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~et, Norveçten 
'tı dersler 
ak lazımdır! 

• 
lııı, 1 
lib." arın, Trondheim•den İ· 
llıı~tcn Norveç•ın cenup kıs· 
dtn a ~akimiyetini temin c 
~'ç . hadıselcr berkesin giıü 

'ita tı; Avrupa harbinin tehli· 
~t~tt Sahası içinde bulunan 
ille •tkcııer vaziyeti vuzuh ile 
~le ~decek haldedirler. Biraz 

~1 seven totaliter matbı.ıat, 
'l' lllisal tutarak, küçük bi· 
~tıa Vermeğe çalışıyor: Ber· 
~ti: llcşriyatına göre, Norveç I 
l~ Yardım vadine kurban 
~tıch 
'lııı U meınlekettir; Norveç 

ta'rı hava üstünlüğünü isba t 
,i~Yate si ahı. deniz. kuvvet· 
ı ehemmiyetini izAle etmiş· 
tij 

Phtsiz, totaliter devletlerle 
tdcıı bıtaraflaı , Norveç 

t,dtrs almak için , Alman ve 
"-~lclerinın telkinlerine ka· 
~~111tluku yerıne, bizzat a· 
ti 'rıınak ve hAdiseleri so· 

~tc~ letkik etmek basıreı ini 
"v ,'klcrdir. 
L~lll b" ı 
~&r ır gaflete kurban o .-

11cfikıe~ilcmez . Fakat bu gaf 
~ qtıb Ct~n ta 1 r; yhilfın biraz 
!)ı1tııa~' 1 devam eden iykaz'a · 
~~111 lan de~il, bizzat Alman· 
c ~ldllclJ ve uyuşturucu ııasi· 
\~~ ~lltnakıan ileri gelmiştir. 
laııa ılar zannetm işlerdir ki, 
'ııı h\'e samimi bir bitara flık 
1~1iıtı 8'Ptcn koruyabilir; ve 
hıııuıı aline karşı hazırlanmak, 
taroıı llıak, tecavüzden şüphe 
tah l'tıek Almanya•yı kuşku· 

~lla 
lıır t• tının bozulmasına se

t~ · rı 1 ""lııi rı andiya vakası geçen 
tfıkış dcQ-ildir. 

-tı 'tı er İskandinav devletleri· 
~'1a~ trıfaaıi biribirleri ile tam 
,~~lıtıutcsanüdü içinde bulun· 

1 ~ti ~' ve c~er 1sveç•ıc Nor-
~~t'iıı Yabu1 edecek olurlarsa, 

tı, ardım kıtaları l'Önder· 
~11,..,~lduklarını soylediklcri 
\~11lc \ "e lsveç bu teklifleri 

~dı 11trşıladılar. Müth. &İK• 
tf • sk ı.ı 1tıt L •ndina\•ya'yı kendi 
~cı· •ıarb 
~ '' cıı · ı e sokmak olduğu· 
ı t lckl~fcr •. O kadar ki eğer 
~~"tt"''ı 1 lcrıni biraz tazyik 
ı~ kat· olsalardı, iki küçük 
'tcı~ııı İ~b ınutJak ve samimf 
~, tt ... ._ •t etmek bu müda· 

'ıı .. ıe._ • . ' 
~I 'l;ı,1 kıçın ne gibi muka-
~ ··c °'dil ulJaııacak oldukları 
ı:'t~ l. crrıcı 
~~ uask • 
~,"l. A.ı ıııı nasıl ıelip geçti, 

~: ~11btri ~an Genelkurmayı· 
~'\.''vık 1. aıır bir işgal pla· 
~~cııs·Jrrıaoındaki 100 kü· 

, t, ~askerlik yaşında, 
~· '"h Ooo küsur kişiye 

'-i ıb &tları askerle dolu 
""Qfd ~ 

'11tcij sahifede ) 

MÜTTEFiKLER NARViK CiV A
RINDA ALMANLARI T AZYiKDE 

• 
Demir madenleri müttefiklerin elinde 

Norveç ciew leti altınları dün bir İngiliz 

Resminıız l\arr1ık limawndmz bir köşeyi re bır Almıın destrn) erinden 
malzeme çıkarma faalıyeı.inı •7Östemıektedır . 

~fÜRK - ELEN DOSTLUGU 

BAŞ VE n i L i Mi Z iN 
"' 

VERD~Gi BEY ANA T 
Atine: B. (Ell in Mellon gazetesi 

yazıyor) - Ankaradan: ( Fevkalade 
muhabirimiz bildiriyor : ) Bay Saraç 
oğlundan sonra Başvekil Bay Saydam 
tarafından kabul edildim. Müşarünileyh 

bana aynen şunları söyledi. 
" Ellen - Türk dostluğunun 

kökleri tarihte ve iki milletin hısımlı· 
ğındadır. 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

Sovyetlerin Balkanlarda 
Almanya aleyhine gidişi 
Bazı mahafil, Moskovanın Balkanlardaki ekonomik 
faaliyetinin l\lmanyaya k arşı olduğunu söylüyor 

-----·------
PiYANGO 
ÇEKKiLDi 

Londra: 7 (Roy ter) - ls-reç mu· 
bafili, Rusların İtalyanın Almanya 

·anında Darbe girmelerini hoşnutsuz · 

lukla karşılıyacer;ını beyan etmekte· 
Ayni mcbafil Sovyetlel'in Bal

kanlar Uzerindc ekonomik taarruza 
ıeçtigi \•e bu hareketin Almanya a· 
lt·.)·hine mUtevecci ol<lu~uuu ilave et· 
111ek tedir. 

limanına getirildi 

Londra : 7 (Royter) - Mutte
fikler Narvik ci varıuda Almanları 

J tazyike devam ediyorlar. Norveç kı· 
taatı maden demiryoluoa vardı mUt• 
tefikleria tazyikindc-n endişeye duşcıı 
Alman kuvvetlerine hava filoları yar
dıma :başlamıştır. 

Bu yıl Norveçte yetmiş seneden• 
beri görUlmiyeo bir soğuk vardır ına• 
ruafi Botni körfczi11dc buz tabakaları 

çö;-Ulmeiı;e başlamıştır. Norveçin hemea 
her bölgesinde çarpışmalar devam et 
mektedir. Norveçliler Gul vadisiucc 
mevıilerini muhafaza etmektedirler. 

Ak tun B ladt"t gazetesinin ynzdı

gına göre, Staren cenuhundn Norveç
Jildr AlmanlArı tu:r.aga duşurmuştur. 

Lon-:!ra : 7 (Roy ter) - Salabi· 
y ettar şabsı~·etlerin bey an ettiğine 

gör e Almanlnr artık Nornç şimalin• 

deki madenlerden bir zere bile istifa• 
de edememektedir. 

Bu yol mUttefiklcrin elindedir. 
Londra : 7 (Royter) -G00,000,00o 

kuronluk Norveç altınları bir f nciliz 
limanına getirilmiş tir. 

Başvekilimizin kabulleri 

Ankara : i (l lusıısi) - Başveki· 
limiz bugUn .Finlandiya orta elçisini 
kabul buyurmu~lardır. 

çv ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 
i Hollandada tevkifat t . . 
• • i Londra : 7 ( Royter )- i 
i Hollandada fUphell maha- i 
i ftlde tevkifat yapalmakta· i 
i dlr. Bir nazı mebusu da i 
i tevkil edilmifttr. i 
i i ............... ._. ..................... ~ . .-. . ~ ..... ·~ . ._.. . ._.,. 

Hollanda ordusunda 

mezuniyetler kaldırıldı 

Loııdra: 7 (Royter) - Hollae 

da da orduda butuo mezuniyetler 

hoıun kal<lırılmıştır. 

80,000 lira 34203 
20,000 lira 20,687 
15,000 lira 20284 
10,000 lira 46487 

lngiliz Meclisi içtimaı 

5000 Lira kazananlar 

6iü8 3893 20052 40104 1793 

BAY 
BiR 

ÇEMBERLA YN DÜN 
I'~UTUK SÖYLEDİ 

----•(•G•e:ö:::.çUncll •ohif,de ) ı AVAM KAMARASININ GECE DEVAM EDEN CELSESi 



Sanift " 

TARiH, COÖRAFYA 

Moskova 
le iyasi hadiseler üzerinde 
";;;;;J) · Moskova bugün epeyce 

nazarı dikkati çeken bir 
şehır ve Sovyet Rusyanın merkezi· 
-dir. Oko nehrinin kollarının altından 
Moskova suyunun iki kıyısına ayrıl· 
mıştır . 

Nüfusu iki milyondan fazladır. 
' 1156 da Rostoy Prensi George 
Dolgoruki tarafından kurulmuştur. 

Prtns köşkünü şimdi Kremlin sara· 
yanın bulunduğu t"pe üzerinde İnşa 

r.ttirmiştir. Şehi r burada büyümüş· 
tür. 

Nehir, sık çam ormanları ara· 
sında, seyrüstfere müsaittir. · Bu iti

barla eskideoberi Moskova mühim 
bir ticaret merkezidir. 

Kiycfden ve Nongoıoddan ge 
len yollar burada birleşir ve şehir 
su yolu ile Volgaya birleşir. Şehir, 

üçüncü lvanın Kazan ve Astrakını 
zaptı ile themmiyetini arttırmış, şi· 

111al dtnizi yolu ile garbi Avrupıt mü 
nasebetlcrinde rol oynamıştır. 

On dokuzuncu asrın son )•arısın· 
da Ukranyadaki sanayi inkişafı bu· 
raya da sirayet etmiş, Moskovayı ti 
carct, sanayı ve kültür hayatı itiba· 
riyle zenginleştilmiştir. 

Bütün Rus ticaretinin yedide biri 
buradan çıkar ve Ru'iyaya yayılır. Şe 
hir, Vıadivostok )Olundan orta As· 
ya Büyük OiCyanusla temas halinde 
olduğu gi~i. bir taraftan da Kara 
deniz ve Hazar denizi mamleketleri 
ile, diğer taraftan Leningrad ~üzerin
de Baltık mrmleketl<'ri ile ve Mor· 
rnansk üzerinden şimal dt'nizi ile 
daima iş göriir. 

Bura<laıı haz.ı Sovyet Rusya şe
hirlerine ve Berline tayyare seferleri 
de yapılır. Yeni idare zammında 

Moıkova çok inkişaf etmiştir, Kili
selerin bir çoğu yıkı lmış yerlerinde 
on, on iki katlı binalar yapılmıştır. 

Kremlin sarayı çok muhteşemdir . Sa · 
rayın 19 kadar yüksek ve garip şe· ,. 

Opera, ltalyanca bir kelimedir. 
•Eser. demektir. 

Manzum dram halinde o 1an, için
Qe, hemen hiç müzilcsiz ve şarkısız 
hahavere bulunmıyan, bazı kısımla. 
rma dans giren orkestra ile imtizaç 
etmiş tiyatrolara bu isirn verilir.: 

• 
Ciddi opera, m~vzuu daha ziya· 

de traiediye meyledendir. 

Komik opera, kısmen ciddi ol. 
malda beraber kısmen de güldü• ü· 
cü parçaları ihtiva eder. Bunların 
biraz karkısız muhavertleri olduğu 
da vakidir. 

Operayı doğuran fikir, 'ln altın 
cı asrın sonlarında Floransada bir 
şairler ve artisler gru~ u tarafından, 

1 
eski Y11nanın musıkili inşadınd;ın 

Sebze ihracatçılarına 
ambalajsandığı veriliyor 

• 
Sebzeciler Vekaletin bu yardım1ndan çok memnun 

Ankara ve lstanbula Adanadan 
toptan sebze ve meyva gönderen 
esnafa Ziraat Vekaleti de bazı yar· 
dınılar yt'pmağı düşünmüş ve bu iş· 

lerle uğraşanlara meccanen ambalaj 
sandıkları verilmesine karar veril 
miştir. 

Sebzecilik ve mt:yvecilikte çok 
ehemmiyetli olan '• ambalaj ,. mese· 
selesinin bu suretle bükümet tara-

fından ~ıe alınmış olması şehrimiz 
deki sebze ve meyva yetiştirenler 

arıısında memnuniy"?tle karşılanmış· 
fır. 

Halkevinde ay içinde 
verilecek konferanslar 

Halkevinde 10 mayısta doçent 
Mehmed Karasan tarafından " Ce · 
miyet ve Münevver " mevzulu, 13 
mayısta da Profesör esad Arsebük' 
ün " evlad edinme" hakkında birer 
konferans verecekleri memnuniyetle 
haber alınmıştır. 

killi kuleleri vardır. Bura~ı. eski çar
ların sar-ayı ve Rus kilisesinin vati· 

kanı idi. Şimdi Sovyet hükümetinin 

merkeLidir. Çarlar zamanında idam- 1 
lar bu civarda Kırmızı meydanda 

yapılırdı. Şimdi siyasi nümayişler ve 
resmi geçidler yapılmaktadır, Hü-

kumet daireleri l>u civard;ıdır. Lerıi 

rıin muhteşem mezıı rı da burada dır. 

Halkevimizde 

Bu akşamki konferans 

Bu akşam Halkevinde saat 20,30 
da Ankara Tarih, dil, coirafya fa· 
küttrsinde Doçent Bay Pertev Naili 
Boratav tarafından 11 Halk Şairleri,, 
mevzuu üzerinde bir konferans veri· 
lecektir. 

Çok istif adcli gördüğümüz bu 
konferansı okuyucularımıza tavsiye 
edrriz · 

Spor ve gençlik bayramı 
proğramı tesbit edildi 

19 Mayıs spor ve gençlik bay
ramın n her sene oldutu gibi bu sene 
de layık oldugu değerde kutlanma· 
sı hakkında Dahiliye Vekaleti vila· 
yetimize bir yazı göndtrerc:k li.izum 
lu hazırlık larıo ihmali tt mennisinde 
bulu nulmuştur 

19 Mayıs bayr;ımını kutlama ha 
zırl kla ı ını ıkmal için vilayette top 
lanmış bulunan komisyon bütün ha · 
zırlıklarını ikmal "dt>rtk bayram p· 
roğrarııını tesbit etmiştir. 

Halka gösterilen filmler 

Halkevi sinema s;ılonunda halka 
gÖ3te,ilmekte olcın fı l mler büyük 
rağbet görıntktedir . Fılml er bugün 
ve müteakib günlerde de talebelere 
gösterilecektir. 

\ Hususi idare 
ı b. a ; Belediye ın 
1 -

H • . d beledif 
ususı ı are ve 

b. 1 . . . Milli k0 
ına arın ıcarı ıçın . 

nununun 30 uncu coadd ki 
ki hakkında Dahiliye Ve · 

1 b. A • önder" _... yet ere ır tamım g ıJfl' 

Mil ı i Koıunma Kanu? 
. d .. Şeb•'• uncu Rıaddesın e : 

1
,, 

iskele, liman ve istııyoıı ri 
rı menkullerin kira uedell~, 
nunun tatbik sabasına t• 
den senenin muayyen °1' 11 

deli erinden fazla olam•1 " 

tedir. f! 
Humsi idarelere ait g• 

kullerin icarı işlerinde bll., 
mele yapılması hakkındı 
dairelere vilayetçe emir 

Halkeviıain de~ oli 
bir uzvu gid•1 

ikinci orta okul lngi!' 
meni ve halkevi temsil k 
isi Bayan Nuriye Üner. 
yüksek mühendis mektebi 
hane amirliğine naklen "' 
tayin edilmiştir. ~ 

tfötün yurd kızların• I 
cak bir f eragatla uzun yıl 
ri halkevinde bılfıil hiır11~~ 
ğerli kızımız Nuriye Ooeı: 
d 1 · ·· · yeti an ayrı ışı evımız ıçm 
rulmaz bir kayıptır. u,<öri'.f; 
"Hülleci,, 11 Yanık ~fe,, dl 
oğlu ve sair piyt"slerde ıl 
le sahnemizde erişilmez r11tJ, 

011e' yetler kazanan Nuriy~ ~ 
bir amatör sanatkar old&J 
kevı t.:msil \tU besinin son t 
Konya seyahalrnda da iıbl 
ti. 

, Yeni vazitesi başarı• 1' 
reket t:de<-ek olan k1ıırıı1~',d" 
yolculuklar ve muvvaff.1k•1 
!eriz. 

GÜNÜN MEVZUU -' 

mülhem olarak ortaya atılmıştır . 
Bunlar basit eserler tertipliyorlar· 
dı. 

Fakat henüz musikide modulati

on dedikleri perdelerin değişmesi 

ve makıımın S'"yri sanatına erişme · 

mişlerdi. Monteverde isimli beste 
kar, kilisenin ve halk şark1 1arınm 
t"sirindt.ki jptidailiklerin fevkine 
çıktı: Mo Julation ile modern Tonali· 
te'yi buldu 

Bu zatın talebeleri; sanatı 1aha 

ilerlettil ~ r. Derkf'n opera denen ti · 

yatrolar bütün İtalyada yayıldı ve 

DA • 
1 R 

bütün Avrupaya müessir oldu. 

Fransız operası 1671 de Perrain 
ve Canbert tarafandao yaratılmış 
tır. 

Almanya, uzun aencler ftalyan 
operasını seyre.ttiktrn sonra 1 l7& 
de Hanburgta bir Alman operası 
tesis olundu. 

Fakat bizzat Alman hestekirla
rı da bir çok halyan operaları yap · 
mak mechuriyetirıde kaldılar. Mo· 
zart ve Bee t h~ven 'ın bazı eserlerin. 
den sonra, Wagner'le Alman opera· 
sı doğ'.iu ve kemalini buldu. 

Alman op~ra•ı, ltalyanlarınkin· 
den c1yrı bir hususiyet teşkil etti . 

•• of. 

Maarif MüdüriiO 
• 

tedkikler• 

------ "' Maarif \1üdürü B•Y ~.,.. 
ıel tetkik ve teftişlerde . 
üzere dün bazı köylere I' 

' 

Nakledilen fl,11• 
__ ,,_,~ j 

Vın Viliyetine bıt~~ 
sının Narh nahiyesi aoe .. -,, 
nis köyünd~n Giresor kO ,&: 
edilmiştir. !--J;.. 
ŞEHiRDE ~ 

Şt-hrimizde dün ~ 
men bulutlu, hava b• 

1 idi. En çok ııcak göl 
receyi bulmuştu 



. --- -
bone Şartları 

AUTU§ 

1200 
600 
300 
lOU 

BAHiSLER 

~denizin ümit 
burnu 

~f u~ ay oldu, f talya müttefi 
~İt.' e birlıkte daha kavgaya 
ip ~Ştneıniş bulunuyor. Gayri 
"ar klrr.ayı şimdiye kadar da 
n 

1 
gi)rdü. Akdenizde en 

tı0'taları elJerinde bulundu 
aCfıkJer de hazırlandıkça ha 
~· Çelik ittifak bir gün Ak 

1
: şey yapmak isterse bes 

,~ Uttefikler gafil değildir. 
Akdeııiz meselesini dü-
935 vukuatını, habeşistan 

~t lya aleyhinde zecri ted· 
~tıdı~ı günleri. a~ıı o za· 

•rı11 lıtlamak lazımdır. lngiliz 
ir ~ğtı için Akdenizin enem 

~~ I at daha tezcıhür ettiği o 
de rıgılizlerden şöyle dü~ü-
1 \'ardı· 
·ıı~ı . 

ı) ı tere b' .. 'dd 1· b' • ~· ır gun şı et ı ır 
Cilttı k lı;ı 1 ıe mecburiyetinde ka· 

~ları"' 0rluk için daha kısa 
1~kaı~kdenizi bırakarak ti
~tık·ıatını neden yalnız ümit 

1 ~ 
~lb Yapmıştır. 
ıltc1 adssa şu son beş seneden 

-ı: e e b ı · ı . . 
~tb unun.a zı ınını yo-
~~,,~P adamlar vardı ve 
~~ ıq·~ bugün doğru çıkıyor. 

Urıakalatı daha artmış
t~t c . 
~. b itabında Akdeniz mü
tt ırakab ·ı· ~ tkti ı ır, Bundan zarar 
~-k~i~ Daha uzun olsa da 
t~İtı~l.ta Ücnitburnu yo'u 

d,b ır, 
a 

"'taa tekrar edilecek bir 
~-tt 0 da müttefiklerin 

1 Uatu: be.r ihtimale karşı 
IQıt, bı r mevkide bu· 

Türlcıözü 

FRANSADAKİ KANAAT A GÖRE 

Musolini Hitlerle tama n- j 

)aşmadan işe girmiyecek ı 
Pari.; : 7 ( f lavas ) - Fransız 

gıızatelcri dUnya vaziyetini tahlil ile 
meşguldur. Gaz'!.'tcler Romanın Bcrli· 
ni takibedip etmi ·ece~i meselesi Uze· 
rinde uzun uzun durmakt:ı.dırlnr. 

Bay Blum yazdı~ı bir mak:ılede 

l\lussolininin 1 }itlerle tnm bir nnlnr 
mn yapmadan hiç bir hareket gö~termi
yeceğini kaydetmekte ve henüz Bnl
kanlar, Tuna ve Belcika, 1 lollnnda 
gibi meseleler kar"ısında bLtlunulmadı· 
ğını ilave etmektedir. 

.. 
Yur an başve kili dün 

ltalya sefirini kabul ett, 
Atina : 7 (Radyo} - Yunan baş 

vekili Metaksas ltalya sefırini ka
bul etmiştir. 

Mısırda enıniyet tedbirleri 
Kahire: 7 (Royter) - Mısır Baş· 

vekili Mısırda alınacak emniyet ted· 
bir !erine dair olan kf'lrarnameleri 
imzalamıştır. 

Bu kararnamelere gö·e, her ki· 
min olursa olsun, evinde taharriyat 
yapılabilecektir. 

Keza SüvE"yŞ kana l ında da ge
nış mikyasda tedbirler alınmakta· 

dır. 

Kladyüs Berline döndü 
Londra : 7 (Royter) Doktor Klad 

yüs Sof yadan tayyare ile Beri ine 
hareket etmiştir. 

PiYANGO 
ÇEKiLDi 

( Birinci sahifed, n nrtnn ) 
1000 Lira kazananlar 

l :.!32 12G, 4 ~OG33 33i 16 
1431 1~849 20910 34314 

lM D 1:3789 22323 34Ci00 
14G3 45602 23735 30703 
7 7G 4G3~3 23884 3730~ 
2337 4G695 24649 37609 
71G7 137$3 42769 40448 
:\63:1 493~8 4203G 40870 
(:i198 13816 24d5 413:38 
414 47383 26141 49929 
46.24 1 ic2~ 30734 
~jQj 17554 31257 
9445 t79tü n2ı3~ 

Son tek rakamı (8) olan bU
tUn bil.etler onda bir hesabiy
birer llra amorti alacaklardır. 

Sahife 3 

Sovyet - İngiliz 
ticaret paktı 

Londra : 7 ( Royter ) - Bıldi• 

rildiğinı: göre bir Sovyet İngiliz tica
ret muahedesinin akdi hakkındaki 

Sovyet cevabı tetkik edilmektedir. 
Sovyt-t tekliflerinin lngili7 hükumeti 
tarafır.dan ' reddedildiii hakkındaki 

haberler asılsızdır. 

Garp cebhesinde vaziyet 

Paris: 7 (Havas) - Garp cep
hcsiııde umumiyctlr: sükuıı hüküm 
sürmektedir. 

Mozelin şarkında yapılan mevzii 
çarpışmalar Fransız kolları lehine 
neticelt"nmiştir. 

lngiliz meclisi içtimaı 
( Birinci sahifedrn artan ) 

Londra: 7 (Royter) - Avnnı 

kamnrası hugUn müzakerelere Bnşve· 
kilin nutku ile haşladı. 

Çemberlayn bu nutkunda İngi-
liz askerlerinin vazifelerini çok ıyı 

yapnıokta oldukları'lı, cenubi Norveç~ 
den çekilme znruretlerini, lngiliz za-

yiatının nz olduğunu, buna nıuknbil Al 
man zayintınin fazla oldu~unu, Jngi
lizleriıı Norveçtcki muvakkat çekil
me hnreketindcn dost ve mUttt:fik 
Turkiyt'nin fenn bir telakkide bulun-

madığını söylemiş ve lngiliz kuvvet 
!erinin yeni faaliyetini hatıhıı.re

kdini tebarUZ ettirmiş ve Norveç 
meselesinin bitmediğini, Norvcçin bu
yuk parçasının Almanlar elinde olma• 
clıgım kaydetmiştir. 

l\luzakerclere hala devnm edil 

mektedir. 

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

GONON M 0 H M MESELELERi KARŞISINDA 

• • • 

Antant su/hunun devamına ii.mil /er 
Umumi hnrb tnrihinin her safhası ispat ey]t'r 

lı.i, muharip her memleket hasmına karşı g:tlibi_yeti 
temin için her turlu vasıtaya mUracaat eylemiş· 

tir . 
Hava, kara, deniz o::nhilleriyle diplomac;isini 

seferber hale getiren lngiltere ve Fransadaki de
mokrat buyuk devletler, Almanyaya karşı zafer
lerini teminde pek muhim amil olnn abluka ve ik
tisedi harbe dahi her tnrafta ~idciet vermişler

dir . 
Norveçteki harbin ba~lamasınn iktisadi harbiD 

~iddetlendirilmcsi başlıca sebebi teşkil etmişti. 
Denizlerdeki ablukanın gayrı muhariplere ve bi
taraflara tatbikindeki şiddet, Akdcnizdeki kontrol 
limanlarında denizlerle İtAlyan vapurlarının bek· 
letilmesi, bu mıntıkadaki sakin havada harp <loğu· 
racak fırtınalar hu .. ule getirdi. 

Cenubu şarki Avrupada, Balknnlnrda bulunan 
ve Almanyanın istifade cyledigi ham madde, gıda 
pazarlarının iktisadi usullerle kapnhlıınasma teşeb· 
bus olunması, mukabil iktisadi ve silahlı te irlert: 
tlavanan hareketleri intaç eyledi. 

~ Romanya, l\1acarist:ı.n, Yugoslavya, Bulgaris· 

tnn gibi cenubu şarki Avrupa ve B:ılkan hukO.met

lcri, Jngiltere ve Fransa şirketlerinin faaliyetleri• 

ne rağmen Almanya ile iktisadi mUnasebetlerinde 

arıza husule ıetirecek hareketlerden ictinap 
etmektedirler. 

Ayni zamauda her ihtimale karşı da uğraya

cakları tecavüze şiddetle mukavemet tttdbirlerini 

de her sahada genişletmektedirler. Bu tarzda müş

terek ve mütesanit mukavemet, İtalya ve Almanya

yı filii tecavUz hususunda karar vermekten mene
den en muhim bir amildir 

Şuphe edilemez ki <'enubu ;.arki Avrupada ve 
Balkanlarda sulhun, sukO.netin en kuvvetli, kud· 
retli muhafızı halinde bulunan Turkiye Cumhuri
yetinin, fili tecavüzler lı.aricinde bu mıntıkada 

harp ateşinin yakılmnsını terviç ve tasvi\t etme

mesi. mUsalemetin devamına en ehemmiyetli biı

zıman teşkil eyler. 

Bu gibi sebebler, silahlı ihtilaflar yolunda yu
rUmek ve taarruz kararlarından Almanya ve İtal-

~·ayı sakındıra:ah.tır, diyebiliriz. 
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Evet, Norveç 
ders er ama zm 

( Başmakaleden artan ) 

Al11°an gemileri, bir müddetıenheri, 
hali\lerin içinde ihrnç emrini bekle· 
mek tedırler; askerlerden ve hükumet 
.adamlarından bir hayli kimse Alman· 
ya hesabına kandırılmıştır veya satın 
alınmıştır. Norveç genelkurm'iyı ta· 
manıen tedbirsizdir; Norveç hükıime· 
ti uykudadır; Norveç polisi, memle
ketin ıçtc:n fethi tertiplerinin hiç biri· 
11i göremiyecek kadar gafildir. 

Bir de fınlandiyc.'yı düşününüz. 

Bu memleket, daha Sovyet talepleri 
başladığı zaman, büyük şehirlerin 

tahliye plRnını hamlamak, müdafaa 
hatlarını tcıkviye etmek gibi tedbirle
den hıç bırinde kusur etmemiştır. 
Norvey nüfusu 3 mılyon ise, Fınlan

diya nüfusu 3,5 milyon ıdi. Norveç'in 
tabiatı, ter.avü.ze karşı koymak için, 

landiya tabiatinden rfaha elverişsiz 
dc~lrli. Bundan başka Finlandiya, 
büyük Sovyet komşusu ile karadan 
hemhuduttur; halbuki Norveç'i Dani· 
marka'dan 100 millik bır deniz mesa· 
fesi a~ ırmaktadır. 

Norveçliler bir günde Oslodan 
Narvike kadar bütün limanlarını rr ö
him seferberlik merkezlerini silah ve 
mühimmat depolarını ve hava üsleri· 
ni Almanlara işgal etıirecek kadar 
gafil avlanmışken başta l:ral ve Nor
veç vatanperverleri oldu~u halde hır 
avuç 1<ahramanın müdafaası, Alman· 
farın fılolarından büyük bir kısmını 

l<aybetmelerıne müttefik kıtalarının 

ihraç yapmıılaıına Norveç şimalinde 

mukavemetın daha iyi organıze edil· 
mcsine müsaade edecek tadar vakıt 

kazannılmasına sebep olmuştur. Eğer 
Norveç Alımın ışgal te:tıplerıne kar· 
şı uyanık ve kendini müdafaa ıçin 

kısmen hazır olsaydı Almanların bu 
maceraya atılrnıyacaldarın:ı d ıı hi ıh· 

timal verilirdi. O vakit Alınanlar iç •n 
lweçe karşı harp ııçmak ve büyük 
mikyasta bıı liimal cebhesi kurmak 
tehlikelerini gö-ıe almak lhımgelccek
tı. 

Mnttcfikler Norveç'e demediler 
ki siz katiyen hazırlanmayın. Sıhihla

rınızı, mühimmaıınızı depolarınızda 

saklayınız, haliçlerinize demnliyen şiip
heli gemılerirı içinde ııc · olduklarını 
dahi merak etmeyini1; hiyanet ede· 
cek adamlarınızı tarassut etmeyinız; 

t.ğer Almaıılar limanlnrınıza birer mev· 
reze çıkarıılnrsa tabyalermızi ve mev
zilerinizi terketmekten Çf'kinme\•iniz. 
İskanrıina\ya bi1im içın hayali bır 
davadır, eker sizi kurtarmazsak, ku· 
~ur bl7.im olur; itibardan düşeriz ve 
d ;er bitarafların müdafaa iradelerıni 

7.afa uğratım; Velev ana cepheyi 
tehlikeye u~ratmak pahasına da olsa 

DekoJ e rob 

- Bu ya7. ıçın çok ğüztl \ ir 

f antui ro~ ısmarlamıştım, fakat .. 

- Paranız mı kifı gelmedi ? 
- Hayır. Kocam mani oldu ? 
- Neden ? 
- Fantaıi robun fantazi kısmı 

nın çok rob kısmınırı ise pek fıZ 
-0lduğu kanaatınde. 

sizi korumak için bütün maceralara 
katlanmak meı·buriyctindeyiz . Eğer 
böyle söylemiş olsalardı, o vakit Nor· 
veç'ın müttefıklerın temınatlaı rncı kur· 
ban gitmiş olduğuna laizd~ inanırdik. 
Hayır, müttefikler böyle demediler, 
bilakis Alman tehlikesi heı an sızın 
de başın11. ucundadır; bila• a flık ha
yaline bir din taassubu ile "arıl ıırak 
harpdışı kalacağınlzı zannetmeyiniz. 
Ha2ırlanınız; açıktan cesaret edemı

yorsanız. bizimle gizli konuşunuz; ek
siklerinizi biz tamarnları1; hava, de. 
niz ve kara kuvveıleıimizi sizin im· 
dadınıza yollarız; iykazında bulundu· 
lar . Çörçilin bitorafıara hilap eden 
bu nevi sözl~rinin tasıl bir hiddetle 
karşılanmış olduğunu da şimdi ha ır· 
lıyalım. 

Bedin ve Roma ne~rıyatının için 
de bir Gelibolu sözü dönüyor. Bu 
misal yerindedir. İstıfade edelim: eğer 
Tüıkler 1915 de Çanakkale boğazın 
da Norveçlılcr gıbi gafil avlanmış 

olsalardı, eğer o zamanki hasırnları· 

mı:ı bir günde boğazın müp tfaasına 
hakim mevziler ile hazırlıksız kalcle· 
ıimizi işgal elmiş olsalardı, acaba 
Osmanlı imparatorluğunun müttef ki 
olan Almanyanın ıki hafta sonra ha· 
fıfı silahlı kıtalaıla imdada koima· 
sının bir mağ'nası '-alır mı idi ? Ça· 
nakkaleyi Tükk er kıırlarnıı.lardır; 

çünkü onun müdafaasına karar ver· 
mişlerdi, hazırlanmışlaıdı. İlk hücum 
Türk topçularını nöbet ü~tünde bul· 
müştur. Norveç'dc Alınan Gelibolusu 
nun muvaffak olmı:ısına sebep, Nor· 
veç,in müdafaa azminde ve hazırlığın 
da kusur etmeş olnıasınd 1:1 n ibarettir. 

Norveç hadiscsinder.bcu dığt•r 
bi araf devlellerde Alman tertiplerine 
karşı alırım?kta olduğunıı gördüğü· 

müz tedbırler komplo keşıfterı v. 
s dvazıfesini bilen bir polisin ne ka
dar küçük bir dikkat ve teşebbiisıyle 
bu tehl·kenin önlenmesi mümkü.1 ol· 
d. ğunu isbat eder. Halbuki · Alman
lar küçük mcın e ·eı l •r • şga 'iı in, tıp

kı Noı v ç,de yaptıkları gıbi olııcagı· 
nı sf>ylemişlerdiı; yaımışlardır: bır 

Y nisan gününü tası ih ederek gazc· 
telere ilan vermedikleri kalmıştır. 

Şimdi hava üs tünlükü davasını 

mütalea edel;m. Almanlar daha ilk 
adımda Norveç hava üslerini işgal 

etmekle, hiç :ıübhesiı, Norveçleki 
askeri lıarcketlerrni himale etmek 
ve m ı ltcfık lerin Norveç sahillerindeki 
ihraç hareketlerıni zorlaştırmak için 
müsaıt \ aııyete geçtiier. 

Fakat ~unutmayalım ki İngilizler 
geceli gündüzlü ve kendi uzak üsle· 
rinden kalkanılc Norveç ve Danimar
ka ha\'f\ üsleıini mutcmadiyen bom· 

ELEN MATBUATINDA 

bardrman etmi$1er. Almanlara kendi· 
lerinin b'r kaç misli zayıat verdirmiş· 
!er, sılahh rın ın, hüne.ler inin ve kah· 
rnmanlıkların,n üstünlüğün\: göster
mişlerdir . 

Roma v.:. Bedin ga7.eteleıi tara• 
fından f arzolunan Alman hn\ a haki· 
mi yeti, lngiliz gemıleı inın emsalsız 
bir cesaretle ~an ... k halıçlcri içınde 
Alman torpıdosunu batır mas;na mani 
olamr. m ıştır 

xorvcç karasultırının demir nak· 
livatına ve kaç11k seferiere yardımı 
t~mamen nihayet bulmuştur· Bu de
ni7. ve hava müdahalt sidir ki, Nor· 
veç'in hazırlıksız olmasına ve işgal 
altında ne kadar muvaffak o 'acağını 

takdır etmek gtiç olma}an milli s~
ferberliğin hazin felcine · rağmen Al· 
manian ilk defa tasavvur ettrkleri 
hedeflere varmakıan alıkoymuştur ve 

Norveç seferi kt>ndi,inin asla hatırın· 
dan geçmeyen kayıblara malolmuş

tur . 
Bugün havd hakimiyeti meselesi 

hekkında söylenen bu sözlt'ri harbin 
başlangıcında denizatııl r ve son za· 
manlarda miknatisli mayn, bu meç· 
hul s lah hakkında duymuştuk. Gıi 

ya denızallıcır logiliz adalarını denız· 
!erden tecrit edeceklerdi. 

Halbuki Alman denizaltılarından 

bir çoğu, bugün, deni.derin hakikaten 
altındadırlar. Ve bir nıüJdettenbcri 
onfarı ı suüstü kaliınlnrından hiç bi İ· 
nin yeniden gemiler batırdığını duv· 
mu} Oruz. Miknatıslı mayıılerin hük
mü de ancak birkaç hafta süıdü. 

Norveç harbini misal göstermek isti· 
yen lıavacılık iddiasının da eski· 
!erinden daha fazla mu .. mmer olaca· 
gını zannetmiyoruz. 

S"rıki Norveç lngiltere veya 

Fransanın bir vi ayeti imi~; 1 eylUI· 

danberi orada bu iki devlet ht>r 

türlü tedbitleıir.i alrnışlrıı; fakat ~I· 
man cesareti ve slratf'jisi karşısında 

bütün bu gayretler lııikumsüz kcıl· 

mış; yahut, müttefıkler neticesini 

düşünmiyerek "e h saplamıyarak 
bu tecavüzü ta hı ik etmışler ve bu 

harf"htleıi ile bitarnllara iyi hir dtrs 

vermişleı: hawlarımamak deı~i, mu· 
kavemet etmemek dersi, tf'~lim ol· 

mak deniı! 
Mü ı tefiklerin ıahi: en zafı gilıi telakki 

~dılect:k bir metod mt'.s .. ı('sİ vardır. 

Almanlar, her liidü beynelmilel hu· 
kuk kaidelerini çiğnerleı; ne va· 

İ Jlere, ne teminatlara, ne de mua· 

hedı:lere ehemmiyet verdiler. 

Hangi darbt>de mu\affakiyet ih 

AYASOFYAYA Ai 
Bundan bir kaç gün evvel, Ayasofya camisi Bizans müıesi haline ko

nurken, şikayet edenler olmuştur. Mabedin mistikliğini kaybedeceğ:ni ileri 
sürmüşlerdi. 

Halbuki bugün mabedin mistikliğini muhafaza etti~ine şahıt oluyoruz. 
Ayasofyanın ruhani güzelliği herkese hürmet telkin etmektedir. 

O kocaman arapça yeşil levhalar indirildikten sonra, Ayasofya daha 
ziyade genişlemiştir. 

Ayasofya bin yıldan beri Ortodoksluğu nurlandırmaktadır. Bu meş

hur mabet bir çok hadiselere sahne olmuştur. Fatih bile bu mabedin önünde 
hayran olınıış ve yerden toprak alarak başına sürmüştiir. 

Türkiycnin Ayasofyaya karşı gösterdikleri sempati inkar olunmaz. Pa
dışahlar bu mabedin 1ıkılrnasına meydan vermemişlerdir. 

- Katimerini -

8 
. t 

~5;ıııır 
timali görülürsf', düşürııll~ur' fak 
reddüt etmeksizin vurıJ ııır: tO 
müttd.kler bunu yapaınaı odall 
liter devlt.tlerjn koıflŞtJla~ 8rıın·• 
biri yarın bir tecavüze tJ _,r. f• 

_. hjlvıf· 
ğın<:ıan asla emin ne!. t88rrU 

·· f'kl · h h gi bır nıuttt> ı eıın er ao . dİ'• 

d eınıO 
na ugramıyacağın an 1 dt 
müttefikler bu meto Jlaııı:rlıı 

tirirl<'rse, maddeten aıı~ar. 
1
,ca 

savı bir silah elde etmış? ~ki ti 
söylenebilir. Ya mağ~:o harP g 
yalnız harplerinin degıl, u' 
ferinin arasındaki farkın da 
maması lazım gelir. ktll 

Hür milletler nizamını k. t 

için tek kurtu 1uş yolu telak :ıııı' 
milletlt.rdir ki tedbirli btJ ıe 
gaflete düşmiyerek, şaşır~·~ıeritı 
lere aldanmıyarak, mütte 1 

91
d 

ettiği zaman icap eden ~ ,ıe 
bulunmak imkanlarına ıernıfl 
kan hazırlıyabilirler. he' b 

Bütün bu yazımızdan· ·ır o 
bir gaflet cnasını kanları 1 

8~1 
rek, tırnakları ile vatan toP' , 
müdafaaya uğraşan Nor_vt~er' 
pervcrlerİnin yüksek fazılel ııııı 
hangi bir hürmetsizlikte btJ['1o! 
muza kani değiliz, Eğr.r ~ 
ler için iki ay evele dön?':ıi 
kün olsaydı, şüphesiz vaı1! o~ 
k:ı türlü cereyan edecl'ktı· ' 
tanp~rverlerin imkansızlıkl.11~ 
sındaki kahraman'ığıdır k1

• 

\.İzin hayalinden bile belki t 
mediği birtakım kayıplara 

sını temin etmiştir. ıı 

Fakat harbin sirayet \'~ıer 
sahası içinde bulunan n1ille ; 

'/ııfl dan ders almalıdırlar: ,ı 

tertipli ve nimli bu'onfl1 
totaliter devletlerin hiçbİ' 
aldanma malıdırlar. ce' 

Müttef ıkler Norveç '.JJ~arr' 
şunu isbat etmişlerdir kı , 
. . -d f ;. karii 

ı ını mu a a'4 etıneıs e ~ 

bu kararın iycaplarını Yd'\o 
· {e 11 

J, millet, onların, k!!ndı ~fCI' 
dan a.:.la aşağı olınıyan Y 
na istinat edebilirler. 51Jı 

Fakat mütttfik!er 111~. ı 
ıle.1• 

dirleı: öyle can verrııe ıtl' 

edt>nleri diriltınezler. Nıhı> l 
,. 1 . k d"I . . ofı11ı ~ u ıyc:t en en ı eııoın . ifil 

şartların hu,ule g"tirdiğı "ıt1 
kOı 

lıklara behemhal karşı ~ ,0~ 
ana kuvvetleı ini o esas bıJ) 
fesini ihmal edemr.zler. ,, ,.e1 

· rıı" Müttrf,klere SkaJI' ;/ 
tegat'ta niçin kafi derec~ıl'' 
elO\ediklerini soranlar g ~' 
kmdeı iye'yc çcvirsinkr· d~ 
Norveç'de başlamıştır: ııe 
b. k. 1 
ıtcct tır. ,ııfl' 

Falih _______,. 
t) 

t"P 
Parti meclisi g reıe 

du .. n ku·· ·· af'e n1uı 1,~ 
~ ı1111 1 

Ankara : 7 (HtJsllsı 1~p'' 
den) - Cumhuriyet b

9 
ti b~ 1 

yüh möllet meclisi grıJ~.,1ııP 
t.;ıw ~'· İarıdı umumi musı.ı fo-1 • 

hakkında konu .. ınalttl' 0 
,t11 

.. 9tl 
vekili bu hususte bet t 1 
muş ve celseye uiba)e 
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r . tot•' 
,r. biÇ l 
11d•

11 
.,.· tningrad 

8rıM ~ 
~jr. f:~ \re Lenin 
ta•''ft ~. 
dir. r--krı Sovyet meselesi henüz 

1 
dt . ~Panmış değildir. Bunun 

ırı Is et· ıçırı Leningrad' dan biraz 
ıar ' •nı : 
ıac• ırlİıı. k 

~ . tı ~'bi .12 
i, So ... yet Rusya son 

,kı ~ rıı L . d .. d f gı1. f ' cnıngra ın mu a aa 
larPurıd ~c aıası namına açtığını iddia 

ı Çctttıcktedir. Bu şehri, ma· 
arı Deli Pctro kurmuş· 

l/02 
İtıd ) Finlandiya görfezinin 

bj c Neva nehrinin aktığı yer 

b! bataklık içinde kurulan bu an· · 
ıt. ısı Deli Petro, Sen Pet· 
''•nı· . • •rıı vermişti. 
~ı hırpte Ruslar, bu isimde 
~·ı buldular ve ismi Petrogr.a· 
~~ tttiler. 

b d~ komünistler iktidara 
~.u ısiın bir daha de~işti ve 

l aı~ rıaınına izafeten ( Lenin· 
it 

~kuruluşu tarihi çok acı . 
lıkıarda hastalıktan binler 

~ •mele ölmüş, nihayet ba
~Ululınuş, yumuşak toprak 
~ ltrce kazık çakılarak on· 
ilde bu ş"hir yükseltilmiş-

~i '\i Nıkolayı ) işitmişsirıiz· 
.o. 1924 ), 1917. 18 

~.J ltıde başa geçen adam· 
"e ll' 

tlt1 • 1 i 
ııe 'b~'ıtıi Viladimir lliç Ulyanof 

d; Çarlı Şurayı de\let a· 
~i' l\.,ndisi gençliğinde de 

~ ~ t 'tıh taşıyordu. 
eı , a4ıtıda S'b' .. ··rd" 

9C d~ ı ıryaya suru u. 
•
1 
h~'11 ir.· oturmasına müsaade 

1 « 1tıd 1 
r•' flı~v "n Av.upaya kaçtı. k-

8ysl":, tutar üzerinde eserler yaz 

ed•~!- ~~ti81 • r-rr altıncı sahıfedc ) 

Türkaözü 

Hariciye vekilimizle Elen 
gazetecisinin mülikatı 

YL1NAN GAZETECISt DİYORKI 
Bu sözlerin arkasmda, mUkemmal surette 
yeti,ılrllını,, f&yanı hayret SubayJariyle ve 
askeri maızames;yıa koca bir T ı rk ordusu 
bulunmaktadir. Bu ordu bugUnkU Avrupanın 
en iyi ordularındandır. 

Atine [ Ellin. Mellon,dan ]-An
karddan : Bugün beni kabul eden, 
dost Türkiyenin Hariciye Vekıli B. 
Saraç oğlunun bırna söylediği bir 
sürü meselelerden bahsedecek deği 
lim. 

Esasen bu meseleler. dost mem· 
leketle dünya ntünase-betlerine ait 

olduğundan, aleniyete arzetmiye şe· 
lahiyetim de yoktur. 

Maamafih B. Saraç oğlunu, 

Türk - Yunan münasebetlerinden 
bahsederken. göstermiş olduğu sa
mimiyetle coşkunluğu tebarüz ettir-

mek mecburiyetindeyim, Bay Saraç 
oğlunun sözleri boş laflardan ibaret 
değildir. Bunu Yunan milleti iyi bil· 
melidir. 

Çünkü bu sözlerin arkasında, 
mükemmel surette yetiştirilmiş, şa· 
yanı hayret subaylariyle ve asri 

malzemesiyle koca bir Tüı k ordusu 
bulunmaktadır. Bu ordu bugünkü 
Avrupanın eniyi ordularından bi · 
ridir. 

Bay Saraç oğlunun bana ver
diği beyanat aynen şudur: 

( Gıorisi altıncı sahifede ) 

Sahife 5 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

TÜRKİYE RADYO OIFOZlYON 
POSTALAR( TÜRKiYE RADYOSlJ 

ANKARA RADYOSU 

Çarşamba 8 - 5 - - 940 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 

12.35 A J A N S ve Meteoroloj 
Haberleri 

12.50 Müzik: Muhtelıf şarkılar 
( Pi ) 

13130/ 
2 l.3Q Müzik: Küçük orkestra 

( Şef: Ntcip Aşkın ) 
18.00 Pruğram, ve memleket sa 

at ayarı 
18.05 Müzik: Oda Müziği (Pi) 
1830 Müzik: Saz eserleri 

19.0Q Konuşma ( Dış politika 
hadiseleri ) 

19.20 Müzik: Türk 
( Gerisi altıncı sahifede ) 

OLAN PAMUK ITALYAYA 
iHRACATIMIZI KESTiK 
İtalyaya Satılan Malların Bedeli Meselesi 

fstanb .. 1: 7 ( Hususi muhabiri· 
mizden) - ftalya ile olan ticari te· 
maslaıımız bir duraklama devresi 
geçirmektedir. 

Bir müddetten beti it al yadan 
muhtelif mal almak istiyen tüccar· 
larımıza çıkarılan müşkilattan sonra 
şiındi de hiç mal verilmemeye brış 

lanmıştır. 

Aramızdaki klirig anlaşması ile 
biıden bir çok mal ala:-: ve hatta 
hükumetin istisnai bir müsadesiyle 
külliyetli miktaıda pamuk mübayaa 
cdt n ltalyanların bu vaziyeti ala· 
kadarların dikkatini çelbetmeİ.:tttdir. 

Kliring hesapları 1da İtalyanlar 
biz~ mühim nııktarda borçlanm•ş 

laıdır. 

istediğimiz malları vermedikleri
ne giire bu borçlarını ne şekilde ö· 
<leyecekl~ri belli değildir. 

Diğt'r taraftan iimanrmıza gelen 
ltalyan vapurları birkaç gündenb('ri 
uğramamaya başlamışlardır. Lima· 
nımızda birkaç tane ftalyan balıkçı 
g emisi vardır. 

( Gerisi altıncı sahıfede ) 

\ \r' 
----~~~~~~~-

lıı? lıtı:ıdüııle aktris olmak mı 
~k" 
~ ~:ltıboyurn uzar, vücudumün 
~tıu 11 az, dedim. 
~tse cb~eınmiyeti yok .. dedi. 
•~ ıle sen aktris olamaz· 

lı..'ll) ' 
·~ i. 11ıtti • 

ıı~kı ne lafı uzatmadık, fa. 
~. içıcrı l'll.da böyle düşünmesi 
~tı11d:•rdi. Bir kerre yine 
~ &ezerken ona sor
ıı/or 
:~ D?ıusun, Diana kimdi? 
t~ •ana? 0 . 
~· oırn zaman sekı· 

l. ılı..· asına lPm d h 
""ıtb''IY'ltd ra6 ... en a a 
~ OlQ!ı". ,u. 
~heli ıc deki hakiki Diana? 

~ ' Şiiphcti bakarak sor· 
tıı· 

~ı? '}'otu 
'-' Ilı. Hakiki Diana da 

!~ &tdı. 
~ll:ıt&i, c; Yunaniler llah'ı idi. 

-1ı~t . tekler ona Artemis 
ise o· 

t)illtı ıana diye ça-
~ b~1~ h 

%ıarı ayrctıe sordu : 
~ llcreden biliyor-

l.~ bi) llıitoı • 
.~ İtjllı 0Jisinden ben bü· 
'lllı? ~ ' 

il ou D· 
tibi ıana nasıl(Jlış? 

&arışındı. Sarışın ve 

H • 1 K A y E - Neden kızardın? Sözlerim ca
n ınımı sıktı; diye sordu. 

uzun boylu ve bütün gün ormanlarda 
(Nympha) lar arasında avlanırdı. 

Ona Nympha'Jarın kim oldukları· 
'nı uzun uzun izah ettim. Bütün bu 
mevzu onu çok a!akadar etti. 

- Bu ilah kat'iyen kocaya var
madı. Kız olarak kaldı. Onu ; (Bakire 
Artemis yahut bakire Diana) diye ça
ğmrlardı. 

- (Yenemedi~i bir hayretle) Ga
rip! dedi. 

- Biliyor musun ne kadar ciddi 
imiş bu Diana? Bir kerre Acteon is-
minde bir avcı ona ormanda rastgel
miş, Diana da bir su bit ikin ti sinde 
çınl çıplak yıkanıyormuş. Acteon'un 
kendisini gözetlediğini görünce hid
detlenmiş, onun aklını alarak, başını 

köpeğine parçalatmak suretiyle intika
mını almış. 

- Kendi köpeğile mi? Feci! Fa
kat sen bunları rıereden biliyorsun? 

- Bunu da diğerlerini öğrendi-

- Hayır dedim. Bende bilmiyo
nım neden : 

Bu bir kaç sözden ibaret kalan 
konuşmamızı bu gün hatırlarken, o 
gün yüzümün kızarmasının sebebini 
anlıyorum. Ben, ikimizin arasındaki 

-----YAZAN 

1 1 

farkı ilk defa o gün anlamıştım. Be-

E d R raber bulunduğumuz kısa zamanlar r o s ene zarfındaki konuşmalarımız arasında da 
anlaşamamıştık. ____ ._ ____________ ~------

ğim yerden biliyorum. 
- Düşünceli bir tavır aldı. Sonra 

birden silkinerek : 

- O, bu kadar İnsafsız mı idi? 
- Öyle ya, ne zannettın? 
- O kitabı bana verir misin, ben 

de okumak isterim, dedi. 

Mitoloji kitahımı ona vermiştim, 
gayet kısa bir zamanda bana İade et
ti. Bu kitabım çok bıkhncı oldu~nu, 
içindekilerden hiç birisinin doğru ol
madığını, bütün bu yazılann delilik 
olduğunu söyledi. Onun bu sözleri ü
zerine yüzüm kızardı. Bu utancımın 
sebebini ben de bilmiyordum. Bu ha
lim onun gözünden kaçmadı : 

Mesela o Mitolojiye kıymet ver· 
miyordu.. Anlıyordum ki o benden 
çok başka hilkatte idi. O günden 
sonra aramızdaki münasebt>t daha 

seyrekleşti. fşlerin hakika!ını bu ka
dar kendine göre tef.sir eden, beni 
anlamıyan bir arkadaşla başımın denk 
kalmasına imkan yoktu. 

Bu karakterde olan bir kızın ha
yatta daha bir çok şeylerde yanılaca
ğı muhakkaktı. Mahiyetlerimiz tarna-

miyle başka membalardan kuvvet a
lan köklere bağlı idi. Bu köklerin hiç 
bir zaman birbirlerine erişmesine ihti. 
mal tasa\ vur edilmezdi 

- Sonu va-
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Hariciye Vekilimizle Elen 
gazetecisinin wiilakatı 

( Beşinci ııbifedeiı artan ) 

•Eten - Türk dostlutu, sabit 
bir hakikat ve ilci dost memleketin 
harici siyasetlerine istikamet veren 
bir esas haline gelmiştir. 

Heriki millet de, bu ideal neti· 
ceyi, mazinin acı tecrübelerinden 
almakta oldutunu ibret dersine 
borçludur. 

Türk ve Yunan milletleri hirbi· 
rine düşman veya alakasız oldukla · 
rı devirlerde daima zarar görmüş· 
lerdir. Halbuki mücerrep bir dosluk 
daima faydalı olmuştur. 

işte bu nokta müstakbel müna· 
sebetlerimizin en tmin ve en sağlam 

• teminat olduğu gibi, bunun inkişa· 
fma çalışmamıza da bizi icbar et

mektedir. 
Türkler yalnız iyi gün dostu de-

tildirler. Dostlarımıza karagünlerin· 
de de yardım ettiğimize, bütün ta· 
rihimiz şahittir. Yunanistana karşı 
olan dostluğumuz da derin, emin 
ve verimli bir sevgidir. 

Kara gün görmememizi tt menni 
ederim, Lakin arzumuz hilafına ola 
rak böyle birgünle karşılaşacak o· 
lursak Türk milletile Türk ordusu, 
Yunan milletinin yanı bc:şıoda mev
ki alacakdır. Çünkü Yunanistanın 
başına gelecek her tehlıkeyi Türki· 
kiye için de tehlike addetmekteyiz. 

Yunanlı dostlarımız bunu bilir· 
letse dt>, siz bir daha tekrarlayınız. 
Bugün misafir olarak bulunduğunuz, 
Türkiye ~emasınının altında, bu söz 
itti bir aksiseda gibi işittiği nizi o 
kurlarınıza anlatınız ,, 

ve Lenin 

( Beşinci sahifeden artan ) 

(1903) de Rus sosyalişlerinin biz 
bine reis oldu. Çarlık yıkılınca Rus
yaya döndü, bolşevikleri iktidara 
getirdi. Almanya ile . anlaştı. Mak· 
aadı dünya kapitalizmini vt em· 
peryalizmini yıkmaktı. Bu maksadla 
amele diktatörlüğünü kurdu. 

Zeki, iradeli, idealisti, ye•ini va· 
siyetlc Staline bıraktı. 

1924 de veremden öldü. Cese
di, Kremlin sarayının önün.ie muaz· 
zam bir abidenin altında cam bir 
sandukaya kondu ve hali te,bir e· 
dilmektedir, 

ltalyaya olan pamuk 
ihracatımızı kestik 
( Btşi11ci sahifeden artan ) 

Bunların da ltalyaya hareket et
mek üzere oldukları haber verilmek· 

tedir. 
Diğer taı aftan memleketimizden 

de ltalyaya mal verilmemesi ihtimal 
dahilin.Jedir. 

Bu arada kliring ile pamuk a· 
lamıynn ltalyanlar peşin para ile 
pamuk almak istemişler vo bu yol· 
da müracaatta bulunmuşlardır. Bu 
teklifin kabul edilmiyeceği sanılmak· 

tadır. 

Bükreşte mühim 
müdafaa tecrübesi 

Bükreş : 7 (Radyo) - Halkı 
muhtemel tehlikelere alıştırmak ıçm 
bugün Bükrtşte mühim müdıfaa tec 
rübeleri yapılacaktır. 

Bu tecrübeler çok geniş ölçüde 
olacak vehı.kiki bir tecavüz mahıye 
tinde olacaktır. 
Batan Polonya muhribi 

Londra : 7 (Royter) - Polonya 
nın Gron muhripi bir torpile çar· 

parak batmıştır. 
Amerlka genelkurmay 
başkanının beyanatı 

Vaşington : 7 (Radyo) - Bir· 
!eşik Amerika genlkurmay başkanı 
Stromp beyanatta bulunarak ezcum 
ıe· şöyle demiştir : 

- " Amerika arazisindeki her· 

İngiltere tııyyarecllik 
endüstrisi şefi 

Londra : 7 (Royter) - lngiltere 
tayyarecilik endüstrisi başına Ge· 
neral Longz getirilmiftir, 

Norveç sefaretinde içtima 

Londra : 7 (Royter) - Londrada 
Norveç sefarethanesinde gazeteci
ler bir toplantı yaptı. Norveç hui
ciye nazırı beyanatta bulunarak Nor 
veçin lalihsizliginden bahsetmiştir. 

Yurdda hafif zel1eleler 
Ankara: 7 (Hususi muhaberimiz 

den) - Dikilide 1,40 de ve Ayva 
lıkta hu gice :1,45 de birer hafif zel 
zele olmuştur. 

Halkevi Reisliğinden: 

KONFERANS 
Bugün saat 20.30 da evimiz sa. 

lorıunda Doçent Pertev Boratav ta 
rafından (Türk Hatk Şairleri ) mev 
zulu bir konferans verilecektir. 

Giriş serbestir 

11807 

hangi bir üssü zabta kalkışan mü 
tecaviıe karşı koymak için böyle 
bir tehlikenin yakınlaşmış olduğunu 
farzecierek harel.:et etmeliyiz. Bunun 
için daıma mühim miktarda sefer 
ber kuvvetler bulundurmak lazım· 
dır. Almanya için söylemiyordum. 
Fakat her hangi bir yıldırım har· 
binin sür atini geri biıakacak şekil- - -- ----- ----
de hareket ede et k vazi}ıette olma· 

R ADY o 
Beşinci sahifeden aıtan ) 
19.45 Memleket saat ayarı ajans 

ve mct t oroloji habuleri 
20 00 Müzik: Eisıl heyeti 
20.35 Temsil: Ankara 
Yazan: Yunusk Nüzhet Unat. 

2 l.2o Serbest saat 
Müzik: Reisicumhur bandosu 

( Şef: Ihsan Künçer ) 
22.30 Memleket saat ayarı, a· 

jan~ haberleri; Ziraat, Esham -
Tahvilat, Kambiyo - Nukut Bor 

Pamuk ve koza 
KlLO FIATl 

---

En ı z 1 En- çok 
K. S 1 K. S· 

Koza - 00,00 - 00- ı 
- Ma. pci;lağ} - oo - ---- ou 1 
-Ma~temizi 00 oO 
Koza parlağ'ı - - --
Kaptmal-ı -oo~--, 

Klev1and 58 __,0,....,,0- -
Klevland çi. 0- --.-

CiNSi 

. Yapağı 

~eya7. 1 ~----Sivah 
------------...,....-----=--------

İlaP 
. b ~ .. ~ 

Asliye 2 inci ~ , 
ı ·ırıo • den hakill'J 1» 

Esas : 4ııt 
karar: 281 

l·11de 
Adana Ceyhan ote 1 kiJ 

o~uyucu Saadet ErginÜP .,e 
kat Dahri Gültekin Oıgid~~tıil 
Ali efendi mahallesinde bll ~ 
204 numaralı hanede ~ ır•~ 
halli ikameti meçhul buluP 
laşılan Hüseyin Ergün aleY 

tığı boşanma davasının y•:, 
ruşma:ı sonunda dava olll _.ı 
seyin karısını ihmal "e k1I 
namağı itiyat edilerek k~ 1' 
nendelik yaptırmak suretı1 
deki parasına alarak sarf et 
döyüp söydüğü ve tabkit 
şiddetli geçimsizlik ibda•~ 
anlaşıldığındc;n ve kabahat il 
lıda olduğu anlaşı ldığmd•" 
!erinden boşanmalarına -1e 

li müddei aleyhin bir selle 
le aherle evlenmesine -1e tjıl 
ruş mesarifi muhakeıı_1e~ ~ 
olunana aidiyetine ternyııı 
mak üzere 22-4-940 
karar verilmiş olmakla ıııii 
nuniyesi zarfında turkll 
sine tevessül etmedıgı ta~ 
küm kesbi katiyet edecet' 
olmak üzere ilanen tebli~ J. 

118U" 

Z . k ı· si~ ayı as er ık ve 

. .,Je' 
Adana askerlik şubesı 11j 

d 
. .,,,, 

ığım askerlik tezkereırı1 .~ 
Yenisini alacağımdan t5k

1 

mü ol madığımlilan ederiıJJ· 
ADANA b' 

Döşeme rJJ
9 ;i 

Hayrullah oğlll 
Yaykın 320 ~ 

tlZP' 
sası ( Fiyat ) 

22.So Mü7.ik: Cazbaod ( Pi.) Yerli_y_e_m...,...li~k,-3-,4-0---\----~- i 
23.25/ tohumluk 
23.30 Yarınki proğram, ve ka· 1 = - HUBÜBAT -------== 

ÇlG 1 r 

ilan panış . Buğday Kıb. b--- ı----I 
Türk-Elen dostlugw u " yerli oo j Arpa 00 ı 

Fasulya ' ( Birinci sahifeden artan ) 
Yavaş yavaş inkişat etmiş ve 

iktisap ettiği karşılıklı samimiyet ve 
itimad sayesinde, bugün bu iki millet 
birbirlerini birtek ailenin efradı ad
dttmektedir. 

Bu suretle birleşmiş olan iki mil· 
let birbirlerinin gerek sevinç gerekse 
matemine, içten gelen bir duy2u ile 
iştirak etmektedir. 

Bundan bir müddet evvel, zel
zele felaketine maruz kaldığımız za· 
man, Yunan hükumet ve milletinin 
gösterdi~i asil jesti mütehassıs olarak 
hatırlarım. 

Bu kardeşlik muamelesi bizde 
minnettarlık hisleri uyandırırken, bü 

-Yulaf --- 00 

Delice o 
-Kuş yemi ·•-----ı ____ 1 

susam 00 1----------------
Liverpol Telgrafları 

7 I 5 I 1940 
. PtM Santiı11 

Hazır 1-8 18 

Vadeli l. 8 04 
Vade~i lll 8 09 
Hind hazır 7 04 
Ncı:vyork ınlso 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından ahnmıştır. 

tün dünyaya da bir ders olmuftur. J.ireı j--__ 
Tarih ve tabiiyat tarafından yan Rayişmark 1-;::-"~-:-=:---..,-~~ 

yana konmuş bulunan bu iki mille· Frank (Fransız) -2-96 
tin müfterek mukadderatının hisle- Sterlin (İngiliz) -5- 24 
rinize uygun tarzda inkişafını te· Dolar ( Amerika) 1511 05 Frank ( İsviçre) 00 00 
menni ederim. 

Adana askerlii' 
sinden: 

- Tel, Telsiz, Motor 
trik makinestlerinden ot 

etmeğe istekli olan bu 
lstanbulda açılacak kur 
ay müddetle kurs görd1 
bili imtihan gösterecek 
ve iktidara ve kadrol•~ 
ne göre barem kanun 
desine tevfikan tesbit ~ 

1 
retle kıtaat ve müeıse~ 
lcr~k kurada mutJaff 1 t 
terhis edileceklerdir. JJ. 
ıu esnasmda ilk kabul 

gösterecekleri ehliye~ 
derecesinde de bir üC' 

2 - isteklilerin 
şübesine muracaatlafl 



,..... . -
T:irbözü 

LSARAY Si NEM ASI 
11 ASRi SiNEMADA 

~ ... BU AKŞAM 
~·•~iodeo güzel, Her zamankinden cazip •• her zamankindtn B U A K Ş A M 
1 V iyi ~hN zalimR

0Ü M A N·C E ) iki Emsalsiz Film Birden 
, ve Dehakar 

\PlERRE BLANCHAR) 
t~~ Calibi dikkat bir tarzda temsil edilmiş olan Büyük Rus Edibi 

VISKl,nin oyuncu isimli şaheser Romanından iktibas edilen 

UMARBAZI' . .. 
' ,~~a Sözlü Büyük filmi Tak_di~ ecıiy~r. 

~ ~ kadının meraklı hayatı, Paranın insanlar uzerındekı tahnbkar 
lun Htyecan, Aşk ve ihtiraslariyle canlandırılmış mükemmel 
~ Bir film 
"~ten Tabanca Kanunu 
Q ... iki gUzel film birden MARKO POLO ve KUMARBAZ 

~4N Sinemasında 
~ BU AKŞAM l: '( C O O P E R , ı n yarattığı ( TÜRKÇE SÖZLÜ ) 

"larko Polonun Maceraları 

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 
Bugün gündüz iki otuzda matinede 

1 - Beyaz peri 2 - Hücum 
Pek Yakında : 

. A y Ş E 11 ıj ~ELSON EDDY 

1~' ~:~i---R"Ü-.....;,zel~Tu__;, .. rk-çe_s_özl_ü -film-bir_d~_~· :::_I ı 'ı ALE.V ŞARKISI 
~~ da Tabanca Kanunu - Marko P Ol o 

~ G:•faha kavuşturmak istiyorsanız _Ço~uk Esi•g•m•. Kurum_u~a 
a ""tip Üye olur.uz ! Çocuk Mılletın en kıymctlı hazınesıdır. 1 

~111'.tık Esirgeme Kurumu Genel Merkezi \ 

-=---

Çocuk insanların çiçeğidir. Seviniz okşayınız fakat öpmeyiniz. 

Ço~uk Esirgeme Kurumu Genel l\1erkezi 

1 

1 



Kiralık dükkan ve mağaza 
Doktor F eyıultah Cemali Erırnin tahliye ediltcek bir kaç dükkan 

ile depo için eJveriıli bir mağazasını lciraya vermek üzere kendisi Ada
nayı geldi. 

Teminatlı taksit ve peşin para verildiği takdirde ucuza vereceğinden 
iıttklilerin Karasokudaki hanesinde bulunan kendisine her gün saat 8-
10 veya 14-15 da müracaatlert ilin olunur. 11802 3-3 

ilan 
Seyhan Vakıflar müdür
lüğünden: 

1 / 6 I 940 tarihinden 31/51941 
tarihine kadar icarları müzayedeye 
konulan vakıf dükkan, yazıhane, ma 
taza, ev. arsa vesairenin müfredath 
ilin varakaları belediye ve vakıflar 

idaresi ilan tahtalarına yapıştuıl
mıştır. ihaleleri 1 95- 940 Çarşanbı 
günü saat 14 de vakıflar idaresinde 
yapılacaktır. 

Fazla izahat almak isteyenlerin 
her gün Vakıflar idaresine müraca
atları ilan olunur. 

5-8 11799 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ibti· 
yaç vardır • ldarebanemize ILÜ· 

racaatları 

NEKER 
Saatları 

lsv1çrede rasathane takdirlerini 
kazanmış~ır. 

Zarif dakik ve emsalsızdır. 
Adanada saat kulesi karşısında 

saatcı Vehbi Çömelek de satılır. 
11710 13 - 15 

llan 
Köpıü köyü camii önünde köy 

menfaatına ait olan dükkan ve kah 

ve 12-5-940 pazar günü saat 17 
de ibalei katiye ... i icra edileceğinden 
mezkur saatte taliplilerin köprü kö· 

yü mümessilliginde hazır bulunma· 
ları ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin 
ht'rgün mümessil liğe gelmeleri ilan 
olunur. 11803 
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---------------------------------------------------
Muhterem Çiftçilerimizle 
Sayın Müşterilerimizin 

''Nazari Dikkatlerine,, 

Kaynak cihazları 
50 amperden 500 

ampere kadar 
her işe göre ayrı bi~. 

kaynak Tr8nsformat .. 
veya kaynak redresso. 
izahat ve teklif isteyiJJ1 

Muharrem Hilmi Remo: AbidiJJP
9 

caddesi 
. ~~ 

Telgraf: Remo Adana telefon 110 posta kO 

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

~TÜRK.Sözj 
GAZETEC iLiK- MATBAA el~ 

• • • b'' Getirilen yeni makinelerle Türksözü 1119t 

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Dünyaca Maruf ve Çiftçilerimizin uzun tecrübelerile metanetleri malüm 1 
ve aradıkları 

Türksözü 
matbaası 

.. tO 
TürksO ,ı 
Ciltharı6 ____.,,,., ' ''MEL·iCHAR GRATiA,, 

. Orak makinaları geldi ı 
. (Şapkalı adam) markasiyle maruf Orak Makinaları çarklar yağda döndüğü 

gıbi tozdan muhafazalı tamamen kapalı olup tekerlekler temamen bilyalidır 

Ticaretanemizde büyük miktarda Yedek parçalar mevcuttur. -
Dünya ahvaline rağmen Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını temin maksadiy)e 

Büyük fedakarlığa katlanarak Mahdut bir . parti getirtebildik. 

Blf{ DEFA ARAYINIZ 

Viking markah maruf ve tecrü 
beli lsv,eç mamulatı Süt makinala· 
rımızde geldi. 

TORIYE GENEL SATIŞ 
DEPOSITERI 

YAKO BENYEŞ ve oGULLARl 

K11tlay karşısı 48- 50-52 numaralı 
dükkan Posta Kutusu Nr. 9 

ADANA 

. . . 

Acerıtcltrimiz hn vilayette mevcuttur. • 
Ceyltan ve hinterladı utntemiz Çifçi Yurdu Mağazası Kadir Çingi 

9-lO 11766 

-~ " l 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
ı cedveller, çekler , biletl~r, kart· 

1 
vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar , her boyıia defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renk h • 
baskılar sürat ve nefasetle ıab 

edilir . 

s•t~I 
En modern va 

mücehhez b010 
,,~ 

"''' Kitaplarınızı Şark ., ,,ıo~ 
Avrupa karı nefis b• 1'~1 
görmek istiyors~Jl~ı riııit · 
Cildhanesine gon e 

ti' iti Jf' 
Zarif sal' 

,,~ 1 

Bir cild, bölgede 
11 ~6c' 

sözünün sanatkar 
~ elinden çıkabilir· _, ____________ ~-- --------~ 

________ I ___ _ 

Bu 
Nöbetçi 

Yağcami 
Ali Nasibi 

gece 
eczahane · 
yanında 

'eza hane.sidir 

Macid 


