c r· ~1- ıcaret ve Sanayi odası 
l' rına h • 1 d" 

~~""clki .. •z vermış er ır. 
t ~da .. guo Ticaret ve Sanayi 
ıı., ~C) ~UJterck bir içtima yapan 

Gri. ltlıtf's" 1 r· . !."4ıııı 1n • . ıy e ıcaret ve Sanıyı 
L tııa.-: •ttırnaına Valimiz Şükrü 
,_ı. '""'er R 
"'ıı tcç ıyaset etmiş ve top· 
l "ıGb· Vakta kadar devam ede· 
~t..cırn kırarlar alınmıştır. Fuar 
~.. btı .. 

lltlijt.. ıun m ntaka ticaret 
llrıde toplanacakt1r. 

!\ 

~tefik 
tı,-~ lerin yap:ığı altın 
l lt Sek Şura içtimaı 
'~~-

lngiliz ordusunun logilterede bu· 
lunan yarı mt vcudu iıe askeri kuv
vetlerinin stratejik bir ihtiyat kısmı
nı teşkil etmektedir. lngilteredelci 
bu kuvvetler acemi efradın denizaşırı 
hizmetlere sevkinden önce talim ve 
terbiye t>Uirilmcıi için kullanılır, la
kin seferberlik halinde iltihak eden 
ihtiyatları seferi mevcudunu bulur. 
O zaman dahi, Avrupa orduları ile 
mukayese edildi~i vakit, ufak bir 
kuvvettir ve sadece beş altı fı•k•

dan ib~nttir. 

Strate)ik bir ihtiyat kuvvet ol· 
mak itibarile, Anıvatan ordusu de· 
nizaşırı memleketlerddd garnizonla
rı takviye ve imparatorluğun mena
fii veya emniye~ini tehdid eden ufak 
b uplcri bastırmak için kullanılabi· 

lir • 'da.. 11 sabifodcn artan ) 
il "lltt Avrupalı bir müttefikin el birliği 
ıŞt~· Bclgrad, Ro~ı etçileri- olmaksızın , bu kuvvetlerin hiçbir 
)~ t )ıla Çağ'lrması bır çok tef· zaman bir Avrupa harp sahasında 
~\ıijd. •çıru~tır. Halbuki bu ga kullanılamayacağı aşikardır. Sebebi 
"-~ f~~. lngiliz elçileri iJe Lord ne gelince: evveli bu kuvvetler Av· 
!\.~ır teatisinde bulunacak· rupanın büyüle ordularına karşı ken· 
~ "t· F ransanın Brüksel ve di başına koyamaz saniyen, asri 

·,_ •Itri de Par ise gelmekte harp silahları yüzünden Avrupa ya 
l~l~d,, bir ihraç hareketinde bulunması 
\ ·111 ı.ı~ : 29 (Royter) - Mütte- beklenilemPz. 
~·~h~lcrclc azimlerini:iıhar e· Binaenaleyh, bu ordunun Avru· 

~ı ~lr •rne lngiliz matbuatında pada iş görebilmesi için, askeri ih. 
~ı· bı~ tılaıunalctadır. ı raç limanları, bir deniz aşırı üssün 

~)tıiııi:"•n arttırılması ve harp tesisi için bir saha, harekat sahası 
"ti ta .. teksifi meselesi de bil has ile irtibat temin edilebilecek ve bar 
~•dir. bin ilk darbesini kendi başına kar-

Z lifle. 

şılayabilecek bir müttefike ihtiyacı 
· vardır. ' · 

Daimi Anavatan Ordusundan 
maada, f erritorial Ordusu de mev · 
cuttur. Gönüllü sisteme keza istioad 
eden bu ordu milıi bir zaruret ha· 
linde vazife başına çağırılabilir, ve 
icabctdiği talcdirde, mecburi asker
lik hizmetitinin tatbi(ile, tevsi edi 
lt>cek ordunu çekeritini teşkil edtr. 

Territorial Ordusu Anavatan 
sıııhilleri dafi tayyare mürtafaasından 
mesuldur, ve hup ilimoda sahil 
müdafaa defi tayyare bataryaların· 
daki vazifelerini ifaya hazır bulun. 
malıdır. 

Territorial Ordıısu, normal ola 
rak, bilumum Anıntan müdafaa 
hizmetlerini deruhte edecek kadar 
kuvvetli, iyi yetiştirilmiş ve müceh · 
hezdir. Dolayisiyle logiliz Daimi Or
dusunun Anavartadaki yarı mevcu
dunun, seferber edildiği takdirde, 
vaziyetin İcab ettireceği bir vazife 
ile harice gönderilmesinde Ana vata -
nın emniyeti bakımından bir mahzur 
yoktur. 

Hava kuvvetleri 

lngiliz kuvv::tlerioin mahiyeti ve 
stratejik rolü hakkınkaki bu ufak 
tetkikte, hava kuvvetlerinden ~imdi· 
ye kadar bahsetmemiş olmam kas· 
di fü. logiliz hava kuvvetl~ri 1914 · 
19 l 7 harbinin !On senesine kadar 
Ordu ile Donanmanın bir cüz'ü ola 

( Gerisi yedinci sahifede ) 

~rı 11
" Perde perde 

ı\ı t 
0hattın beni derde 

~\rıı~anı. yuksek evde 
flıun Çağı geldi 

----1 Dramatik halk hikAyalarl 1 1 

1 Eırcü~Dü Emıralhl 1 
* ~· .. lıfltt" 

IJı~\I ıa deste deste 
8..~ 'ı.ırn d d" ~"l!t ~ol er ınden hasta 
'~ıl~ •ltta sol kol üstte 

•nın demi geldi. 

""d •*ıt: 
ı,t '" •on · litr . ._~a llrmaş dolaş olup 

lıtı • . 
tlti . .,.. sını aşk kokuları 

~"'· l"\trk .. k '"d11t gun ırk gice mest 
~~ ı:- •r. Esle· 

~aı 4;,'ll h 1 vaziyetleri bo. 
"lıt t. d , . ._ 
~' e h~anlı, Kız yine 
~ 'da 
' 'ttıt bikavenin ı"k· . a0 ıncı kısmı 
~· llt.ınç buld 
~~~: 3 u ••• 

~~ t.. -
~ • un bitin A 

S ''tırı1 k ce bbas şah l u 
tıt •taYırı bapadığı odadan çı· 

1 ~ ~'ltı.ı ., ~bçesine güzel bir 
~ ~ k c Ustij 
~ \ ,1 C>durıtu ~~ .. altın işleme· 

~~~.tı.ıba · Butun memleket 
~ ~ ı: Rcydirdi. içinden de 
~ ~~, t. 

lıt ~rah S 
'ı~~, t~ııtı elvih:ınla bah· 

•t L cı h ı· llÜlü zı e l''e alıp ta 
h servetimi kendıne 

L Tefrika No: il - Yazan: R. Yalgın ...J 
vercr~k onu kardeş edeceğim. Yok 
bunu yapmaz ve kendine etti~im 

eyiliği unutur, beni mcdhetmezse 
kendisini öldürmek belaldır. 

Emrah Selvihan bahçeye gelir
lerken Abbaş şahı kılınçlı gördükle· 
ri için Emrah korkmuştu. O da için· 
den : 

-Ya A~bas şah yaptıtına piş; 

man olmuşsa benim boynumu vu
rursa halbuki ben muradıma bile 
ermedim diyordu. 

Masanın başına gelir gelmez 
süslü saza sarıldı ve okumaya baş. 

ladı. 
Mcrdi\eni )1 okuşlular 
Ah elinden vah elinden 
Goksu çapraz nakışlılar 
Ah elinden vah elınden 

* ... "' 
Şahlığın bana bildirdi 
Bütün mahluku gül.:I ürdü 

Saat geçmeden kaldırdı 
Ah elınden veh elirıden 

Dünyada yüzüm gülmedi 
Selvi murada ermedi 
Beni yatmaya koymadı 
Ah elinden vah elinden 

• * 
* 

Gibi türkü parçalariyle lcırlc gü· 
nün bir sut kadar bile sürmediğini 

ve Abbas şahın bu işte merhamet· 

sizlik ettiğini anlatıyordu. O arada ı 

Abbas şahın beti benzi atmış ve 
öldürme kararı vermiş olduğu beli· 

ri) ordu. Nasılsa bir aralık masar ın 

başından ayrılır gibi olmuştu. Selvi
han bu fırısattan istifade eder~k Em. 

raht çimdikledi ve tekdir etti. Emrah 
kızın sözlerine kulak verdi. 

Selvihan: "Emrah bu gün son 

·., .;. ·' BlfGÜNı<U PROGRAM 

rORKfYE RADYO olFOZlYON 
P.OST ALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

' 
Cumırtesi 30 - 3 - 1940 

13.30 Program.ve Memleket SaatAyan 
13.35 AJANS ve Meteoroloji Ha

berleri 
13.50 Müzik 

Çıtlanlar : Kemal N Seyhun, 
l~zettin Ôkte1 Vecibe. Rtfid. 
Erer. 

\ 

14 30 Müzik : Riyaseticümbur S.o · 
dosu (Ştf : fhsın Kü•çer) 

Okuyan Azize Tiıem 

15.15 Müzik : Karışık Müz;k (Pl) 

15.30 

18,00 Proğrm ve memleket saat 
ayara 

18 05 Müzik: Radyo Caz Orkestra11 

18.40 Konuşma : (Yurt Bilgisi ve 
.Sevgisı) 

18 55 Serbest saat 

19.1 O Mcmlt ket saat ayarı, Aianı ve 

meteoroloii haberleri 

19.30 Müzik ; fıası1 Heyeti 

20. 1 O Konuşma (Günün Meı' cleleri) 

20.25 Müzik 
Çalanlar : Ruşen Kam, Fahri 
Kopuz Cc!vdet Çağla, izzet· 
tin Ôkte. 

1 - Okuyan : Safiye Tokay 

21, 15 Müzik : Küçük Orkstıra (Şef. 
Necip Aşkın) 

( Gerisi altıncı sahift-de ) 

gündür, şu al çuhalar kan alameti
dir. Gözünü aç şahın g-özüne gir. 

F.mrah sazın düzenini değiştirerek 
bozlıta başladı : Ve yanak bir ses
le : 

Selvi kurbanım boyuna 
Selvihan cıa al giyinmiş 
Bastığım tıışlar turaplar 
Gittiğim yollar al geymiş 

Öter bülbülü turacı 
Yoktur derdimin ilacı 

Donatmışlar kllru ağacı 
Tahtıra\ u da al geymiş 

* ıf: • 

Biten işlerim geriler 
Cennetten çık mu Huriler 
Beşyüz hoca bin karılar 
Cümlesi allar geyıomiş 

• 
* "' 

Sefıl Emrah gayretinden 
Güller ar;mış muhnetinden 
Abbas şahın devletinden 
Dağlar taşlar al geyinmiş 

• * • 
- SONUVAR-
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., ijstlJO ;' 
Hollanda topragı 

1
,r Muafiyetlerin ilgaşı 

meselesi 
( Üçüncü sahifeden artan ) 

Bütün bu himaye ve teşviklerin 
aanayiimizio iokişafı üzerinde büyük 
bir tesiri göı üldütünü burada kısa
ca olsun ifade etmete lüzum bile 
rörmüyoruz. Çünkü mevcud sanayi 
Cumhuriyet devrinin gözle gfüülen 
~n müıbet eserlerinden biridir. Her 
sene Galıtaıaray lisesinde açılan 
Yerli Mallar serrileri de. bunu ay
rıca ispat etmiştir. 

Şimdiye kadar Cumhuriyetin 
yüksek himayeleriyle teessüs ve in· 
kiş:tf eden Türkiye sanayii fevkali· 
de zamanların icıbettirditi varidat 
menbalarından uıak kalamaz•iı, şim 

diye kadar yüksek himayeler ve teı 
vik ler ıaytsinde kökleşen ve çiçek
lenen Türkiye sanayii için muafi· 
yet !erin dtvamı lüıumıuzdu. 

Çünkü 929 senesindenberi nıua 
fiyı titrden istifade eden bu fabıi· 
lcıl.mn her biri bugün kazanç ver 
gisini vermege multtedir bir hıle gel 
mişlerdir. 

Bu itibarla kuruluşunu devlet hi-
mayesine medyun bulunan bu fab· 
rikaiar. bugün de devlete vergi ver 
mek suretiyle bir mukabelede bu· 
lunmağa mecburdurl1r. 

Pamuk ve ~oza 
KlLO F.A'll 

CiNSi En az 
K. S. 

oza 00,00 
-Ma. parlağı - 44,75 
Ma:- temızi 00 

t.n çok 
K. !:>. 

=-oo 
00 
00 

KÔzaparlağı ---- ---
ÖO--Kapı malı 

Klevlancı • 
KJevlant çı . 

- 5( 75 
- 4-- - -

--- Yapağı 

~----beyaz ' 
--~~iya.__h~--~~~--..:--------

çıcır 

Yerli yemlıkı-~;._.;ı_s __ ,. _ _ 
tohumluk _ 

--- - HUtsUHAT 

Bu~day_ Kıb., 1 
,. yerli 00 

-xrı;a-- _ 00 ___ ----

Fasulya 
Yulaf ___ 00 

-Deliee--•- o=-----• 
J<_uş _ yemi •----

susam 00 
ı-------------------1-------Linrpol Telıraflan 

29 I 3 I 1940 

Hazır 1-7 22_ 
Vadeli 1. 

ı-+ !! Vadeli 111 

Hind hazır 6 82 

1 
Nevyork wlsr 

Kambiyo ve Para 
IG Bankasından abnmıGlır. 

ı;;;i ı---Rayışmark 
t rank (Fransız) ---ı 94 

o::>terlın ( ingiliz) -- -S 20 
D olar ( Amerika ) 130 1 19 

.frank { isviçre) 00 00 
~-~~--~~-~~ 

Büyük Millet Meclisinde 

Ankara: 29 (Hususi muhabi · 
rimizden) - Büyük Millet .Meclisi 
bugün toplandı . 

lstanbul liman işletme ve ufak 
munzam büdçe liyıhılaunı konuşa· 

rak kabul etmiş ve bazı liyıhalarm 
birinci müzakerelerini yapmıştır. 

Meclis pazartesi ıünü topla· 
nacak:ır. 

Osmaniye adliye 
kadrosunda ihdas 

edilen vazifeler 

Şehrimiz adlizeıinde ve viliye· 
timiz dahilinde vukua gelen adli ter 
fi ve tayinleri yazmıştık. Bu tayin· 
ltr hakkında viliytt makamına ve· 
lciletten dün emir gelmiştir. 

Bu emir meyanında Osmaniyede 
bir hakimlik. bir asliye hukuk ha· · 
kimliti, bir asliye ceza hakimliğile 
bir de hakim muavinliti ihdas edil
d:ti ve müçh~mi mahkemmin lağ· 

vcdildiii bildirilmektedir. 

Güreş müsabakası 

Romanya ,.\lman taleple
rine henüz cevab vermiyor 

Bükrtş: 29 (Radyo) - Ro· 
mt.n harb ticaret nawı, Alman mü
tehassısı doktor Kladyosun ilk zi 
yaretini iade e~miıtir. 

Romanya.Almanya ttldifleri· 
ne karıı henüz hiç bir karar ve ce· 
vap vumiş detifdir. 

Alman eksperlerinin göster 
dili mukavemet karşısında R0meo 
makamıtı hiç bir ttmayül izhar et· 
mem,.ktedir. 

Bombayda çöpcülerin 
yaptığı grev 

Bombıy: 29 (Royter)- Kalku· 
nıda çöp amelesi grev yapmış ve 
Hintli polisler bunlara ateş ıçmış 
tır. 

iki çöpcü yaralanmış, birkaç 1 kişi 
tevkif edilmiştir. Alman radyosu· 
bu hususta muhtelif yalanlar savur· 
mık tadı. · 

Bir Alman vapuru 
daha yaralandı 

Londra! 29 (Royter) - lnziliz 
avcı tayyareleri tarafından bukün 
birAl11ıan bombardıman tayyaresi 
yaralanmıştır. 

düşürülen İngiliz taY s;r ~ 
Londra: 20 (Royte•) ~pr~ 

giliz tayyaresi Hollanda tıYY'~ 
üzerinde Hollanda avcı 
taraf 1ndan düşürülmüştür. y 

Bu buıusta tab•ibl 

tadır. 8.,,i1~ 
Garb cephesinde ~rb 1 S 

Pariı: 29 [Havas] -: f ~ 1 
beıinde themmiyttlı bıd 't~ 
mamııtır. Vaj datlaun 1 

, 

teıi teöıti edilmiştir. sk ef1 

Şarki Erden'de a 
manevralar ,; 

Londra: 29 (Royter) - e . ıo•" rayı Erdende de ukerı ; 
ra baılanmaktad1r. . A&J!_) 

Bu manevralara .~m~r ık e4"' 
~n bütün kuvvetıe~ ı ıştır /ı 
br . __.,,,, / 1 

Vatandaş ı ' 
. ' 

Hava Kurumun• •' f. 
I
•'" ....-' 

1 

H•v• kuvvetlerlrll ,. 

,l•lmasına yardı/ 

/ 
Beden terbiyesi genel direk

töflüğü tarafından tertib edilmiş bir 1 
programa göre Türkiye dahilinde 
bütün bölgelerde on btş nisana ka 

~ .. ,a 
Şarkın En Büyük Mutanniyesi, Bülbüller Biilbüller BUlbiJ 

t ÜMMÜ üÜLSÜM ) in 
dar ~üreş t-irircilikleri ikmal edilmi; 
olacak ve n~t:celer Genel Direk· 
tnrlüğe telgrafiyen bildirilecektir. 

Mayısın ilk haftasında b~ş 
muhtelif vilayette gurub birincilik 
müsabakaları yapılacak ve guruplar 
da kazanan güreşçiler (Kırkpınar) 
Türkiye güreş birincilikleri müsaba· 
kalanna iştirak edeceklerdir. 

Bölgemiz güreşçileri bu müsa· 
bakalara hazırlanmakta olduğunu 

memnuniyetle haber aldık. 

Bir aklı kaçık 

tedavi altına alındı 
Halkı heyecana verecek dere· 

ccde muzir propağanda yaptığından 
Nevşehirli Mehmet isminde bir yo· 
bazın dudrst tdilditini evvelce yaz· 
mıştık; Bu adamın bu t'UÇU akli 
malUliyetinden mütevellid yaptıtı 

tıbbı adlice mÜşclhede altında bulun· 
durulduğu müddet zarfında anla· 
şılmış ve Mebmed tahtı tedaviyt: 
aiınmışhr. 

RADYO 
( Btşinci sahifeden artın ) 

22.15Memleket Saat ayarı AJANS 
Haberleri; Ziraat, Esham Tah 

vilit Kambiyo- Nukut Borsas l 
22:iO Konuşma (Ecnebi Dillerde- l 

Y almz Kısa Dalga Postasiyle) , 

22.50 MÜZiK :Cızband(PI.) \ 
(Saat 23.00 - e kadar Yal- ı 

• 
nız uıun dalga postasiyle) 
2330 -

23.251 Y aıır ki Pı ogı am ve Kapanış.\ 

Yarattığı il'~ 
Binbir 8ace Hikayelerinden ahnan BUyUk bir A•k 91• 

t:v ANı~h·Esi R·EI 
TÜRKÇE SÖZLÜ - A RAPÇ ~ ŞARKJLI 

ALSARAYF;~ TA~ -.... BU AKŞAM - ~ 
Birden Gösterilecektir ıı'~ 

Emsalsiz bir Musiki, yüzlerce r~kase, lnsanı saran ve cezbedel'I oY,~ ~ 
b·r şo 

hava'arı, tam manasiyle meraklı ve hayecanll çok güzel 1 

DiKKAT : Localarınızı Telefonla ayırtınız 

Tf'lcfon Alsarny 212 Telefon 

BugUn 2.30 da Alearayda 

[MEMIŞ] ve 5 Kuruşla Devıialem 
Tanda BugGn 

[MEMIŞ] ve Cehe!lrıell' 

•",o 
Pek Yakında Pek YB 

·- . j ., ,, 
Bugüne kadar AdanaoıP b• ~ifİ 
bir benzerini daha görııt' ,.~ 

1 ~ ve Sözlü Sinemanın EP -
~ rde 

. ~muazzam ve en fevk• ' 

VAT AN KuRT A~ft 
ARSLAN §1 

Türkçe Sözlü Harikalar Harilı' 

;Baş R;;r ERRQL FL YNN ~ 
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ASRi . Akşam - . 
• 

iNEMA 
• 

RAŞIT RIZA 
T i y a 

ER T U G R UL SA D 1 
t r o s u 

8,45 de DÖRDÜN GÜ TEMSİL 

(Çamurda Zambak) 
Büyük Vodvil "3,, perde I 

Yazan: Kemal _ Rağıb 
gündüz matinada: Yalnız öğretmen 

ve talebelere tenzilitlı matina 

(ALEV) 
. Piyes 3 Perde yazan: Ali Süha 

Dikkat : Localar ve Numarolu Koltuklar sat.lmaktadır 

lelefon 250 

. 1 

~· ---------------------------------------------------------------------------------------------------------11ter • b •• k •• asker"ı t t • • • Ve kaideten ordu kuvvetlerinin teş arruzlarına maruz .... kalabilece~i an· 
( enın ugu U S r!i ejlSI riki muaisine ihtiyaç göstermekte· Jaşılmamış değildi. Yalnız, o :aman· 

~ld~İrıcj sıhifeden artan ) ve bahri planlar mucibince hareket dir. Hava kuvvetleri pek tabiidir ki lar Almanyanın silihlanmİmış olmasa 
t~Qı~~e lakin 

0 
tarihten itiba· etmek üzere, geııe orduya ve do· bu ordu kuvvetlerine büyüle yardım· lngiliz ve Fransız menfaatlerinin l>ir 

'- "'1~er da bulunabilirler. bitine sıkıca bağlı bulun:nası sebe· 
'tti ı .' gitdikçe artJı. Hava nanmaya hava birlikleıi vermekde b I l 

1. "'rılt b h z · b k ld' Hava kuvveti ~rinin arzetdiği baş· i e ngilterenin hava müdafaası "t•f creye il assa ep· idi, lakin esas ıti aıiyle müsta i ı; 
~ k'-darı yapılan bava hü . ve hava nezareti ordu ile Donanma lıca stratrjik mesele muhtelif mırtta· büyük bir stratejik mesele telakki 

~-ll,tııtd''ıı başlıca bir ıilah ola· emrinde çalışan ha~a birliklerinin katardaki hava kuvvetlerinin süa'atle edilmiyordu. 
'1' ı t k · · · - k"" k 1 k b' . Almanyanın )'eniden si'ahlanma-tbi u' techizabndan mes'uldu. a vıyesım mum un 1 aca ır 

Ilı Ş k h ı t · · "d' B ve gittikçe daha mütccavız bir ta· 
. 
t.

1 
Urninin son ı•ne•inde d h ._ k h . ar avı yo unun esısı ı ı. u l 

q• '" "' Diğer a a esııti as eı i mu arıp vır takı ıması, ogiltere için yepyeni 

. b'
·r b'lrat"ı"ık b'ır roıu- olan l . mülahaza il~ hareket edilerek, Mısır b' .. k . ..... sınıflar gibi, nailiz hava kuvvetl~n ır strat~ıı vazıyet yarattı, nava di. il\'a k 6 ile Irak'da hava üsleri tesi:oı edildi St uvv"ti vücüde de lngıltercnın silahsızlanma siy:sse- tehlikesi efkarı umumiyesi ile hüku-

Aı ..... ''lt jık roıu- Londrayı ve Ad enin müdafaasından lngiliz A .. d f h 
".... ti netice .inde zecıi bir şekilde ten mete na vatan mu a aasıom ıya· 

.._ '-.. b•rı hava taarruıları do. Hava kuvvetleri mes'ul tutuldu Ira~ ti bir ehem niyeti haiz oldununu, 
"""",. l kit edildi ve ona artık muayy~n bir 'k A ı ld d k d , ' "I e eyi bilmisillerde bu- tam istı la ini e e e ınceye 1 ar• · donanmanın bu vazıfeyi artdc kendi 

L "'"'• ıtratı-ı·ık rol tahsis edilmedi. ı· b" d d ·ı ı k.ı q n im ı th 1 • • yer ı ır or unun yar ımı ı e ra ;ıa başına tekeffül e~emiyecetini, ı...u 
·~· a a ane erının · ~~ 1ni aı it k .. Bunun ne~icesi olarak, ordunun asayişin temini vazifesi Hava Neza· vazifenin Hava Kuvvetletinin başlı· 

'~::"'e_kdi .a ma için oralar bir kısım zabıta vazifeleri ile deniz retine terettup ediyordu. ca strat~jik rolünü teşkil oceceğini 
ı a •dat· ı · · d f H k t A t d idrak ettardi. 

il.. la.._ l S!'b,.pler yüzünden ÜS erıom mu a auının :tVa UVVe .1 0 8Va an 8 Va Si 
~t .. 1•rıd O d G h lngiliz Hava ku ıvetlerinin tevsi \ i}'•tı • rdu ile Donan· leri tarafından deruhte e ilebilece· orülüyor ki bu devrede akim 
t.... •rını ka· 1 kd b" 7.ine dair bir tacri kendini göster· olan tem~yü( lnuilterenin hwa kuv· edilmesi ve kabil olduğu nisbette 

>ip '<ICYdan · şı ama a ır A ..-. Anavatan müdafaasına tahsis edil· 
\ t.' fi...... "ermemek mula· meır.e başlaıfı. Hava kuvvetlerir.İn• vetlerini dagınık bulundurmadı, ve 

., .. y .. K. 5 mesi lüzumu kendisini hissettirdi. 
t ~ ıt Ne Uvvettctinin idare. bütün bu vazıfeleri d tha az bir Ana vatan müdafaası için kuvvetli Bu v'azifenin layikile ifa edilebilmesi 
,~,.~~ctı,,~"~tl'! devredildi ve masrafla tfa edebileceği iddia ediliyor· bir hava kuvveti bu'undurulması için, hava hücumlarına mani olacak 

~- .ttıGıtı. • onanma ile ordu· du. hususun1a fazla bir gayret saıfe. kuvvetli bir bo:n bardman kuvvetı· e 
tır. "YYıı d'I . d 

t (! ". ••rııf \'asıflı bir aske· Bu iddia bir derece) e kadar 1 mı yor u. düşman hava taarr uzlarına karşı ka· t'l tı iı l\ oldıı: Royal Air tatbik s 1 hasına korıuldu, lakin tec· Tayyarelerin kudret ve uçuş ra ddfı tayyare teşkilitile biriikte 
tıliı lı ratiyet Hava Kuv· ıübe göstermişdir ki lngiliz Hava mcnzilllerindeki büyük terakki dola- f al1liyde grçccek bir muharip tay· 

'l4'°'a l( kuvvetleri dahııi karışıklıkları bastır· yısıle ngilt ·renin gittikçe uzayan yare kuvvetine ihtiyaç vardı. 
uvvrtleri, askeıi mık bakımından elvt'rişli değildir. 11\~:ıafelerind en yapılac:1k hıva ta · Sonu var 
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Bu 
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-PİYANGO 
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ayın büyük ikramiyesi 

150,000 liradır 

R. C. A. 
nın 

Hiç bir hizmet istemeden 
bf r sene çalışan 

Bataryalı 

Nevyork B. 
Modelini mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo : 
Abidinpaşa caddesi 

11521 

Türlcsöüz 

ır TÜR~Sözil 
GAZETEC iLiK- MATBAACIL. 

• • • 
Getirileni yeni makinelerle Türlcsöıü 

· cıhkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
. matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart
vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar • her boy•ia defterler, 

Renkli afişler 

• 

1 

1 

,.. 

Türksöt~ 
t ilthan851 

--------
5ıt' En modern va 

1 aJ .. ~ 
mücehhez bu 

"''' Kitapla rınııı Şark . IJ 
Avrupa karı nefis bif 1, 
görmek istiyorsanıı jllİI 
Cildhaneaine göndet 

Zarif .. 
Bir cild, bölgede • 11'a Ve her türlü resimli ve renkli 

baskılar sürat ve nefasetle tab 
edilir • 

sözünün sanatkar '° 
elinden çıka bilir. il 

liiiiiiiiİllİll ............. iiiiiii ............. ~ 

1' 
Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeıııe 

Yılda Bir Lira verip Üye olunuz f Çocuk Milletin en kıymetli b 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel rJef 

Zayi askerlik - vesikası 

Kilis hudut taburundan aldığım 
askerlik nsikamı zayi ettim. Yeni· 

~ini alacağımdan eskisirıin a.ükmü ol-
madığını ilan ederim. 11663 

Adananın Taşcı karye
sinde Mehmet .oğlu 305 
doğumlu Reşit 

İlan 
'.layi askerlik tezkeresi 

Dötryolda 41 inci alaydan aldı 
ğım askerlik vesikamı zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisınin 

ilan , 
Adana askeri' saOff 

komisyonunda•:~~ 
29-3-940 günü paı•' 

cağı ilan edile 6500 k~I~ 
sulyaya teklif edil~n fı•, 
rüldüğünden 2·4-940 s• :eli' 
zarlıkla alınacağından ; 

k . - ti•''' omısyona muracıa 

hükmü olmadıtmı ili11 ;, 

"''' "' rıuo>':.-
Rifal ç'J 

32S 
~id ol1" ı' 

or. MuZaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

ı 
Çoouk insanların çiçeğidir. Seviniz okşayınız fakat Ö~ 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel ~ 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır · 

Mürettip alacağız 1 

Matbaamızın gazete kısmında 
çılışmak üzere bir mürettibe ihti
yaç vardır • ldarehanemize n:.ü · 

.. racaatlan 

I . ,t 
Umumi neşrıf 8 

Ga'' 
Macid _ ~ 

Adana TürksöıtJ 


