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la. Çemberlayn kabinesi 
'~serivetıe itimat Kazandı 

Çörçilin beyanatı , bu itimat reyi 
ekseriyetinin istihsalinde müessir oldu 

B 
l ay Loyd Corcun 
Oı!dta 

Çemberlayni istihlaf edeceği şayiaları var 

'- \t ~ 9 (Royter)-
-.11\d loıdtar ka· 
ttc • nıüıakerelcr 
llıt t ntticelrnmiştir 
h ~kcud.a karşı Çeıo 
'•r cbıntsi 28'l iti· 
t 

1 atnıışıır. Bu 

1 eŞtrnberlayn ka· 
'itcı rey le fiy il bir 

kazar mış olu 

~ 
ll'ıtb. • . 

tıllı , s reye ışı ı· 
1 I' < ıtıiş ve ~u hale 
Hllb 'I' 

, erle} n kabi· 

~, .............. ~ ..... 4a .............. 49 ..... ~,< 

! Müttefikleıin Yugos- ! • ı . • i avyaya garantı i 
i teklifi şayiası ! 
• • ! Belgrad: 9 (Radyo) ınum•r• ! 
!· ve Fran•an1n Yugoslavya ! 
! garanti verdiOi hakkında ! 
! siya•l mahfil ademi malO· ! 
! mat beyan ediyor. ! 
• • i i 
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IZMIRDE 
------. ------', 
Beş Bulgar casusu dün 
ağır cezalara mahku 

oldu 

--------. ______ .. 
Ankara : 9 (Hususi) - Casusluk 

• suçundan mahküm edilen beş Bulga• 
rın temiz mahkemesince mahkümi• 
yet kararları boıulmuş:u bunların ye 

niden duruşmaları yapılmış ve tekrar 
muhtelif ağır cezalara mahküm cdi~ 

mişlerdir. 

lsveç takım adalarına 
mayn dökecek 

lsto'ı<holm 9 ( Royter ) - lsvec; 
hükumeti takım adalara mayn dök-, 
meyi kararlaştırmıştır. 

,:~hinde 50-60 ~işi ingil"z beşveklli B. Çemberleyn 
·ıı ıştir 

~~~~fıl hükumetin 11vam ka· 
~1 Uyük bir muvaff akiyet
t~~ı~ını beyan elmekıedir. 
~I, E~er Çörçi' in hitabet 
\ bcrlaynın lmd~dıııa } et iş· 

istifa 1 ., ve gidiniz istifa ediniz ses• 
leri yükselmiştir . Bir l ısım azada 
Çembeı layni alkışlamıştır. 

Paris : 9 (Havas) - Fransız ga· 
zeleleri avam kamarasının son müza 
keresinden bahsederken Çembeılay· 
nin istıfa elmcs nin mümkiin oldu~unu 
da kaydetmek tcd ir. 

Sovyet - yugoslav 
konuşmaları ilerliyor 

1 
:dı vaziyetin daha fena 

'\''Ve edıyor. 
~amarasında " i stıfa ( Gerhi UçUncU sıhif ede ) Belgraddan Moskovaya bir askeri heyet gidecek 

~orveç 
•starla 

kuvvetleri İngiliz - Sovyet . 
ticaret meselesi 

dayanıyor 
~h 

.. : 9 
tıııd ( Royter ) - Non·eç ~ 

aıak 1ı~a bölgesinde Alman 
fllukavemet etmekte· 

·~ıa: 9 

t
4 1 ı b· ( Royter ) - llk lngi· 

Jp 1 "lk ~!' ~•i1111 s oçya limanına fel· 
~ 'd,,, t ~arşılanmışlır. 

tı>" . () tıı,t· b(' Roy\er ) - Namsos 

iltlc. 01ielerinde Alman ha· 
&rııiııhfına hava kuvvetleri 

'\\ d olmuştur. Norveçlıler 
~ 'tınd ~1~ a Almanları mev· 
~ ar ltıa~ 
• ~I a muvaffak olmuş-

'cı ltıan k 
1ı.. %et L· ıtaatı İsveç • Nor· 
,, •11.ı ik• 

14 i 1 mıntıkayı işga· 
gt d 

' bilahare reri çe· 

lngilterenin Ankara 
elçisi Sofyadan dönüyor 

Londra : 9 (Royteı) - Dört 
gündenberi Bufgaristanda bulunan 
lngiltetenin Ankara elçisi bugün Sof 
yadan Ank;,raya hareket etmiştir. 1 

Londra : 9 (Ro) ter) - lngiliz ha· 
r icİ ) e nazırı Lord H alifaks bugün 
Sovl et elç'si i kabul ederek Mosko· 

vaya tebliğ edilmek üzere kendisine 

bir nota vermiştir. Söylendiğ'inc gö· 
re bu notada, ev\'elce ~elmiş olan 

Sovrct notasında sarahat bulunma· 
r:nası v..: Moskovanın daha geniş ma· 

lümat vermesi lüzumu kaydedilmiş· 
tir· 

MAJINOY A AKIN HAZIRLIGI 

lıfaj. rıo /ı ı:· t11. tlrı Fi ıuısı z ai!,ır topları 

(Yn21sı beşincide) 

Belgrad : 9 (Belgıı) - Yugoslav• 
Sovyet ticaı et müzakereleri eyi bir 
tarzda inkişaf etmektedir. Müzakcreleı-
iki üç g:ine kadar neticelenecek ve 
bir pakt imza edilecektir Yugoslav 
heyetinin 12 Mayısta ~~oskovadall 
Belgrada avdeti muhtemeldir. 

Bugünlerde bir Yugoslav askert 
heyetinin de Moskovaya g itmesi pek 
muhtemeldir. 

Paris : 9 (Radyo) - Yugoslav· 
yanın Sovyellerle münasebetler tesisi .. 
ne başlamas•, ' ' SHi.vlığı,, himayeye 
doğru bir cereyanın vücut buldufu 
hissini vermektedir. 

Moskova : 9 (Radyo) - Bay Mo· 
lotof bugün Yugoslav heyetini kabul 
etmiştir. 

Halk komiserleri reisi, Yugoslav 
heyeti ile üç saat süren bir konuşma 
yapmıştır. 

-----·------
LONDRA 
YOLUNDAN 

©/LB?dl 
Yazan 

' Nevzad Güven 

Bir keç gUn• kadar 

....................... 



Saftif~ 2 Türkaöıi 

POLiTiKA HA•RLElli 

Roma - Kral 
ve harp 

A lmıo1am ltalyayı bar 
be sürüklemek için son 
zamanda Roma nndin· 

Halkevioio çalrşmalan 
" 

ele çok çalaıbtı anlq.lıyor. Harbe 
• ziyade muhalif olan kraldu. 

SGN AYIN ÇALIŞMALARI 
._,J., 

Bu aktım Halkeva1JUV 
ela Doçeacl Bay Mebaaed 
tarafından ''Cemiyet ve 
•evzulu bir konferans "' 
Salona giril serbeıttir. 

Almanya, Kralla akrabılıtı o· 
'- Prenı Hea'i Kralı kazan1D1y1 
memur etmiıtir. Bir taraftan Vati· 
lc1n1 kuanmak için teşebbüsler ya· 
plmttbr. Fakat bu tetebbüaler fim
diye kadar müsbet netice vermemiı · 
tir . 

Amerikanın İtalyayı hareketten 
men için viki olan müdahalesi mü 

• eUir o'.muş rörülüyor. 

Amerikamn müdıhalesi sadece 
insani detildir. ltalya Amer ikadan 
İiiiibim miktarda mal almakta dar. 
Harp wlcuunda bu· ithalat duracak· 
t1r. Fakıt ltılyayı en ziyade düıün· 
dürtn nokta, Amerikamn nakdi 
yardımma kesmui ihtimalidir. Çün 
lci ltalyın silib fabrikalarının çotu 
Amerikan ıermayeıiyle ayakta du
Tabilmektedir. Amerikan bankalar1 
krediyi kestikleri gün bu fabri~alar 

iılemiyecek h•le düıecelctir. 
• 

• 
GENÇLiK ve SPOR BAYRAMI 

onuruna ve 
BEDEN TERBiYESi SEYHAN 

BÖLGESi çıkarına 

19 Mayıs 
Gardenpartisi 
19 Mayıs 1940 pazar günü Ordu 
Evi karşısında SEYHAN DANS 

SALONUNDA yapılacaktır. 
Davetiye mahduttur. 

Beden Terbiyesine müracaat. 11814 
1-10 

Hılkevimizin aıap:la bülisa et· 
titimiz IOD bir ayltlf faaliyeti, bu 
çatı altında metodla çılııan rençle· 
rimiıin ne fedakirbldara btlaaddc 
farını açık •çık göstumelctedir. . 

Otretmen Doçent ve Profesör 
Jerimiz tarafındın verilen 6 konfe· 
ransdın haıka 3 miisamert>, 2 kon· 
ıer tertip edilmiı ve loöoü zaferi 
nin yıl dönümü ıe'sid edilerek ' 1 
bılo verilmiş, 1 dütün merasimi 
icra edilmiı, hoparlöderle hergiin 
muntazaman yapılan müzık nrşriya
tından mada ayr1ca yi :1e hoparlörle 

( Gerisi altiacı sahifede ) 

Şehrimizde yeni bir gazete 

Nitde mebusu Bay Cavit Ora 
lın idaresi ve Başmuharrirliti altın 
da Şehrimizde yeni bir Gazetenin 
çıkualacıtı memnunİ)etle haber 
•'ınmııdır. Limited Şirket olarek te· 
essüs edtcek olan bu ganteye Be· 
lediye azalarından bazı kimselerle 
Seyhan Mebuslanndan birisi Serma· 
ye ~oymak suretile iştirak etmekte· 
dirler. & Gazetenin Y t ai Adana 
Matbaasır.da çıkarılması muhtemel · 
oldutu gibi, Bu .<eni gazetenin in· 
tişarlarmdan sonra Yeni Adana 
Gazetcsin;nde bu yeni çıkacak gaze· 
teye iltihak etmtsi ihtimal dahilin· 
dedir. 

Bu yeni gazetenin Bay Belediye 
Reisiyle, sermayedarlarının Naşiri 

' efkara mahiyetinde çalışması şirke· 
tin Ana hatlarından biri oları le 
tesbit edilmiştir. 

Kurulan bu yeni gazetecilik 
Şirketinin tuttuğu )'Ol da muvıff ak 
olmasını temenni eduiz. 

Ambalaj sandikla
n tevzi ediliyor 

Ziraat müdürfütünd«"D •l•rak 
evvelki gün neırettitimiz bir haber· 
de Adanad a Ankara ve lstanbula 
sebze ve meyve se~k eden esnafı 
parasaz oları.k aml-alaj aandıldarı 
verilecej'ini yHmııtık. Alikadarlar 
araamda memnuniyetle kartılanan 

bu haber üzerine t"hrimiı Ziraat 
müdürlütüne müracaat eden ibra· 
catçalar paruıı ambalaj ıaadıklan 
almata bıılamıılarcLr. 

ralebelere Halkev.inde 
gösterilen filmler 

Hılkevi salonunda Çarıanba, 
Cumartesi ve Pazar günlerinden 
başka sair günlerde t.lebeltre mun 
tazamın gösterilmt kte olan Ata· 
türlc'ün ihtifali ile Bursa dat spor· 
la11 ve Eııurum hathnın lcüşadma 
ait olan filmleı in 20 Mayısa kadar 
devam eltiri leceti memnuniyetle 
ötreni'miitir. 

Misis nahiye müdürlüğü 

Kaypak nahiye müdürü Bay 
Hüseyin Tuncer naklen Misis na· 
biye müdürlüğüne tayin edilmiştir. 
Kaypak nahiyesinde bir çok rüzel 
işler yapmış olan ve vilayetçe tak. 
dir gören Hüseyin Tuncerden Mi· 
sisinde istifade görtceği ·mu hık· 
kaktır. 

Maarif Müdürlüiü0 

bir toplantı ya 
Şe br imiıckki liselerle 

ların imtihanı ve imtibaD 
taJini bakkınd• dün M 
IİDde bir toplanb y8P'I • 
le meırul olmık üzere bif 
yon s~çilmiftir. 

ilk okullar fakir 
lebeleri çıkanna 111 

Şellrimiı itk otalll 
lebeleri menfaatine 14 
ıüai Asri Sinemada bit 
verileceti haber ahnmıttlfı'{ı, 

Bu mü11mcredc ·• 
Geziyoruz " piyesi temtil 
tir. 

Şabaniye mıball 
z.ı H11ibenin mutfakta y 
ten sıçrayan lnvdcamlaflll 
talannı tutufturınası ne 
yantm baılantıcı rör 
afınan tedbirlerle ıö11 

hHar vukul\ ıelmemiıtİft 

Kadirli kaymak 

Genevel kadınlarıııd" 

Din o Alfiyeri 
"\ kızı Haticenin küçük 

lidini kırmak suretiyle 
maktan suçlu meıhur • 
acı Arif hıkkında ~ 

Saint Brice Jurnal'de : " ZekA 
e~erlerinia himayesi, gittikçe müşkil· 

·~-·". Bu sözleri sUyliyen Mösyö Oino 

Alfiyeri, İtalyanın Berliodeki sefue· 

tiai id.rcye g8nderUdili bir zamanda 

ae buyuk bir elıemmi.ret alıyor ? 
Hem e ferait İçinde : Ôvle bir za· 

• v 

mudaki İtalya, Almanyanın yanında 
laarbe mudabale etmek için buyuk bir 
anu beslemektedir. 

Mösyö Alfiyeri 1931 senesinde 

1 
Pariııte iken Fransa ile İtalya arasın• 

da manevi baıları saıtlamlaştırmak 
arnsaau izhar etmişti. 

O samanlar beyaelmilel telif hak· 

Iarı bnfederuyo11uoa riyaset etmok 
U.zcre Fransaya gelmiı bulunuyordu. 

Keadiıinin 1939 aearsiode neşri· 

ttONON MEVZUU ı --
yat Veklleti mUstetarı oldugunu 1937 
de de Maarif propaıanda nezaretine 
getirildigiai gördllk. 

Biz kendiıiain Mote Tomhoda 

biaim tarafımızda harp ederek bugUn 

glilsUade taşımak.ta oldagu harp kur· 

delesiui kaıaomı' oldulwıd ve bira· 

derlerindeıl birisinin Fransız toprak· 
larında yattıtını unutmuyoruz. 

Devlet adaınımn hafızasından bu 

gibi hatıraların silinmiş olm~lannı ka· 

bul etmek mUşkil gHrUaUyor. Fakat 

buna ra~men kayda mecburuz ki, pre 

paganda nezaretindeki faaliyetiyle 

Mösyö Alfiyeri hiç de biraz 0 vv (> 1 
bahsettiğimiz vasıflarına uygun bir 
cevap vermedi. 

Mösyö Dino Alfiyerinin bu f aa• 
liyeti, fa,ixmin eski buyuk Roma an• 
anelerini misAl olarak alan doktrini 
tamamen bıraktı&ı zamana gelir. 

Siyasi tuyik.in Berlin • Roma 
mihverinin meydaaa gelmesini int 
etmesiyle hasıl olan vaziyette • bepsa 

mıhkemeainde dev ... 
ması 10DUDda 9 ay 

edilş~~RD E ~ 
Şehrimizde dün ~ 

lutlu; bava hafif rD 
En çolc 11cak 2J 

muştur. 
değilse bazı • Hitler metodlarınıı~11-.------~ 
kabulu karşısında eski ve şayanı 
dir hur duşunceler ne olm'Qftur? 

Ve işte bugUn, mllessisi delilse 

bile, bu delişikligin belli başlı yapı• 
cılnından biri olan adam, bir propa• 
gaada tabeıi vaziyetinde ıHraaea Ber 
lindeki İtalyan siyasetinin idareaiıae 
.la\•et olunu~·or. 

*** 



}2 A)•lık 
Kuruş 

1200 
6 

600 
3 " ,, 300 

" 100 
~ ı _ n 
~~llt b tş memleketler iç 
'ıt6 111 

edeli değişmez yalnız 
2 llslaf ı zammedilir. 

'ttac - lanlnr için idare_ye 
•at d'l c 1 melidir. 

~I~ 
~lt.-NL_E_RIN-
lORKLERE 
QA.CiLILIGI 

Yazan: Henri De~J~ 

~rıanlılar dünyan:n en ırki 
~nsantarıdırlar. Onlar toprak· 

~!· arının Falorinadan ."'ıelani· 
ı larıhıktcn Biıansın ete.klerine 

t l'k ı• 1 cdl". olduğunu ve bu top 
~~~~ancı gözlerin dikilmiş vİ 
~ ılıyorlar. Vaziyet ciddi ol· 
~\lu narbin sonuna kadar da 
~~ l'tıası mukadder bu'uııduğu 

'ıtıı 01du~undan fazla korkunç 
~. 'ğe hacd yok. Yunanlılarla 

llıırıtıkalarda ve Sclanikte 
ı, r ~) Un kaldıktan sonra endişe· 
~ 'tı~tırack ~ ir çok işaretler 
t ~ 
~i~ la Yunanistanın bitaraf'ığı 

lıf r kusur~uz olursa o' sun tam 
c k~ 

~tcc Ot bir bitar11fıık değildir. 
\ ~ ~ıldanberi haris fatihlerin 
lefc~~:rında talihler ini denerr.e 
~t cı tıs ettiği Yunan ülkesi 

. y~ 
ltıcğj bilen uyanık bir ülke· 

1arı 
lık Otdusu sulh zamanında 
. ~değildir. Yalnız 80 bin 

~ ka~at harp zamanında 
~tr bşıyi seferber edebilir. 
~b~t Uoa mani olacak hadise· 
~tp etmezse otuz senedenberi 
t~ıt" ~~~Prnış olan ve Anadolu. 
~c k 1 1 milyon mülteciyi zey· 

htı'Ya.lık olan toprakları ü· 
~- b ~tıı rr.ek gibi güç bir işi 

tı,~ tc~~~nan bu fakir memleke 
\~ •zatı da arttmlmıştir. 

~\'\ıtı L • • 
1 }ttk Uıt hududundaki dağla · 
b,tt;a hududundaki Manner 

\. t,k 11
' benzeyen tahkimatı 

t ~uy~t <>nun rn fazla güven 
~ tırııtı ;rırn,ğe haklı olduğu şey 
l:.l esarefd' 
Ctfl' 1 ır. 
' ırı 
1; %dı.ıt• Uzak sahill'1inden 
\rıC>bct ~~il kadar her tarafta 
~ ltt1 .. çdı er gördüm. 
·"111 •ı .. 
~ llı-dık Ut\irn ııoktalarmda 

d,y kayalar arasında tü· 

\,L tö:~·~ nöbet bekliyen 
.._ .. llnuyor, 

'~~ı.:~'rtahında bu nobet· 
:ı..,. btr. lnıanın uzun bir yol· 

~· altı lo.ere çevirip pa 
tro1 ediyorlar. Şehir· 

Türksnzü 

Hollanda her tehlikeye 
ı karşı tedbirler aldı 

Amsterdam : 9 (Radyo) - La
hey mohfiileri bir Alman mümessili· 
nin Hollandaya ültimatom mahiyetin· 
de bir· mesaj tevdi ettiği hakkındaki 

~ayialan tekzib etmektedir. Hollanda· 
da her türlü ihtimallere kar~ı geniş 

mikyasta tetbirler alınmaktadır. 

Haber eılındığına göre Hollanda 
Hindistanında birtaraflık ahkamını 

ihlal ycllu neşriyat yapan iki nazi 
gazetesi kapatılmıştır. 

Lo'ldra : 9 (Royt r) - Amster 
terdam tayyare mevdanlığına hiç 
bir tayyare inmiyecektir. Vaziyet 
Hollanda hükumeti tarafından bütrn 
hükumetlere bildirilmiştir. 

r- .., 
Bir anarşi çıkarma mu-

tahassısı Macaristanda 

Deyli Skeç gazetesi 
bildiriyor: 

Sahife ( 

Sovye t - İsveç ticareti 

Londra : 9 (Royter) - Sovyct· 
lsveç ticaret münasebetlerinin inki
şafı bilhassa Moskovada çok arzu 

· edilmektedir. 
Bu anlaşmanın husulünde Sov

yetler Isveç' e petrol vereceklerdir. 

Tuna komisyonu 
toplanıyor 

Bükreş : 9 (Radyo) - Tuna ko· 
misyonu 20 Mayısta toplanıyor. Bu : 
içtimaa İtalyan - Alman delegas· 
yanları da iştirak cd ~ceklerdir. Ko· : 
misyonun ilk işi eksper raporlarını 
tetkik olacaktır. 

italya ve 
Amerika B. Çemberlayn kabineşi 

ekseriyetle itimat kazandı 
( Birinci sahifeden artan ) 

Almanya Macar hudu· 
dunda bulunan Bratislava 
şehrine bu hafta yeni bir 
mUtehassıs göndermlftir. 
San - Franalskoda Alman 
konsolosluAu yapmı, olan 
bu zat Yon Klllinger'dlr. 
ihtisası i6tlfııı• çlkarmak, 
Macaristan ve Yuguslav
yada hUkOmet aleyhinde 
bulunanları organize et· 
mek, komitecileri faaliyete 
geçirmektir. Bu zatın Ma
carlstanda çok tanıdıkları 
vardır. Ve bu sırada bura
ya gönderilmesi gözden 
kaçma mı,tı r. 

J \\ 0 aşington: Rorna Sefiri ife 
WJ Sinyor Muso!ini arasında 

vuku bulan son mülakat· Londı a: 9 (Roytcr) - Oeylimeyle 
·göre yen hükume!c Loyd Corç riya 
set ed~ı:ek ve knbinedekı yerlerde 
mühim tadilii t olacaktır. 

lerde de ayni vaziyet var. 

At;na ara la sırada milliyetlerini 
sôylemeğe ihtiyaç h;ssetmedi~imiz 

seyyahlar taraf.n . .ian zitaıtt edili 
yor. 

Her türlü c~roıen prop gandas: 
na rağmen Yuncnistan ı~o'itlaıırıı 

seçmesini biliyorlar. Tüıki)•eııin sa 
mimi bir müttef ık olduğur;u mürlrık 

Lu'unan Yunarıistan Türkiyeye kar· 
şı bağlıdır. 

--------------------------

Milli Şefimizin Polonya 
Devlet Reisi ni tebriki 

.~nk:ır:ı : !) [ Husıı'i muh:ıbiri· 

rnizclcı: - Polonynnın milli Bnyr:ımı j 
nıUnn•t•bt ti.' h· ;\\illi Sl firı •z f,md 1 

lııönU Frnıı~nda bulun:ın Po1011\·n Dev· ı 

le~ Reisine hir tebrik telgrnfı Çt:k· 1 
m1şlc:r \'c bu telgrnfa <>nnıin j bir te 

1 
~dıl<Ur ccyn\ıı nlmı-lnr hr· ı 

larda neler konuşulduğu hakkında 

birçok tahminin ileri süı ülmektedir! 
Londra gazetelerinin Nevyork. 

m ıha~irine göre ko .. uşu•arı en mü-

him mesele , İta yanın harbe girmesi 
üz,.ıine Aıneıikanın al& cağı vazi

yetlir. 
Ame ik ; ltalyanın Almanya ile 

birlikte harbe girmesi takdirinde 
AkdenİLİ de, harp mıntıkası ilan e
drcek, ltalya ile Amerika arasında-

ki ir tih:ıt kesilecı· k ve ftalyaya de· 
mir, çe!ık, kö ı ı ür, pan uk, bakır ya• 

hut makin"' göndeımiye imkan kal-
( Ge·isi altırcı sah fe e ) 

OUNON M 0 H M MESELELERi KARŞISINDA 

• • • 

HARBİ Y AYMAKDA SİY ASİ GAYRETLER 

Bu~ uk Jevl.etlerin siyns1, askeri, iktisadi te· 
f evvUk(crini, hakimiyetlerini, idame \'C.)':l tesis ga. 
yec:iyle yaptıkları harp 8' aydanheri cenubu ş:ı.rk) 
Avrupaya ve Balkanlara ir:ıyet etmişti. 

Bu mıntıkadaki lıi}araf memleketler harbin 
sirayc:ti tehlikeleriyle bu defo cid-:!i tarzda knr· 
şılıışmalı.t:ıdır lM. 

Almanyndan ba;;ka onun mUttefiki gayri muhn 
rip ltalyanın menfi vnziyeti Akdenizi Afrikayı da 
lıarp ~Ahnc.,i hnline gl'tirmek ihtimallerini tl\7laca 

taşımaktndır 
Nıızi Almnnyanın muttefiki fa~i-ıt halyn Ak· 

denizde, Balkanl:ırda, .Afrikad:ıki <feniz 1hnva, kıırn 
kuvvetlerinde haz1rlıklaı ını tamamlamıya eı:asen 

geceli gunduzlU çalışı_yordu . 
Almnnya ve 1t:ılya cenub ı şarki Avrupa Te 

Balk:ınl:ırd:ı iktis:ıdi , siy:ı.1 f a:ıli vetlerioi birlikte 
tanzim, idare ediyordu .. l\1nc:ır, Yugo~lav, Rumen 
buk6metleriyle J\\o-;ko,·:ı nrnsınJnhi iktiı.ndi kı., 

mc:n :.iyasi ruUz:ıkc:rcler dahn evvel tamambnmış 
So"•yetler Birliği ve Bulgaristanın anlaşmaları gös• 
terir ki bu mıntıkada Alm:ınyn, ltalyn mUşterek. 

hareketine faaliyetine Rnsya dahi daha yakından 
iştirak etmi~tir. 

Bir mıntıkada b:ırp 'i.ra..t kaz1rlıldar tamam
lanmadan y:ıp1lamaı deniz, hava kara kuvYetlerine 
t:ıaruz emirleri verilemez. 

lngiltc:ı·e ve Fraıısamn yakın şark ordusundan 
bn~k:ı deniz ve h:ıva ~uvvetlerinin akdenizdcki 
tahşidatı diplomatl:ırtnın Sofya; Bclgrnd, Bukre!t 
gibi bitaraf memlekt:tlcrdeki f aaliyctlcrini tak Tİ\"~ 
içindir. • 

Cenubu şarki Avruppda Balkanlarda ak.denizde 
barbin başlamac;ı yadut başlamama-ıı oevam eden 
iyasi ve iktisadi muhim tcşebbuslerin görUşmele· 

rin vereceği mUsbet mUc:ait y:ılaut menfi neticelcr

cltn c;onradır ki, belli ol:ıcnktır. 
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KIRKPINAR 
Ve 

GÜREŞLER 

IK arkpınar güreşleri yarın baş lıyor .. 
"Türk gibi kuvvetli,, 

darbı meseli Koca Yusufu ve Kırk
pınarı, kocı Yusuf ve kırkpınar 
~· Türk gibi kuvvetli., dardı mese· 
Jini hatırlatır. 

Kırkpınar güreşletine bu sent, 
lıer seneden daha fazla bir e· 
hemmiyet verilişi ana sporumuz 
olan güreşe beden terbiyesi genel 
direktörlüğünün gösterdiği alika 

· ve himayenin canlı bir ifadesidir. 
- Kırkpınar güreşlerinin tarihi hay· 
li eskidir: Bir asırdan fazla. Güreş 
mek v~ güreştirmek horoz dö· 
-ğüştüı mek ve midesine iyi bak
maktan zevk duyan padişah Abdu· 
bziz Kııkpınar güreşlerinin canlan 
lanmasına da hizmet etmiştir. 

Oımanlı imparatorluğunun bir 
çok yeı )erinden gelen pehlivanlar 
l<arkpınarda yaptıkları güreşlerden 

sonra " Başı,, yani " Baş pehlivan
lığı., alan pehlivanı Abtulaziz saraya 
aldırtır, onunla güreşirdi. Maiyetinde 
bir çok pehlivanlar bulunduran pa
dişah Abtulaziz bu p!hlivanlarla 
idmanlar yapmaktan büyük haz dıı 

yardı . 
Her sene yağlı güreşler yapılan 

kırlcpınar er meydanında bu sene 
amatör Türk güreşçileri serbest tu 
tuşacaklar, 

Kırkpınarın bu şerefli er mey· 
danından ünü dünyayı tutmuş bir ço'< 
pehlivanlar gelip geçmiştır. 

Bu gelip geçenler arasında se· 
nılerce kırkpınar başpehlivanlığını 
muhafaza etmiı çetin pehlivanları
mızın hatıraları bili yaşar ve ya
şayacaktır da bu· çetin pehlivanlar 
zümresinden bilhassa 11 Aliço,, 26 
sene gibi dile kolay gelen çok u
.zun bir zım~n lmkpınar baş peb· 
Jivaobtını kimseye vermemiştir. 

O Aliço, ki daveti üzerine sa
Tıyda iki defa da Abtulaziı1e gü· 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

Şakalar 1 1 . 
• 

Bir f ransız fıkrası 

Berlinde bir zat berbere ıirdi 
•e ~ilina bir göz atınca söyledi: .. 

- Ne o sakal traş ıimdi 50 
lenik mi? 

Berber cevap verdi: 
- Evet, bir müddet evvel 30 

fenikten 50 feniğe çıkardık. 
- .-::. Neden ? 

=: iş fazlalaştı da. 
- :Anlıyamıdım. 
-Gıda veıikklan ve abluka do 

Türk!~?. 

,-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· i ŞIMALDi:N RÖPORTAJ ! 
.................. eı. • .., ........ --·~·~ ........... . 

Oslo şehrinde 
Sivil halk i~ga! kıtalarına nef 

retle muamele e'mektedir. O kadar 
ki herkes s:ınki memleket işgal edil· 
mcmiş gibi lakayt bir şekilde vazi· 
felerine devam etmekte ve Almanla· 
rın mevcudiyetine asla kıymel verme
mektedir. 

Öğrenildiğine göre Almanlar bir 
kaç gündenberi Alman markı ile a· 
lış veriş yapmaktadır. 

Almanlar, otomobil, kamyon gibi 
bütün nakil vasıtalarına el koymuş· 
larl'fır. Bütün g.da maddeleri vesika· 
}a tabi tutulmaktadır. 

Bunun sebebi ne kadar yiyecek 
varsa hepsinin askeri kıtalara veı il
mek üzare alınmış olmasıcfır. 

Henüz açlık başlamış df'ğildir. 
Fakat vesika ile alış veriş yapmak 
mecburi olduğıı gibi adam başına ve· 
rilen gıda da pek azdır. 

Pazar günü deniz yolu ve Oslo 
tarikiyle Norveçe jl,i bin Alman as
keri gelmiştir. 

Hava yolu)la gelmiş olanlar da 
bin kişi kadardır. Bu kılalar Hitler 
marşları söyliyerek halkın lakayt na-

'larları önünde caddeleıden geçmek
tedirler. 

Haber ahrıdığına göre geçenler 
de Ü.3loda bir alarm işareti verilmiş 

bu sırada şehrin merkezindeki cad · 
delerden birinde bir panik husule ge· 
leıek dört kişi ölmüştür. 

Fakat iyi haber alan kimseler bu· 
nun mürettep oldu~unu söylemekte
dir. 

Yazan-----

Bir İsveç 
gazetecisi 

Almanlar bu karga~alıktan isti· 
fade ederek f ngiliz donanmasının O.ıe
lodaki Alman donanmasın:\ taarruzun
da ölmüş olan ları taşımak fırsatını 

bulmuşlaı dır. 

Geçen pıtzar günü Osloda olduk
ça heyecanlı bir hadise de oldu. 
Meçhul bir şahsın tramvayla geçer· 
ken caddenin b;r kaşesinde nöbet 
bekliyen bir Alman askerini vurdu. 

haya 
Tabii halk derha~ v•:, 

kasına birikti, hadisey ı hı .. 
• 011> Almanlar koştular ve bırÇ /. 

!ilerin Ü7.eıine ateş ettiler• 
1 betçiyi öldüren tabanca b~. 

kat Norveçli fedai meyda-
madı. . ı"'. 

Almanların Norveçi if ll 
ladıkları haberi yayılınca O 
leri asla ümitsizliğe duşt:11 
!akis büyük bir sevinç içi 
ne sarılara"' dağa çıktılar. 
ne ne yapacaklarını soranlar• 
şu cevabı verdiler: ~ 

- Biraz spor yapaca!I 
Ancak bu sporcu ge 

Osl ya avdet etmiş deA"ill 
gençlerin şimali Norveçe g 
tefik kıtalara iltihak ettikldii 
le zannolunmaktadır. 

O tarihten itıbaren 

çok ciddi tedbirler almak 1 
hissetmiş!er ve genç erkek~• 
den dışarıya çıkmağı şiddCP." 
etmişlerdir. 

Nitekim Alman işgali 
bulunan Norveç şehirferind•11 rin ski yapmi\lan da şıddel 
muştur. 

AMERiKANIN DUŞÜNCESi 
iT AL V·ANLARIN KÖMÜRÜ 

Avıupada harp hali var. Garp 
<'ephpsinde daha muharebe yok 
Fakat harp ile alakadar olmak üze· 
re bugün birkaç mühim keyfiyet da 
ha nazara çarpıyor. 

Amerika ile Rusya arasındaki 
alışveriş devam ediyor. Diğer taraf· 
tan Amerikalılar Finlandiyaya yar· 
dım için borç veriyorlar. 

Geçen'e·de Amerika parlamen 
tosunda cereyan ed('n müzakereler 
arasında bu keyfiyet eh·afiyle orta· 
ya kondu. 

Sovyetler Amerikadan silah ve 
mühimmat satın almaktadırlar. Son
ra Almanyaya komşu olan bazı bi· 
taraf memleketlere de Amerika ta 
rafından vaki olan satışlar vardır. 

Son aylarda böyle memleket· 
lere Amerika tarafından vukut..ulan 
ai1ib ve mühimmat satışı etkisine 

DUYDUBUMUZA G0RE : 

nisbeten yüzde 7 artmıştır. 
Münakaşalar sırasında kayde· 

dildiğine göre müttdiklere Ameri· 
kadan vaki olan satış ise ancık yüz 
de JO artabilmiştir; deniyor. 

Diger taraf tan Amerikalılar bu 
S('f erki Avrupa harbinin sonunda 

dünyaya nasıl bir nizam verilmtk 

lazım geleceğine dair de zihinlerini 

meşgul ediyorlar. istikbal için Ame• 

rikalıların ne düşündükleri bir kaç 
noktada toplanıyor ki bunların başın -

da bir daha harbin ve taarruzun 

vukuuna karşı silahların azaltılması 
meselesi vardır. 

Sonra dünyanın bütün memle· 
ketleri arasında ticareti genişlemek 
için de dütünülen esaslar etrafında 
Amerika birleşik hükumetleri tara ' 

Almanya da ki sıkıntı 
Filhakika Almanyada halk, yicecek ve giyecek bakJmından son derece 

sıkıntı çekmektedir. Ancak Nazi erkanı ve bütün diplomatlar ayrı bir mua
meleye tabi tutularak her nev'i ihtiyaçları temin edilmektedir. 

Bunlara Alman halkının çaktanberi tadını unuttuğu kaymağa vanncıya 
kadar bütün yiyecekler veriliyor; giyecek itibarile de müşkül vaziyette bıra

kılmıyorlar. 

Maamafih halk arasında elaltından gizlice bazı vasıtalara başvurarak 
her nev'i eşyayı vesikasız tedarik edebilenler görülmeğe başlamıştır. 

Harp hldiselerini, neticelenmeden evvel, halka duyurmamak için Al
manyada çok sıkı tertibat alınmıştır. Son Skandinavya harplerinin mühim saf
haları ilan edilmemiştir. 

Alman halkını yiyecek itibarile çekmekte olduğu mahrumiyetler dola
yısile yeise düşürmemek için; sözde Almanyada her şeyin mevcut olduğu ve 
ancak uzun bir harbe katlanmak mecburiyetile tasarrufa riayet edildiği yo
lunda bir propaganda ç1karılmıştır. 

fından yalınız bitarafıa~a d 
tün devletlere müracaat 

Fakat bu müracaat ve t 

c:vru:=a harbinin durdu uldl 
herhanği bir tavassut mı 
dt'ğildir. 

Şıyanı dilc'<at bir k"yfi 
rika ile ltalyanın m 1 na•• 
yolurda Jır. Buna mukabil 

logiltere arasındaki iktisal' 
sebetler düzelmomiştir bit 
anlaşmak için en büyük 

yaya ihtiyaç gösteriyor 

ltalya hariçten alacstı 
ihracat yapmata çılışıyol• 
ile olan müı.:akerelerdo ~ 

J di malisulabndari mal 
mür almayı ileri sürme 

1 ler de ltalyan ağır •• 

l 
1 

cuda getirditi yapılınıf 
almak iıtiyorlar. 

• 
Yazı işlerı 

kabul saati 
Gazetemiz yazı işleri 

temasta bulunmak iste 
öğleden evvel ı ı - t3 
ıonra 17-19 arası bÜ 
at edebilirler. Bu .,_. 
müracaat yapılmaın 

lıJllİyle buzlar uzamata baıtıdı dal 
~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----" 



,fYa fiatları 
tt'k 1 Çe a1tıyor 

---~bllt 
da ki muh • ekirler 

~I: 9 (H • b L· •• 'A.k . usıısı mu ı'-'ırımız 

~taj dcnııde vaziyetin ger· 
Ve scy • f . - k"IA rı se erın muş ı al . 

.,., 
1 ıç piyasada tesirini gös 

itlerıltıcmıeketimize deniz yo· 

tii~ ıtıaddelerin fiyatları sü· 
~'İ tlrncğc başlamıştır. Bu va· 

~~ikile alibdar makamlar der 
•ta ve tetkikata girişmiş· 

'~•da 
· - .... r makamlarının tesbit 
• L ~Orc f' ~~~ • ıyat yüksekliği ev· 

~tc,.' te11,ke, elektrik malze· 
ıııde g"" .. , - - K 1 ~ . oru muştur. a ay 

~ij lııaya yükselmiş, tenek~ 
t, D~c 50 - 60 nisbctinde 

· "k.'ier bazı eşya üzerinde 
~k'ıldc artışlar görüldüğü 
hteı~Yctlerle anlaşılmıştır. 

"''le · · f ~t f rın vazıyetten ve ır 
tad d eye kalkıştıkları anla· ,b. B~ vaziyete sebebiyet 

~i ~ckırlerin şiddetle takip 
tr iltarlaşmıştır. 
dtaraftan havayici zaıu ıiye 
~·k görülı-n ) ükselişin sebep 
\\ 

1 
etmekte olan komisyon 

ltı da valinin riyasetinde 

:ı, ~tct müdürlüğünde top 

~~111 
~ ~e •tın ltalyaya yapılan )U· 

de •1balık ihracatına hususi 

\ti~ c. Verilen kredeyi kesme· 

~de c başlı yan ve di~er kre· 

~kk durınasını intaç eden va· 

Lb~•l "1da Ankarada yapılan 
"lı h tr netice vermiş ve hü\cu· 

~t. ~91.ıata dün yeni bir karar 

Türk sözü 

MAJiNOYATAARRUZ_ I 
MU HAZIRLANIYOR 
Fransa matbuatı, Almanyanın uzun müddet 
hareketsiz bir şekilde kalmıyacağı fikrinde 
Almanların yaptıklar~ bu son 

hareket bu memleketin ne 
ka~ar kritik bir vaziyette bulun· 
duğuna bir delil teşkil ediyor. Buna 
rağmen Norveç ve danlmarka dar· 
besi Almanyayı karekterize eden me· 
todik bit tarzda yapılmıştır. 

Onların şimdi maıur kaldıkları 
müşkilat onları bu işten gerı geri 
ğenderecek midir? Sunu zannetmiyo· 

ruz ... Hatta öyJe tahmin edilebir ki 
bunu Majinoya bir ikinci saldırış ta· 
kip edecektir. Düşman bize hücum 
etmeğe har.ırlanıyor. 

Böyle bir şeyi bize tahmin ettiren 
sebepler neleı diı? Bunların en başın· 
yine harptenberi bizde mevcut olan 
kanaat gelmektedir. O da, bizim. 
Almanyanın uzun müddet hareket~iz 
kalamayıp ergeç ininden çıkarak bııe 
saldırmak mecburinde kalacağıdır. 

AcC'ba Norveçe hücum etmek 
suretile bizim Majino halından kuv· 
vetlerimizin bir kısmını çekeceğımizi 

mi zannediyor? Majinomuza hücôim 
etmeği tecrübe edecek olursa bir lce 
re daha hesabında yanıldığ nıacı bir 
surette görecektir. 

Almanya bunu iyice bilmelidir ki 
bi7. hiç bir zaman Mozel nehrile Ren 
nehri arasında bir cephenin mevcut 
olduğunu unutmuyoruz. 

Düşmanın Mozelln şarkmda Sarda 
yaptığı hşif hareketleri acaba ona 
bu suretle ilerleyebileceğini mi zan
nettiriyor. Onun bu işe hazırlandığı 

muhakkaktır. 

Biz, bize hücum edilmesini bek
liyoruz. Gt'neral Gamelen uzun za · 
mandan beri buna hazırlanmıştır. Bu 
onun için bir baskın olmıyacaktır. 

Şimalde fazla meşi'ul olan düşman 
garp cephesinde en ufak bir hareket 
te bulunmadı. Norveç ve danimarka 
macera'sı başladı~ınd~n beri cephade 
en ufak hadise bile olmıyor· 

Leon Mussu 

• BUGÜNKÜ PROGRAM 

C U M A 10 - 5 - - 94a 
12.30 Program, ve Memleket · Saat 

Ayarı 

12.35 A J A N S ve Meteoroloji 
Haberleri 

12.50 Müzik: Muhtelif şarkılar 

( Pi ) 
13136 
14 00 MYzik: Kanşık Prog 

ram ( Pi. ) 
18.00 Proğram, ~c mcm\eket ıa 

at ayarı 

18.05 Müzik : Solist'ler ve 
Melodi'ler (Pi.) 

18.30 Müzik : Hafik Müzik ve 
Cazband (Pi.) 

19.10 Müzik 

19.45 Memleket saat ayan ajaos 

20 00 Müzik : Nişaburek F ash 

20.30 Konuşma (Milli Kahra-

manlık Menkibeleri) 
( Gerisi altıncı sahifede ) 

YUGOSLAVY ADAN GELENLER 
NELER ANLATIYORLAR? 

ltalyadan Ziyade Tehlikenin Almanya'd.an Geleceği Kanaati Var 
• 

lstanbul : 9 - Bir müddd ev· 

vel Yugoslavyaya gidrn iki Türk 

turisti bugünkü konvansiyonel tre· 

niıle şehrimize gelmiştir. 
Bunlar, son zamanlarda Yugos 

laaya hakkında bazı ajansların çı· 
kardıkları heyecanlı şayiaları k at'i 

surette tekzib ederek şunları söyle· 

mişlerdir : 

!andığı kadın ve çocukların şimdi.:len 
çıkarıldığı, Yugoslavyanın her tara 
fında fevkalade bir takım tedbirler 
alındılı hakkındaki nC'şriyatın aslı 
yoktur. 

Her t:naf sükunet içindedir. 
Yiyecelc sıkıntısı ve vesika usulü 

yoktur. Yakın bir harp beklenmiyor. 
Ancak ileride tehlikenin ltalyadan 
ziyade Almanyadan geleceğine ihti· 

!ardan korkmadıklarını söylüyor

lar . 
Bu memlekete giren ecnebiler 

arasında Alman turistler de vardır. 
Kontrol tedbirleri arttmlmakla be-

raber seyahat serbestisi devam et· 
mcktedir. 

\,~, llt arın bugün bankalara 

İr ~ bankasına tealiği beklen . 
. l - Belgradı boşaltılmasına baş mal veriliyor. Yugoslavlar ltalyan· 

Yugoslavyadaki Türklerden mü
rekkep 9 kişilik bir muhacir kafilesi 
de gelmiştir. 

~b· 
· , ıt kerre beni de çatırdı. 
~ clo~dar güzeldi ki; onlara 
~~ •mıyor, bakdıkça gözle· 
~ cli~~~u. Diana bunlann için· 
~ iJtıı Ya benzemişti 
\ ~b~e Yan&pcak güıelliti, 
~ Cltcltı 1SCler içinde daha fazla 

!\i~· 
L~'fı::rı •açlan muazzam bir 
~ ~ ~ dolannuşb. O kadar 
~ İÇi rıu latif edemem. 
~ ~~:. gelen hayranlıkla 
~~ gelmiş ve o, artık 

~·'l 'l'Qc'::nu,b. Biraiin onu 
~ bi reldi. veda ettiği· 
• 1~,t~ ae~c iÖrüşemiyeceQi· 

~'1._ 1
' lkımizde müteessir ol· 

~l · bi; 14lcr 
\>c ~t dediti gibi olmadı. 
~ t&I(· 01ınadan Diana geri 
' ~~"' 1 Od 'U"ı ""'hlt\ asına kapandı. Ben 
<c~: A.ıırı Utman ona gitmek 

~İfll bit· ;m buna müsaade et
t..ı.."'I\ oı:Cakdcdi; o bu ziyaret· 
~ hlc mı? Bekle. Baka-
&~ ~~k mi? Yahut bir ha· 
~~~ :• Beyhvde yere u· 
~~. rı dımı Diana ne bir 
~~ b de kendisi geldi, a
~ b ~~~a kimse ile temas 
'~ Ulun gün evlerinin 

' ~Ctacının otlu ve iyi 
t kardeıleri bile o· 

• 

,,. 
H • 1 K A y E 

Olana 
no göremediler. 

Diana geri geleli bir ay geçmişti. 
Onu hiç kimse görmemişti. Bir ay 
sonra, Dıana'yı Baştezgihtann alacağl 
ağızdan ağıza gizli bir dedikodu gibi 
dolaştı. 

Ben bu habere inanmak isteme· 
miştim. Fakat annesi Fırına giden bir 
müşteriye : 

- Gençler birbirlerini seviyorlar, 
şimdi arbk dütüne hazırlanıyoruz. 
Demiş. 

Fınna giden hizmetçiler, evlerin-
de hanımlarına; (Fırıncının kansının 
dalma ağladığlnı, arbk fmnclnın büs
bütün eve uğramaz oldutunu, müte
madiyen iskambil oynıyarak her rast
geldiğine kansından şikayet ettiğini) 
anlatıyorlardı. 

Nihayet inanılmıyacak, şayanı hay
ret derecede münasebetsiz iş oldu. 
Diana, güzel Dianı, sıska, çarpık su
ratlı, arbk ihtiyarlamafa yüz tutmuş 
tezgahtara vardı. 

Bu hadiseye inanabilmek için dü.
tünlerinde buluddum. Onu, beyaz ge-
lin elbisesi içinde, yizüne örttap 

----YAZAN 

\ Erdos Rene j 
--------------------------kalın duvatın arasından azıcık göre

bildim. Sarı saçtan, o ef sanevt güzel
liği ile, tacının altında parlıyordu. Di
ana solgun ve müteessirdi. Annesi 
kilisede hüngür hüngür atladı. Baba
Sl siyah elbisesini giymiş, önünde o
lup bitenle hiç alakası yokmuş gibi 
merasimi başından sonuna kadar bir 
yabancı soA"ukluğiyle seyretti. 

Bu vakadan pek az sonra hiç 
hastalanmadan, ümit edilmedik bir 
zamanda Fırıncının kansı öldü, 

Keder ~e kahırdan öldüğünü söy
lediler. Neye kederlenmişti? Bunu an· 
lamadım, 

Artık dükkan tamamile baştez-

gahtann olmuştu. Diana, kasada an
nesinin boş bıraktıtı yere geçti, müş
terilerden para alıp verdiji esnada 
ÜJiirse, siyah atkıyı omuılanAa abr, 

bu haliyle annesinin hayalini canlan· 
dırırdı. Bir kere, bir şey almak için 
dükkana gitmiştim. Bana hiç tanımı· 
yormuş gibi muamele etti. 

- Bayurun küçük hanım! diyerek 
paramn üatünü önüme sürdü. Nasıl 
olduğumu sormadı bile. Ben de on· 
dan birşey sormadım. Kasaea oturaa 
genç kadının, fınncı oldutuna inaa
mata başlamııbm. 

Evden uzaklaşbğım zamanlar;ç;=
cutu oldutunu, çok hastalık ve ısbrap 
çektiğini, güzel sarı saçlannın dökül· 
düğünü işittim. O zaman ona tekrar 
actdım. Fakat beni eskisi gibi alika-

udar etmiyordu.. Biliyordum ki, o he
m Dinam değildir. 

~ 

Kendisini göıetlediti için Acteo-
n 'u köpetine parçalatbran Diana be
nim için çoktan ölmüştü .• 

O iÜnlerden sonra hakiykate uy
mıyan, inanılmıyacak gibi gelen bir 
çok vakalara, garip ruhlu adamlara 
rastgeldim. Bütün bu :ııayat parçalan 
bazen bir komedi, ba:ıeh de bir facia 
halinde gözlerimin önünde 'yaşadılar. 
Bunlar, bende hayret uyandırmadıkla
rı için sebeplerini araştırmata lüzum 
g-örmedim. Çünkü; hayatta herkesia 
ve her şeyin layik oldutu mertebej; 
bulacağını çoktan ötfenmiştim ..• 

SON 
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Kırkp~nar ve güreşler 

( Dördüncü sahifeden attın ) 
retmiş ve padişahı yere sermiştir. 

Nihay'!t gene kırlcpınuda yapılan 
büyük bir güreşte Koca Yusufa 1 , 
matlup olan Aliço : 1 

·• - Bu kızan gençliğimde kar
şıma çıksaydı beni gene yenerdi ,, 
diyerek 26 se:nelik başpehlivanlığt 

sırasında Koca Yusuf gibi kuvvetli 
hiç bir pehlivanla güreşmediği· 

ni itiraf etmiştir. Aliço. Koca Yu· 
ıuf a yenildi ti za!J1an yaşı 5o den 
fazla idi. 

Kırkpınar gÜfeşlerindc Karıı lbo, 
Makarnacı Hüseyin, Kel Memiş, Ar
navutoğlu, Kavasoğlu lbrahlm gibi 
zamanının ünlü bazı pr.hlivanları da 
arzıendam etmişlerdir. Fakat bunlar 
dan hiç bir tanesi yoktur ki Aliço
ya yenilmiş hulunmasın. 

Aliço'ııun IO'!, zamanlarda rast· 
ladığı Kara Ahmed, Adalı Halil gi 
bi dünyanırı en kuvvetli pehlivanla· 
u dahi Aliço' )'U Kırlcpı,,ar er mey · 
damndın çılcarmağa 'muvaffak olama. 
mışlardır. Ancak, dünyaya '· Türk, 
gihi kuvvetli ,, darbı meselini be· 
nimsetcn Koca Yusuf Aliço'nun sır 
tını yere getirmeğe muvaffak olar11k 

Kırkpınar başpehlivanlık kemerini kı 
z,nm ıtır. 

Koca Yusuf Kırkpınar Türk baş 
pehlivanlığını h3k ettikten sonıa 

Avrupa ve Amerikada yenmediği 

pehlivan kalmamıştır. Hatta o dev· 
rin dünya şampiyonu •Ro~ert"i kap 
bi'ı gibi ringd.ı!n aşatı fıd~tmak su 
retiyle yendiği ve dünya şampiyon· 
lujunu da bu suretle aldıAı çok 
ıMthur bir hadisedir. Sırtı yf'rc gel
meden Atlas Okyanui'unun ~ularına 
göuıülen Koca Yusuf'tın sonra dün 
J8 şampi)onluğu Kara Ahmed'e 
tcv~ccüh etmiştir. 

Kara Ahmed, Arialı Halil, Filiz 
Nurullah, Kara Osman ve Hergelrci 
lbrahim gibi kuvvetli Türk pehli 
vanları da uzun seneler Türk kuvve 
tinin yrnilmnlitini, Türk güreşçile
rinin büyük üstünlüğünü Avrupa 
meydanla11nda isbat etmişlerdir. 

R ADY o 
Beşinci sahifeden arbm ) 
20.45 Müzik: : Saz Eserleri ve 

Münferit Taganni 
21.10 Konuşma (Sihhat Saati) 
21. 30 Müzik: Küçük orktstra 
22.30 Memleket saat ayarı, a-

jana haberleri; Ziraat, Eıh.ım -
Borsası ( Fiyat ) 

22.50 Mü7.ik: Cazband ( Pi. ) 
23.251 • 
23.30 Yarınki proğram, ve ka

panış . 

karşılaşırlar, bu suretle Türkiye bi
rinciliği tesbit edi 'irdi. 

Bu sene Kır kpmar güreşleri için 
yapılan seçimlerle memleketimizde 
gürrş hareketi bir kat daha yüksel· 
miş bulunuyor. Bu vesile ile !!ık sık 
yapılan güreş rnüsabalcalar1 netice· 
sinde güreşçilerimizin müsabaka ka 
biliyetleri artacak, milli gürrş takı· 
mımız daha iyi haznlanmış olacak
tır. 

Kırkpınar'dan ümitlerimiz bü
yüktür. Çünkü Kırkpınar, bize yeni 
bir Aliço, veya bir koca Yusuf 
yahut bir Kara Ahmed yetiştirebi· 
lir. 

Yu•uf Ayhan 

-----·---

Pamuk ve koza 

1 

KJLO flATI 
En i> Z 1 En çok-

K. S 1 K . S· 
~K-o=za..,..,~-~ oo,oo=-r 00 

Ma. p-a-ri-ağ-_1_1 -45 ı_O_O __ , 

CiNSi 

-Ma:-temi:ıi 00 ı _QQ_-
Ko~ parlağı 
Kapı malı - -00 ___ _ 

Klev'anrl --54 .-o~a--' 
Klcvland çi. -0----.- - -

Yapatı 

tseyaz 
Siy.ah 

1_ - ..,.,.,.....-_ç_IG_I r_....,---__ 

1 
Yerli yemlik( 3;50 \ 
tohumluk [----- -· - -

= HUtiUtJAT 
BuA"day Kıb. , ____ ----1 
A

" yerli 00 -f 
rpa 1 _ _ 3._30 _____ , 1 

Fasulya f -~--

Yulaf-l oo 
-Delice f_O __ _ 

Kurtdereli Mehmed, Kızılcıklı 
Mahmud Avrupada tesis ettikleri 
muvaffakiyetlerle isimleri Türk Gü
ret tarihine geçmittir. Koca Yusuf 
ve Kera Ahmed'ten sonra dünya 
güreı aleminin en büyük şahsiyeti 
hiç şüphe yok, lci Kurtdereli Meh· 
med'tir. Kurtdereli'nin : •een güre· 
tirken arkamda Türle milletinin ve 
Türk ıerefioio oldufunu düıünerek 

-K~yemi f ------
1 sueam --, 00 

:------------------~--------

ıürcıirdim. ıöıü At~türk'Ün pek 
çok bopanı sittiti ıibi bu riinkü 
Tirle. rençlitinin de ölmez bir düı· 
turu olmuıtur. , 

Kırkpınar, itte böyle kuvvetli ve 
terefli TOrlc pehlivınlır1n1n preşti· 
ti bir er meydandır ve ebemmiye· 
t i rn ziyade buradıtn relmelctedir. 

Türkiye ~reı birinciliti için 
memleketimizin bir çok yerlerinde 
tenrde iki atçme yapdırdı. Bu seç· 
melerin biri Greko • Romen diteri 
serbrat preıti. 

Bu ıeçmelerden soma bölıeleri 
temail eden prrıçiler Ankarada 

Linrpol T elJTaflan 
9 I 5 I 1940 

_Ha_11_r _____ ,2_ 04 

Vadeli l. ~7 95 
ı-~-=.;.,_...·i_baza_n_~ -----ı :: 

Nevyork 166 
Kambiyo ve Para 

lı Bankuandan alumuftır. 

Rayifmark 
l'rank ( franm ) 
Sterlin ( in,ıliı ) 
Dolar ( Amerika ) 
Frank ( isviçre ) 

2 
s 

154 
00 00 

1 
Halkevinin çalışmaları r 

- ikinci sabif eden artan - l 
söylev ve küme ses neşriyat. ve her J 

cumartesi günü Halkevi bahçesinde ' 
Halkevi bandosiylt. Halkevlilerr ban 
do ne;riyatı yapılmııtır. 

Ayrıca Çarşanba, Cumartesi ve 
Pazar günleri hariç sair günlede 
halka ve talebelere altı mevzu ü· 
zerinde istif ad eli filmler gösterilmiş 
ne bütün bu faaliyetleri 5, 100 va
tandaş takip etmiştir. 

Halkevi tenis kordunda devam· 
lı çalışan Tenisçi gençlerimizin ta· 
!imlerine hız verilmiş Niğde ve Kon· 
yada 5 temsil veren temsil şubesi 
elemanlarından mürekkt.p 14 kişi-

lik gı up bu komşu memleketlerde 
Halkevimizin yüzünü .. ·atartan bir 
muvaffakiyetle geri dOnmüşlerdir. 

Her ayın başlıca faaliyetlerini 
teşkil eden bu rakamlar arasmı 61 
vatandaşın istida vuair dileklt,.rinin 
de Halkevi büıosunda yazılarak res· 
mi dairelerdeki işluinin takib ve 
tekamül ettirildi~ini ve 31 fakir 
hastanın şehrimizin tanınmış doktor 
larına muayene ettirilerek ilaçlarının 
da gene i"lalkevimizce h&stalara meç 
canen verildi~ini kaydedersr.k Halk
evimizin sadece bir aylık faaliyeti 
hakkında olc'"yucularımıza kaf~ ma· 
lümat vermiş oluruz kanaatındayız. 

1 an 
J\daua askerlik 

şubesinden : 

1 - 316 ve müteakip doğum 
lulardan 1927 senesinden evvel mu 
vazzaflık hizmellerini er olarak yap 
mış ve yüksek tahsil görmüş olan· 1 

tarın yctleı İndeki hüviyet cüzdan· 
lariyle beraber bugündm itibaren 
şübcye müracaat etmeleri. 

2 - Kezalik 316 ve müteakip 
dotumlulardan 1927 senesinden 
sonra askerlik hizmetlerini er ola· 
rak yapmış ve bilahire yüksek tah 
sil görmüş olanlardır bu günden 
itibaren 13-S-940 tarihine kadar 
yetleıindeki mekttp vesikaları ile 
beraber behemehal şube, e utra· 
mıları ilin olunW". 

i ı an 
Ceyhan is .. in memurlu
ğundan 

Ceyhan kazası giiçmt nle ri i~n 
çift hayvanı olarak 7 beı öküz mü· 
bayaa edilecetinden 11tııa talip 
olanların şartnameyi ötrenmek üze· 
re 9-5-940 tarihiuden 16 5 940 
tarihine kadar münakasa müddeti 
olan bir haf ta müddet zarfmda Cey 

ltalya ve A ,,. ) 
Üçüncü sahif.:deıt '' 

mıy1cakhr. ,.- • 
Bundan başka ltılJ 

tı da kimilen duracaktı'• bil 
sefiri, en dostane tarıd'•.1 \il . oaı , 
bu noktayı tebaıüı ettt• ~·~ 
taraflık: kanununun bu 
mil olacatım anlatm~tır. 
Müttefikler Nor•e? 

d·1er niçin çekil ı . ~ 
. Jefl 

lngiliz asiceri aıubarrır. 
diseyi şöyle izah ediyorl~•· JI 

Müttefikler askeri ıur• 
veçte müşkil bir vaziyetle 
tılar. Trondjeim'e karada"'.., 
den ve havadan müşterek. 
detli bir hücum yapmak içiO 
mamızı şimılde bırakıp 
!erimizin mühim zayiatı 
nı mı göze almalıydık, '/ 
olan yo'u mu tutacaktık? 

Biz salim olan yo1u tu 
vtçi bıraktık ve donanıD' 
denize çektik. 

Yuvanın saadet ve 
doguran, Aile düğ'ümürıil 
lend ren çocuktur. Çocutd 
vilmekten mahrum bikes 
da hatırla yılda bir lira 
Esirgeme Kurumuna Oye 

i 1 an 
Ceyhan iskan ısı 

luğundan 
Ceyhanda mevcut ve 

iresine ait 152,2 36 metr• 
man.ul kerestenin Diyaı& 
edilmek üzere kasaba 
depo.:fan Ceyhan istasyo~1 
nakil ve vağonlara istif ıf. 
tarihinden 16 -5-940 t•' 
dar bir hafta müddetle 'iC .. 
usuliyle ihale keyfiyeti Ol 

'konulmuştur. 
Nakliyata talih olanl 

7 5 depozito akçelerini et 
liye veznaiôe yatardı 
makbuzla birhkte 16-~ 
şenbe günü ötleden e~ 
iskan dairesine müracaa ı 

10-11-12-14-

Zayi askerlik v 
Adana aıkerlilc ıu 

dıtım ukerlik tezke,.;.ı 
Yenisini alacığımdaa 
mi olmachtını ilin adııl ... l'(!J 

. Köyli~ 
dtn Afi 
tumlu it 4 

ıısı~ 

Adana Halk• 
liğinden: 

( Konfer• 
Deterli konfer 

Bay Mehmed Kara,.O 

hın iılcin daireıine mürıcaatlar1 
ve ihale günü olan 16-5-940 
Perıenbe günü ötleden evvel Cey
han maliye veznesine yatıracakları 
yüzde 1,S teminat alcçelerina ait 
makbuzla birlikte mezkür daireye 
müracaatları 11821 

20,30 da Halkevi 
miyet ve Münevver ) 
konferanı verecektir. 

10-11-12-14-15-16 Girit serbcttir. 
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. LSARAY. SiN~MASll ASRi SiNEMADA 
it .,.. BU AKŞAM 
yeti ~"'1ıık";...J . h ki d yt "IQcn güzel, Her z,ımanlcinden cazıp ve er zaman n en 

daha zalim olan 

(VtViAN ROMANCE) 
- -

, ve Dehakar 

\PIERRE BLANCHAR) 
~ calibi dikkat l>ir tarzda temsil edilmiş olan Büyük Rus Edibi 

E.Vts 1<1,nin oyuncu isimli şaheser Romanından iktibas edilen 

UMARBAZ 
Büyük filmi Takdim ediyor 1 

Ilı;~ kadının merakla hayatı, ~aranın insanlar üzerindeki tahribkir 
luo Heyecan, Aşk ve ihtiraslariyle canlandırılmış mükemmel 

Bir film 

Tabanca Kanunu 

Sinemasında 
BU AKŞAM 

~ R Y C O O p ER 1 n yarattı~• (TÜRKÇE SÖZLÜ) 

. ~i~arko Pol~nun Maceraları . 
~~: . 

Macera Filmlcrirıin en Merak ısı 

Cayır Hırsızları 
'-.----. ................................... -----------.....---------

Heytcanlı ve Meraklı Fılm 

BU AKŞAM 
İki Emsalsiz Film Birden 

1 
Heyecan - merak • esrar ve muamma ile dolu 

Şarlişan caniler peşinde 
2 

Göz kamaştırıcı dekor - Emsalsiz mizansen -

1940 renkli (B U Z) revüsü 

Joan Kravfort'un 
çok kıymetli, misilsiz şaheseri 

. 

BEY.AZ PERi 

Pek Yakında : · 

ALEV ŞARKISI 

Çocuk insanların çiçeğidir. Seviniz okşayınız fakat öpmeyiniz. 

Ço~uk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 
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ilin 
Ziraat mücadele istasyonu 

müdürlüğünden 
lıtaıyor.unmuı için bir adet G • M .C • marka 6 silindirli 3/4 

tonluk bir kım)onet pıtsi on brı gün müddetle IÇJk elcsiltmeye kon· 
ma,dur. 

2 - Şaaenin muhaD?mtn bedeli 112250'' , ttminah "168" lira "75 
•uraıdur • " 

3 - ihale 13·5·940 Pazartesi giir.ü ıaat 15 de Vilayet ziraat 
miidiillütünde yıpılacaktar , 

4 - M•lôna ihale giinünden itibaren nihayet 15 gı1n içinde Mersin 
Gümrütünde teslim edilecektir. 

S - Şase, iç ve tış lastitiyle beraber bir yedek tekerlek ve fabrika· 
aınca verilen bilcümle standart teçhi:ıatla birlikde teslim edile«ktir. 

6 - Bilumum masraf müteahhide ıiddir. 
7 - Şartnameyi görmt k istiyenlerin müe11ese müdürlüğüne müra· 

e11tlan. 11769 28-3-7-10 

1 

NEKER 
Saatları 

laviçrede rasathane takdirleı i~i 
kazanmif!ır. 

Zarif dakik ve emsalsııdır. 
Ad.nada saat kului karşmndıı 

saatcı Vthbi Çömelt'k de satılır. 
11710 13 - 15 

f 

Zayi askerlik vesikası 

Adına askerlik şubesinden al
i dığım askerlik vesikamı zayi ettim. 

l Yenisini alacağımdan eskisinin hük. 
, mü olmadığını ilin edtrim' 

Adana Akkapu sokağı 
mahallesinden A.bdulla· 
tif oğlu 318 doğumlu 

Mahmut Buğa 11824 

~-------------------------------------------------
Muhterem Çiftçilerimizle 
Sayın Müşterilerimizin 

"Nazari Dikkatlerine,, 

Dünyaca Maruf ve Çiftçilerimizin uzun tecrübelerile metanetleri malüm 
ve aradıkları • 

''MELiCHAR GRA TiA,, 
Orak makinaları geldi ı 

(Şaplcah adım) markasiyle maruf Orak M11kinaları çarklar yatda döndütü 

gibi tozdan muhafazalı tamamen kapalı olup telcerltkler ttmamen bilya)idır 

Ticı retantmizde büyük miktarda Yedek parçalar mevcuttur. 

Dünya ıhvıline raAmen Çiftçilerimizin ihtiyaçlarım temin maksadiyle 
Bü)ük fedıkirhtı katlanarak Mahdut bir parti getirtebildik. 

81~ DEFA ARAYINIZ 

------------------Vikinr maıkah maruf ve tecrü 
beli Jıveç mımulitı Süt m.kinala-

1 

rımtıde seldi. 
TORIYE GENEL SATIŞ 

DEPOSITERI 
YAKO BENYEŞ ve oGULL;ARl 

J Kııalay karşası ~8-50-52 numaralı 
ı dülclcirı Posta Kutusu Nr. ' 

1 
ADANA 

ftctrtcltrimi~ hu vilayette. me~cuttur. 
1 C•ı ~ın V• br.t<rladı ecrntuııız Çıfçi _Y_u_rc!_u_M_a_t_•_ıa_.s_ı _K_a_d_ir_Ç.;_in.;.g_i _ 

11-20 11766 

PHiLiP 
Kaynak cihazları 

50 amperden 500 
ampere kadar 

ller işe göre ayrı bir 
kaynak T ransf orma ., 

ti. 

veya kaynakredress 
izahat ve teklif isteyi 
Muharrem Hilmi Remo: Abidin 

caddesi 
Telgraf: Remo Adana telefon 110 posta kut"" 

Satılık T raktöı ve 
Amerikan mamulatından yeni bir traktör 

patoz satılıktır. Almak ve görınek istiy 
Yeni Eczahaneden sormaları • 

ilan 
Seyhan Cumhuriyet Müddei 
miliğinden : 
.S~y~a~ ~erke~ Ceza ve Tevkil tvinde bulunan mahkua_' "' ~ 

lar ıçm ıkıncı nevı undan yapılacak bir senelik ekmek ıhtıy•c~ 
bin) kilodan ibAret olup 10/5/940 gününde:ı itibıren on beş rf 
detle ve kapah zarf usulile aşatJdiikı şartlar mücibioce münak•51 

nulmuştur. 

1 - Teklif edilecek fiyat muvafık görüldüfıü takdirde 2' 
Cumartesi günü saat on birde Seyhan C. Müddei Umumili!İ 
toplanacak komüsyon marifetile ihalesi yapılıcakhr. 

2 - Yüzde yedi buçuk niıbetiade 1068 lira 75 lcuruf .... 
muvakkate alınacaktır. 

3 - Şartname parasız olarak uza 
verilecektir. 

4 - Teklif m~ktupları ihale günü olan 25-5- 940 C 
nü saat ona kadar komü,yoo reiat tarafmdan kabul edilecektİI• 

5 - Fazla malumat istiyenlerin Ceza ve Tevkif evi aıfl 
mürac11tlar1 ilin olur.ur. 

Nöbetçi 
Kelelnpısı 
M Rifat 

10-14-19-23 tle23 

gece 
eczahane 

yanında 

ıczahanesidir 

Umumi ııefriyal rtJI" 
Macid Giiçı' 

Ad- Tiirbiizİİ / 


