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-ADANA 

NEVZAD GÜVEN 
Anlı.na 3 NiHn 

ıı,.k 
t gllzct ·ı . trc ccı en Ankarada Muh· 
d,111~ Baş,·ekilimiz Refik Sny· 
l Ilı 11 reisliği•de ve Parti 

- cr~t • d !,) lopı, 210 e bir toplantı yap· 
'1ıilisc ıı~Ja. Ba~vekil, Hariciye 
l: 111\ı ekılleri, Hariciye Ve· 
'oıı i:i Katibi, umumi ve bil· 

~tt Iı..ıı.~ hafta içindeki ,iyast 
~ toııı •nda i:>.ahat vı-rdiler. 

11ı,:11tıdan Te verilen bu iza· 

1 ~i~ b~ad matbuatı tenvirdi. 
'~"İrı~r Vaziyet, aususi hiç bir 
~bka c durulmadı. Bu konuş· 

~'f birlllt~ tarafından mııtbunta 
l h dırcktif çeşnisi yoktu. 

trşc . 
\ıt. b' Y•n açıkça konuşulduğu, 
-'-tb

11 
ır padamento hava!'ıı var· 

J.. l~t llıUnıessHl.:ri kendilerince 
~ 'o:~dUkleri noktalar et:rafında 
ttltt' u]l\r, cevaplar aldılar. 

1 ıJ •n da1ı·1· h · • ı· · "ltr ı ı ve arıcı po ıtı· 
ttlt ~ eden Şefler, liberal bir 

ı l ı furk fk" . • • 
~I 

e arı umunıı~esının 
tı-j •• -
. onunde umumi vazi,·eti 
1 • -

1 'çıçındc Turki_yer.in hııttı ha-
~ lça İzah ve orulan sunl · 
l Vı:rnıekle iktifa ettiler. 

rıı1 ct, İznh edilen bu vnzİ\•("t 
. \.." tt -•u~ • ve memleketin umumi 

'1t "~llt en uygua i tik.amcti 
t~'i' ~5Unu gazetelerimize ha
~ 'I ulundu. Bu kadar nnzik, 

'd t t,kcınlt'kctler<le bile ınatl,u· 
it lıtıı k•ıtı şiddetli tahdidnta tabi 
i ııı,t~r znnınnda hukdmetimizin 
~· '4.ıt at sistemini kabul etme· 

tı ,..;ttdi ~ . hurriyetine buyuk bir 
:"t fil git gösteren bu hareket 

lı~ lıı;su~ c yok ki, Turk mntbu
l0t d ~c şerefli hir mes'uliyet 

1 bit Cıtıektir. Bu kndar karma· 

t~li11 ~Utı)•a vaziyeti içinde, 

l 1•til Uyuk menfaatlerine en 
d •llıet' b · • ~ t tor b· 1 ulup, takıbetmek 

ıı._'ııc t. ır i• tir 
~l· "•ç l • 

ttı·Q~l-ı fUphe yok ki. hukO.me· 
-ı llııza b 

Ilı "•zif . u a&ır ve mu· 
~.ı-t'İ; l eyı vermekte tercddud 

'Ot Urk g t . l . • L" .} llıc I nze ecı erının ır 
tti • ili ek t d ~ Ilı e nvalnrıfü!n kalem 
ıııı şuurlu t't' b" h · ~J. •ıı... ı 1 ız ır assası· ''\ ..•• , b' 
ııı,,. • ırçok aıuvaff akiyet-

ııııı.._ geç' k 
''4sıı:ıd ırcre ruşdunu isbat 

'• an da ileri gelmekte· 
t l 

"~~ ... ~r•ftan Ş fi . . 
'tlıl '.Yctiai c erın kalem, dıl, 
\~~'hıı k nıuhnf aza hususunda-
~'\ ~ "•t-ını llrarları, diğer taraf· 
'tl llslls ızın bu hurriveti kul· 

ı_ 'Utdak· w 

~ "ıla ı 'uuru, aalayı~lı 
'tg,;1.Ynıc7li Turkiyedc mntbuab 
ı~'~sy ' f aydıılı unsurları•· 
'l · orıJnrından biri balinc 

t Ilı~ 't 1 d tı) 1~l tvlctJ 
lj ı .l e nıatbunt arasın· 
~I~ ' l.ltrin b' b . 

\ lltli n Ve ır emmsı:me 
l,.t ili lı lllcrnleketin umumi 
.ı U 0runı .l• • 
>ıtJ. 1 td a enmşesınden do· 
-~ r en b . 
'• "~cl.ııt u ış ve duşunce bir-

• t btııt~ i ... · ı, daha aksaksız bir 
llr· " 111 b 

·~ 'hf tl7.ı tedbirler al· 

ı\~11:,~ı'?de olduğumuzu sö,.·· 
ıı~ a: "' 

~ 'ııt '"ııda 
'-

1h b Y3pılmış olan hu· 
U enz t ~l! l.} dn e~ oplantıları hiç 

tq&i . bır tekrarlamak 
•kinci sahifede ) 
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5 Nisan 940 Cuma 

•• 

KABiNESiNDE 
MUHiM T ADiLA T YAPILDI 

INGiLiZ 
•• 

DUN 

Çörçil, Harbiye, Bahriye, Hava Nazırlarından mürekkep komitenin baş na 

getirildi. Yakında İngiliz Milli Müdafaa Ko~seyi Reisi olacağı söyleniyor.-

r---·<91> ......................................... < 
! Milli Şef Komedi ! 
! Fransezin ikinci : • • i temsilinde • 
i • 
i Ankara : 4 [ H"'·ausl i 
i muhabirimizden ] Milll Şe · ! 
i fimiz lamel inönU Sayın ! 
i Reflkalariyle birlikle dUn ! 
i komedi Frenaezjn ikinci ! 
i temsiUnl ,areffendirmiş . ! 
i lerdir· Frana z aen'atkArfa. ! 
i rı bu temalld• da bUyUk ! 
i muyaffakiyetler kazanmt•· ! 
i ıardır. t 
•. i 
:~·~·~·~ .......... ~·~·~· ... ·~·~·~·<e>~ 

Londra: .( (Royter) - İngiliz ka misetliğl vazifesi verilmiştir. 
binesinde bugUn tııdilat yapılmıştır. Con Saymın ,\1ııliye nezaretini 
lnşe nazırı istifa e-tmiştir. idare etmektedir. Müsteşarlar ar&· 

\'iustan Çörçilde uhdesinde bah· aıakiada birçok tebeddulat yapılmış-
rize nazırlığı olmak Uzere harbiye, tır· 

1

1 bahriye. ba\•a nazırlarından ·murek- Nazırlak yeni vazifelerini kabul 
.keb komitenin başına getirilmi~tir. Çörçilin pek yakında ihdas edi-

lş komist>ri maarif nazırlığına lccck milli mUdrfaa konseyi reisliği· 
ı getirilmiş: .Maarif nazmnada iş ko· deruhte edecektir. 

Amasya sular altında 
Tokat - Erbaa - Amasya arası 
şos'elerinde nakliyat yapılamıyor 

Fransada Radikallerle sol gruplarda hoşnudsuzluk 

Ankara : _. (Hususi muhabirimiz

den) - Buraya gelen haber lerc göre 

yeşrl Irmak korkunç bir şekil almıt· 

tır. Amasya istasyonu ve. civar ma

haller ldimilcn sular altında kalmıştır 
ist, S) onda mevcut yüzlerce ceviz kj. REYNAUD KABiNESi 

TUTUNABiLECEt' Mi 
BAY BONE H0K0METt:. ŞIDDETLl HÜCUMLARA GEÇTi 

Lon • 
dra: 4 
(Roy· 
tcr) 
Ahnan 
mıılO · 

mata 
göre . 
Frıın· 

sadn 
Hadi· 
kail er· 
le sol 

cenah 
grupla· 
rında 

hoşnut 

suzluk 
vardır. 

Bay 
Ronc 

hukömeti şiddetle 
tır. 

Fransı= Başıı,.kili J>ol Reyno 
tenkide ba.şlıımış· 

Bonenin rei,.liğindcki bir heyt•t 

Daladyeyi ziyarete karar ..- ı: rmiştir. 
Kabineyi c1uşurmeğe mıüuf olıın 

hareketlere rağmen kalıine azası Paul 
Re,ynaud'ya muzaheret etml'kte bcr 

devamc1ır. 
Söylendiğine göre knbine. mev· 

kiini muhafnza_yn nznıetmiş bulunu 

yor. 
Frnn ız Laşvckilı bir Frnn51z gn 

zetesin-.= .} azdığı nınka l t- de fzc,llmle 
şöyle demektedir : 

- ... Muttefıklerin zoferindcn 
( Gerisi üçüncü sah ıfede ) 

Ziraat Vekilimizin Türk 
çiftçisiyle konuşması 

An bara ; 4 ( l fu,uı>t muhabiri-
miıden ) - Ziraat \' ckilimiz Bayi 
Muhli-; Erkmen lıu gece rnJyoda 
Turk çit'tçisi ile bir konuşmada bulun· 

mL~tur . 

t3ir tren devrildi 
Anlrnra : 4 (Husu,i muhabirimiz· 

tlen) - Ladige gelmekte ol:ın ;"ı7 nu· 
marnlı mar şnndi7 trt"ni heyt>liıu dol:ı· 

.) 1siylc de,•ıilmiş. bazı vı:ıgonlar p:ır
ç:ılanmış, trenin nteşçisi tilmuştur. 

tüğünü sular alıp kötürmüştür. Tokat 
Erb;,a · Amasya şoseleıinde müna
kalat yapılamamaktadır. 

Bu bölgedeki köylerle iı ti bal ke• 
silmiştir. Amasya şehri beran daha 

büyük bir tehlikeye mnuz bulunmak· 
tadır. Zarar tesbit edilememiş isede 

çok büyiıktür. 

Sıhhi sebebe mebni 

Milli Müdafaa 
vekili dün 
istifa etti 

------- * ------.. 

Bu vazifeye Saf

fet Arıkat tayın 

edildi. 

·------ * ------· 

Ankara: 4 (Hususi muhabiri-
mizden) - Milli Müdafaa Vekıli gc· 
neral Naci Tınaz sıhhi va1iyetin n 
müsaid olmaması sebebiyle milli mü• 
dafaa vekaletinden istifa etm 'ştir. 

Naci Tincızın yerine E 1 7.İ rıc- ,1 n 
rrebusu Snf[at Arıkan milli müdafaa 
vekaletine tayin edilmiş ve hu tayin 
y;;ksek lıısdıka iktiran eım;şt: r . 



Matbuatımız 
( Başmakaleden artan ) 

ve matbuat mensuplarının daha t;eniş 
mik.rnstn i~tiraklerini temin için mad

.Oi kolnyhklur göstermek. 
2 - Bnsvekalet matbuat burom 

tarafından o~ lıc~ gundc bir kere 
neşredilecek bir bulutcnle bu muddet 
içinde ccrC.)'D.n eden si.ra"i hadiselt•ri 
Turk politikası za viye<;indt!n muta le· 
n ederek gnzetclerimi.ıe bildirmek. 

3 _ Yanlış nkislerindc memle 

ketio zararı olabilecek bazı iç mesc· 
leler ve matbunh mı2ın alakadar ol
ması icabcden bazı dış mt!,eleler hak
kında hu\.umetin noktai rıazıırmı ve 
bu hususdaki doğru mıılıimatı doğ 
rudan doğruya ve sUralle 'gazeteleri· 

mize bildirmek. 
-' - l larici menbalardan alı· 

oan ve ekseriya propaganda gayesiy· 
le neşredilen halıerleı·e ihtiyaç gös· 
tcrmemcleri için bilhassa buyuk Ana· 
dolu gazetelerinin aja'lc; servislerin· 
<len fıwdnlanmalnrını kolaylaştırmak. 

5 :_ 1\.\Utereddit kaldıkları me· 

s eleler hnldunda - bu vaziyet c:ık sık 
vukua geliyor - sıılabiyetli otoritelerle 
temaslarını temin için telefon Ucret· 
lerinde tenzilatlı bir matbuat tarifesi 

vapmak. 
~ Bunlar temin euildi~i takdirde 

gazetelerimizin işi biraz dahn kolay· 

l&;Jmış ve kcndilt!rine verilen a.ğır va: 
zi.f eyi daha emniyetli, daha ısnbeth 
vasıtalarla ba,armak imkanını bul· 
mu:ı olaaaklardır. 

Nevzad Güven 

Pamuk ihracatçılar 
birligin o yap.ıcağı 

içtima 

Çukurova pzmuk ihracatçılar 

hirliti statüsünün değişme,,i hasebiy. 
le yeni statüye intibak karan ala 
ıalc yeni idare he.yt'ti s•çioıi yap~.<ık i 
(tıaksadiyle 1 l Nısan Perşembe gu· 
oü umumi heyet topiantısı yapıla 
c ıktır. Bu toplantıda mürakip inti 
habı da yapılmış olacaktır . 

ŞEHİRDE HAVA 

Bu yıl 
çeltik 

nerelerde 
ekilecek 

Sıtma mücadele umumi müfettişinin tetkikleri 

Ankaradan şrhrimize gelmiş bu 
lunan s)ma mücadele Umumi mü· 
ft ttişi Bay Asım. refakatinde Zira
at vekalrti cenub mıntıkası çeltik 
mütehassm Ha. un. Ziraat müdürü 
Nuri, lçel sıtma mücadele .reisi Fu· 
at ve Maraş mücadele reisi Ref ct 
oldu~u h~lde ~ölge çcltık sahala
rının sıhhi ve zirai durumlarını td· 
kik etmişlerdir. 

Tttkik edilr.n sahalar 6 bin de· 
kar tahmin edilmektrdir. 

Ct>yhan~a 6, BereKetlidc 5 ve 
Harurıiyed~ 8 parça çeltik sahası 

çok etraflı olarak incelenmiştir. 

Yapılan td~ilder neticesinde 
3039 sayılı çeltik kanunu bükümle
rir:e uyularak bu sene • uralarda 
çrltik ziraatı yapılmasına karar ve
rilmiştir, 

Bu kanuna göre çeltik ziraatı 

yapılacak olan bu sahalarda zirai 
bakımdan fenni şerait temin edile 
cek ve sihl'ıi durum normal ola 

' 

Belediye müfettişi 

Hilmi Savaş muhakeme 
altına ahn,iı 

Bclrdiye müfettişi Hilmi Savaş 
evve!ce mt mur bulunduğu vazift'sin· 
de işled;gi bir cürümden dola>ı şu· 

rayı devirtçe muhakemt>si lüzumuna 
karar veı ilmiştir. Muhakemesine 
yakında başlanacaktır. 

Bölğemizde bir köyü 
dün sular basdı 

Toroslara yağ~n yağmurlar ve 
karların erimesiyle hasıl o•an su· 

lardan yükselmiş bulunan St:yhan 
nehri dün yatağından , bir:.z daha 
dışarı çıkmış bulunmakta idi. 

rak garanti edilmiş olacaktır. l 
Mıntıkamızda daha birçok mcv· ! 

kilerde çeltık ziraatı ıtpılabilmui 

için yapılmakta olan etüdler berde· 
vamdır. 

Tu danın Kara göçer köyü Sey· 
handan hşan 'su'arın i.;ti a,ın1 u~ 
ramış ve 8 tv temamtn sel altında 
kalmıştır. Nüf sca biç bir zayiat 

yoktur. 
Saimbeyliden aldığımız habt'rler· 

de de Seyhan'a karışan suların de· 
li deli aktıkları ve Sryharı nehrinin 
yükselme iştida ' ı gösterdiği bildi · 
rilmektedi!'. 

Sıtma mücadele umumi müfet· 
tişi Bay Asım ve Cerıub mıntıkası 
çeltik mütehassısı Bay Harun el· 
yev n lslabiy"!de ~ulunmaktadır13r, 

Tur han Cemal Beril< e:r 

M. Kemal Öke 
dün şehrimize geldi 

1 

1 

Şehrimizde dün gök yüzü kıs· 

men bulutlu, hava rüzgarlı g,.çmiş· , 

tir. 

Büyük Operatörlerimizden pro 
fesör doktor Mım Kemal Ô<e dün· 

.. 1 iıJl;ı 
Oğretmen er··ııd0 
Hataydan do 

. ,, 
·- - hatiPe {' 1 

Hataya tetkik seya ·pd'o 
olan şehrimiz öğretrne?l~~ı 
kişilik grup avdet ttıııışlı 't1d• 

O . . t-fstaı .
1
L 

ğrctmenlerımız da bl'P j 
lunduklaıı müddet za•~'"r,pe'"'·
Antakyıda bü)Ük mı53 ~lk o~ İ 
görmüşle,dir. L,mctpa~a 1 d• 

f . ., çsY 
da şert ıerıne verı en f rııt I 
hü kuıııet eı kanı ve maarı çok 1 ları hazır bulunmuşlardır. lı' 

. . h'' t ile olaP mırnı teza ura a ves ıtt•ft 

ycıfette milli oyunlar oY0811 

li maral ar okunmuştur. ·kteri. 
H • b'~ ··zcllı • atay rn ta n gu 'bİ ı 

fA 'hA h . ti tarı ra ı ve tarı ı uvıye ' i 
1 • .. 1 • • • 11 aı•' en oğretmen erımızın 
lerini tevsik etmiştir. r0rıfll 

Bu seyahattan çok ~efı't't 
müstifa kalan gençlerirnıı jbİ 
imkan hasıl oldukça bu g ~ı/ 

d deCt 
seyahatlarına evam e 

Halkevind8 

Ki tap sergisi içiCl.J ~ 
111"' 1 

hazırlıklar yapı 

2' Hc1lkcvimiı l arefınd•" ftJ. 
da açılacık 01an Kitab 1~' ~ 

d h k.. 'pıitll 
yur umuzun er oşes• et' 

. k' b d8'f, vimıze ıta , mecmucı, " 

mektedir. " ~,J~' 
Bu serginin bu guoe .ıe# 

pılnuş olan oeşıiyat ser~ ı• 
kisde olabilmesi için syrıı 0ıe 
bü;ük fedakarlıklar da g 
mıştır. 

;,i' 
felaketzedeler .. ıe' .. ,, ııı 

r lınacak o~ 
Ençok sıcak gölgedt' 23 dr.rec:e 

idi. 

lçrl Mebu'" hrmşehrinıiz Tur 
han C~mal lleıikrr dün Ankara 
dan şehrimize gel'J'Jişle-rdir. 

kü toro! ekspresile her.iyi 
ı ~ehrimize gdmişlcrdir. 

ziyaret ı . jÇ; 
Zelzele felaketzede le'',ı~f 

1 kar• , 

r 

T r o ç ki 'n in hayat:ı 

lınması daha ~vvr ce d ı 
, lan fakat bugüne k 8 

.. 11~ı , 
taç edilmemiş bulun•" 

0

1 11d
111 

t·ce e 
yaasmın süı'atle nr 1 ·pdtP 

"'itli ., 
hakkında Ziraat Vcka. eti'' 

Sık sık, Rusyanın dahıli ve hari· 
ci siyasetini teokıt eden meşhur ko· 
münist Troçki, halen Meksikada bu
lunmaktadır. Sovyet ihtilatinin bu çok 
c.ınlı ve ateşin sıması, geçenlerde ala
k ılı bir beyanat yapmıştır. 

Kendhi anasıl Yahurlidiı. Daha 
ıneklep talebesi iken cdebıyat ve he· 
saba merak saldlfmış üniversiteye 
gıreceği ya~laıda ihti'i\lcı bir ruh ta· 
ıyıri ığ'ını gösterınce herren tevkif edıl-
ıııiş ve hapse ahim ştır. 

Fakat Tıoçki hapishanede de 
boş durmnmış, rfurmadan okumuş, tıt 

rh felsefe }azmağa ve ihtılal broşür

leri haııılamağa başlaınış'ır. Fakat 

,- oUNON MEVzu_u __ _. 

Çarlık idaresi kendisin i Sibiryaya sür
müştür. 

iki sene sonra kurtulmuş ve Lond· 
raya giderek orada konferıtnslar ver
meğe, Lenin'n gazetesinde yazmağa 

başladı. 1905 de Rusyaya döndü ve 
ayni ~ ı: patlıyan ihti 'ale karıştı 

Fakat ihti al akim kalınca yaka· 
landı gene hap!;e tıkıldı. Sonıa teıoar 

Sı biryaya sevk ed ldı, fa~ at yolda 
kaçlı, Avrupaya g de ek gıııetecilığe 
il tıldı. 

l ler gittiği yerden koğuluyordu. 

Fransadd neşrettiği bir ih ilal brşörü 
üzerine ispanyaya kaçtı. Artık onu 
kabul ~decek başka mem eket kal· 

mumıştı. Fakııt orada da sebebsiz 
yakalandı ve Amerikaya, Neı·yorka 

gitti (1917) çarlık yıkılınc-a Ru!;yaya 
geldi, 1918 ihtilalinin başında arka· 
daşlariyle beraber bulundu. 

[htilal ordularına komandanlık et· 
ti ve ıhtilıilın muvaffakıyelınden sonra 
harbiye komi"eri oldu fakat Stalınle 

boıuştu. Sıal n onu Rusyadan koıtdu 
o zaınandanberi Tro.;:ki, yabancı mem 
lelcetlerde b•ılıınmaktadır. lstanbula 
bile gelmiş Büyükadada oturmuş· 

tu. ··~· 

kadar makama yeni bır 
miştir. 

halkevi 

eııi 1. 
A .. falt caddede Y e~I 

· N' dı " ' salonunda 20 ısıı? . b•j' J 
lan Halkt:vi Balosu ıçııı tfj 
devam t>dılmektedir · "' 

Senenin ea muhte;i~jıl'i1 ~ 
olacağına şüphe ı:trnı: I•''~ 
evi lıalosu çift bufeli ~ti';~' 

. . ıt 
yük bir caz heyetinırı 
edilec~ ktir. Jııı' 

Halkevi Sosyal >'.~',, /ı 
menfaatına tertib rdı ~~ 
sadece o gece tot>la11'~,J 
evleri de2il birç'lk Y

0
"- • 

scıizlcri de güldü~ece 



12 A~ 
Kuru§ 

6 k 1200 

3 
.. 600 
•• 3()0 

l ,, 100 

,lı'Dı 
~""'-t ~ t. •eml~"-ctler için 
' eh de.ti~mez yalnız 

il '•fı ~_ı·ı· .._: ...._ I . Z&mmeoı ır. 
.._ ., 1lıllar için idareye 

t edil aaelidir. 

ll( 
-·ELELER ij . 

a.rhin çabuk 
hıtirilmesi ! 

!~Y•~ltr Birliti ~aricive 
".OlnıMri Molotof un ve lrı 

' tıhere bahriye naıırı M. 
ııutu\dırından a:>nra fjınıa 

~di~. Rcynaud'nun beyarab, 
.. ••tltııde harbın yakan za· 

toını . h l . ıc· f " rntsı mu teme m ııa 
"· 

1 btlıi etmektedir. 
~t f ki 
~~ erin yakm ~· k ordu-
t,"'•ndana GenC"ral Ve) gan 

11Ya mühim konuşmalar 

'-'"•ksadiyle gitmiş ol nası 
\. 'C' ve Fransa-:la"• harbin 
'~ lbıntıkala.rda dahi lcu~ı· 
~it iair yapılan beyanat, ge 
l ~ t, gazetelerin ntşriyah, 

.:rlıkların hrdcfleri, yeni 
~lcu~ulması ihtimalle-tini 

. t~~~rı inımcrdc-ndir, 
t V 1 1~' Sovyetler Birliğ. i Ha 

'ıııı· . 1 d ~ •nın nutkunun ngılterc e 

ti: '~da lca\-ıulüne kaı şı, F ran 
"'P11t•· 

ı hfsirlc-r Y'pılca.ışhr. 

· · ~•hfıllcri dahi Sovyrtln 
•le 'd d llıkı '' eki harc-ktt tırzırı an 

~ . • bahaeyl"m"ktedir. 
, tıbj \ 1:.1_ • • 

'le bir t u;kaler daha zıyade 
~ lcııım mutedil sat par 
~ ~laıının akidelerd .. ki çar 

~-~ttler n,.ticui ıudolu 
r llıasında görülebi· 

~ .... 
"'·~~ ~ .... _•~ını, hitarafhtını ve müı 
",....tın· d ·~lan'. ev.m ettirmek eaa· 
~·~ Zıın eyleditini resmi 
.. "llr,n So B 1 ,_~Gtttf" vyetıer ir itine 

. ~~te ık devletlerin basımane 
~~ \<ıe tecavüzlere başlama· 
~ t"'e1. 

'•dan "-be ve Pııisten geltn be 
~lllla 1 ltrde bildirilditi vc-ç 

~~ "hnın ablukasını karadan 
"•k-"e 1 Avrupaya giden 

'ti ~"'~rıbalırdan dahi şiddet 
ııı .. ı t tarnarn' d- -

·• 11.. anması uşun 

~ "'•rd 
ıı... C)l'lltl an sonra tatbikat sa 
~L l\aı • h 

"tıa ' Ytnı an ketler ve 
~t11• ~alar doğurabilir, 

ıı 

altıncı sahif.:de ) 

İngiltere 
Norveç'e 

dün 
nota 

lsveç, 
verdi 

Fransız başvekilinin 

türkiye elçisiyle mülakatı 

Londra : 4 (Royter) - Fransız 

baınki1i Rcyno bugün Türkiyenin 

Pariı elçisini lca!:>ul etmişlerdir. Londra: <4 (Royter) - • lngiliz 
huk6mdi İneç ve Nornç hulı6ınct· 
!erinden, Almanyaya yaptıkları de· 
mir ilıracahnı eluilt•elerini iııtemi~

tir • 

Fransada Radikallerle { 
sol gruplarda hoşnutsuzluk · 

Yedi Alman as'<eri 

dün esir edildi 
( Birinci sahifeden artan ) 

Bahrimuhitdeki yeni 

kontrol Üssü 

sonr:ı ATrupad" yeni · bir nizam tesiı 
edilecektir. Avrupa eğer aahvolmak 
isteoıiyorııa bu nizama tabi olac:ak
hr. 

Londra : 4 (Royter) - Garb 

cebhuinJe F ran11z devriye kullan 

Vaşington : <4 (Royttr) - Bah· 
rimuhtteki lngiliz · Amerikan ~on 
trol üssü önümiz:leki haftaya kadar 
kurulmuş olacaktır. 

Almanya ise bugUnk•J vazizetini 
mııbafaza ettikçe bö_yie bir progra· 
mao tahaldı.ukuna imki\a JOktur. 

yedi Alman f'siri almışlaıdır. Dün

d~nberi topçu dudlo~u olmaktadır. 
. 

Lo>ndra : 4 (Reyter) - Reyne 
A nıerikaya hitaben bir nutuk söyle• 
miştir. 

Nah as paşanı 11 lngiliz 

büyük elçisine mektubt1 
Ira~ hariciye nazırı 

İbnisc;uudle gt'rüşecek 

Reyno bu nutkunda bazı Avru· 
pa milletleriııin istik baliniıı muttefik· 
lerinin galebesisle alakadar olduğunu, 

Fran;anın Almanya ile harbten evvel 
daima bir sulh için çok uğra,tığını 

Ye fakat mumkun olmadığım söy 

Kahire : 4 (Royter) - Eski bar 
vrkıl N1ı1has paşa lngil'z büyük el· 

Çİ!İne bir mf'lctup vtrmiştir. Naw 

paşa bu mtktupta, Mısarm logılttreye 
olan sadılcatı tebııüı ettirmekte

dir. 

Lo ıdra : 4 (Royter) -frak ha 
riciyc nazırı. f, nissuudle görüşmrk 

üzere rt'f akıttındaki bir ~ıeyctle bugün 
Suudi arabiıtan• har~ket dmiştir, 

ledikten <1onra şimdi artık mutbfik 
lerin de sulh istemediğini artık sulhun 
huple tem\o edilebileceğinin anla~ıl 

mı~ olduAunu kaydetmiş ve deYletler 
iltisadiyatından bahsetmiştir. 

GONON POLITiK 

• 

Diplomatlar 
kaç gundur politik:ı Aleminde Brennl'r muli

kahnın <Hdikodusu döni.lyor. Rinyetlerin ardı da· 
ha kl'silınemiştir. FalL:ıt lngiliz malbuah ilk gUn· 
denberi bu rivayetleri ,uk~t ile karşılamış, orta· 
lıkta bir fevkaladelik görmemiştir. 

Halbuki öbur tarnftan mak<1a<h ortahğı vd
ve1cye vermek, pd, çok şeyler oluyor zonnını 

yapmalı.tı, Fakat çok geçmeden belli oldu ve lngi· 
giliz gantderi derhal yazdı ki Jtalya ile Ru~ya 
anlnşamıyor. Rusya Almanya ile her hangi bir as· 
keri ittifaka girmek istemiyor. 

ltal.\·a hl'r ne ka~ar Almanya ile mUttefik ise 
de Romanm Rusya ile anla~masıl'ı temin için Ber:· 
linin gayreti kafi gelmeni. Hem de ltalyanın öyle 
kolay kolay bugUnkU gayri muharip vaıi_yetindl'a 
çıkacaAı da iddia edilmiyor. işte bııtun hunlara 
bakınca Avrupa hnrbinin durgunluğuna rağmen po· 
litika alemindeki faaliyetin ne mer:ıkh safhl\lar• 
dan gl'çtiği görulml'ktedir. 

ikinci keyfiyet : iııgiliz ve Fran~ız pıtrlamen
tolarındaki mUnakaşal:ır istf'r istem'-z bugUdku 
harbin durgunluğunu, hu harbi başarmak için tu· 
tulacak yolu yeniden mevzuubahsetmektt:dir. Fin
landiyaya yardım gönderilip gönderilmemrsi mese· 
lesi muttdikler için b:ırb bah.;ini genişletti. Buna 
dair her gUn gelen telgraf haberleri malô n. O 
ciheti bırakarak bugUnku Avrupa harbinin sevk 
ve idaresi için A vrupnla mUtehass"lnrın yeni ya
zılarını gözltrn geçirmt:k lazımgdiyor : 

.Muttefikler tarafı her suretle tt"şriki mesai et 

HlDISELERi KARŞISINDA 

• • 

ve cephe · ' • 
mi~ bulunuyorlar. Fakat geçen umumi harbin bı
raktığı . bir takım tec:rUbeler vardır. lngiliz ve 

Fransız teşrild mesaisi o zaman ilk seot'lerde bar• 
hin sevk Ye idaresi bahsindo az mUşkilita uıra· 

mamıştır. Bu srfer müttefikler o mUşkilatı taze· 
lemek istemiyorlar. İngiltere ile Fransanan senet, 
Jı.uvvet ve gayretini zafere varmak için tt"lif l't· 
mek, o mUşterek ıaveye vardırmak için vakit . . 
ka_ybbetınemek ciheti duşuııuluyor. 

Muttefilı.lerin yUksek barb meclisi var ki bu
tun buyuk meseleleri o duşu~uyor, hallediyor. 
Fakat birbirleriyle böyle teşriki mesai eden lngi· 
liz ve FranZ1z mil!etlcri ayni zamanda kendi halı.
lıırrnd:ın. halı.imiyctJerinden bir ı.eı re bile feda 

edecl'k delillerdir. O takdirde bugUnkU Avrupa 
harbinin sevk ve idarec;inde de gerek İngiliz ve 

gtrl'k Frl\nsız tarafı mUsavi bak sahibi olarak re
.vini söylemekte ve yinl' mUsavi salahiyetle bunu 
tatbik ettirmektedir. 

l larbin sevk ve idaresi ve nihayet mu\·affoki
~·etle neticelendirilmesi için butun hukum ve nU· 

fuzun, snlahisetin yalmz bir elde toplanması, .} a
hut valnız bir hevete verilmesi mevzuu bnh~olmak
ttldı;, Erbtll!ınca v bu mesde matbuat .. utu nlnrında 
tetkik edilmelidir. Bundan anltışıhyor ki mUtte· 
fiklcr tarafında bu mUhim mevzu da efkarı umu
mi_,·enin knr.;ı<:ındn a\'dınlat •nak isteniliyor. . ~ 

** 

ı.if ~qu 
-l-tr.ı :ıı t: 

l' 6'"'"" 1 ı ettim. Yenisini alaca ımdan cıkisinin 1 



Ne 
• 

var? 
yok? 

Y ıldu ım uçaklara doğru .. 

Havı1lar açıldıkça harpte tayya· 
reler gıtgid~ mühim roller oynama
ja başlıyacaklardır. Bunun için kışın 
projeleri hazu laoan yeni ma~inf!;ler 
seri halinde imal edilmeğe başlan
mış bulur.uyor. Tek kişilik Fransız 
avcı tayyareleriyle harikulade netıce· 
ler elde edilmt'&ctedir. lngilizler de 
si.tat ve techizat itibariyle şimdiye 
kadar imal edilenlerin çok üstünde 
olan ymi bir rr.odd çı:Carmak üzere 

bu 'unu yor Jar. 
Fakat Almanlar da bu müddet 

21rfında atıl durmamışlar :i numa· 
ralı Htikelden sonra şimdi de çift 
motörlü Messl"rşmit 110 harp tay· 
yartlni ~ullanmağa başlamışlardır 

Cci bunlar görünür göı ünmez hemen 
kıymet ve kuvvetlerirıi isbat etme· 
mlif•rd ir. 

Şimdi bunu 580 kilometre sü· 
ntt~ yeni bir 29 Dornier tokip e· 
decektir. Fakat bunların henüz mu· 
hır~be kudretleri tecrübe edilmiş· 

tir. 
I 1 • J" Bombardıman tayyare erme ge ın 

ce onlara da yeni tip bir_ Yunker 
ilive e ·iilmiştir. Bunun sürrti 500 
kilomettedir. Ü; kişiliktir. 

570 - 580 süretinde yrni uçak 
larm icadı) için de çalışılmak tadır. 
diki halde elde edilen neticelere gö 
Şimre müttefiklerin tayyareleri sürat 
rekorunu muhafaza etmekte ~ulu 

nuyor • 

Skajerak 
Daimi 

boğazında 

kontrol 
Son defa olarak g~çen perşem. 

be günü Londrada toplanan yüksek 
harp ablubayı şiddetlendirmeğe ka. 
ar verdiğine göre bundan dogması 

beklenen hadiseleri evveldentahmin ı 
etmek pek güç değildir. 

Hatta Londra toplantısından ev 

vel de lngiliz torpidoları Skajcrak 1 
( Gerisi brşinci sahifede ) 

insanlar arasında st,ı 
ve izdivaç garib~IB 

Fili pin'ın i ıi li ufald ı bin bir <' d a· 
sında gen;ş ormanıara &ı~ınmış yrr
lilerin ) aşadıklan alem hak il.aten 
renkli ~ğlencel! . hoş b!r alemdir. 

Pasifik denizinin güneşli kucağın 
da serilip giden bu adaların üstünde 
bu insanlar, her şe} i tabiatın elinden 
oldıığu gibi kabul :etmekten başka 
hiç bir hareket yapmağa asrlardanbe· 
tı lüzum görmemişlerd ir · 

Pasi fık denizinin bitmez tiiken· 
mn balıklarını. sonsuz ormanlarının 

yabani yemişlerilc birlikte yedi mi, 
memnundurlar. Geriye, hayat heyeüa· 
nı olarak esasen bir de memnu mey
vadan, aşktan başkıt bir şay kaimi· 
yor. 

Balık • yemiş va ve aşk . 
Türlü ıürlü kabileler ve türlü tür· 

tü adetlere a}ıılmış bu ınsanlar n bü· 
tün ldetleri bundan ıbarettir. 

Ygoorroıların bazı kabilelerinde 
evlenecek erkekler adeta me ·da çı
karılır. Hangi genç kızın lıabası ev
lenecek delıkanlıya daha fazla yaba· 
ni keçi verirse delikanlı o kızı teıcih 

ederi.. 
Böylece bir de"ikanlının kend ni 

alması için üç keçiden on keçive ka· 
dar feda ederı genç kızlar görülür! . 

Cariptir ki damat ta bunu muka
bil nişanlanma vaki clduktan sonra 
onu tayin için bir damat dansı ya· 
parken mukaddes büyülü bıçakla vü· 
cudundan yaralar açıp kızın feda et· 
ti~i keçi kanına mukabil - hndi 
kanını dökmek kahramanlıtını gö.s· 
termeye mecburdur!.. 

Bu yaralar, bir nevi vücut üzeri· 
ne yazılmış çek mahiyetindedirler. 
Zıra bir Ygorrot erkeğın ın vücudun· 
da bu mukaddes oıçak yarasından ne 
kadar fazla varsa k rısını o kadar 
sevmi, ona o kadar kredı açrnış de· 
mcktirl.. 

Bu da bir nevi aşk ticarı-:t ı!.. 

Kadınlar için ise hayat hemen 
tamamile aşka münhasırdır. Bir de 
ibadet· Fılıp n insanlaı ının dısıleri 

birer büyük çiniden ibaret olan taş• an 
acaip mabutlariyle kendi erkeklerine 
ib deıten başka bir ha_yat vazifesi 
sahibi değillerdir. Onun için aşk ve 
evlenme alemleri bu insanlar arasın· 
da mümkün olduğ'u kadarsüslenmiş; 
zenginleştirilmiş, garip garip adetler 
ve ananelerle insmları şiddetli heye-

• · · · ile 
Rulet 

kız 

.. . ac' 
oyuniyle evlenen, balık . kapıtl sr3' 

karısına vücudunda bıç(\k Y seçe?l, 
lariyle aşk kredisi açan insanla" ·· 

cana geçirecek 
hale konmuştur. 

• 
ve oyala)acak bir 

Mesela ?onaylarda evlenme bir 
nevi fal haline getirilm i ştir. 

Bu merasim ijeta bızdeki Rulet 
denılen oyun gibi bir şans şeklinde-
dir. 

Adanın ormanındaki meydan 
da evlenecek çağa gelmiş olan kız· 

!arla delikıınt.lar sabahtan akşama ka· 
dı.r da ıı s lar yaptıktan sonra kızlar 

bir tarafa genç eı kekler bir tarafa 
toplanırlar. 

Kab ıleı in en ihtiyar adamı bir 
takım acaıp dualarla (Faruzo) ismi 
verilen ııı ukildde ve büyülü. yuvarlak 
biçimde kırınııı bir taşı evlenecelç 
kızlara verir. 

Kız bu yuvarlak kırmıfı taşı dl!· 
likanlılıırın aya~ma değ-erse o deli· 
kanlı, o kızın kocası olmaya mec
burdur .. 

Bır nevi izdivaç futbo'ul.. 
Böyle delikanlı aya~ına gol yapa 

mıyan, yani hiı; bir erkeğ'in ayoğ'ına 

degmeden bo~a giden taşın sahibi 
olan genç kız o sene evlenmekten 
mahrum kalır! . 

Onun için Ponay k i zları - biraz 
Hazret Havvanın elmasıııa benziyen 
bu kırmızı taşı iyice nişanlayıp ata
bilmek için hayli bntren:n.an yapmağ'a 
me.:bar olurlar, 

Tahlşlarda da böyle görünme 
yen p "'rilerin işleriyle yeni şans u· 
suliy!a evlenmenin dAhıı garip bir 

şekil vödır. 
Evlenecek çağdalci de l ikısnhlar 

,.fler nde mukaddes oklarlar sahile 
dizilir ve balak sihülerinin geçme. 
lcrini belc.lerler içlerind !il biri okiy· 
le bir balak vurmıya mec "'ıurdur. 

O vakın kumsalda lıuou hekli· 
yen gt>nç kızlar hep birdt'n bir de· 

balı~I jJ~ f' ~ 
nize atlarla. Vurulmuş 1 e~'r' ıı. 

rkaO 1 1\ 
kalaynn genç kızla de 1 

meje mecburdur!.. l"tıdt 
k) uso u 

Şüphesiz, bu (balı d•l'I bd 
bir çok kurnazlıklara meY 

maktadır: ,,., ot~ 
Balığı okiyle vurmuş 0 bı/ 

· kıtıO bı' kanlı en ziyade hangı b•lıt' 
gidiyorsa, t bii, vurufm .. Ş 

kesten evvt- ! o k. pyoı I. ,dutıJ 
Sazan delikanlının vtı d M / 

" ·k· k b' d akala 1
•· • gı ı ı ızın ır en y 

Şüphesiz ekseriya bu kızlar~ 
jc-rıı in ra~ ipleridir. o_ vak1 ~,ş1ı I 
h için müşkül bir vaııyet •Lj k; 

. 1 1 I" , 
Kabilece de delikan ıy: İli 

birden sevdiği anlaşıldığı ıÇ 
ıe hit; hoş görülmez. jçİ' 

Adada drrılh o)ma111•51
1 

' 
k dJ' 

rakip kız ormanh~ mu_ 8 hı'· J 
. d - . t ı.. ..,u ~' sın e uç ay rıyaze e "'o.- rrtr7! 

Tabals kızları balık Y~ 0, 
derece alışık oldukları içınbrO 
riyazet mü fddind~ bu rrı• 
katlanmak daha büyük aşkıl1 
bir c'elilini ttşkil ederi. ,1 

Gariı,tir. ki bu kabileler '~et 
da asıl erkekler aaaktuldii~ 
kadar evlentceği erkeği ka .'rı ,.,t . ı v 
se de nazlanan ve kıymetıfl 

koyan daima erkektir! • 

. çi~ 
Fransa radyosu 1 

ıcııdı-Bir milyon 
çalışı yer 

. def 

J Şakalar 1 
Lokantada 

Müşteri hiddetle baiardı : 

r 
BÜYÜK MESELELER ---

Harbin cilveler in ko bİ~~e -1, 
sı>da kadınların ağır san11Y

1 

11 laoılınası böylece İş bekle)'eıııll ~ 
milyon kadar F nmsu: kadın•rt,,ı t 

- Guson ne yapıyorsun ? Ta 
b •l't mendille ıilınelc olur mu ? 

Garsoa teminat \'erdi : 
~erak etmeyin rfendim, men m 

temiz detil r 
f edbir 

Mektebe yeni başlıyan çocuk 
1iınıfa girtr girmez kulağının birine 
p ımuk tıkadı arkadctşlarınd.m bunu 
gören biri sordu : 

- Neden kulağına pamuk koy 
cıun ? 

- Babam " mektepte muallimin 
söyledikleri bir kulağından girip 
ötekioden çıkmasın,, dedi de ... 

Kontrolün teşmili . . 
Fransı·lca Pari<)uvar gazetesinin ~iyasi muharriri hergüokü sütun· 

Jarında şunları yazmaktadır: 

Müttefıkler hadiselerin uzun zamandan beri büyük bir ihtiyaç haline . 
soktuğu bir tedbiri nihayet almok mecburiyetinde kal •nışlardır. B taraflık· 
ları tamamiyle temin e iilemiyen bitaraf devlet karasularının kon rolünü yap
mağa karar vermiş bulunuyorlar. 

İngiltere şimdiye kadar çok sabırlı davranmış ve herkesin hakkına 
hürmet etmeğe hakikaten son haddine kadar gayret etmistrr. 

Allmark badisesiyle bu işe b11şlar gibi görüodü. Fakat yine lazım 
gelen iey eri lngilterenin yapmasını bckleJi; ve Norveçin bunları yapaca· 
a-ını ümit etti. 

Fakat Norveç kımıldamadı. Altmış ticaret gemi!ıini ve 400 den faz. 
la gemiciyi Almanyaya feda etti. Bu müddet içinde birtek Norveç g : misi 
lng·ılitler tıırafından batııılmamıştı. Bu vaziyetten Almanlar istifade ediyor· 
!ardı. Bunun daha fazla devamına imkan yoktu. 

Net icesi yaşamak veya ölmek olan bir harpte müttefikleı in kanun· 
suz ve ima~sız bır düşma nla mücadele ettikleri bir devirde sonu hileye 
bağlanan bır lıitıuaflı~a müsaade edilemez. Ai> l11kanın şiddetle 11d irilmesi mu . 
hakk ık lazımdır. 

.. I• 
yatlarını kaz:ınmak imkan -,J.. 
etmt-leri olmuştu. ~ç 

E•ti haftalık iş haftasın• _,df 
prerır ~' 

tada iki hofta ça lışma . 0~_.J 
kabul edıldikten sottra ~'.' 'ç'~ 
dınlar milıi müdafaa ıçill 1,.,ıl" 

. b&I 
fabrika ve atelyelerde ıf . 1' 
dır. . • .,,a~ 

Bugün F ransada mılıı tJll'J 
için dönen makineleri~ ,o'' 
570,000 F ransıı kadını ıŞ _ ~" 
tedir. . ,,;b"I 

Bu miktar 1940 seoe•~,.,ıd 
tine kadar bir milyonu b&J 1 
caktır. . ~et j 

Kadın İşçiler sarıayilf' p,fıJ~/ 
hasında İş görmektedır ıe;~ıet'.JI 
sanatlarda kadınlar erk i•b'#I 
betle yüzde 70 - 80. 0,ltif 

( Gerisi beşinC1 5 

..... 
ro~ 

ı -------------------- 1 evıen cıe2ıı t>ırçoıc "'° '=------------------------ sesizleri de güldü~ece 



i nıanya pamuk ihtiyacını 
llasıl temin etmektedir ? 

ltQ... . . 
lt48ERLER ... 

~. ti . . 
~ caret ve zahıre 
•"'••Hn ihyası 

• (lius&i "'"uh b' . . d ) °'' ... a trımız erı -
..1 ~ ı,,: e~clce mevcut iken 
r . \IC•r t k e ve zahire borsası· 

tltuJrnası arzu edilmek 

dttiı llllntıka tıcarel mÜ· 
td it· ttile ticaret vekaletine 

iŞ tir, 

il: 4 
) ..... .. (Huauıi muhabir • 

~ Olrerıdi~ime giirr, Ko· 

\....~~tadı tifo baatalatı bıı· 
,._ ~ ~ yüzden b,..nüz mik 
~ 1•0ıey.., tavuk ölmüı· 

. hl~ ihraç maddelerinin 
~ . t•vuklarımızın kurtul· 
~btden acil tedbiriQ 

dır. 
y ' .. 
~" enstitüsü 

·./: ( Husüiİ muhıbi· 
ıliyetimiz danilinde .... 

le •..u i urulmaa• için 
,. tlcikata başlanmııtır. 
~ ' ilkokul muıllim! ye· 

l.~~t tlit111en kursundan ye 
t"\ı.._'-'tnlerie oirelmtnsiz 
, , "- ~)~caktı. 
"~ %ıau.. .. • • • ,-, ~ hun ycrırıı '•1ın 
tQ '-tif ~d" - .. • 1 ~e rnu uru, su ış e· 
~G'ekk"•fi ı Bat mühe-ndi· 
~-._ ep komisyon çalıtma 

ttl!atkt d' e ır. 

•-ı. ...,. ~er ... ._ .. . b 
·14. ~ ıt111ntn ağlan-

~.._. • • V't otlan bıtlın 
"'l;llJ t • ~t d'"' ldi. Kerman ıab 'd" lciifıbın kanlın· 

~ '" ~· lcaloı111 iÇin ~' ~Gt,L 'tından külahı 
~"'"- qı" . . 
'" titha ıçın~en Abhas 
r~ t..ll tretırmtkte ol· 
l't,L ~er111 d' . 

~4· q ıaı ı e ıtı mektup 
I~ Cıttu~ 
- "- etr u ttilip aldı, 
~'ttı. Ş ~e Nameyi Ker 

',:' ~ıtdıa~ lll~ktubu o 
\ btı> 01 Benun tacıma 
"- ~ · •cakıı d' ~ •qtdıa ttırıe . .n ... ,. ıye· 

:'I 'd.._ t Çırkın vezirin 
'-""... llıraba d - d··. ~ ... • 00 u. 

'~i tıtlcin veziri öl 
~il Abbas şahın 

_., 

Eylul \'e teşr in ievvel ayları zarfın 

da Jsveç 1938 dekinin dört misli pa· 
muk ithal etmişt i r . Holanda üç mis · 
li Non ec ise iki misli fazla pamuk 
almış bulunmaktadır. 

Acaba bu memleketlerde pamul. • 
lu mensucat işle ri birdenbire dört 
misline veya üç misline mi çıktı, 

Mübakkak )fi hayır, . Şu halde stok 
mu yapıy or ? Belki biraz: 

Fakat muhakkak olan şey Alman
)'anın bu memleketlere komşu oldu· 
ğu ve pamukların dokunmayıp, tek
' ar satıldığıdır. 

Yüzde iki yüz elli 

Y.ldırım uçaklara doğ. u 
( Dö • düncfı sahifeden artan . ) 

boğazı civarında dolaşmağa başla , 
mışlardır; halen de. oradadırlar 

Skajerak boğazı demir nakli
yollarından biridir. Grçen sene Al 

manya fsvec,.ve Norveçten en az oobir 
milyon ton demir satın almıştı . Harp 

halinde ise bu miktar mubakak ki 
daha fazlalaşmıştır, 

Skandinav demirleri fevkalade 
zengin olduğun '.lan demir cihetinden 
fakir olan Almanya için hayati bir 
ihtiyaçtır. 

Demire malik o1an harhi idare 
Diğer bazı memleketlerde pamuk eder. işte bunun için ablukanan ge· 

ithalata niabeti daha müthiştir. Maca· 
riıtanda pamuk yitmi misline, 1sviç- nişletilmui lüıumlu görülmüştür. 
rede ise daha fazlasına çıkmıştır. Pari Suvar 

Bütün r\"ıupa için pamuk ithalatı 'Fransa radyosu için bir 
yüzde iki )ÜZ' elli nisbetinde artmış ... \ milyon:kadnı çahşıyor 
tu. \ 

BitArafların piyaH5l ( Dördüncü 11hifedea artan f 

Mançester Gardi~n gazetesi daha 1 dir. 
şl\yanı dirkat bir hcs P çıkarmakta· Kadmlar her türlü ııtır sltfiiyide 

dır, _ . fl h iş almış'ar, gerek teknilc. MLada, ge· Bu gaıete)e gort: bıtara arın ar·\ le b- . . t. 
b. · ı•- " f d k 'th ı~t re ıe uro ışlerınde erJr.eklerle yan· 
ın ı ıı. uç ay ur ın a pamu ı a a · 

Jırı iki yüı milyon İngiliz liıasını yana çılışm~ta. b~şla~rdır. 
bulmakfaC!", Bu miktar !933 senesinin f-!e!~a'?:! bar ııe -.ııp. ~lanlar 

BUGÜNKÜPROGRRM - .•. _,~ .. 
TÜRKiYE RADYO OlFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

C U M A S - 4 - 1940 

12.30 Program, ve 
Ayarı 

Memleket Saat 

12.35 A J A N S 
Haberleri 

ve Meteoroloji 

12.50 

13.30 
14 00 

18 00 

Müzik : Muhtelif Şarkılar 
(Pi.) 
Müzik : Karışık Hafif Müzik 
(Pi.) 

Program , 
Ayarı 

Memleket Saat 

18 05 Müzik 
Çalanlar Cevdet Çatla: Fahire 
Fersan, Refik Fersan, Fahri 

Kopuz. 

18.45 Müzik Ş~~ e:~~Jl~ft 
\;alanlar : Vecihe, Basri Ôf
ler, Ruten Karp. İzzetti~ Qk:
te • 

19.00 Serbest Saat 
19. 10 Mem leıcet saat ayarı, Ajaı::s 

ve Meteoroloji Haberleri 
19.25 KONUŞMA (Millt kahraman-

( Gerisi altıncı sahife-de ) 
ıyni n;::.::• zatfında Almanya, Otltöi }ı,, mıntıkada tetkil ohm•n hP.rn!P.· 
lovakya \e PolonyliUn c~~n yapffiij ra kaydolunma~tadar. (----==:;;=:..=::.:.;..::..:._:._:..:..~...:....:::-::::r:r-:::::.:::: 
oldukları pamuk ithali.tından yü,..:!e S3nayi sahipl(ri yeni işçilerinin ı 
elli nisbtllnde fazladır. 1 ya • ısın! bürolardan temine m'cbur 

Almanya bu vaziyet dahilinde biç 1 

pamuk almıyormuş gibi görünüyor. o'duklanndan kadmlara muhakkak 
Fakat hadiseler daha fazla pamuk surette i; bulunmaktadır. 
ithal efmekte olduğ"un11 ~tcrmekte· 

dir. 
Çünkü Almanya doA-rudan dofru 

ya pamuk 1Btınalmamakta, komşu 

f bitaraf fara \ erdifi siparişler vası · 

ı 
tasıle piyasasını muhafaza etmek le · 
dir· 

(Parı Suvar 

Büro şcfleri11e fÖ11 ferilen bir ta· 
mimle ille olarak muhtaç bu'unanlar 
ve biç bir yerden geliri olmıyanlara 1 

iş v~rilmesi tebliğ o!unmuştur. 

Böylece işsiz kadınlar kocaları 
askf"re alınmış olan kimsesiz ve ge· 
lirsiz kadınlar hayatlarını ~azanınak 

· kJ. ı' · 1 uf 1 ım an arını ou muş ardır. . 
Atelyeferden maada evlerde de 

çalışılmaktadır. F akıt atelyele· 
rin hem randımanı hem de yevmi
yesi daha yük.ektir. 

Bunun önüne geçmek yani ev
lerde f uliyetten lüzumlu randıma· 
nı alabilmek için Fran5ız iş nazıra 
yeni bir kanun layihası hazırlamış· 
tır. Bu layıha Fransız m~clisinde mü 
ıakere olunacaktır. 

1 1 
39 şair cevap vudi. f' akat Ser-

..... ---- Dramatlk halk hlklyelerl ------------ ı ver şahı sevindiremedi Ru şairler 
çıplandı, zencire vuruJdu. Gü . 

IEırcöşOö Emrah 
Tefrik• No : 14 ------- Yazan : R. Yalgan -

adamı oluraun, onun nımuiyle gel· 
mişsin . seni çirkin vezirin· yrrine 
geçirdim. Al hazinenin anahtarları
na, Selvihan da senin ol!tun. 

Emrah veıirliti kabul etmedi. 
Selvibam alıp kayı ı babaıının y•nr 
nı gitmek istedi. izin verildi, fakat 

odada mahbus olan babasını almaya 
gittiği zaman babasını ölü buldu. 
•st1vimi aldım, babamı verdim .. di· 
ye ağladı. Cenazeyi gômdürdüldtn 
ıonra sevinçle •tıt arasında kızı 
alıp yola revan oldu. 

Yolları Azcrba)cana utradı. 
Karşılarında Serverhan isminde bir 
be) in adamları dağlarda av avlını· 
yordu. Scrverşahın avcılım Emrah 
ve Sclvibanı görünce bunlardan iyi 

av olur mu diye o~lan ve kızı tut
tular Emrabı füdürmek kızı da bey 
lcrine teslime karar vardiler. Emr~
bı o kadar dövdüler ki kendisinde 

hal kalmadı. Gebermiştir köp~k di
ye bir taş kümesine gömdüler, kıD 
alıp Serverşaba götürdüler. Şimdi-

ye kadar kimıeye yüzünü göstermi· 
yen Selvibını Servrr şah görür 
görmez aaıızın öptü 

Server Şah hem yiğit hem şa· 
irdi. Emrahın ölüp ölmedij'ini iyice 
anlamak için bir saz yarışması yap· 
tı. (Müsabaka) etrafta bulunan bü
tün aşık ve şairleri topl attı. Bunla
ra Sclvi ve Gülçiçek kızlarının han· 
gisinin daha güzel oldu~unu soru 
yordu. 

1 1 

neşe oturtturuldu. Şah her şaire ay· 

rı ayrı k , zları gösteriyor v t- hangisi
nin d:tha güzel olduğunu söyliyeo 

şaiıi yine zer.cire bağ'ıyord .J, Ser· 

ver şah bu işleri yapuken çıdınn 

içindeki kızlardan Sel~ibanın iki 
gözü ıı malc kesilmişti . 

Şah kızı susturmak ve güldür 

mek için r.e yaptıysa boıa gitti. Bir 
koca karıya danıştı· Koca kırı (Sel• 

vi banın çadırının önüne bir adam 
dikiniz, önünden bir lcetzma kürekli 

adam g't"Çiriniz. Çadırın kapısında 
bekliyen adam kazma ile giden a· 
dama nereye gıdiyorsun deıin. O 
da sefıl Emrah ölmüş onun mezara· 

nı kazmaya gidiyorum de5İn. Kız 
Emrahtan ümidi kesince gözünün 

yaşı diner senin de kahrın söner) 
Şah kocll karının deditini oldut11 

gibi yaptı . f' akat aksine kızın göz 
yaşları daha ziyade çoğaldı. 

-SONUVAR-



Fransız artistlerinin 

A nkaradaki ziyaretleri 

--
Ankara : 4 ({Hususi mubıbıri 

miıden) - Komedi Fransez artist
leri bugün devlet tiyatro mektr.bini 
radyo evini zi aret etmiıler ve rad 
yoınuzdı Pot j erard'ın bir piyesini 
temsil etmişferdir, 

Sanatkarlar yarın akşam Anka· 
ra halkevinde bir tiir matineq ya· 
pacaklar ve bu matine radyo ile 
nakledile~ktir. 

Türksözü 1 
GAZETE VE MAT8AASI 

Bürolariyle birlikle Abidinpaşa 
caddesinde ı, Bankaaı kerfl· 
•ındekl bln•J• ıe,ınmlf bu 
lunuyor. Gerek Matbaa ve ge· 
rekse Gazetemi?.le işleri olanla 
rın yeni binamıza gelm•I•· 

' rlnl rlc. •deriz. 

Harbin çabuk 

bitirilmesi 

(Üçüncü sahifeden artan 

Su gibi vaziyetlerde Sovyetler 

BirJiginin şimdiden anlaşılan bitaraf 

ğının , ltalyadılci tecellisinin dahi 

ayni ve müsbct olmadığı farzolunu

yor. F .ı ş:z n ve Nazizm ile Komü

nizm arasındaki zıddıyetin olduğu 

gibi , menfaatin dahi ayrı bulunma· 
sı ktyfiytti, ablukada ve ilerideki 

bub hareketlerinde de Almanyayı 

infirat halinde bırakacak mahiyet· 
tedir. 

Bütün bu haller, müttc-fık dev
letlerin Almanya ile harplerinde da· 

hı müsbct ve 'daha çabuk neticeler 

elde etmesine yauyacaktır. 

Vatandaş 1 
Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlerlmlzln ço
lalmeaıne yardım ediniz 1 

Yuvanın saadet ve varlığını 

doguran, Aile düğümünü kuv\et· 
lend ren çocuktur. Çocuğu se v. Se
vilmekten mahrum bikes yuvaları

d a hatır la yılda bir lira ver Çocuk 
E sirgeme Kurumuna Üye oll 

t RADYO 
( Beşinci aahifedtn ar•an ) 

lık Menkibeleri) 

19.40 Mü7.ik 

Çalanlar : Cevdet Çağla, Fa
hire Fersan, Refik Fersan, 
Fahri Kopuz. 

1 - Okuyan: Melek Tokgöz 
20.15 Konuşma (Bibliografya) 

20.30 TEMSiL: Ah. Bir Çavuş ol
sam l 
Yazan : Kemal Tözcm 

21 .30 Müz k : Küçük Oı keslra 

(Şef: Necip Aşkın) 
22.15 Memleket saat ayarı, Ajans 

Haberleri; Ziraat, Estam -
Tahvilat, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

22.35 Müzik: Oda Müziti (Pi.) 

22.30 Müzik : Cazband (Pi.) 
23.25 Yarinki Program, ve Kapa-
23 30 nış . 

Pamuk ve ~oza 
KlLO F.Alı 

CiNSi En az 1 f.n 
K. s: K. 

çok 
s. 

oza - - oo'J)o t=oo 
----ı 

Ma. parlatı - 48,50--1_...00 ___ 
1 

-M;,- temizi 47 1 00 ----1 
Koza parlağı1 _ _ ______ _ 

Kapı malı- 48 __ _ 
Klevland -38- 00 
KJevlanl çi. -4,25-- ----- Yapatı 
~cyaz 

~iyah 

ve 
SiNEMALARINDA 

BU AKŞAM 
Büyük Sinema Müsameresi 

Türkçe Sözlü 
Yaratanlar : 

ERRLO FL YNN ve OLIVI A DE HAVILLA,.o 

w:: :ıt u ı· a a::: =:: : n =1 

~ 
EX : X: # : : :: :: :r-. :: xı U :x :: ı• 

Bugüne kadar görülen Sinema Şaheserltrinin Hepsinin f e• 
olarak Yüksek müstesna Sanat Becfias• 

AYRICA: 
• 

~ Bu Şahesere ilaveten, Dünya Haberler~ 

D•ıKKAT Film Uzun olduğundan Suvare ALS~. 
•8.30 T .P N.>A 8.45 de başlıyac•kt• 

lığın önüne gtçebilmek mıoksadiyfe J 
Sinemadada Gişeler erken açıl' 

Bilttlerin erken aldırır>'t· , 

TC'lcfon Alsarııy 212 Telefon 
'fı" ÇIGI r 

1 
1 

Yetfi yemlik,_ 3"-,?._5 _ _ \- _ 

tohumluk -----------------------
- HUtjUdAT ---

liu~day Kıb. , 
,, yerli _oo _ _ ____ _ 

Arpa ,_ oo ___ ___ _ 
Fasulya 1 _ ____ 

1 
___ _ 

Yulaf-, 00 - ----Delice-t_o ___ _ , ___ _ 
-Kü°Ş""" yemi 1 
"7u-&a; - ,- 00- ---: 

Liverpol Telgrafları 
4 I 4 I 1940 

/'ene 3-nıua 

Hazır ı~ı~ 1 Vadeli ı. 

Vadeli 111 7 ~ı 
Hınd haıır _7~ı 
Nevyork 10 68 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

u,., 1 
' ~R::..:a::..yı-.ş-m-ar-:-k----- - -- 1 

'__;_~.:...__~--.,....-- - 1 
Frank (Fransız) ~ 94 1 
Sterlin ( İngiliz ) 24 
Dolar ( Amerika_)__ __ 65 i 
Frank ( İsviçre) 00 1 

1 -----------' 1 Bu 
Nöbetçi 

gece 
eczahane 

Yeni Postahane yanında 

Fu ıd rczahanesidir 

1940MODf: 
DOÇl Kamyonları 

Gelmiştir 

Adana ve hinterlandı. Yegane aceıı 

Ma T AHSiN -BOS~ 
Biraderler 

, 
de, 

Abidin Paşa caddesin , 
f· 

Telefon. 274 .... Telgraf. Adresi Met~·' 

5 - 6 - ., - 9 - ·ı o - 1 \ - 12 11691 

1 '-Yl\..11 \J C Xll Ull ... ,.. 1 "f 
sesizler i de güJdü(ece 



Sahi e 7 

Si EM ADA ASR • 1 

Bu Akşam 
Senenin en büyük heyecan ve Sergüzeşt filmi 

Büyük artist TiMMAKKOY tarafından • 

Ateş Ordusu 1 

Kısım 3 devre tekmili birden 
1 

~~k yakında ... 
Sinemanın son harikası ' • • •• 

De.niza iti Avcı Gemisi 

250 
--------------~--------------~----------~l 
İlan' 

~~st" Memleket 
~ ~harı • d 

· İlan 
Adana askerlik 

şubesi den (~~rı M esın en 
Sı~) dok~l~~et Hastahane· 1 - 939 yı lında lise ve daha 

R. C. A. 
nın 1 ''lıtı ıruz kırk sekiz yük5ck okulu bitir.n iş yüksek ehli· 

b i l'a~! beş kuruşluk be· yetnameli ve chl ıyetnamesiz olanlar H • b • h • t • t d 
' 1 ~11 •t:~atık2.4 940 günün ile hor ne sebeple olursa olsun şim- 1 1 ç 1 r 1 z m e 1 s eme en 
• t if meye konul· k 
~ diye kadar hazırlı kıtasına ve ye· b• 1 

·, ~:ıı·ı~Qıc ibdesi 17.4 940 ' dek subay okuluna gitmemiş bulu~ ~r sene ça ışan 
\~.bas~~::1 ~7 de Kozan nanl;r:_ Yedek subay okuluna gi Bataryalı 

1'~0 .. h t~ı tababt.t oda· •• d ip te üçte birinden fazlasına de· 
~. uıurunda yapıl:1· 

L ~·ı vam edemediklerinde-n terhis edilip N' e· vyo r k 
'tıf· 1 tllley . müteakip devreye bıralcılanlar. 
)~t:. >'İiıd: y ı~t.ck~i olanlı' r 3 - Askerliklerini tam hizmetli B. 

l 14 hi, 1~ 
1 uçuğu o· olarak yaptıktan sonra tahsillerini 

~- tlll· ıra 15 kuruş 
""' 1tıtt k lise ve"a dahe1 yukarı dereceye çı· 
d.~ltı"la a c;.alarını veya 1 

ıt t" •ııı1 b kardıklarinı resmi bir vesika i!e İs · 
·I • eraber getire· k . 
'it~ pat ederek yedek subay olma ısti 
1 

lilc . 
a... 111\ \1 yenlrr, 

~ ''" b cya yaptıracak· 
~- · etoıı 4 - 3·4 940 tarihinde yedtk . •ıı~ . • sıva, nacariye 
it '1tıt a·t k f subay okulunda buhınacaklarından 

'tı:afli~· 1 vu u ıyetlc· 
\ 1 gösterı ceklrr- t 5·4·9 W gününe kadar şubeye mü· 
L ' ı racaat la lazımgelcn muamelelerini 
L~ 11 •rn .. ı . . 
~t ~ kc4İf"" ıstıyenler şart- ı yaptırmaları ilan olunur. 
11~, ''t•hoarneı,,İrıi Kozan ___ ---------
·! . 'ntsi T b . • 
't~~ı· a abttınde Erkek lisesi p iyangosu 

ı le,· 
St"~i '~şaraiti nıabarrare Şehrimiz erkek lisesinin te~ip ettiği 
'" lılayyeııde müra· zerığin f"şya piyangosu <:umar lesi 

'j _ 2 4 940 günü çeki-le_c_ek_.t_ir_. ------

Modelini mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo: 
Abidinpaşa caddesi 

Zayi askerlik vesikası 
Hesap ddterimle hiılikte Ada-

1 na Jandarm:.t mıntıka Komut'lnlığın 
dan aldığım askerlik vesikamı zayi 

1 ettim. Yenisini alaca ımdan eıkisinin 

11521 

hükmü olmadığını ılan ederim. 

Adana Ali dede mahal
lesinden Ali oğlu 317 
doğumlu Zekeriya Ak· 

ko UQ 11679 

1 
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Sahife: 8 TürkAöıü 
5 ,.r.,aıı 

..._ 
Büyük ikramiye 150,000 liradır 

.. . ·- .. , 
~URKSOZU· 

GAZETECiLiK- MATBAACILIK 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türk sözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

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

vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar , her boyrta •defterler, 

Renkli afişler 

• 

1 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehliez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 

görmek istiyorsanız Türksözü 
Cildhanceine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Ve her türlÜ resimli ve renkli il 

1

\ Bir cild, bölgede ancak Türk-
baskılar sürat ve nefasetle tab sözünün sanatkar müccllidinin 
edil ir fi.:i1 elinden çıkabilir . ........ · ........................ ~ ........................... . 

Çocuk insanların çiçeğidir. Seviniz okşayınız fakat öpmeyiniz. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

' 
r"iA'R-E Ll~J· 
J 
En iyJ Dostum 

. 
' . 

Kıkabıt kabul etmez bir fiatta satılmakta 
elan bu radyo aranılan her evsafı haizdir · 

• ,.ol 
• Parazitlere k•r•ı huaual aOzıeç 
• 150 istasyon lamı yazllt bilyük 

kadran 
• Ferrokartlı orta tekerrOr 
• Havalı trlmera kondanaat6r0 

• Antlfedlng ve ton ko"t 
• MOstakil gruplu •••' 
• Harici santrajlı op•,..tlf'/ 
• Oktal tipinde lamb_.•r 
• Çıkı• kudreti 4 v•t ' 

. .. ·Bir kerre dinleyiniz ..... Kanaat hasıl edeceksiniz 1/J 
v~;~~-~~ _-5AHi Bi NiN 5E5i1 ~ 

'(J<?~c& 
ABiDİN PAŞA CA.DDESINDE 

M. Tahsin Bosna Biradeı 
Telefon : 2~4 Telg. Adr. MEfA ADANA 

~~ 

Çocuğu rdaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeoıeı· ~ 
et ı 

Yılda Bir Lira verip Üye olunuz 1 Çocuk Milletin en kıyıtl ~et~ 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

M ff Lok ... ,~ or. uza er ••· 
iç hastalıkları mütehassıs' 
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Hergün muayenehanesinde hastalar1111 

başlamıştır . 

Mürettip alacağız 1 

Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti- J 

yaç vardır . Jdarebanemize o.Ü· j 
racaatlan 
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