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gemileri artık Sü ıeşden geçmiyor, Ümid Burnunu tercih ediyor 

DANA 
ALKEVİ 
~NÇLERI 
~•ııııl l-fatı.* . 1 .. N""' 
~~, •vı grnı; erının ı5• 

r~(' •~yıhatl,.ri lıılı:lrını!ı lı:a· 
'
1
1 •dron muhabirimizin tel· 
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,, tıı ı· . k ... ttt mı unııt vermıştı • ı:;.. 

~.,11 
Nitde ve Konya gaııle· 

~ ·• liıtlıevi ıeoı;lerinin parlak 
•ttlt •. 

ıu tıııı. Niğde '\le Konyalı· 
"<it h 
iltib tr bakımdan lııra'ktıldıırı 
'ı~ b•lırı tebarüz ettirmektedir. 
t~ •t haklıı:ada ayrıca tafıilit 
ı.' NitdP. n Konya matbua· 

tııı •-i~ , 1 Daden okuyucularımıu 
illtlıl~ ~deceti:r. Buııüa, genç. 

lıttılıleri Niğdedeki (Nıt· 
•ııı· 

\' ın nıalcıluini aynen lı:o 
"1 

1
' 111 da Koııyadakl Elı:eko11 

ltıı • 
Ja:ı:ıaını nakledecefıız. 

* 
dana Halkevi Temsil Ko
ltıitcsinJen t 4 kişilik bir 
l:rup 23 Nisan akşamı 

1 ~ti ~tlnıişlcrdir. Kendilerini 
sı ı;- • • d" _ 
~- cnt Ecer ve ığer u· 

~~t lı;ckkcp bir heyet lstas
tılj!' ~ınıştır. Misafirlerimiz 
~itila atıcrine tahsis edilen 
t°ıkı.ıllc getirilmişlerdir. 
~tıtr ~n başkanlığı altındaki 
... llıdi aticc Kaynak, Necmi 
't~rı11 1 

Paramyok, Zeki Üner, 
~tli ~ Recep Tt:k'l!ş, Yusuf 

llıitc .11unay, Seyfi Koçak ve 
~re~~ mümessili Fikri Sa
t . }'irı ~ heyet 24 Nisan gü· 
~I r ılayct Komutanlık ve 
~ %ret '. . 

~tttcl'I etmışlerdır. 
~ ~ bili sonra Halkevinde ve· 
\ t\ Osunu görmüşler; öğ-

"' '<lhnc · · '"11tıışı nın tertip ve tanzı-

~ dır. ar. Akşam Kör piyesini 

~ ~tkorun . . h 
t"\ı il"at • pıyesın ru una 
. 'tk~d gerek piyeste rol 
1)ctlcr- aşlann çok müstesna 
{ Cc ~ Yiiıünden temsil ta 

tııi ·ı .. 
~l ı.,ınci sahifede 

~kt . 
~tıı"•k teminat 

tr· 
~ 1 trıeselesi 
t~Öı~ 

Londra : 2 (A.A.) - Hükumetin 
Akdenizden gtçecck lngiliı. vapurla· 
rı için aldı~ı ihtiyat tedbirlerinin ma· 
hıycti hakkında hiç bir tafsilat alına-

mamıstır. ~ 
Reuter ajan~ının öğ"rendiğine ğÖ· 

re sefer yollarında değ şiklik y;,pıla

cak ve vapurlar Süveyşıen geçecek 

yerde Ümitburnu yoluyla seyahat ede-
a.:cklerdir. · 

Roma : 2 (A.A.) - O. N. B. Ro
ma si}·asi mahiıllcıi, lngıliz amirallık 
dairesinin Akdenizde aldığı tedbirler 
hakkında diyorlar ki bu tedbirler, 
İtaly n hükumet mahfillerinde tam 

( Geri i lıl·)iinci s:ıhifeclc ) 

Dost Yunan kralı 

Başvekilimiz 
.kaynağının 

petrol 
başında 

S.M.JORJUN 
İSİM GÜNÜ 

Atina : 2 tRadyo) - Elenler kr~ 
lı S.M. jorj'un isim günü müna~ebe-

Büvük Millet Meclisinden tahsisat istenecek 
ti::r•le butün Yunanistanda bayram ya• 

pılmıştır. 
J 

DiJ arbakır,2 (A. A.) - Bu ~a

bah trenle Bi mil'e giden B:ışvekili

miıl, otomobille yollorana dc\·am et· 
mi~lc:r \"C snat 11 de H am:ın dogın
<tan petrol mmtnka"ına nıu,·as:ılnt e., .• 

)emişlerdir. 
Burada tesis:ıt 1;örlllmtış ,.c: U 

ı zerinde etudlcr .r:ıpılmıştır. Başvekil 
numune olar:ık kuyudan çıkarılan 
petrol h:ıkkındn mlltch:ı .. -.ı'iların ver• 
diklf'rİ 1zahah dinlemiştir. 

Ôğle yemeğini petrol lrnınprnda 

,'.''İyen B:ışvekilimiz, !'ıaat 14 de J)j. 

yaı-bakır'a mUte\·eccihen hareket et· 

mi~lerdir. 
Gidiş ,., dönUşlı ri esnasında 

:Başvekilin geçeceğini hnbcr alnn kö.Y 

Juler yollara çıkmışlar ve teznhhurnt· 
ta bulunıuuşlardır. 

B:ışvekil _yeni ynpılnn muhncir 

kövlcrinde tl'vnkk•1f ederek i~kan vaz.• 
İJ:eti hakkında izahat nlmışl:ır ve 
kö,·lulcrin dileklerini dinlemişlerdir. 

~ _.,aat· .L() de Dıyarbakıra dÖntn 

Başvekilinıiı iktisat vtkili ile bir· 
liktc Erzincana doğru hareket ctm;ş 

( Gerisi altıncı sah fede ) 

•• •• 
ŞiMALDE BUYUK 

1 MUHAREBLER 
Roeros şehrini Nor.veçliler 
dün sabah istirdad ettiler 
YENi BUYUK 81R OENiZ MUHAREBESt OLOUAU SANILIYORR 

r: ........ ~ ..................... .._. . ._. ........ t < 
iBir kaçak Fransız me- i 
i busu H itlerle birle~ di t 
. ~ 

! Pari• : 2 - 11.a.- Sabık ! 
! komUnist ve kaçak mebus • 
! Thorez'in bade dUkafıgmda ! 
! bulundujiunu ve orada Hlt· ! 
• ler hUkOmetl ile mutabık ! 

l otar11k faaliyet sarfettlOinl ! 
matın gazetesi bildiriyor. ! • ·-·-~ ........ ~ .... ~ ..... ._..~·~· ....... . 

Sıokholm : 2 (A.A.) - Roeroı 
şehri bu sabah saat 5 de yabaııcı i'Ô

aüllülerin yardımı ile Not\ eç kıtaatı 
ta ·afından işgal edilmiştir. 

Daha dün akşamd&n Alman kıl
alım Reoras'dan dışarı atılmışlardır. 

Di~er taraftan Norveç kuvvet eri Al
man kıtalaruıı Timsekten Kvikleye 
doğru püskürtmüşlerdir. 

Amsterdam : ?. (A.A.) - Trom· 
soe ra~yosu, müttef ık kuv\'etleri ile 
Norveç kuvvetlerinin Alman kıtaları• 
na şic1dctli b ır mukavemet gösterdik-

( G,.risi altıncı sahifede ) 

Olkkatıer 

KONYADAKl MAÇ 
J 

Konya'ya :ıden Seylıan.\JXJT takı-
mı ilt'. Konya. futbol takımı Hrasır;da· 

ki svrı maç. habn eld~ğınıı::o görtt 
koPgalı olmuş. 

\ 1'lcı ~"tctcs· d- ı·· -
~1 c._ ı trıu ur uhune -

~ .ı:, n '28 ı; 
, ~ıı ••)ılı _ -niaan-940 ta· 

J/er ne olur.Hı .,ısım, biz. bu na
hoş lı4tfütmirı sf'hebirıi aro~t111nuk, mil• 
sebbibi ui güstermf/c ni J eıındt: dt ğilir.. . 

E.~,.r d11yduğumu:ı nokta hiidhenin vu• 
lwbulıışudur. , 1 ~dl ,, nushasım1a dıkkat

~, 0tli ~lcktrik şirketinin 
ı 'ı 111~~.~· baştı~ı yazı ile be-
~· haıaı ı çekilmek is· 

lıi b t . 
ıırıc::j sahifede ) 

Rc~mimiz Adaoa 1 lalkl·vi gı ııçhrini Konyada AtatUrk .Anı{ır.a Çelenk 

götllrUrken ~i)sternH ktcdir 

K om§tı /Jt"ilt"l"'" gci11deri lecek ı a· 
kımlam "gel 11111ra/Jal:i)r.lı ,, wt•.~i· 

jtsindnı tvrd n•ıilt'cf'k dersler o/dıs• 

~u lü:.unıu hır dt>Ja ddıo J.nıdıni 
~üsınnıİ§lır. 



Sanile " 

Adana Halkevi 
gençleri 

( Birinci sahifeden artan ) 

sonuna kadar bütün seyirciler tarafın
dan derin bir alaka ile takip edilmiş, 

pek çok yerlerinde oyuncular uzun 
uzun alkışlanmıştır. 

25 Nisan günü misafirlerimiz şeh
rimizin şayani temaşa mahallerini gez
mişlerdir. Misafirlerimiz öğleden son· 
ra Himmetin Oğlu piyesinin dekorla
rını hazırlamışlar, 17,5 ta Ordu Gazi
nosu bahçesindeki Atatürk büstüne 
merasimle çelenk koymuşlardır. 

Akşam saat 8,5 ta başhyan mü· 
samerede bir 2"iin evvelki temsilin 
çok müsbet tesiri altında bulunan halk 
tarafından salon ağzına kadar doldu
rulmuştur. 

Sabırsızlıkla beklenen perde açıl
dığı zaman dekorun fevkalade güzel
liği seyircilerin takdirini celbetmiştir. 

Bir gün evvel olduğu gibi Him
metin Oğlu'nda rol alan bütün genç 
misafirlerimiz büyük bir muvaffakiyet 
göstermişler, pek çok yerde, bilhassa 
bu muvaffakiyetlerinden dolayı uzun 
uzun alkışlanmışlardır. 

Nihayet profesyonel sahnelere bi· 
le az nasip olan zenginlik, ihtişamla 

beraber ~ütün azasının role hakimi
yetleri fevkalade olan misafirlerimizi 
muvaffakiyetlerinden dolayı en sami
mi duygularla tebrik ederiz. 

Kafilesini samimi bir ağabey şef- • 
katiyle idare eden B. Coşkunun bu 
hususta gösterditi kabiliyetle, kafile 
disiplinine fevkalade hürmetkar bulu
nan ark.adaşlannın bu meziyetleri mu
hitte fevkalade takdir ve hayranlıkla 
karşılanmıştır. Ülkü yolunda kabul et
miı oldukları mukaddes vazifenin ic
ruı sırasında gösterilen bu olgun hal· 
den dolayı misafirlerimizi en derin ve 
samimi duygularla anarız. 

Miıafirlerimiz 26 Nisan öğle trenile 
Konyaya hareket etmişlerdir. 

Kendilerini Nitdede bulunduktan 
müddet zarfında arzu ve tasavvurlan
mız nisbetinde izaz edememekten çok 
azab duymaktayız. Layık oldukları 
1nisafirperverliği ibraz edemeyişimizin 

sebeblerini Niğdenin mahrumiyetlerine 
.ıtfederek bizi affetmelerini ve Niğde
ain mahrumiyet dolu, fakat samimi 
havası içinde kendilerini sık: sık ku
caklamak imkanını bahşetmelerini ri-
ca ederiz. 

r 

Türksözj 

Romanyaya 5000 ton 
pamuk ihraç ediyoruz 

Birlik umumi katibi Ankaradan geldi 

Ankaı adaki temaslarında Ro
manya ya satılacak olan 5 bin ton 
yerli pamuk mes'elesini halletmiş 
bu'unan Çukurova pamuk ihracat
çılar Birliği umumi katibi Z. B. Sun 
ve birlik ikinci reisi Kasım Gülek 
birlik azalarına paylarını ttvzi et

mişler ve her tüccarın hissesine dü-. 
şen miktarı bir tamimle Hldirmiş
lerdir. 

Ticaret Vekaletinin Romanyaya 
göndereceği hey'ette Çukurova pa
muk. ihracatçılar Birliği ııi temsill'n 
tali müşavir sıfatiyle Bay Kasım Gü 
lek de bulunacaktır. 

ilk öğretim kurulu 
bir toplantı yaptı 

ilk okulların açılıp kapanma za 
manlaranı kararlaştırmak Ülere bu 
gün saat 14 de ilk ötretim kıırulu 
vilayet makamın~• bir toplantı ya
pacaktır. 

19 Mayıs Spor ve Gençlik bay· 
rımı komitesinin de 19 May11 bay· 

ramı hakkında kararlar ittihaz d· 
mek üzere bugün saat 16 da yine 
vilayet mıicammda toplancatı ba· 
ber alınmıştır. 

Tayinler - fahviller 

Adana Posta Adli tebliiat mü· 
rakipliğine Nazım, Mersin Posta Baş 1 

memuru Ahmed Posta havale me· 1 
murluğuna, ve Adana Telefan San· 
tral memuru Emin oğlu :Burhan Ôz 
den Adana Defterdarlık [kaleminde 
ki memuriyete tayin edilmiştir. 

Yazı işler Müdürümüz 

Git'ıe~emiz Yazı işi ~ri ~üdürü 
Bay Nevzad Güven Çarşanba gün· 
kü Toros ekspresiyle Aknaraya ha· 
reket etmiştir. Yazı işleri Müdürü· 
müz ayın yedisinde Tüık Matbuat 
Heyetiyle birlikte semp(onla fstan · 
buldan Londraya hareket edecek
tir . 

Nevzad Güven Aciana garında 
yazı arkadaşları ve dostları tarafın 
dan hararetle teşyi edilmiştir. 

Köylere tıbbi 
malzeme kutu1arı 

Köy ınuhtarları dün 
Hal" evinde toplandı 
Dün Haf kevi salonunda topla. 

nan köy muhtarlarına Sıhhat Müdü· 
rü Bay Kemal tarafından ilaç ve tı b 
bi malzeme kutuları tevzi t'dilerelc 
bunların sureti istimalleri halclcanda 
ehemmiyetli izahat verilmi;tir. 

Pamuk Üretme çiftliğinde 
çalışacak felaketzedeler 

Erzincan zelzele feliketzedele
rinden şehrimizde iskan edilen va
tandaşlardan bir kısmı kendi arzu
ları dahilinde pamuk İfçisi olarak 
pamuk üretme çiftliğinde çalıştırıl 
mak üzere alınmaktadır. 30 kişilik 
ilk kafile pamuk üretme çiftliğine 
2'önderilmiştir. 

Doğum 
Vilayet memurlarından Bay Ha . 

san Çetinkayanın bir kız çocuğu 
dünyaya gelmiştir yavruya saadet· 
ler dileriz. 

Köyde. k311b 
bir kavga 

--- "' Bir adarnın genÇ . 
• tefl11 

kaçırmak ıs ~~ 
HaJırlı köyünde ~~" 

Ali o~lu Hasan Yelken 111
• • 

Ali kızı Rahmiye ile Ket'' iJ 
iki gözü gör Ahmedin ht" 
lık evli karısını kaçırfJJ•t' 
ten büyük bir kavga çıkaııŞ• 
k. · uk "e ışı sopa, taş, yuınr d• 
birbirine girmiştir. Bu ar; 
cdardan Mehmed değne.k eti• 
did yerlerinden eheııunıYe 

d·11er 
lanmış Yusuf adında 1• 

gacı da üç yerinden bıçak 
mıştır. k 

Firar ttmeğe muvaff• 
rib Ali oğlu Hasan Yetke" 
Rahmiyenin kaçırılm•sın• ıJ 
mak ve linç edilmekten ~ 
için Yusufu bıçe1kladıt1nı 
Ali Somer'in kahvesinde ~ 
hir muhabirimize itiraf •t. 
hahirimizin tavsiyesi üıer• 
deiumumUite teı1im olıJJ11 

Çokurova atscıh 
inkikişafı için te 

Çukı ova atçılıtın.ın ıir•1• 
ve milıi müdaf11 bakuul•'' 
yük ehemmiyetini nıı•''ıaıı 
alan VaJimiz bay faik O•.~ 
Atlı Spor Kulubünün yefd,, 
nize edilmesi hakkındı ın 
zere alikadar zevatla bİ6 " 
cularımızı bn ıün ıaat 1 
binasına davet etmiştir • İ 

Milli sporlarımızdan ol•~ · 
faaliyetinin yeni bir hııl• ~ 
dokru adırnlar atıldığını f~ 
d "b" • t b•' en mucı ı memnunıye -"" 
tir. Valimizin bu güzel 5~., 
h. . h . l" et1ıtJ ıtın en e emmıyet ı nı .. 
biri olarak ele almuı şıJP ,e 
bütün Adana çocuklar~ eti" 
miştir. Muvaffakiyetler dıl V 

Laponya ve Laponlar 
, ŞEHIRD E H~_, 

Şehrimizde dün ıök _~ i~ 
bulutlu, hava hafıf rüzgar 

1 tJ6 
En çok ııcak gölğede 

Laponya, Avrupanın şimalinde 

Lııponların oturdukları kısımlara veri· 
len bir isimdir. Bu isim idari taksi
mat ile al1kadar değildir. Laponya 
Norveçte şimdiki şimal harp sahasın· 
cCaki arazi ile - beyaz denız kıyıları· 
na kadar - lsyeç, Finlandiya ve 
Rusyanın şimalinde bir kısım araıidir. 

Laronyanın Skandinavya yarımadası
na tesadüf ed\':n kısmı garpta yüksek 
laylalar, derin vadiler, büyük cumu
diyeler ve çok girintili, çıkıntılı fıyor
lar ~eklindedir. 

Norveçte müıtefıklerin bazı kuv· 

1 
vetleri bu mıntıkadadırlar. Mesela 
Na(vik de bu meyandadır. 

,- &ONUN MEVZUU _j -
Şarka doğru gidilince fsv~çin sa

yısız g-öllerine ve bunlar arasındaki 

nehirlere geçilir. Finlandiya ve Rusya 
kısmı da pek çok göller ve bataklık· 
!arla kapalıdır. 

Fakat memleketin büyük bir kıs· 

mı şimal kutup dairesinden daha şi· 

maide kalır. Böylece kışLır çok şid
detli geçer ve u~un sürer. Yaz ayları 
da hiç i~ i geçmez. Bu cihetle memle· 
ketin sakinleri olan Laponlar Ren 

sürül~ri beslemek suretiyle geçinirler. ceyi bulmustu, 
Bu sürülerdeki hayvanlarırı miktarı•---. ------ 11ö~ 
350 bini bulur. Ista nbul Mısır 11 ti 

Bunların derilr.ri. etleri ve boy- miİsabakalarJ ııe 
nuzları mühim bir ticarete sebebiyiet Ankara : 2 (H•Jsus~ :, 
verir. Laponlar Uygur ·- Fın cinsin· mizden) - Bugün Kahır~ 
dendirler ve buralara orta Asyadan bul • Mı ır güreşcilert~il 
gelmişlerdir. yapılan müsabakada 72. ,J. 

Bır kısmı göçebe halinde yaşar. 
Bir kısmı göller kenarıncıa yerleşmiş
lerdir. Bunlar ekseriyetle bahk avı 
ile geçinirler. Mıktarları otuz bin ka
dardır. 

• • 

demir, !)6 kilo ia Hu-ıef111 

sabiyle 87 kıloia büyüle b'" 
tuşla ve ağır siklctte Ço 
ml"din rakibi müsabak•Y1

1 
~inden hük:nen galip geJ, 
. ·~' 79 kiloda Adnım, 61 k• ,11 
ve 66 kilo Ja Yusuf arsl•"Jıt• 
sabiyle mnğlup olmuş!•' 



1! .lf)'/ık Kuru§ 
12ot 

a " '°' ., 300 J 
h 100 

• l ..... 
~t ~Dış . .,em)C"kctlC"r :tll 
'ıı_ deh orği .. mez yalnız 

llıalr f T 
2...., 

1 
a ı zammedilir. 

~t l~nlar için idareye 
cdılınclidir. 

i~ 8
-ttiSLER 

l -..-::.: 
~,~ llıanya. ltalya 
ı~ t Sovyet Rusya 

jÇrn a)ın sonlarına doğru 
lölyaoın Almanyd ile mev 

'lsirı· cut hudutlarından Brrnner 
S1"

111 
bir şehrinde Her Hıt· 

. Yor N ı · . d 
ııı111 • uso ını arasın a ya· 
~İ)I ahtta kararlarının henüz 

11 ı11 ~ hiliı mediği bir görüşme 

~~ ~i!di k' . ~ •,k :1 Hitler Sovyetlerle iş 
~ 

11 
Cıı ttşriki me .. ai yapma 

rıa Musoı iniyi iknaa dahi 
?ftıu~ııffak olmuş mu olma· 

~ l-fadisf"ler ispat ediyor ki 
ı.ı.'ctte muvafaakiyet elde 
1 t• "\ ş ır. 
labT ._
6 

1 ır ki geleçekteki muh-
~ 'cllah ıhtilaflar hesap r.· 
"'en . 

~l >aı sıp üzerinde bazı anlaş· 

~
ltııı açılrnası imkanları hu-

4tur 
ite . 

~~ıj c faşizm ve komürıizm 
ırı t"İirnleri arasında değil v • 
ita c Sovyct ler birliğinin 

tıırı ~ gelf'cektf'ki siyasi ha 
,~ )~hrı,:rıki~afına göre şidmidi 
· ~blabc~ siya!ıi bazı yaklaşma· 

,~ A Çılıı 11~ atlarının teminine mu 
'~k Uştur. 

'.~te~u rnuvaffnkiyetler her 
~e olursa olsun Sovyeiler 

'ek H· doğ ıtler vasıtasiyle 
bbıı tucJan Sinyor Musolini· 
~tk· htkj Avrupada l oğaz· 

') 
1 •kd . 

t~. •tık b Cnız mıntıkalarında 
, ilt " ono tarzında serbest 
~' "td'". lıkQ •gı asla düşünülemez 

I~ !tıtf ' 
ı.} ~t L •rıın dahi Sovyetler 
.~· rıatı" 1 ilv

111 
a Almanyayı cenu· 

~~de LPa~a Tuna havzasında 
. rı,, k" el 1tıdc b ' at serbcstisi ta· 

/, .. ,~ ~rıt· ulunduğu da iddia o· 
C tt~i bGt .. ' t~raftan gelirse gel· 
b' " . unıukı . · ıı· tırı~ . 'rıne mı ı mev· 

ı,td•ki •st~lclillcı ine mezkur 
ı· ~'Pıl llıılletlerin mevcudi. 
' ~.. •calc b' - d 1.1~,f ır tecavuz e 
\1~ "e r;-r'' siyasi ıskeı i birlik 
. ll t,la~~•a ılc teşriki harc

ur cdectk görüle· 
111 
i •t•li . . 

\ \ 11 '-11.1 ıştıhasını tatmine 
\ i~tı,tj ~:f~akatı dü~ünülmez 
\ lh h .. hıa mevzu olamaz. 
~~ti,· u~ iiınctinin akdenizde 

1 •it •ncı sabif ede ) 

Türksazü 

ıtalyada Yugoslavya 
aleyhine nümayişler oluyor 

Sovyet- Yugoslav IAiman karagol gemileri 
münasebatı İtalyayı T . . 
kuşkulandınyormuş una sularına gırdı 

Roma ; 1 (Hava~) - Roma si 
yasi mahfilleri. ~ovyet - Yugoslav 
münasebetlerinin nıu!>takbel inkişaf· 
ları hakkında bazı endişeler izhar 
etmektedir. 

Almanya Tuna komisyonu kararlarını da çiğniyor 

PEK Y~KINDA 
Londra : 2 ( a. a. ) - Reuter 

ajansının diplomatik muhabirı, müs. 

ellah Alman karakol gemilerinin 

motörlü mavda şekline kalbedi lerek 

tuna sularına girdiklerini ve bunlar

dan bir kaçıı. ın, Bulgaristanın Rus· 

çuk limanında bulunduklarını haber 
vermektedir. 

Sevyetler birliğinin hndi nufu· 
zunu Adr iya tık sahillnine kadar u· 
zatması, ftalya'nın hoşuna gidecek 
bir keyfiyeti değildır, Ve 1talyan 
gazeteleri, Yugoslavyaya k;nşı kız· 
gınlık alametleri göstf' tmt kt~dir. 

Amerika' n ı n 
müttefiklere 

Londra : 2 ( a, a. ) - ftalyanın 
durumu hakkında ileri sürdükleri 
mütalealarında fngiliz gazetelni, 1 
tdlya'nın, Norveç hadise- terinin ala· 
cağı şekle gÖte bir kaıar ittihaz e 

deceği fikrindecirler. Times gazete· 
sinin diplomatik muharriri diyor 
ki: 

müessir yardımı 

muhtemeldir Almanların, tuna koPtrolüne iş

t irak etmek iste rı ikleri malumdır. 

Fakat, tuna beynelmilel komisiyonu. 

tuna sahildarı memleketinin hndi

si suları üzerindeki kontrolü kendi· 

leri yapmaları hususunda mutabık 
kalmıştı. 

Ruzvelt'in tekrar seçilip 
seçilmiyeceği meselesi 

"ftalyan ricali tar afından öyle. 
nen tehditkar ifadeli r.utuklar, ga· 
zetelerin aleyhteki nrşriyatı, ltalyan 
talebelerin Yugoslavya aleyhinde 
yaptıH;\rı nümayişler, sulh taraftarı 
ltalyanlar arasında kuvvetli endişe· 
ler uyandırmıştır. italyan ricali har· 
be müdahale niyetiııde iseler, bu ci· 

V nşiogton: 2 (A.A.) - Bııtun 
Amcriknn mahfilleri, mUttefikler tn· 
rafından Norveç'tc uğranılan ve J,. 
kandinav~·a'daki Amerilrnn muharip· 

lerinin telgraflarında tnq•İr edilen 
mul'kiliitı çok huyuk bir nliikıı ile 
takip etmektedir. 

Alman -karakol gemileriııin tuna 

sul ırına gelmeleri, Alman hükume

tinin, sahildar memleketlt-r otorite-

( Amerikan efk:\ri umumiye~ının sine ve tuna komisyonunun sela· 

biyeline hiç kıymet verm ~ diğini 

gösteren bir hareket şeklinde. tclak 

ki edilmektedir . ( Berisi dördüncü sah i fedı! ) 
ı 

buy uk bir kısmı, snrfedilmesi lazım 
olnn gayretin iındiytı kadar tahmin 

. edildigincl en çok dnha buyuk olaca~ı 

( G.:rısi a l tıncı sahifede ) 

MESELELERi KARŞISINDA 1 
-------------------------------- . . . ~----------------------------~ 

M 0 H M GUNUN 

Uzakşarkda d~ğişiklik meselesi 
Avrupa harbinin uıak şarka taallük eden ta

rafları dtı nr. Geçenlerde ortaya çıkan ve Avrupa 
matbuatında yer tutnn rivayetler kaydedilmişti. 

Tokyodaki lngilız elçisi i~t İT aıaa t için A meri
kaya gidecek orada lazım gelenlerle temas ed,cek 
avrupa harbi kar~ısında lngilteı e, Ameı ika ve ja· 
ponya arasında bir anlaşma teminine çalışacak 

gibi. 
Sonra yine Avrupa matbuatında yer bulan ri· 

vayetıerden : Almanya Sovyet Rusya ile anlaşmış 
0ahrimuhitikebirde VJ!divosıokun Ct nubunda, Pos 
yet körfezinde ve ~imalde de Behrir;r derm:inde 
Komandor adalanndıı üssübahriler lesis edecekmiş 
buralardan da Alman tahtelbahirlerinin etrafa ya· 
yılarak Jngiliz ıern ı lerini bdtıracağı ves airc ~bi soz 
ler ortaya çıkıyordu 

Fakat erbabının rnn ya21larından ve ctrafli 
surette verdiği mallımaıtan anlaşılıyor ki İngiliz ve 
Franst7.ların uzak ~aıkıa~i münahlatı bu kabil leh 
dillerle kesilt: cclıt zıınnedilı) orsa lıuna imkan yok 
tur. 

Bu iibi tasavvurlar sadece hayalde kalmı)'a 

mahkum görülmektedir. 
Sonra Aiman diplomatları Avrupada Sovyet

lerle iteılyanın aras nı bulmıya uğraşarak. rr.uvaffaıc 
olamadıkları gibi uzalı. şeırkta da Sovyetlerle ja
ponyayı uzaklaştırmak için çalışınatı: tan g~ri kal
uıamışlardır. 

Fakat • Sovyet · japon rnünasebatı düzeleme 
rniştir. Almanyanın hesabına a-öre Sovyet Rusya 
japon ıarafından e ı ı in olacak ondan sonra kerıdı•

s!ııa yardım edebılecekti. 

Bu da olmadı Avrupa harbi ile uzak şarkın 
alakasını yeniden anlatıın ı..eyfiyet malum : 

Alman taarruzuna u~rıyacaA-ı söylenen Holan
danın deni7.afırı yerlerde Asya tarafındalti şaıki 
Hant müstemlekelerine bir gün japonların sahip 
çıkması ıhtimallerinin önüne geçildi. Amcrikalı'.ımn
Guam adasında en kuvvetli bir tayyare merke7i 
vücuda getirmeğe teşebbüs etmeleri uzak şarkta 
va7.iyeti sağlamlaş ecaktır dendi. Amerikalıların elin
deki bu ada ile japon paytahtı Tokyonun arası. 
1,500 milden ibaretmiş. 



TABIT CCIARAFY A 

FJORD 
·~er gün ıazetelerde Nor
U"'711 veç harbinden bahseder· 

ken bu ismi de görüyoruz 
<Flan fiyorda Alman donanması ile 
müttefikle, donanması çarp1Şh. Fi· 
lin fi yora asker çıkarıldı) diye o· 
kuyonunuz. 

Fiyor diye, sahil hattına amud 
olarak karalann içerisine dotru 
ptk uzaklara kadar uzanın deniz 
kollanna denir. Kelime, Norvtç 
dilinden alınmış ve Norveç sahilin· 
deki dar ve uzun körfezlere vtril 
aiştir. 

Fiyorlar idi nehir ağızlarına 
benzemezler. Aradaki faık, fiyoru 
teşkil eden dar ve uzun kanalm da· 
hı düz gitmesi, iki tarafta kıyıların 

dac yarlar şeklinde olması ve bun· 
ların suların içine ayni m"yille da· 

larak çok derin yerlere kadar in
mesidir. 

Bundan başka fiyorlar sağda v~ 
~olda esas körfeze adeta amud o
larak gden yan kollar ile de kara. 
lar içine sokulur ve bunlardan da 
tekrar ikinci derecede icollar ayni 
şekilde uzanır. 

Norveçte Sogne fiyorunda dc
finlik 1200 metredir. Fiyorlarda 
en fazla deıinlik sahilden çok içeri · 
lerde bu'unur. Ve ekseriyetle, fiyor 
laıın ağzında sığlıklar görülür. 

lskoçyada sahillere yakın bulu· 
nan bazı kollar, denizden ba~lılığı 

~yrılmış fiyor. ispanyanın şimali 
garbisinde, lzlandada Grönlandda 
Alaska sahillerinde, Şilinin cenubun· 
da ve yeni Zelaodamn cenup ada 
sırun cenubu garbisinde ve cenup 
&cutbu kıtasında da tesadüf edilir. 
Bu şekillerin hep yakın Jı>o!oji dev 
rinde cumudıyelerin istilasına uğra

mış olan yerlerde bulunması, bun
ların teşekkülünde buzların büyük 
bir rol oynamış o!duğunu gösteri· 
yor. 

Dördüncü jeoloji devrinde cu· 

Norveçte de tazyike uğrayınca ~-? 
manyanın ne yapması muhtemeJdıt 
ispanyayı unutınayaııf11 

il 

M:.ıttcfilder, N ornçlilerin işleri 

ba,arabilmeleri için onlara elzem o-

l 
lan teçbiT.ah vermek suretiyle yar
dım edeceklerdir. 

Böylece Almanlarıl\ Norveç'i İf
gal etme niyetleri kendilerine µalaalı· 
ya mal olacak v~ harp ~ laayli zaman 
uuyacakbr. 

Bu hareket Napolyonuo lıpan· 
yayı istila •h:e,inc benzt:mektcdir. 
Hatta Napol.vontfan daha çok zorluk· 
lara ugrayacaktır. Zira!Frımsu; ordu
suna memleketlerinden taze kuvvet 
ve erzak yeti{itiriliyordu. 

Almanya Norveçe deniz yolu ile 
gidebiliyor. F:ıkat bu yol gemilere 
gittikçe tehlikeli oluyor ve nakliye 

, geınisi cihetinden a:ır zayiata uğra· 

m17 bulunuyorlar. 
Şimdilik , hava kuvvetlerinden İs· 

tifade ediyorlar. 'Narvik ve Trond
lteime tayyarelerle mUtemadiveo nak· 
liyat yapıldıgmı öğreniyoruz. 

Sovyetler bu metodu Finlandiya 
harbinde tatbik etmişlerdi. Fakat şu
nu unutmamak lazımdır ki, :ağır top· 
lar taysarelerle oakloluııamaz ve o· 
rnda bulunan Almanların mUthfikle· 
rin getirebilecekleri ıığır toplara 
karşı .dayanabilecekleri ;;Ubbdidir. 

Hitlcr YC arkadaşları, hunları hı:lmshafenin Uçte bir bııçol'J 
iter anide heuplamış ve bu çe,it tela· tinde olduğunu ilan etti. ord 
lihlerio önUne geçmek için bir plan ikincisi, Hitleriıı ha .. • ,iodc 
kurauı olııeaklardır. gUve-.eııidir. Eğer gaveıu•• .. ~ 

Norveç Na1ilerinden ıönderilen laysa muttefikler Nor-vec~od• ~ 
nikbin haberlere, Alman istilasının karmakta, Almanların 0 9 l ct"I 
hiç bir mUJkilata uğrannyacağına dair aştıkları nııUJkilita maruı: k• • 
teminatlara guveomemiş oldukları mu- I .k. l l'tl . klınd•ı 
h k k 

Ja ın, ı erın a 
11 ak a tır. b k ı · l k ') ae 1 

llitler, herhalde bir şeyler dU· 3~ a P an ıır ;yo mu • ocll • 
rı yapabilece&ini duşunuyor 

~UoUyordur Ba~ka kararlar verebil· • N 
F ~er Alman kıblart 

YAZ>N ~ 

Loyd corç 1 

f> roı 
tazyike uğrarsa, lsv-eÇ 

1 
• 

. 11 ... f 
zapte~erck dcmıryo arı 

vasnasiyle Norveçte bulun•" 

nu besliyecektir. decıl 
lweç hududun• geçen eliod' 

ları ve şoııeler Almanların 

111e ~i içiıı diğer ba'Zı şeyler de saya· lunu-6'r~er taraftan 1.)aniın•r"'"" 
biliriz. 0 b rıJP 

Birincisi, Odo deniz yolunun a· 
çık kalacağını ,.;annetmiş ve cenubi 

Norvc:ç'c istediği kadar asker ve mal· 
zcme göfülereceğini du~UnmUştur. O 

zaman İogiltereye denizaltı ve tayya· 
re hucumlnrııula bulnıımak için uslr· 
re malik olacaktı. 

Almnn radyosu Berge'lclcn lngil
tere snhillcrine olan me,,.afenin \'il· 

noktası t~v·eç arazisi ile 11 

nadır. 

' İçinde bulunduğumuz b~j(İı 
harlnn diğer ihtimallerinde0 

, 

zilerin 1 lolnnda, Belçika .. eY11,ı 
semburg İ<;tikamdine saldırnı',ııi' 

. hll 
l lele ltalya hnrbe girerse-, JI 
sansasyonel hadi .. esini tc.:;;kil 

11t 
ltalya son haftalarda rıı la' 

ale,yhine açıktan açığa cel? 

Roma'nın siyaseti pek 
çabuk değişebilir 

gözUk Uyor. İtalyan matbuıı.t• 
vapurlarının zaptından \'e 

mulakAhndan sonra, Alın•0 

tutıaağa bıışladı. 

r':' 
Mu~olini bu harpten bİ' 'f ~ 

knrnıak i,,tivor. İstediği ~e ,. 
)'o 

ınuttcfiklerin elinde bulunll i 

1 

Yaşnigton : 2 - a.a. - Filips'irı 

Musoliniyi ziyareti t'Snasında ftalya

nın vaziyeti hakkındaki h ıberler et 
• rafında görü~üldüğü ~öylenmektedir 

haber verildi~ine göre Musolini bir ·ı 
leşik Amerika elçisine İtalyanın şim 

. b' ~ef f 
manynnın ona vercc'"ğt ır 111' . . , 
sa dn, lt:ı.lyaya İ'itediğin1 

yardım edecektir. ~' 

1 •. t•'' talya ~on harpte, ık• ,pif 
zarlık ettikten sonra, keli ,ç~ 
çok vaidde bulunan tarafa & 1 1 •• 

Mn~olini, Akdenizde lt•) 
·çiP 

ratorluğunn kurabilmek 1 

knçırnıı vacaktır. 

mudi yeler altında kalan vadiler, buz· I 

Vaşington : 2 -a a.- Summcr 
Wdles, hirll'şik Amerıkanın Roma 
elçisi Phillips'den Musolini ile yap
tığı son mülakat h kkmda henüz 
hiç bir r por almadıgını bugün ga· 
zetf'cilere beyan etmiştir. M?mafih, 
vaziyet icap ettirirse elçinin Duçe· 
den .mülakat istemesi için kendisine 
talimat verdiğini ilave eyiemiştir. 

dilik gayri muhariblik vaziyetini de 
g;ştirmek niyetinde bulunmadığına 

dair teminat vermiştir. 
- ~ 

rtıe<· 
,\\usolini, lrnıılarını 1 \tel lann itikilile yontulup genlşliyerek -----------

Mamafıh. askeri ve siyasi maha
fil, ltalyan siyaseti hakkında tahmin 

söyl~yemiyeccğini ve bu siyaset in an 
surette degişebilecegini söylemek· 

tedirltr 

·u. şeklinde vadiler haline gelmiş 

cum•diyelcr çekildikten sonra sahi
Hn yavaş yavaş çökmesi neticesi 
deniz sula 11 bu vadilerin içeriye so. 
tcularak fiyorları meydana getirmiş-

1 

1 J Şakalar 1-----. Delili bu .. 
Küçük oğlunu'n malumatını dene 

mck iıtedi : 
- Yıldızlarda iosan var mı ? 
Çocuk hiç tereddüt etmedi : 
- Tabii baba, yaktıkları ışıkla· 

il roruyoruz ya ... 
f ransız fıkrası 

Köylü - Pardon, bir dakika 
.arabama bakar mısınız ? Ben şimdi 
ğclirim . 

Yolcu - Fakat 
buranın mebusuyum, 
dım? 

dostum, ben 
bilmiyor muy 

Köylü nt: yapalım, ben size gene 
.itimad ediyorum. 

tir. 

Fiyor ~eklindeki sahiller, man · 
zaralarımn güzelliğile tanınır. Nor · 
veç fiyorlarını her sene binlerce sey 
yah ziyaret eder. 

DUYDUÖUMUZ, 6Ö ~D0G0M0Z 

Şekspir Almanmış 

Fransııca Parisuvar gazetesinde oku:daki 
Frankfurter Zaytung isimli Alman mecmusında iki 

Şekskirin ( Meşhur lngıliz edibi ) Alman olduğunu iddia 
diyorlar: 

Alman profcsôrü 
edıyor ve şöyle 

" Şekspir Alman h1lkı ve Alm1n gençliğı içiot daima bir kuvvet kayna 
~·olmuştur. FiHı ıkika Şek.ipir i lg"iliz to;:>rn!tıııın çocugudur. M~mle etini ve 
halkını her sevginin fevkinde görmüştür. Şekspir Tüdorlar İngilte resini sev
mekteydi .. 

Otoriter metodlar ile idare edilmekte olan Tüdorlar ingılteresi rejim 
itibariyle bugünku Almanyaya fevkalade benzem ekıedir. 

Şekspir bundan tam üçyüz elli sene evvel Cerııaen ruhi idealinin en f" 
zel ifadesini ver;ni~tir. 

raber ort/\ya atarsa mttttc:f• O 
t . d Zf" t• ıı.· • .. klerJif· se ın e:t•~ •.mı gorece ~ 

man Norveç ikinci plıincl• 
tır . 

Yazımı bitirirken 

latınak i~terim: . ~ 
l-;panya_yı unutmıyalılO• 

ihtirasları varılır. 

ltalyada yugosla~Y'1d 
hıne mümayişler 0 

Üçüncü sahifed~ 
het, ftalvanları düşündiİ'~ ~ 
eder. Öteki harplerde ~·t~i 
giliz bahriyesinin f aik•Ye . 

tur" .. te' 
dit." • Dail~· Tel~graph b 

şöyle yazıyor: . 11 , 

"ltalyan gazetelerin•" ı 
Norveç me;elesinden dalı~ 
bir başka meselenin h.er 
çıkması ihti.mali buluudll~ 
n:üttdıklere vermeğe 111• 

bir blöftür .• 



- ~le~t . ~ rık ~cminat 

1 ı ~tri ırıeselesi ~ ~ •ıhifeden artın ) 
· •tı el '-t ·1c • le • • 'ıt '~ rı ıır etinan 
iJi~Yllı nliıhuarda intişar 
t ~ ~_kafi izahat olmakla 

• ~~ şirket id11esiyle, 

0iJ'fı ~~~ bt. "' tevfiku belediye 
liQ ~ luıuuadıfım bildirir ve 
·Beı •~retle tavzihini rica 
--~~ıye reisi Kasım Ener 

~ıJı.111 • Elektrik şirketinin 
'de •tdalci ilanında filhakika 
,_;. t•hıninen bir aylık e 

11 'Y•tlırının bedeli kadar 
~"- 11?•cıtı bildirilmektedır. 

"1111;1 b'. 
~ ~~ ızırn yaptıiJmız tah· 

,nr, b' 
'-ıfj ır çok abonelerden 
~' Yatlarının iki misli mikta· 

Para t . k • 1 
·ı . eınınat a çesı o a· 

~I ~~ v~ makbuz mukaLilin
ılrnı•tı'r "•f y • 

~-~>'~tte~ anlaşılıyor ki şir 
eye R• .. bır tarife veya nı· 

t5tc Rorc değil kendi arzu 
ıı.,1 tcıtıinat akçesi ismi al. 

~~ti ~0Plamıştır . 
._, 1 ık· 

~ -nı 1 aylık olarak toplam-
. ı ' . il •on d b' 1 . 
•' 

1 ~d ra an ır ay ığa an-
~ ~ c bu k . . 

ı :ı rıo taı nazarımızı ıs· ,,,. ~. 

ja -itd k' 
bet tn a 1 tavzihten bu ışın 
d r.aklakadar etmediğini an-

irı il~ ayni ta vıih içerisinde 
Şııketin halk aleyhine 

Old · 
~ Uğu muamel~yi ~irket 
~ Yap~lan ilanı İşaret ede· 

de Şckılde gfütermek iste 
tayanı hayret buluyo· 

~~l' 
' ırı 
tı~lah· nıuamelatını kontrol 
~-r ~)'etli makamların na 
"'-.. ltıı Ce'b d . - ·~ e erız. 
~urıı 
.alltl ~tde süt kardeşim öldü. 
'tııc rı da adı Nuri Bilerdi. 

~itr 
1
'
1t'da ıın. Mezarlığa geldi-

,, ı ~ ~ ıaşaladım . Ayten, a~
) ( ~ Pkırınızı gözlerle ilerle· 
0 ~L n Gl · 

qrc,· Ctıne bir kırmızı gül 
~i~~ lrıdc derin bir acının ifa 
tı· Otdu y 

ı °' · anında gene mü· 
tıı~~ il~dı. Dayanamadım. Ya· 
~ . 
~- )tcrı • 
~n ... ' seni kaybettim bun· 

''Ctd ' 'ti eydin ? 
1 1c b· 
c b,l'l ır korku hissiyle ve 
~ktı~ a bakıyorlardı. Mr zar 
t • M \~alet cseleyi anlamıştım. 

1 
ırı1 0~ ede ıüt kardeşinin ce 

t.tbbi~ u.ı:nuş, beni zannede· 
~•U. caıyte birlikte ct:naze· 
1 ~il} 
>i k c~ beni unutmadın mı? 

ildırııar 
hiç unutulur -

'ııtttı 
t OJ C birb· · · 
i d~k. E .1 ' 1 rnııle daha iyi 
~~c tarııd ~•ne gittim; orada 

11 barıa •:· Babası ölmüş· 
L cdi ki · 1~~ . 

~'·~d 
\. ~ dij l\ haba okşayışı gör 
! ~~t" l'l>-ay 
~-" \j a· a gelmeden ba 
\. ~Q .. ~ anrıem vardı E-'\d .. \l ~ t 

trıia:tc &~rmedi. Orıun 
•ıze dede diye· 

Törksöıü Sahife S 
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YENİ HAM MADDE 
POLİTİKAMIZ TÜRKİYE RADYO DIFOZlYON 

POSTALARI TÜRKiYE RADYOSlJ 

M enıleketimizde yetişen bam mad
deleri, sanayiimizde kullanmak yol

lannı anyoruz. Bunlardan ilk tecrübe. 
floş sahasında yapılmaktadır. Sümer 
Bank tarafından Gemlikte kurulan floş 
fabrikası, Sanayi birliğinin de tavas· 
sut ve delaletiyle çorap fabrikalarına 
temas etmektedir. Şimdiye kadar bir 
kaç fabrikada yapılan tecrübelerden 
alınan neticelere göre, Gemlik floşunun 
vasıfia~ında bazı tadilat yapmak ica-
bediyor. Fabrikatörlerin söylediğine 
göre Gemlik floşunu, çorap sanayiine 
uygun bir hale getirmek mümkündür. 
Bu husustaki teknik izahatı buraya 
kaydetmeğe lüzum görmüyoruz. 

Gemlik floşu, çorap sanayiinc uy
gun bir hale getirilirse, sanayiimiz 
yüzde yüz yerli sanayi haline girecek
tir. Halbuki bugünkü şartlar albnda 
sanayiimiz, tabir caizse, yarım sana
yidir. Çünkü ~anayide kullanılan mad-
delerin ekserisi dışarıdan gelir, burada 
işlenir, hatta bu a-elen maddelerin ara
sında yan işlenmiş mallar da vardır. 
Mesela: Çubuk halinde gelen demirle
rin çivi haline gelmesi gibi.. 

Lavha halinde gelen çeliklerden 
tıraş bıçağı yapılması gibi .... Daha 
bunun ıibi misallar bulabiliriz. Bütün 
bu misallerden çıkardığımız mana şu
dur : Sanayiimiz yüzde yüz yerli sana-

( Gerisi altıncı sahifede ) 

ANKARA RADYOSU 

Cuma - 3 - S - 940 

12.30 Program, ve Memleket ·Saat 
Ayara 

12.35 A j A N S ve Meteoroloji 
Haberleri 

12,50 Müzik: Muhtelif şarkılar ( Pl ) 
13.3o/ 
14·oO Müzik: K.-rışık müzik ( Pi. ) 

18 00 Program, Memleket Saat ayan 
18.05 Müzik: Bir konçerto (Pl ) 

t8.4o Müzik: Saz eserleri 
18.55 Serbest saat 
19.10 Memleı<et saat ayarı, Ajaa. 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

AKDENiZDEKi 
Birinci sahifeden ıırtan 

bir sükun ile karşılanmıştır. Eğer İn
giliz hükumeti bu tarzda tedbirler 
almak mecburiyetini hissetmiş ise, 
bu yalnız lngiltereyi alakadar e.len 

bir meseledir. 
Bu suretle hareket etmekle 

Loadrs, gemilerinin daha uzun bir 
yol tutmasından doğaclik fazla mas
rafları iktiham etmekte ve aynı za
manda bundan tevellüt eyliyecek 
fakat ltalya üzerinde hiç bir tesiri 
olmıyacak bulunan daha had endişe 
havasının mesuliyetini de ~zerine 

almaktadır. 

Şimdiye kadar Roma'ya uğra-

H • 1 K 

makta olan yakın ve orta şark lngi- yetini haiz bulunmuştur. 
liz hava seferleri kumpanyaları tay· lngiliz maslahatgüzarı tarafından 
yareleri, işarı ahire kadar ftalya' da Kont Ciano'ya herhangi bir nota 
tevakkuf etmiyeceklerdir, verilmemiştir. Bu görftşme esnasın-

Kahire : 2 ( a. a. ) - Akdeniz notalar teati edilmiş olduğu hakkıo· 
vaziyetindeki kararsızlık sebebiyle, daki haberlet asılsızdır. 
Mısır'da bazı müdafaa tedbirleri 1 Roma'daki ngiliz mahfilleri ~u 
alınmıştır. l 

Roma : 2 ( a. a, ) _ Kont Cia· • fikirdedir ki, ngiliı gemilerini Ak· 
no, lııgilterenin Roma maslahatgü- denizden başka yoldan sevketmek 
zarı Sir Noel Charles ile uzun bir hu..,usundaki İngiliz kerarı ne lngilız 
görüşmede bulunmuştur. - İtalyan münasehetlerinde, ne de , 

Royter muhabiri bildiriyor ki her ıki memleketin karşılıklı menfa-
C iııno Noel Charles mülakatı, çok atl~ri ile alakadar hattı hareketle-

samimi bir hava içinde C'!reyan et- rinde her hangi bir değişiklık ta-
miş ve yalnız bir haber alma mahi. zammun etmemektedir. 

A y E 
hiç gelmez oldu. 

Birkaç sene böyle geçti. Birgüo 
hususi bazı işler için lstanbula gel· 
miştim. Tt'sadüfen yolda, Aytenin 
mürebbiyesiyle karşılaştım. Beni ta
nıdı. H~men sodum. 

- Ah kızım nek adar bahtiyarım ----- Yazan-----
- Aytm ne oldu? Evlenmi~tir. 

tabii. 
benim de bu dünyada kimseciklerim 
yok. ya!mız bir kız kardeşim o da 
evli. 

Taşrada şimdi senelerdir ken· 
disini göremedim. Onun artık ko· 
cası çocukları var. beni mi düşüne· 
cek ? 

Bunun üzerine annesi söze ka· 
rıştı : 

- Artık yalınız değilsiniz, burası 
kendi eviniz gibi mademki Ayten 
sizi bu kadar ço~ !eviyor istediği

niz zaman eviniz.e gelebilirsiniz. de
de sıfati;Je değil tabii Çünkü daha 

gençsiniz. 

Hikayeci 

bir hayli borç ve iki çocuk bırak· 
mı;tı. 

Kadıncağız acınaC'ak bir hal
deydi. Vicdanıma tabi olarak ona 
gitmeme karar verdim. Tekaüt ma. 
aşiyle iyi kötü nasılsa geçinecek
tik. 

Evden ayrılırken Aytenle veda
laştım: 

- Bilha5sa, S:!nden uzak ö!meğe 
mahkum olduğum için müteessirim 

Merak etmeyin daha çok yaşa . 
yacaksınız ve tekrar birbirimizi gö-

Böylece benim de bir evim var; 
vaktimi aile saadetı içinde geçırı 
yordum. 

. receğiz. size " dede 11 dediğim için 
ihtiyarJadığınızı mı zannedyorsunuzi Fakat saadet, geçici bir şey .. bir 

gün kızkardeşimden mektup aldım 
kocası ölünce, beni hatırlamıştı. 

Rahmetli, ailesine para yerine 

Başlangıçta Ayten bana munta

zam mektup yazardı. Sonra mektup 
ları yavaş yavaş seyrekleşti. Nihayet 

Başını kederle salladı: 

- Evet, dedi .. toprakla evlendi. 
Yıldırım çarpmışa döndüm. Tek. 

kelime söylıyemiyordum. Sonra sor· 
dum. 

- Nasıl oldu? 

- Birisini sevmişti. Fakir oldu· 
ğu için evlenemediler. Darbe müthiı 
ti. Son zamanlarda ne dedi biliyor 
musunuz? 

- ·Ne dedi? 
- De:le ne yapıyor acaba der-

dimi, felaketimi öirenince kimbilir 

ne kadar müteessir olacak. Sevdi• 
ğim erkeğe varamadım, hiç olmaz-

.sa dedem şimdi burada olsaydı, te
selli bulurdum. 

Mürebbiye ile birlikte gidip gül. 
satın aldık . Gül, kırm · zı g'iller .. Son 
ra, beraber göz yaşlariyle bunları 

mezarına serptik, 
Fakat neye yarar? 



Başvekilimiz petrol 
kaynağının başında 
( Birinci ııabifeden artan ) 

ferdir . 
Ankara:: 2 a. a. - Petrol sahı 

mu tetkik etmekte olan sayın Baş· 
velcilimiı Doktor Refik Saydan, Bıs· 
mil' dtn aşağıdaki telgrafı çekmişler· 
dir. 

" Raman dıtında yapılmakta 
olan sondajın bugünkü vaziyeti, mü· 
tebassıslarıo kati ifadelarine göre, 
bir petrol mmtıkasıl"ln tezahürüdür. 
Mıntıkanın arz! teşe~külünün müsa· 
it bulunması bu tezahüre hususi bir 
kıymet vermekttdir Bunun budu· 
dunu ve verimini tesbit için d;ha 

müteaddit sondcıj lara ihtiyaç vardır. 
Bundan sonraki mes:ıiy~ müte· 

bassıslarca tesbit edilecek proğram 
dahilinde devam olunacaktır. Bu hu 
hususta icabedtn tahsisat Büyük 
Millet Meclisinden istenecektir." 

Almanya - İtalya 
ve Sovyet Rusya 

Üçüncü sahifı:den artan ) ı 
cenubu şarki avrupada balkanlarda 
müttefılc devletlere- bitaraf m,.mle· 
ketlere Almanya ile hareket birliği 
yaparak tecavüz fosatlatı vermiyen 
mühım amillerdtn biri&i de Sovyr.t 
ler birliğinin muvafakati elde ede 
memesidir. 

Yeni hammadde 
politikamız 

( Beşinci sahifeden art;;n ) 
yi de~ildir. 

Memleketizde milli bir snnayi kur
mak için, mümkün olduğu kadar, sana-/ 
yiimizi başka memleketlerin mukadde
ratiyle alakadar etmemek laıımdır. Maa
lesef bugünkü şartlar altında sanayii
mizin mühim bir kısmı dış memleket
lerin büyük endüstrisine bağlıdır. Hal· 
huki beynelmil vaziyette herhangi bir 
tahavvül karşısında sanayiimiz harn 
nıaddc: tedarikinde müşkilata tesadüf 
etmekkdir. Vakia bugünkü ekonomik 
prtlar altında beynelmil münasebetler
den tamamiyle uzak kalmak mümkün 
değildir. Bugünkü beynelmilel iktisadi 
münasebetler biribirine okad.ar girift 
bir şekilde bağlanmıştır ki, herhangi 
bir beynelmilel hadiseden müteessir 
olmamak kabil olamaz. Fakat beyne!· 
milel hadiselerin bu tazyikini asgari 
ôir hadde indirmek de elimizdedir. 
Bunun için de iktisat Vekaletinin yeni 
ham madde politikasını tatbik etmek 
en faydalı bir yoldur. 

R ADY o 
( Beşinci sahifeden artan ) 

Haberleri 
19.30 Kcnu~ma ( Milli kahraıranlık 

menkipleri 
19.30 Müzik: Türk 

19.45 Müzik: Türk 
21.15 Konuşrr.a ( Biliyo. rafya ) 
21.30 Müzık: I'\ üçük oıkuıra (Şd: 
Necip Aşkın 

22.15 Memleket saat ayarı, Ajans 

Haberleri; Ziraat, Esham -
Tah\ilat, Kambi)·o - Nukud 
Borsası (Fiyat). 

23.co Mü2i~ ~ Cazband ( Pı ) 

23.25 
23.30 Varır.ki ,... Pı cgr2m 1 ve Kapa· , 

T .. __._ - -· :ınrotezu 

Şimalde muharebeler 
( Birinci sahifeden artan ) 

)erini bildiriyor. 
Di~er taraftan Fransız, lngiliz ve 

Norveç kıtatı Nısrvik'e :yaklaşmakta· 
· dırlar. 

Tromsoe radyosu bütün bölgeler· 
de büyük bir tayyare faaliyeti mev
cud oldu~unu da ayrıca bildirmek· 
tedir. 

Stokholm : 2 (A.A.) - lsveç 
radyosu, Kaıtagat medhalindeki Got 
henburg'un şimalinde bulunan Sker· 
ries adescıkları halkının, dün iki saat 
süren şiddetli top sesleri işittiklerini 
haber vtriyor. 

Vazi yelleri ilci kafile halinde şi
male do~ru seyir ettiklerini göste· 
ren bir kaç gtmi görmüştür. 

Ayni zamanda fazla miktarda 
tayyare bu gemileee karşı harekete 
geçmiştir. Neticede, gemilerden bi

ri attş almlştır. 
Stokho!m : 2 (AA) - Müttefik 

ve Norveç kuvvetlerinin, Almanları 
K vamdım püskürttükleri söylenmek 

tedir. 
Bu mevki Atdanger fiyorunun 

uzak şark sahilinde Cıd fiyorunda 
bulunmaktadır. Tahmin edildiğine 
göre, hu ku\vetı~r Bergen'in şimali 
şarki:.irıoe Sogne fiyorunda kain Le 
radal 'e lıir kaç gün evvel ihraç edi
len ~ uvvetlNden bir kısmıdır . 

Şarktan gelip, Raeros'ı işgal 
t!den Norveç kuwetleri. dün saat 17 
de ~ehre girmiş hulunuyorlardı. 
• Norveç ajansının bir telgrafında, 
l u kıtatın fazla miktarda yabancı 
gönüllüyü ihtiva ettiği bildirilmek· 

tedir. 
Alman rad)'osu, bir kaç saat 

evvel verdiği bir haberde-, bu 
kıtaların İsveç hududuna çekildikle· 

rini bildir rniştir. 
Almanların şehri pek ani olarak 

ttrkettikleri ve mahalli resmi ma· 
ki; mata, muvasala hatlannın kesil· 
diğindr n bahst.ttikle1 i söylt'nmekte 

dir. 
Tron1heirn'in şimalindeki Steink 

jer cebhesı vaziyeti hakk.nda yeni 
hiç bir haber yoktur, 

Londra :2 (A.A.) - Norveç ha-
relca \ına işti1 ak edrn " Seavolt ,, 
ve " Shark ,. isimli iki lngiliz deniz 
altısı, lng;ltertdeki üslerine dönmüş· 

!erdir. 
" s~avolt .. 8000 ton Alman 

nakliye gemisi batırmıştır. 
Bundan maada, bir İngiliz harp 

gemisi, Namsos civarında 3 heiokel 
tayyaresinin tallrruzuna uğramışhr. 

Bu tayyarelerden ikisi düşürülmüş· 

tür. 

Adana demir Spor 
kulubünden 

Yeni idare Hey,eti Reis intiha· 
bı icra lcılınacağından 8/51940 ta· 
rihine müsadif Çarşamdı günü A· 
dana Gar ulor unda bil'umm a· 

zaların 

nur. 

Zayi 

h~ zır l ulurıması rica olu 
3 - 4 11790 

askerlik vesikası 
Maraşta 2 inci Alay ıki 1ci ta· 

burdan aldıtım askerlik vesikamı 

zayi ettim 
Y t'ni,ini alacağımdan eskisinin 

hükmü olmadıtını ilin t~~,.:m. 
Ceyhan ~ıdrka Koyünden 
N.ustı fa ojlu Hamd 

Pek yakında Amerikanın 
müttefiklere yardımı 

muhtemeldir 
( Üçüncü sahıfeden utan ) 

mutaleasında bulunmak.tadır. 

EEkariurnumiyeyi idare edenler, 
gazetelerde pek yakında muttefiklere 
mUesıir bir yardımda bulunulmasa ia· 
tiaıalinden ve bu yardımm ne sur.t· 
le yapılabileceğinden bahsetmelrtedir· 
ler. 

Ayni zevat, her şeyden evvel 
mevzuu bahoıolan me~elcnin mUttcfik· 
)erin şimdiye kadar ihtiyatlarının tU · 
kcnmesi halinde onlara açılacak olan 
krediler meselesi olduğunu beyan et 
mektedirlcr· 

Nevyork Herald muharirlcrindcn 
B Mark Lulliven, müttefiklerin ma· 
li imkanları lükendiği zaman mÜt· 
tefiklere harp levazımı itasına niha
yet verilmesini az muhtemel görmek 
tedir. Bur un sebepleri de şüolar · 

dır. 

1 - Halihazırda rnütttfiklerio 
siparişlerini yerine getirmek için ça· 
lışao yüz binlerce ameleyi iş~iz bı 

rakmak teklikesi vardır. 
2 - H;ırbi kazanmaları için la · 

zım olduğu takdi,de Amerikanın 

müttefiklere ya!dımda bulunmaktan 
imtina etmesi mümkün değildir. 

Salahiyetli müşahitler, ır.üttdik 
lere yardımda luluomağa devam 
etmek zarureti aleyhine ne Jonhson 1 

ve ne de bitaraf !ık kamrnu ile ihtiyaç 
edilemiyeceği bnaatindedirler. 

B. Valter Lipmann, Amerika 
sanayiinin gerek müttefıkltre müza· 
hereti. gerek sadece Amerika'mn 
müdafaasını hmin edecek surette 
teslihat proğramının terısık edilme 
si lüzumuna işaret etmt ktedir. 

,1• 
Sovyetler - R ,d• . o•o 
hudud kornısY ıalt.;K 

B-k 2 - .. . u reş: a .. a. d ~ 
yet - Romen · budu. 1li i" 

' p ıtl •1 Polanyonm Sovy~rJerı ao~•fl 
bulunan kısmı ile ~olll t•b'' 
Ceremes nehri üzerınde . b'~~ 
den mavnaların seyrüsefer• 
bir anlaşmaya varınıştıf··r da• 

İngiliz Başvek• 1 dP 
beyanatta bul~ 
Londra~ 2 (Roytcr) d• 

r••'" lAyn bugUn avam kıtın• 

natta bulunmuştur. l ,.;o 
Çemberlayn muttefik ,~tıı'o" 

programla Norveçte. ~~p p.1191 
,·uk zayiat verilmedıgını, 1\ 
~tının d:ıha çok olduğurı\lı '

1
,c• 

ki hıu bin muhim oldu~uoılı ,ı• / 
b. frıtıı d 

denizde ise buyuk ır bulılıı 
gili:ı deniz filo!lunun ti 

kaydederek, bugunk U hıırP1011.
hııkkmdl\ geniş izaha~ 

Zayi ınekte~ 
es1 

şehadetnaıtı ""'' 
R~ dUı 

Adana met kez uŞ 0 
Sultani mektebinden ıl[lllf r . .,,e 
mektep şehadctnameırıı . • 
memi z11yi ettim, Yenisi0'dıf' 
dan eskisinin hükmü olrn3 

ederim. i 1788 
f11' Harap Bahçe ıı.ı 

den Yahya ot 
Eler 

ilan 
Ceyhan Ticaret ı;e 

yi odasınd~~-

Umumiyetle Amerika matbuatı 

harbin başlangıcından bt:ri hüküm 
surmekte o1an huzurrnz'u~u kaydet 
mekte ve harbin çuk mühim ve bel 
ki de kati bir safyana girmiş oldu~u 
hissinin tesiriyle bu huzursuz!uğun art 
mış olduğunu i·a\le etmektedirler. 

Türkiye lşbankası a~"'İ' 
ti Ceyhan şubesini 1 c nsıl ~ 
dür Kemal Beleda ve [llıJ91) 
Kemal Armay Bank~nın 1 3~1 

' nesi kaydini yenilemiş °"~ .11Je4' 
maralı sicille kayd edild•~ 1 ııı' 
caret kanununun 89 uncu · ııı 

·1 fi 1 
ahkamına tevfikan ver• t. .1 
küleri odaca kabul ve tescı 

Vaşington: 2 a. a. - Rooı~veltin 

cumhur reisliğine üçüncü defa olarak 
seçilmesine başhca mani te~kil eden . . . ,. . .... 
reıs muavım garner ın namzetlıgı 

kaldırılmışt1r. Roosevclt'in tar afları 
ile Garner'in seçim mücadelesi 
arasında bir anlaşma \IU • 

ilan olunur. 

ku bulmuştur. Yalnız Jorj 
ton' un devlet rf'i~liği vıı• 
ar kaya üç defa der uhde e 
· · ·· t t. "le ımttna gos ermesi sure •ı 

sağlam ananeyi • R ıat" 
bozmıyacağı henür. rrı• 
dir. 

ilin 
Ziraat mücadele istasyonu 

müdürlüğünden 
·rodi' 

lstasyonunmuz için bir adet G • M .C . marka 6 ıı 1 

tonlu le bir kamyonet şastsi on beş gün müddetle açık eksilt_, 
muşdur. 1 .... ,, ,,.... 

2 - Şasenin muh•mmen bedeli 0 22.so·· ' teminatı "t68 
kuruşdur • 

3 - ihale 13· 5 940 Pazartesi günü ~aat 15 de ViliY't 
müdürlüğünde yıpıfacalctır . 

4 - Makina ihale j(Ününden ;tibaren nihayet 
Gümrüiünde teslim edilecektir. 

5 - Şas~, iç ve tış lastiğiyle btraber bir yedek tekerlt".;;, 
sınca verilen bilcümle standart trçhizatla birlikde teslim e411 

6 - Bilumum masraf müteahhide aiddir. 
7 - Şartnameyi görmrlc istiyenlerin miies!esc 

caatları. 11769 

..,,_ 
··d··rıiit" mu u 11,. 
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Tiıklödi 

BU AKŞAM 
t'k • uı" b'ade canlı - Hareketli - Muazzan~ ve müt- 1 

ış sahneler içerisinde insani bir mevzu 

TÜRKÇE 

Bugüne kadar görülen heyecan ve dehşetli filmleri 

qş t l 0 lerde : 
gölırede barakan süper film 

John Vayn - Glaire Trevar - 1 im Holt 

Pek Yakında 
aEYAZ PERi 

--
~ Jıan 
' ~tl vilayeti daimi şifname ile aair evrakını görmek 

~ilinden; üıre Nafia müdürlüğüne müracaat 
edebilir. 

~d, N . . 4 - isteklilerin Hll) lira [ 38 ) 
l. İ~in"~k afı~ garaı ve ta· \ kuruş muvakkat teminat yatırmasa 
"'dtl .

1 
cı ısım mşaatı (148S] ve bu işi yapmağa iktidınmn müsa 

' 
1 
e açıkeksiltmeye konul it oldutunı dair ehliyet vcsikaıı 

yapılacaktır. 
3 - isteyenler bu işe ait ke· 

almak üzre ihale tarihinden evvel 
940 tari· vilayete muracaat etmderi liı.em· 

dar. 
ıı 7 so 26 - :iO - 3 - 7 

TAN Sinemasında 
Bu Akşam 

lk i Heyecanlı film Birden 
1 

Sevimli Artist 

Noah Berry Jr. 
Tarafında• Caolandırılao 

MEMNU 
GEÇiT 

2 
Üç Sil;\hşör Kovboyların yarattığı 

Maskeli Çete 

Pek Yakında 

Sah'i' ·e _7· .c 

ALSARAY 
SiNEM.ASINDA 

Bu Akt•m 
Şalaane Yılda& 

lmperio l\rgentina 
Tarafından y:\ratılan Menimin Ea. 

.Mukemmel Afk n ihtiras Filmi .. 

AYŞE 
TÜRKÇE SÖZLÜ, İspanyolca 

ve Ttırkçe Şarlula 

GördUAU Buyuk Alaka dolayıı ile 
Bir kaç gUn daha gösterilecektir. 

Pek Yakında · 

••• 
Markopolo ' nun 
Müthiş Maceraları 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
YARATAN: 

GARRY COOPER .._ 

Çocuğu rtfaba kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kurumuna 

Y dda Bir Lira verip Üye olunuz 1 Çocuk Milletin en kıymetli huinesiclir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 



Türlcıöıü 

Yeiilne mesire mahalli olan Atatürk parkı yanınaa ~T"iİRK s ö z 1:2 
Kır Kahvesi açıldı 

H~r türlü içil,çtlc ~ylu, paıardın maadı günlerde S kuruş; narrile 
ve dondurma. her yerde olduju gibi, on kuruştur. 

Bütün kıı dumanlı hhnlrıde otuımı~tın huflahın sıyın hıl~ımıı te. 
aıiı haVI almık üzere kır kabvuine bu)Uf!unlar: 11712 

Pııar rürıJ,ri bütün IDffrubıt 10 kuruş 

R. C. A. 
nın 

Hiç· bir hizmet istemeden 
brr sene çal,şan 

Bataryalı 

Nevyork B. 
Modelini mutlaka görünüz 

• 

GAZETECILIK-.MATBAACIL.I 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü 

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 

1 
cedveller, çekler , biletler, kart· 
vizitler, haritalar, planlar, mak
buzlar • her boy•ia defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renıdi 

baskılar sürat ve nefaset le ı ao 

edilir . 

• 
1 

ı ı 
1 
1 

1 

.ıı 

TürksöıfJ 
Cilthane 

En modern vasıt• 

mücehhez bulu11" 

Kitaplarınızı Şark ıtıır~td 
Avrupa karı nefis bir ''·r~ 

- k . . ı 111 gorme ıstıyorsanı . . 
Ciidhancsine gönderi111

' 

Zarif sağ18 f11 

Bir cild, bölgede anc~~e 
sözünün sanatkar ısı0' 
elinden çıka bilir. 

Muharrem Hilmi Relno • . ..l .................. ımılliıiiilliıi .............. ~ • 
Abidinpaşa caddesi 

11521 

--
Muhterem Çiftçilerimizle 
Sayın Müşterilerimizin 

"Nazari Dikkatlerine,, 

Dünyaca Maruf ve Çıftçilerirnizin uzun tecrübelerile metanetleri malüm 
ve aradıkları 

''MELiC.HAR GRATiA,, , ____ ......., ____________ __ 
Orak makinaları geldi ı 

(Şapkalı adam) markasiyle maruf Orak Mökinaları çarklar yağda döndüğü 

gıbi tozdan mu haf azala tamamen kapalı olup tekerlekler tcmamcn bilyalidır 

Ticaretancmiıde büyük miktarda Yedek parçalar mevcuttur. 

Dünya ahvaline ratmen Çiftçilerimizin lptiyaçlarını temin maksadiyle 
Büyük feda~arlı~a katlanarak Mahdut bir parti getirtebildik. 

Bl { DEFA ARA YINlZ -
Viking markala maruf ve tecrü 

beli lsvec; m~mulah Süt makinala

r1mızde geldi. 
TORIYE GENEL SATIŞ 

DEPO Si rF..Rl 
y AKO BEN YEŞ ve oGULLARl 

Kmlay karşısı 48-50-52 numaralı 
dükkan Posta Kutusu Nr. 9 

ADANA 

Acentelerimiz hu vilayette mevcuttur. 
Ceyhan ve bintcrladı a~n\cmiz Çifçi Yurdu MaA-azast Kadir Çingi 

5-20 11766 

İlan 

C.H.P. Seyhan viloiyat idare heyeti reisliği•/ 
1- Ticaret odasının bulunduğu bina. 
2- Yeni eczane binası. 
3- Yeni eczaneye bitişik (17) numara it dükkan 
4- (15) Numaralı gömle\cci dükkanı. 
5-(9) Numaralı dükkan (Okuma odasına bitişik) 
6- 39 Numaralı çerçi dükkanı. 
7- (37) Numaralı h azır elbiseci dükkanı. 
8- (35) • " • • 
9- (33) .. .. .. .,.~ 

Yukarıde numara ve cinsleri yazılı Parti akarları 1940 Haıt 11 
dasından 1941 Mayısı sonuna kadarbir sene müddetle ve açık 
yolu ile icra verilecektir. 

lhal ~ : 
b
. 5111d' 

2- Ma;ıs 1940 Perşembe günü saat (17) de P.trti uıa 

lacaktır. fi~ 
Kiralamak istiyenlcrin m~zkur gü:ı ve saatta hazır bulurııo• 

olunur. 11728 
16- 25-3 

ilan 
Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Adarıa Memleht Hastanuinin 
3500 lira muhammen bedelli tamİ· 
rat ve tadilatı 940 Stntsi Mayıunın 
11 İci Cumartesi günü saat 9,30 
Seyhan Vilayet Daimi tncümeninde 

........................ 
. Bu gece 

Nöbetçi eczahane 
Y cniotel yanında 

Tahs:n f'Cr:ahancsiıiir 

açık tbiltmf'ye vazoh.ı"lfl 
1• ~' isteklilerin geıek 1 

k ·ıt .. .. ,att' e sı me gunu ve s 
. . .. . F .. pi I' I 
ımı encumtnıne, t•• _.,, ... ,,-
keşifnamtyi göruıek ".,a 
pn Hastane ldareaİPe 
i:an olunur. tf 

26-30-3-7 

Macid 


