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! Romanya Genel Kur- ! 
• • imaybaşkanıAnkaraya i 
! gel ıniş değil t 

~ !il~ete-Fransa,Almanyaya harp kaçağı götürmekte olan 
~; llıılerin Norveç karasularından geçmesini menedecek 

• • i Ankara : 8 (Hu•u•l mu- i 
i h•blrim izden) - Romanya i 
i Genel Kurmey Bafkan1nın i 
: mUzakereler yaP.m•" Uz•· ! 
! re Ankar•Y• geldlOi hak- t 
! kındaki hader-ıer asılsız - i • • ~llll 

•'
1 anlar " bu vaziyet karşısında 

uı~t 
biz de atıl kalmıyacagız ,, d iyorl ar 

• dır . t 
! . ._. ....... , ..... ., .... ........................ .......... . 

a· ıtl ~U tt f·k - .. 
~~ . e ı l ~ r Norveç kara sularında dun 

nış sahaya mayo döktüler. 

.. uç .. 

A.1 • 
llıutllanya eğer şi mal devletlerine çatarsa 
~tç~ tef1k ler bütün kuvvetleriyle İsveç - Nor -

1 lllÜdafa a edecek 

rsn de nyni ~ekilde zararn u~radı~ı 

yazıldıktan sonrn mUttefilı. lcrin bu gi · 
lıi \'e buna benzer biç bir hareket 

earp cephf'sinde du~UrUl<!n lıir Alman t:ıyy:tre-;İ 

gö'ltermediği hatta korsaıı Alman de- GAR p 
niz:ıltılarandn ve tnyyarelcrinde ölUm 

tt"hlikcc;inc maı uz kalan mUrcttcbatın ı HAVA 
kurtarılması suretiyle lngıltcrenia İn· 
sani vnzifesini yapmış bulunduğu, hal· I 

CEPHESiNDE 
ÇARPIŞMASI 

huki Alm.ıO\·amn bu insani faidelcri 
çiğnemekle beraber bit::ırnflık hukuku il DÜN YAPJL ~N 

( Gcric;i altını: ı\ah fede ) A LNl 1N L ARIN 
MUi TEltF 
ALT 1 

---, 

l 
Hitler Şahta tekrar 
vazife verece !< mi? 

r ... ondr:ı: S (Roytcr) -- Bnzı mah 
fillerde sÖ.) lendiğine göre, llitler 

Dok tor Şnht'ı tekrar vnzifeyc davet 
edecektir. 

H~V 4 M J iAl~B~LER iNDE 

TAYYAR E S i 00Ş0R0LD0 

Londra: 8 (Royter) - Gaı p ceb • 
hesindt: dün mühim hava faaliyeti 
olmuitur. Müttefik.ter beş Alman tay· 
yaresini düşürmiişlerdır. 

Şimal denizinde de b\r keşif uçu
şuna çıkmış olan lngilız. bo~bardıman 
tayyareleri Alman avcı tayyareleri ile 
karşılaşmış yapılan şiddetli bir çar-

( Gerisi üçüncü sahıfede ) 

EDiRNEDE SEYLAB 
350 Ev sular 

A.nkara: 8 «Husu i muhabirimiz· 
den.t - Gelen haberlere göre, E.dir
nede ımlar yükse!meı...te devam edi· 
yor. 350 ev .suların istilasına maruz 
kalwışlı • · 

altında kaldı 

\ Yeni Irak kabinesi 
meclis huzurunda 

1\\ Edirne - i tanbul treni dün an- yeni kabinenin programı 
• Usuldaki petrol ku_yularınhn bir görU ıUş cak 16,20 de hareket edrbilmiştir. 

)ıı. 17,10 dada ekspres Edirneye gelebil· Londra : 8 (Royteı) - Yeni Irak 

'(S J • / t ı • t • J_ ı mişıir kabinesi b Jgün parlamento huzuruna 
, "« pe ro ıs l n SQ l S~ tehlikesine maruz kalan di- çıkmıştır. Raşvekıl Geylani kablnenin 
) ğer evlerde tahliye ed lm~ktedir. programını okumuştur. Yeni l..ah nede 

~
t ~"'---l·~lı·ne çıkarılıyor I R-Kö.yblerb için de tedbbirler .alınmış•ır. esk· kabinenin siyasrtini takıp ede-cektir. İngiltere ile dostluğunun le· 

madısi, aıab memleketleriyle dostlu-

t t ğun arttırılması, sadabat devl~tleriyle 
h 1 en ro Si yase - iş b.rlıği ve dostluğun fazıaıaştmı-
\IS\ll k ) ? ma.-ı kabine programının esasluını 

b 
- Hayfa petrol İsale ten çe i iyormu. ıeşk~;~~~~·;:~i~esi,ihliyatıar ,;,. •• 

Ot ı Londra: 8 (Rovt«'•) -Alman ha- setini csıts tutan bir ekonomi planı 
\C\ ~ U ·arı Çİfteleştİrİ}İyor riciye nazırı Fon Rıbbentropun kal· takip edecektir. 
" t\1 bindeki rahatsız'ık dolayısi)'le ya· Almanya - Fransa s'vil 

ily kında :;i~ asetten el Çt"kecı>ği söy- esirlerinin mü bade le si 
s 'n ton petrol istıhsal eJilecek lenm,ktcdi ... 

~ 0 r o 1 'f b . d Londra : 8 (Royter) - Ce-
ı d~ t.att:tf'si va"ıyor·. stı aya se t>p, aynı zaman a .. ., • • semaca geniş bir ışık gorülür Yük- ff , nevreden bildırildl{Jlnc ,gor.c, 

~ I(!~ <ısırı"ıdaı beri yer· n:ızııın son mvva aıciyctsizliği ol- beynelmilel kızılhaçın teşebbü· 
il' rııc i~ıce gür.düz ~·ıın· sek ac k 'rd.ı yanan petrol gazları · duğunu ia ilave ,.di'mt-ktedir; Yeri sU neticesi Fransa ile Almanya 
4 btıhsettiğı ebedi <Irak pelrolum kompanyi nin ül- ne Roma sefıri Fon Mackeııserı'm arasında sivil esirlerin m ba· 

1 rderı 
50 

kesi olan Kerkükdesiniz.. gelmesi muhtemeldir. deıesl hakk1nda bır ı nlaşma 
kilometderc ( Geri:;i alhncı sahifede ) ••••••ı-m;ı11m••••mıı--• hasrı olmuştur. 
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Sanife ~ Türıe:ıöı.J 

3IONOMIK BeHiSLER 

Ankara Roma 
ticaret • • 

ışı 

c:;F icaret Vekaleti Konio ktür 
U sergısi tarcıfından ncşredilt'n T t k t• f • 
. malumat~ göre 940 s~nesin arım sa iŞ oopera 1 1 

de ıhracatımızm yuzde otuz bcşı ltalya 
ya, yüzde kı• kı da İngiltere ve Fran· " h • ı 
say.t yapıl'?aktadır. Son ~efa ola- umumı eyetJ top anıyor 
rak ftalya ıle yaptığrm.z tıcaret an · 1 
laşmısı üzerine iki memleket mü· · 
nasebetlerirıin daha ziyade artacağı· 
na şüphe } oktur. Bu vaziyet karşı· 
sında ftalyaya olan ihracat nisbeti
nin her halde yüzde 35 i geçeceği
ne huvvetle ihtimal verilebilir. 

İdare hey' eti bugün seçilecek 

Türkiye - ltalya ticaret müna· 
ıebetlerinirı büyüdüğünden bahse· 
derken, bir kaç noktaya temas et· 
mek lüzumunu hissediyo• uz, 

Son günlerde ltalyada dış tica
ret işlerini tanzim eden müessese· 
ler, Türkiyeden ihrac edilen ham 
maddelere bi fiat tayin etmek ar· 
zusundadır. A akadar tacirlerin öğ· 
rcndiğine göre, Türkiyeden ltalyaya 
ihraç edilen malların fiatini, ltalya· 
daki fiatleri kontrol dairesi tayin e· 

decekmiş ... ihracat maddelerimizin 
fiatlerini beynelmilel piyasalar tayin 
r.tliğine gÖrf'!, bunun haricinde, bir 
fiat kontro'ünün hangi maksatlara 
hizmet edeceğine alakadar tacirler 
merak etmekte. 

Malumdur ki, harp, sinai mad· 
delerin ve maden cevherlerinin fiat· 
lan arttığı gibi, ham madde fiatle· 

rinin de }'Ük.selmesine tesir etmiştir. 

Adana •Tarım Satış Kooperati. 
fi,, l::.ugün çiftçiler Birliği salonun. 
da umumi hey'et toplantısı yapa

caktır. f oplantı saat 11 de olacak 
ve kooperatifin idare hey'eti seçı. 
mi yapılacaktır. Bu suretle Tarım 

Satış kooperatifi her türlü kanuni 
vasıfları haiz resmi bir tt'ştkkül o
larak vücud bulmuş olacaktır. 

Tarım Satış Kooperatifi, bir kaç 
defa kaydettiğimiz gibi doğrudan 
doğruya hükumetin kontrol ve mu

rakabesi altında, daima hükümelin 
yard•mlarını görecek, Adana çiftçi 
sinin refah ve kalkınmasına hizmet 

edecek bir kooperatiftir. Bu koope 
ratife ortak olacak bütün çiftçilere 

kredi kooperatifleri vasıtasiyle iste

nilen nakdi yardımlar temin edile· 
cek ve müstahsil bu suretle büyük 

bir yardım elinin ve himaye kuca
ğının kendisine açılmış olduğunu 
ıörecektir. 

ilk okullarda dün 
derse başlandı 

lık mekteplerdeki bir haftalık 
dinlf'nme tati.fi dünden itibaren bit· 
miş ve tedrisata başlanmıştır. 

Meleli, pamuğu hiç bir yerde harp: 
ten t-vvel satıldığı fiate satın almak 
kabil değildir. Böyle olduğu halde 
beynelmilel piyasanın fiat seviyesin
den aşağı, bir fiyat tayin etmek ne 
dereceye kadar katil olabilir? Fiat· 
leri kontrol etmek ve fiat tayin et· 
mek. vaktile Alman ekonomisinin 
icap ettiği tahakküm u:ıulüydü. Ni
tekim bu usul sayesinde Almanya 
fiatleri kontrol manevrasile ucuz, 
ham madde tedarik etmek çarele· Raporlu hasta memurlar 

Parti Müfettişimizin Os
maniye Halkevindeki 

konferansı 

Osmaniye: 8 ( Hususi muhabi
rimizden) - Parti müfettişimiz Ha· 

san Reşit fankut bugün Halkevin 
de Parti ve Partılinin vazifeleri mev 
zulu bir konferans vermişlerdir. 

Bu konferans büyük bir alaka 
uyandırmış ve pek istif ad eli olmuş
tur. 

İstanbul şehir 
iyatrosu Adanada 

lstanbul şehir tiyatrosu he· 
yeti yarin şebrimize gdecektir. 

Kıymetli sanatkarlar <o kadın> 
<Hindistan cevizi> , c Yelpaze> 

<ikizler>, clntikam maçı > , cHer 
kes kendi yerine> gibi altı gü· 
zel eseri oynıyacaklardır. 

-----------------------
Okullarda tayinler 

Gümüşbane vili,-eti Toruk ka- ' 
zası öğretmenlerinden Mahnur Ol-

gun, Bereketli (Osmaniye) kazası Is. 
tiklil okulu öğretmenliğine tayin 

'b' Muhtar intı 
yüzünden ci113 

--htelif 
On kişi ınu 

cezalara mahkiı~ 
13 Ay evvel Bahçe 

karkçarlı köyünde yapıl•" rf'. 
"h b d "e' h a ı toplanbsn a ref 

zündcn büyük bir kavl•ojld 
1 

ve bu kavgada Mustafa ,, 
kf'ş!n başından sopa ile Yel 
öldürüldüğünü daha e'l'lel 
mıştık. 

1 
,1 

Bu cinayetten suçl.ı 0
' il. 

larında kanuni muamele Y~r,ıı 
raçarlı köyünün eski rn~ /ı 
tafa Çetin, 'ustafa Çetııı ~ 
man Çetin. Ml!hmet Eıdeııı 
met Erdemli oğlu f brabi~ 
lbrahim Ünııl, Ömer ôc• ~· 
Can, lsmail Ünal, Bekir 
mail Öcal ve Mustata f ~Ş • 
ki dava evrakı Bereketlı . 
mahkemesinden naklen şeb~I 
ceza mahkemesine görıde''_v 

Düq sona eren duruşııı ~ 
hayetinde suçlulardan Mı.15l 
tin. Osman Çetin ve Meb 
demli birer rene sekizer af 
Erdemli bir sene dört aY• -
cal beş ay, lbrahim Onal, O 
Taş, Bekir Kaya, lsmail 

lsmail Ünal da üçer gürı ~' 
hapse mahkum edilmişler 
taf a Can beraet etmiştir· • 

Reşad bey mahalle~' 
yeni ilk okıJ 10 

Reşadbey mahallesirıde 
haneli modern bir ifkokı.ıl ı.ı 
ğım daha evvel okuY~~oıİ~ 
bildirmiştik. Dün öğrendıt't4~ 
re bu okulun keşif evrak• 
kiletin dentasdikli olarak 
inşaata yakınlarda başlaD' 

rini bulmuşlardır. ltalyada ithalatı 
kontrol eden müesseselerin böyle 
bir usule muucaat edectklerini 
ümid etmiyoruz. Her halde ihracat 
tacirlerimizin bu yolda aldıkları ha
berlerin doğru olmamasını temenni 

Vergiden istisn• ~ 
Hastalıklarını hususi tabib rapor bazı paralar h•lı J 

• b·-~ 
edilmiştir. 

edel' iz. 

lari)le tevsik eden memurlara inzi- Tebliğden başka 1 v'°· 
bati ceza tatbik edilmemesi hak' ın- Ticaret mektebi f ransızca, Steno kamından ayrılan bakil11ı. 
da Maliye Vekaleti Zatişleri müdür öğretmeni Süleyman Sergici ayni şair adliye memurların• ıfb ~ 
lüğü vilayetlere bu hususta bir mektebde ilave derslere tayin edil· rinden alınarak, yo, ııı•5'~,rt' 
tamim göndermiştir. mişlerdir. minat olarak ödenen p•''e r·------------------------ __________________ , zanç, buhran ve muvaıell ··" 

ıine ve vesaitin.:tkliye : b,9' 
tekabüi eden kısmının :e 
vetlerir.e y a r d ı rn Futbolun ta h • r ı 

• 
1 

Futbolun tarihi hakkında biraz 
mıılQmat vermek faideli olacaktır. 

Bu kelime lngilizc~dir. " Foot,, 
ayak, "Bal,. da top manasına gelir. 
Bazı tedkiklerc göre futbol eı;ki Yu
nanlılar, bazılarına görede Romalıla· 
rın Hasportum oyunu ile başlar. Fransa 
1ngi1'ere \'C fıalya futbolun kendi 
topraklarında doğduğunu iddia edi
yorlar. Hakikatta bu hak ingilizlerin
dir. Lig usullarını, asri futbol nizam
nameleri, şampiyonlukları hep İngiliz
ler tesis etmişlerdir. Federasyon esa· 
sını bile 1863 de kurmuşlardır. 

,- GÜNÜN MEVZUU 

Romıılıların getirdikleri l-laspardum 
oyunu - şişirilmiş manda barsağı ile 
iki takım arasında hem el hem ayak
la oynanırdı · 1300 yılında f ngilterede 
okadar iieri gitmiştirki, umumi istira
hat bozulmuş ve futbol ikinci Edvard 
tarafından men bile edilmiştir . Fakat 
buna rlfğmen fut bol oynandığı görü. 
lünce 1349 da memnuiyet tekrar ve 
cezalar ilan edilmiştir. Avam kama-

rası bile bu kararı tasdik e'miştir. Fa 
kat 1680 de kral ikinci Şarl kendi 
maiyyeti ile diğer bir dük'ün maiyy~· 
ti arasında bi. m<1ç yapılmasına mü
saade vermiş ve futbol tekrar can· 
lanmıştır. 1840 da futbolun rağbetten 
düşdüğünü gören lng:lizler, futbolu 
mekteplerde ders programlarına almış 
1863 e kadar mektep müsabakalan 
yapdırmış ve bu tarihde " fng-iltere 
futbol birliki ,, kurulmuştur. Bu birlik 
hala faaliyettedir. 

••• 

rn•'' t a b i tutulma ı• 
nakliye masrafl•rınd•tl ·,e 
yalınız hava kuvvetler• 
vergisine tabi tutulrn•: 

Vekil eti Varidat Vrnı.ı ııı'"' 
künden alakadar ınak• 
edilmiştir • e ,.,ı.ıb, 

Şahid, ehlivukuf ~ etill~' 
ler hizmet erbalıı .,,atıilp eır ... 
dıkları gibi bunlara, ~~~L.I 
kamlarcr takdir edı t>i!V'-' 
verilen meba liğin is\,;ı 
sız çıkan taraftan .t• de . 
itibarile bu tediyenıo~ ~ 
hiç bir alaku• olaı• 1 

tir • 



~~~le, 
~ ". haıc:'evlanın hası 
~~d • oldu ası 
!;)~, "'tıı k'9tf ret lokmaıı 

ı tndj, aca mı endi 

~ ... 
\..: te,, 
~ ı.~ .

1
P Jolc, F akıt Emrah 

..... dı: 

~le, ••• 
~t'llıaı 'rte d6zü1Jü 
.~tt ~· bttrı ezildi 
"'il 'ltp ' tGlt ilerde yazıldı 

l. ten hoca mı endi 
:~ .. 
~~ ~~ .. 
h "~ ~~etniyecetini 
~111 ~ rıh durmadın 10G 

~ t"''•h S il A.ıı ttliıin nerden 
~ • \1111,L •h kurtar dardan 
.... il "' rı -lir ht llıtij nurdan 

\.. flaıı Haca mı endi 

~"' •\ 
"' lo 1111•r~ cevap ver· 

ALMANDONANMASI j 
ıHARBE GiREGEK Mi 

• 
Alm•nler iki tane 35.000 tonluk harb gemlai lnf• 
etmekteler. Acab• Almanya don•nmaaı deniz tica
ret yotu11u açmak için yirmi zırhlara malik ol•n mUt
tefıkrer don•nm••• il• h•rD• tulu••cak mıdır ? 
,abh•ll ı 

• 
HAN R · ı B i U O 

L' Enıransijan·da 

Almnn fılo kumandanlarmdan 
Meyer Ooner 19!\7 de neşrettiği res· 
aıi bir yazıda " bnrp filosunun baş· 
lıca v~zifc i Alman suhillerini koru· 
mak ve deniz ticaret ihracat yollarl· 
nı açık tutmaktır 11 diyordıs, 

Bu ifRde 18 Haziran 1935 tarihli 
İngiliz • Alman bahri anla~masına mu · 
baliftir. Çunku lıa anlRşma mucibince 
Almnnl:ırın tın c:ık İngiliz donanması· 
nın yUzde ol az beşine- mtl<:ıı vi bir ba· 
Clmda donanmnya malik olmaları İcab· 
ediy ordu, 

Şu holde Alman lnmandanı do· 
nanmalarının Uç misli olan bir deniz; 
ktı v ,.reti knrşmnda bu yolların yine 
açık bulunabileceğini nssıl Umid edi
yordu ? 

Bu mesele Hitlcrin pı-oje ve ga· 
latlarını meydana ko.rar. Bir taraftan, 
Hitler mubak.hk. ki 1935 senesinde 
İngilterenin kendisine karşı bar be gi 
rece~ini dUşUnUyorda . Diğer teraftaa 
ise, logiliz donanması ne kadar fev• 
lr.inde olursa, deniı.altı filosunuıı İng\· 
liz donanmasını Cclce uğratacağına 

itimad besliyordu. BagUn ise bu iki 
hata da aydınlatılmı~hr. 

BugUn öğrenildiğine iöre Hitler 
1939 haziranında Paristeki ajanı va· 
sıtasiyle İnıilterenin kendisine karp 
harekete geeeceJini tiğrtnmişti . 

Oeaizaltılarınnı kudretsizlik lerioe 
gelinae, l litler bunu da belki şimal 
denizine bir deni.altı dalgası dqıt· 

mak, briki d~ İngiliz donanmasuıı Uze· 
rine çekmek gayesiyle ~ienaaınasının 
8 tetrinievuel 1939 da Baltık.tan çık
tıgı, ( b• çıkış donanır.asının Saltık
tan dıtarıya ilk vc son Çlkışıdır. ) 
gUn anladı. 8 teşriaievyel macerası 

dab.a b41lamadan evvel .sona erdi. 

Alman donanınasloın dı,arıya çık· 
h~l İngiliz devri.ve gemileri tarafından 
haber nrilince İngiliz donanmuı ra
kibini yakalamak için derhal ileriye 
ahl<lı . Fakat gcc,.den istifade eden 
Almıın donannıan Uılerine avdet etti· 
ler. 

V az:iyet ber ne olur•a, b1J!UD1 

yedi aylık barpten senra" Alman deniz· 
altı gemilerinin vazifelerinde umumi· 
yetle muvaffakıyetsizliğe duçar ql· 
duk.ları açık bir buikat olarak ;örUI· 
melttedir. 

Alman doa.anmaııının vazifesi de· 
niz ticart-t yollarını açmak olduğuna 
göre acaba Alman donanması yeni bir 

çıkı? te1ebbusunde baluıaacak mı? Bu· 
na. kimse bilt:mez .•. Fakat eğl"r böy· 
le bir te,ebbuste bulunursa hangi 
kuvvetleri sUrecek.? 

Almanyanla deniz kuvvetleri mu· 

bakk.ak. k.i şayaol dikkat delildir. 
M:ığl6.biyetten ıonra Alıaanyanın İnfa 

etmiş oldulu ilk gemi serisi. anlllşma· 
lar mecburiyetine binaen on bin ton· 
luk zırhlıları teclwUz etmiyeceklerdir. 

Bu sebeple Alır.anlar cep kruva· 
sörlerini meydana getirdiler .. 

Bunlarda• biri olan Graf Spee in
tihar etti&ine göre Almanların elinde 
eık.i iımiyle Oöçland .reni ismiyle Lut
zov ve Amiral Şir bulunmaktadır. 

Bunların dı yaıalındıldarı ev· 
velce haber verilmiştir. Küçük bir 
hacım altrnda fevk•lide kuvvet ve 
sürate malik olan bu gemiler lngiliz 
ve F ranuzlar bun• mukabil 
26500 ton atırlıtında Leunkerk ile 
Strasburg gemilerini İıııa etmiştir. 

Almanlar da 1936 tarihli lngiliz -

----1 Dr•mellk h•lk hlk•r••••. 1 

TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
SALl 9 - 4 - t 940 

12.30 Program, ve Memleket Saat 
Av arı 

12.35 A J A N S ve Meteoroloji 
Hııberleri 

12.50 Müzik 

Çalaıılar: Fahri Kopuz, Fahire Fer-
san, Refık Fer~an, Zühtü BardaköifU 
Okuyan: Necmi Riıa Ahıskan 
13. lS Müzik: Halk Türküleri 
Malatyalı Necati ve Sadi Yaver Ata-

man 
13.30/ 

14.00 Müzik: Hdif Müzik (Pl.) 
18.00 Program , Memleket Saat 

Ayarı 

18 05 Müıik: Senfonik Mü7.ik (Pl.) 

( Gerisi albncı sahifede ) 

Alman deniz anlaşması kolaylıkla· 
rından istifade ederek ilci tane 26, 
000 tonluk zırhlı inşa ederek Fran· 
11zlınn bu gayretlerine cevap ver
miılerdir. Bunlar Şarnharst ve Gey
seno'dur. 

Almanlar nihayet 14 şubat ve 
8nisan 1939 tarihlerinde Bismark 
ve Şarnbarst iıimleriade ilci tane 
35,000 tonluk zırhlı tezgaha koy·~ 
muıtardır. Bunl•r da yalcmda de
nize indirilecektir. 

Bu hesaba göre Almanya 12 bin 
300 tonluk üç tane otuz beı yqın
da eski zırhlıdan maada dört tane 

de modern harp gemisine malik bu
lunuyor demektir. Otuz beı bin toa 
lulclar da fıloya firince Alman do· 
nanmuı kuvvet bulacak demektir. 

Almanya bu yeni gemilerinia 
de iltihalciyle kuvvetlenecek olan 
filosuyla deniz ticaret yolunu açma
yı yani ceman yirmi zırhlıya malik 
olan lnriliz - Fransız dooanmala· 
riyle mücadel~ye yanaıacak mı ? 
Şüpheli f... ...... r 

• • • 
Emrahı tutunca celladı çekti 

ErcişDi Emrah 1. 

Cesedim içinde canımı )akb 
Allahtan kormıyıp namusum 

yıkb 
Neler çektim Selver şahın e-

• • • 
lindea 

Tefriti• No : t7 iliııii••••- Yazan : R. Yalgln -

mediti halde luzdı ve kıZI da · ver- Askerile Server ıahm üstüne yiirü~ 
memek iitedi. Mecliste gürültü çık. dü: 
tı. Vezirlerin yirmisi bi' taraf yirmi· Server ıahın yurdunu yolatwnı 
ıi bir taraf olup kavgıya koyuldu· batladı. Kız bu arada kaçarak Ab· 
lar. Şah kılınca çekti. Emrahın yaka· baı ıahın oldutu yere vardı ve şa. 
11ndan dutup ö!dürmek istedi. Göm. hın h.zurunda sazı eline alarak şaha 
leti yırtılan Emrahın koynundan bir okumaya başladı: 
mektup fırladı. Bu mektup Abbas Atlamaktan kör eyledi gözü-
Şilhı , mrktubuydu. Server şah mek· mü 
tuba da itaat etmedi. Emrah tarafın. Senden gayrı kimse çekmez 

nazımı 

dan olan vezirler Emrahı öldürtme· Sarıldı boynuma öptü yüziim\i 
diler. Hemen Abbas {ahı tatar sal· Neler çektim ser ver ıa.hın elin-
dılar. Abbas Şah sancak kıldırdı. den 

Abbas ıab kızı teselli için şöyle. 
ce cevıp verir: 

Cevlan eder vatanını ezerim 
Yüz bin asker reise timdi be-

7.anm 

ibret için derisini yüzerim 
Düşmandan alırım hayfanı ba· 

cım 

• •• 
Muharebe baılar, Server han

perişan olur. Abbas şah Server ıı· 
hın yurduna sahip olurken dardüocii 
kısım bitrr. 

-SONU VAR-



Sabile :6 
I! 

SPOR 
( Dördüncü sahifeden artan ) 

H irodromdaki at yanşlaı ı aşalı 
yukarı 1 O bin seyirci tarafından 

takib edimiştir. Bu milli sporumuz 
Pazar günü haH'.cat n ~üyük bir 
alakaveh~yecan içinde geçmiştir. 

1600 Metre üzerine yapılan ko
şuda birirıciliti Cincli kö) ünden Ya· 
kup Güçlü'nün •Işık• ikinciliği Ki· 

lise köyünden Yasin Milli'nin •Çeker• 
•e üç~ncü'ütü de Mara;lı Kadı Meh

med'in 4'Kaplan> isimli atları kazan-

dı. 

18')0 Metre koşan atlardan bi 
Tİnciliği Hüstyin Ath'nın cUçar>, 
ikin cili~i Bay Kanberin •Heyula> 
ve üçüncülüğü yine Hüseyin Atlı'nın 
cBıykal> ı ı· azandı. 

2000 metre üzerindtn tertibedi· 
ltn diğer lü)ük yarış ta ise biıinci 
Jiti Antepli Bahattin Göksel'in 

11
Sey· 

fi,, Malatyalı Ahmf!d Yavuz'un "A· 
kın,, , üçüncülüğü Maraşlı Sıtkının 
.. Aloş 11 adını verdiği atlar almış

lardır. 

Tümen koşusunda birinciliği T ei 

men Bekir kazanmıştır. 

Tay yarışları ise hayli meraklı 
olmuş ve birinciliği Solaklı Ömer, 
ikinciliği Karalarbucakh Ali ve üçün. 
cülüğü de Kasab Şükrü Ôzbek'in 
tayları almıştır. 

* 

A dana atıcılık ve avcılık spor 
kulübü Koru)ucusu Başkanı 

V•limiz Bay Faik Üstün'ün riya 
setleri altında teştkkül edtn kulüp 
elemanla~ı tarafından zengin bir yıl 
lık çalışına programı hazirlandığını 

evvelce haber vermiştik. 

Kulub idaıecileri bu programa 
uyarak gcçtn paıar günü erkenden 
gençl~rdcn mü' cşekkil bir amatör 

g• ubu, tf!cıübeleri bir eğitmeni·"· ne 
zareti altında Karahan havalısıne 

Türk sözü d--
l\1ültefikler dün Norveçe 
bir aota daha verdiler 
( Birinci sahifeden artan ) 

nu da taııımamAkta devam ettiği kayd 
edilmekte ve Almanyllnın hayati mad· 
delcrini temin etmekte olduğu i~aret 

edilerek, lngiliz - Fransız huk\tmet
lerinin bunda'l böyle Almanyaya harp 
kaçagı götUrmekte olan gemilerin Nor· 
veç kara sularından geçmesine mani 
olmaıa karar verdiği katiyetle bildi
rilmrktedir. 

Paris: 8 (Havas) - Paric; • Soir 
ga:ıetec;inin Kopenhag muhabirinin bil· 
dirdiline göre, Alman Hariciye Na· 
zırı Bay Ribbentrop İsveç Norveç'in 
Berlin elçilerini buglln çagırarak ken· 
Jileri.y)e bir saat kadar cörUşmUş· 

tur. 
Bu mulakatı mUteakip Alman ha

riciyesinin bir mUmessili gazetecileri 
çagır~rak beyanatta bulunmu~ ve ez
cu m le şunları c;öylemiştir : 

- " ,\luttefikler NorvC'ç'in Al-
manyaya mnılen ihracına mnni olmak 
istiyorl:ır, Bö_yll" bir vaziyet karşı<;ın• 
dn bizim atıl kalacağımızı sanıyor• 

larsa aldamyorlar . Almanya menfa-
atlerini vikaye edecektir.,, 

Londra: 8 (Royter) - l lerald 
TribUn gazele i bugUn yazdı,gı bir ma· 
kalede ~orveç · Alınan mUnasebetle· 
rinden bahsetmekte ve mUttefiklel"İn 

aldığı ~on kararı bahis mevzuu yapa· 
rak mUHefiklerin bitaraflar hukukuna 
ne kadar bth·Uk bir titi:ıllkle riayet 
ettiğini tt-ba~Uz ettirdik ten sonra, bi
tarafların buna ımukabil vazifelerini 
anlatmakta ve fakat bitaraflar hat 
ve harekdlerinde yanlı;; yol takibede· 
cek olurlnrsa lngiltere ve Fransanın 
da onların hukukuna artık riayet et-

j Musul petrol istihsali iki 
( nıisline çıka1 ılıyor 

( Birinci sahifeden artan ) 

Seksen kilometre uıunlutunda 
ve 30 kilo metre ıenişlitinde olan 

bu petrol havzaı:ı Trablusşam ve I lay· 
faya giden petrol boruları vasıtasiy· 
le senede 4 milyon ton petrol sevk 
etmektedir. 

lihı kuyular hemen hemen !rakın 
bütön ihracatını teşkil ve memleketi 
<Kara altun> istihsal eden memleket· 
terin sekizincisi yapmaktadır, 

Fakat. Yakında vukua ıelecek 
bir hadise vaziyeti değiştirecektir. 
Yakında petrol isale boruları çiftelcş
tirilecek ve ırak dünyada petrol is
tihsat eden memleketlerin dördüncü
sti olacaktır. Yani ·10 milyon ton 
petrol ihraç edebilecektir. 

Petrol ihraç eden devletlerin ha · 
şında 179 milyon ton!' Amerika bi
rinci, 28 milyon tonla Rıısva ikinci 
27 milyo'l tonla Venezüe la üçüncü 
gelmektedir. 

Burün, Atlas deni1.i aşırı yer
lerden birçok petrol idhal etmekteyiz. 
Fakat musul · Hayfa petrol isale bo· 
ruları çifteleşdirildiği zaman ihtiyaç
larımızın mühim bir kısmını Akdeniz 
yolu ile temine muvaffak eılacağ'ız. 
ve bu hattın çifteleşlirilmesi de ne 
mühim bir zamana ve nede mühim 
bir paraya muhtaç değildir. Bu su· 
retle büyük bir zaman ve para ka· 
zanacağımıı gibi en mühim bir ma
denin sevkinde, en büyük bir emni 
yete kavuşmuş olacağız. 

, 
9~ a>" Londrada toP çae~ 

İngiltere el,,./. 
Londra: 8 (Royter )ıeketlt 

nın cenubuşarki ~ernLO'd 
İngiliz elçileri bugun k•""l 
tarafından saat 16 d• 

cektir. 'btP b•'P 
Elçilerin mütrak1• çeıobt 

sat nazm ve Başvekıl ı·ridt 
d·ırne .. 

tarafından kabul e 1 

temeldir. 

R AD y O 
(Beşinci sabifedrn art~~ıl1) s•' 

Ç·ftcıl1 18.40 Konuşma ( 1 

18.55 Serbest Saat arlı 
t ııV 11 19.10 Memieıeet saa • ıJf .. t.Jaır 1 

ve Me teoroloJı ad)'os~ 
19·30 Müzik: Ankara r 

ve küme saz heytlİ mil 
İdare eden: Meı:;ud ?:t t,Jt 

20.15 Konuşma ( lktı5 

h Yeti (' 
saati) 
2030. Müzik: Fasıl e ır' 

"es 20.15 Müzik: Küçük or 
Necip Aşkın 11 rı· 
22.15 Memleket saat a'/ gsı• 

Haberleri· Ziraatı ,,. 
' . o 

Tahvilat, Kaınb•Y 
Borsası (Fiyat). pi,) 

22.30 Müzik: Cazband ( 

23.25 ,re' 
23.30 Yarinki Pıograrflı 
nış. 

memekte haklı olacaklarını ve butua r·-------------------------~ 
dunyanın, böyle bir vaziyet karşısın- N 

kl h k ti · h"k Mevsimin En Büyük ve rakipsiz T A da mUttefi erin nre e nı mu 1 Ş h . ı\ 
göreceğini kaydetmektedir. a esen S I N E M A S 1 N Dr 

Lon<lra : 8 (Ro.yt~r) - Alman· ERROL FLYNN ve OLIVIA DE 
yayA yapılan ihracata mani olmak HAVJLL AND,ın Bu Akf•"' ~ 
için lmgUn :;.afakta beraber lngiliz · iki BUyUk FlliRI bir 1' 
Fransız gemileri Norveç karasuların- Harikalı Temsilleri gösterecektir• şırt'. 
da Uç mıntıkaya mayo dökmüşlerdir. Hey,canl ' Meraklı 'l/C a;,,il''' 
,\'\ayn mıntıkalarını gö~tcren bu pl!n- v A T A N Sonuna kadar bütün se'f .. " , 
da Norveç'e vı:rilen notaya leffedil · 1 k c•" f 
mi~tir . Bu suretle Almanlar karasu· Kurtaran Arslan tesiri altında bıra 'ı,r 1 

ıar dıpna çıkmağa mecbur kaıacakı:ır·ı Fevkalade Macera 
ve bu suretle avlan:ıcaklardır. r 

ln~iliz - Framnz gemileri mayn Tu·· rlkre SAzD u·· Cana va d' göndermiştir· Jeı i bir saat gibi .kısa bir zamanda V ""' ı 
Gençler ttmiz havada dağlık ve dökmuşlcrdir. lngiliz huk6.meti, mut· Büyük Süper fılm kazandığı görül ~fa 

ormanlık arazide saatltrce yürüyüş- tefiklerio bu hareketini izah eden \tir memiş muvafakiyct dolayısiyle i • ı: 
ler yaptıktan sonra Çakıt kenarına . tebliğ neşretmiştir. yalnız m 

k - h "k h d f Loodra: 8 (Ro_yter) - 'Norveç Baş Rolıt:rde: ,1 ~r dönen sabit ve mute anı e c • · rR• j 41" f 
1 d Başvekili bu ~abah hariciye nazırı ·AL s AR AY r it. 1V ' f il 

ile bir istişare y:ıpmıştır. r lcre atış ckzersizleri yapmış ar ır. 1 ıuoır A J.J 

• • Bu atişlara kafileye iltih:ık eden Londra : 8 (Roytedr)ld - Satahi- , S l N E M A S 1 N D A VE ,~ 
kulüb Başkanı ile Atıcılık ajanı ta- yettar mahfilde kayde i i~ine göre, t'2 V 

muttcfikler hiç bir suretle harp saha- Bir kaç gGn daha gösterilmesine Vatan kur ~ ;aflarından nezaret edilmiş memnu· sını genişletmek niyetinde de~ildildir. 
'b ff k" ti" t. 1 devam edilecektir. Cidden bir hari· ] A I ırıı ~ıı niyeti mucı muva a ıye t ne ıce er Fakat şimal devletlerine Almanya J rs a •# , 

kaydedilmiştir. bir tccavUz ynptığı takdirde mUtte· ka olan bu filmi mutlaka görünüz. J 

ede::~~~:ıEf~~;ı:~o;~a:::;~ ~i~::;a~~::~r. kuuvetleriyle J·ardıma Pek Y__....a_k...,..ı_n_d-a ___ P.__...e_ky41}(lfl0 
k d 1 • Londra ; 8 (Royter) - lsveç miyet vererek i~tira c en genç en 

. k b h I bb.. .. •kabinesi son vaziyet u~eri•e fevkıtla · tebrık eder tn u ayır ı teşe usu d b. t 
1 

h 
1 
.. tır 

e ır op an \ ' &pm .,, • 
aık ıık tekrar etmelerini de Adana w 

AtıCJlık ve Avcılık spor kulübünden Almanyadaki vapurlarımı-
temenni ederiz. zın gelmesı müsade edildi 

Maden yüklü Amerikan 
gemisi geri döndü 

Nevyork: 8 (R~dyo)- 4,500,000 
dolar kıymetinde eşya yüklü Vir
İ'nya adlı Amerikan gemisi büyük 
Okyc.ınu ta gitmekte iken bir tehli· 

ke haberi aldığından geri dönmüş 
ve Tokan ya da df!miı !emiştir. 

( Dördüncü sahifeden artan ) 
lerdi:. Vapurlar bir iki ay içinde 
memlrkı-timize gelmiş olacaklardır. 
Ht-psinin inşaatı tamamlanmamış bu 
lunm .. ktadır. Diğer taraftan lngiliz 
hukumetile yapılan anlaşmelarla da 
uyuşulmuştur. lngiliıler gemileri Al · 
man) adan çıktığı halde koydukları 

ambargoJan istisna edecekltr ve 
• müsadere etmiceklerdir. 

BEN BiR PRANG;\ 
KAÇA GIYIM 

PAUL 



12 AytıJc 
Kurıq 

1200 6 
3 

.. 6tJ(j .. 300 J ,, 100 
~ ı .... o 
> ~t ht ış. llleaıleketler için 
fııt, 

111 
del. değişmez yalnız 

2 ..._ 'j•fı z:unmedilir.J 
'ct.t liıılar İçin idareye 

tdillJlelidir. 

Meclisinde 

A.ıı~, -
ra · 8 [ H • h b" · 11] · ususı mu a ırı· 

'ıı to ~ Büyük Millet Meclisi 
u,tinp anmış, bazı azanın mrzu· 

lorıc dair tezkereyi tasvib f't· 

tii:~ datılmıştır. Meclis Çar 
u toplanacaktır. ---bevıet olğunluk 
inıtihanla .. ı 

~'t~ ....... 
"' \'ckateti, devlet olgunluk 

t.
1 hakkında imtihan tali· 

~~de kati nrehat bulun 
\~.~en bazı dairelerin te· 
~- l •ıale· için bir izahname 
~~ l' ı •hnanaeyi yazıyoruz : 

~rıhli imtıhan talimatna· 
\ilet olgunluk imtihanı 

~- ~uayyen bir sınıfta oku 
' <>nc•dt-n ilan edilen ba a, ·ı 

· ı:ıı çı 'C"ti hakkında bir 
'ı~,Qıtdıtına ve buna mukabil 

~t 8s ~'" he cfi talimatnamenin 
~ ltı . 
~ b td·~ ltıaddesinde açık ola 
ltı\d11 1 

:cctine göre vekillik 
~ İcaıt~bOrıderilecek devlet ol· 
tt 1 •rı -t, ol 1 sorularının umumı 

fi rnaıc üzere bütün lise 
itıil ol b""d" ~ ması ta 11 ır. · 

~ ~~IRDE ·HAVA 
brjllı. 
~f·f ilde dü .. k .. - k ~ · ı r n go ) uzu açı , 

\il Uıoa" 1 "d" \ Çı;ı~ 6 r ı 1 1• 

aıcık gölgede 26 dere 

' ~{),, 
lt._. -"Ya ihracaatını 

'k tasavvurunda 

~.:--
'""~ (Royter) - Belg· 
"6~G~ rn.•lürıııta göre. Yu· 
t.. 'ti k, d" ı· 1 

t il~~,· n ıne azım o an 
'•· 

1
"de "h h ~ ... ..,11 · • racaatı tenkis 

q.. 'llrıdıdır { 1\1 . 
L ~, .. ._rn•n gemisi 
~t Yc. oturdu 
~':a 

' ~I._. (l~•Ytcr) - 5000 
~ L 1tı ti 
~,, car,t gemisi bu· 

auıarında karaya 

Türksözü :Sahife 3 - ===-

Müttefikler Amerikaya on bin 
ettiler daha tayyare • • 

sıparış 

Türk .. lngiliz yardım 
komitesi dün toplandı 

Londra : 8 (Royter) - İyi bir 
menbadan alınan malümata göre müt· 
tefikler Amerika tayyare fabrikalarına 
10,000 harp tayyaresi sipariş etmifter 
tir. 

Balkanlar - lngiltere 
ticaret şirketi meselesi 

Londra : 8 (Royter) - Turk • 
lııgiliz yardım komitc~i bugUo toplan· 
mıştır. Jagilir delegeleri Turkiyenin 

lngiltereye olan samimi bağlarını tc· 
baruı ettirmiştir. Tevfik Ruştu Aras 
da bu toplantıda hazır bulunmu~tur. 

Eski Fin Başvekili 
dün Oslodan aynldı 

Londra : 8 (Roytet) - Balkan
larla lngiltere arasındaki ticaretin in
ldşaf ettirilme~i gayesiyle lngilterede 
bir şirket teşkiline darr oldn haber 
Belgradda müsaid bir şekilde karşı
lanmıştır. Yugoslavyada ekonomık 
mahfiller lngıltere ıle Yugoslavya ara .. 
sında esaslı bir teşrık mesainin Yu
gl)slavya milletinin hayat Standardını Batırılan Norveç gemisi 

için Norveçte asabiyet 

Londr : 8 (Rnyter) - Bir Nor· 
ceç vapurunun cumartesi günü bir 

Londra : 8 (Rovter) - Eski 
Fin Saşvl'kili Kajander Oslodan Hel·, 
sinkiye hareket etmiştir. Eski Başve J 
kil Osloda henüz bir karar ittihaz 
edilememiş olduğunu ve cenubi Fin· ı 
landiyadaki ~00,000 Finlinin şimale 
h ıcreti h11kkında Mo~kovadan bir 

yükseltmeğe hadim olacakı kanaatın
dadırlar. 

liarp cephesinde 
hava çarpışması 

- rlı, ıncı sahifeden artan
pışmada bir Alman tayyaresi düşü· 
rülmüş diğer bir tane de tah ıb edil
miştir. 

Alman tahtelbahiri tarafın :Jan ba· 
tırılması NorYeçde büyük asabiyet 
uyandırmıştır. 

1 
cevap gelmediğini söylemiştir. 

logilrere - Belçika 
ticaret müzakereleri 

İsveç - ... ransa ticari 
konuşmaları başlıyor · Hava kumandanlığının verdiği ra• 

pora göre hava keşif f ılolatına iştirik 
eJen iki lngiliz tayyaresi üsse dön
memişlerdir. 

Paris : 8 (liavas) - fsve harici
ye u<Jlumi katibi ile lsveç milli ban 
ka müiürü bugün Pdrİsc gelmişler· 

Lonılra : (Roytcr) - lngiliz tay 
,yarclcri bugun şimal denizinde, Fraa 
!!;ız tayyareleri de Almanya Uzeriadc 
uçuşlar yapmışlardır. 

Londra : 8 (Roytn) - lngilte· 
re • Belçika tİCdUt konuŞmalarına 
15 Nısanda başlanacaktır. 

di~ 1 
Yarın lsveç • Fransa ticaret mü· 

zakcrelt":rİne başlanacaktır. 

OONON M 0 H 1 M ~ A D ~ S E ~ E-R--i-K_A_R_Ş_l_S_l_N ___ D_A ___ , 

Uzak şark yolundan istifade 
Almanların bitaraf memleket'erde muh'aç ol 

du\daıı mcvaddı iptidaiyenin temin meselesi Avru· 

p.mın askeri mütehessıslarca müttef klerin abluka· 
sı karşısında Almanya hangi çarelere müracaat e
dec~k?. Tazelenen bir mevlU. 

Almenlar Finlandiya harbinin bir an evvel 
bitmesini bekliyo Ltrdı. Harp bitti. Ruslar alacak
laıı yerleri aldılar. Bundan sonra Almanyanın Bal· 
tık denizinde Ru.,ya} ı tehdit edet1ilmesi ıhtimal· · 
lcrine karşı mühım mevkileri ele geçirdiler. Rus 
Fin harbinin bir an evvel bitmesini ,A imanların o 
ı..adar beklemelerine sebep de Finlandiya.nın ih· 
racah harp devam ettiği müddetçe durmuş oldu· 
ğunban Finlerle Ruslar barışır barışmaz yine es· 
kisi gibi bu ihracattan istifade içindi. 

Şimdi bir taraftan Ruslarla Fınler arasında ik
tisadi müzakereler ce• ey an ederken Almanlaıın 
da Fın hüku neti ile konuşmağa başladığı anlaşı· 

lıyor: Almanlar bilhassa nikel ve bakır istiyorlar. 
finlandiyanın nikel, bakır gibi madenler itli· 

yen, muhtelif halitalar yapan fabrikaları vardır ki 
bunlar şimdi yeni Fin - Rus hududuna yakın bu
lunuyorlar. Finlandiyanın ormanları da çoktur. Ke· 
reste ihracatı da mühim bir } ek ün hıtuyordu . Al· 
manlar "yni surette Finlandıyanın kerestesinden 

de İlitifade etmek istiyorlar. Almanya ile Fınlandiya 
arasında bir ;1nlaşma va rdı. Fınler n•kel ve bakır 
satacaklarl.ır, fakat buna mukabil Almanlar da 
dolar gibi ecn.:bı parası verecekleıdi Fakat şimdi 
Almanlar kereste için bö) le para veımeyi dekil 
ıakas suretile iş görmeyi istiyorlar. Bund<ın sonra 

Ruslann bir taraftan, Almanların diğer taraftan 
Finlandiya ile olacak iktisadi münasebetleri ne gi· 
bi safhalar geçireceği merak edilecek bir mevzu
dur. Almanlar nikel, bakır gibi madeni maddeleri 
bu suretle tedarik etme~e çalışırlarkt-n kauçuk 

gıbi diger mühim nebati m!vaddı ibtidaiye ve nebati 
yağları da Hollandanın müstemlekelerinden temin 
etmek çaresini arıyorlar. 

Söylemeğe lüzum yok ki bu gibi madeler 
müttefiklerce hep harp kaçağı ilAn edilmiştir. Ü· 
nun için lnğiliz ve . Fransız kontrolü bunları Holan
da geınilerile müstemlek~lerden getirilirken yııka
lıyacaktır. Lakin Alll'anlar bunları ne pahası
na olursa olsun elde etmek için istenen fiata bak
mıyorlarmış, Almanlar bu malları Avrupa sulaıına 
gdirmcyi değil, Uzak Şarktan Rusya tarikilc al
mayı daha muvafık buluyorlar. E:ssen Ruslar da 
Holandanın şark müsterr.lekelerinden mevaddı ip· 
tidaiye alıyorlar ve bunlar Vlidıvostoka çıkarılı
yorlar. Şimdi neden Almanların ayni müstemleke
lerdcn alacağı mevaddı iptidaiye ayni limana çı
karılma~ın ve Ru.-1yadan geçirilerek Almınyaya 
gönderılmesin?, Bu sevkiyat uzun ~ürse bile Al· 
manlar için her suretle emniyet altında sayılo ak
tadır. 

Avrupalı askeri mütehassıslarca daha çok 
C\'\'el Almanyanın müttefiklerin ablukasına karşı 
bitaraf memleketlerden ne suretle ifıifade edile. 
ceği tetkık edilirken bu Uzak Şark yolu gözönü· 
ııe getiriliyordu. Onun için müttefikler tarafını 
ş~şırtacak zannedilen her hangi nagihanf b r halı 

yoktur. Abluka daha .şiddetJenccekt r. 



S.yf~: 4 

Molotof'un çok 
mühim beyanatı 
------. -------

"Sovyet birliği Al
manyaya bütün har
bin devamınca bağlı 
değildir,, 

------·------
L ondrada çıkan Sunday Dis 

ki4tch, yazıyor : 
Sovyetlerin Berlin s~firi kı-

sa bir zaman önce Moskovaya Rib· 
bentrop'un teklifini a-ötürdü 

Telclifm f'sa<ıı Balkanldrı nüfüz 
mın~ıkalarına taksim için Berlinde 
Molotof, Ribbentrop Ciyanonun iş. 
tirakiyle bir toplantı yapmak ve yer-
yüzünün simasını değiştirecek dek· 
tlrasyon yapmaktı. 

Fakat Musolini, ·Sovyct birliği 
ile Balkanlarda tf'şriki mesaiye ta· 
nf tar olmadığını bildirdi. 

So\ yet birliği de yapacak an· 
laşmanın yalınız Almanyayı oıüste· 
fit edeceğini nozarı dikkate alarak 
bu işe girişmeyi kabul etmedi. 

Bu yüzden Molotof yoldaş şu ce 
vıbı verdi. 

1 - Sovyet Birliği Almanyaya 
bütün hırbin devamınca bağlı de· 
jildir. 

2 - Sovyct birliğinin Almanya
ya karşı hic bir siyasi taahhüdü 
yoktur. 

3 - Sovyet birlitı harici ıiya
setini idarede müstakillen hareket 
edecektir. 

Sov1et birliği de şu kararları 
ittihaz etti. 

1 - Almanya ile dostluk şut· 
1 

ları içinde yaşamak fakat onunla 1 
siyasi veya askeri ittifak yapmamak 

2 - lnptere ve fı'ransa ile mü 
naıebetleri 11lıh etmek. 

Bu sebeplerle Sovyetlerle mütte· 
fikler arasında ticerd müzakerele
rinin bışlaması bekleniyor. Alman· 
y•nın ümıtleri b<>ja gitmiştir. 

1 Şakalar 1 
Damat namzedi 

- Kızımla evlenmek istiyorsu· 
nuz. Güzel; f ıkat size muvafakat 
cevabı \'ermeden önce aylık kazan
cınızı ötrenmek isterim. 

- Ayda yüz lira .. 
- Fena delil. Ben de kızıma 

aydı yüz lira verecetimc ıöre rahat 
gl"çinebilirıiniz. 

- Fakıt ben kızınıza verece. • 
ğiniz yüz lirayı kazancım arasında 

heıap ederek size öyle cevap ver· 
rni,tim. 

Bir akıllı 

Telefonu açarak rica etti: 

- Radyo stüdyosu mu? Efen· 
dim sizden bir ricam var. Lutfen 
şimdi şarlcı söylemekte olan artiste 
rica ediniz: Biraz daha yavaş tegan· 
ni etsin. Evde bir hasta varda. 

Tün.aea. 

Zengin bir · Spor 
haftası geçirildi 

Güreşler ve 
at koşuları 

İki köy takımının maçı - bisiklet yarışları 
atıcılık kulübü çalışmaları ve yapılan atış gezisi 

P azar günü şehir stadyomu ve 
hipodrom çok canlı spor ha· 

reketlerine sahne oldu. Hipodromu 

dolduran binlt"rce halk ve stadyomu 
dört çevreden saran pek kalabalık 

meraklı bir halk kitlesi hakikaten 

büyük heyecan içinde sarsıldılar. 

Stadyomda ayak, orta ve baş 
olarak yapılan güreşler heyecandan 

heyecana giren binlerce seyirciyi et· 
rafında toplamıştı. 

En çok güreş tutan genç pth· 

Almanyadaki vapurlarımızın 
gelmesi müsaade edildi 

lstanhul: 8 ( Hususi muhabiri · 
rimizden ) - Harp dolayısiyle Al 
manyada kalan üç tane 5300 ve 
bir tane 3500 tonluk )Olcu vapur· 
larının nihayet memltketimize gel· 
mesi temin edilmiştir. Hükumetimiz 
le Alman hükumeti arasında uzun 

Yalnız aramızda henüz ldiring 
anlaşması olmadığından bu hususta 
Ankarada yapılan ticaret görüşme· 
)erinin neticdenmebi beklenml"kte· 
dir. Yeni kliring İnukavcl,.si imza· 
lanınca derhal vapurların son kalan 
taksitleri de ödentctktir. 

zamandanberi yapılan müzakereler Ayrıca Almanlar vapurlarımızı 

,sonunda sonunda eskiden vapurların kendi mayn tarlalarının öbür tarafına 
geri kalan son taksitlerini kredi dö· kadar Alman kaptan ve müretteba 
vizil~ istiyen Almanlar bu paraları tile çıkaracak ve oradan Türk kap· 
kliring yolile almağı kabul etmiş· tan ve mürettebatına teslim edecek 
)erdir. ( Gerisi albna sahifede ) 

PARIS MEKTUBU 

Yer altındaki fabrikalar 
Franıada baya nezaretinin ih.da11ndan sonra tayyare ıauyiinin :e;;r:" 

yet al tana ıirmeıi için yapılan teşebbusleri c Jurnah ın bir muhabiri 1öyle 
anlatıyor: 

Buran Fransan1n fevkalade karekteriıtik bir mmtakası.. Fakat his 
buraları fazla ta~yire mezun değiliz. 

Otomobil bozuk bir yol Uzerirıdc ilerliyor. Etrafıraızda sebze bah
çeleri .. 

Bir dönemeçte yol birderıbire gömUlUyor, yer altına giriyor.. Bazı 

binalar .Yolun atzını maske ediyor. Yer altı yoluaa girdikte• sonra huviyet cUııı· 
daoları sıkı bir muayeneden ıeçiyor Ye bir kılavuz ,oförUrı yanında yer 
alıyor. 

Şimdi bir tuncl içinde ilerliyoruz .. Otomobili• fenerleri bize Jeria· 
liklere götUren yol~ aydınlat.yor. Birkaç dönemeçten seara ~eniş bir cad
deye çıkıyoruz. Ba1ımız UıtUnde yirmi metre toprak var. İnşa edilmekte 
elan muazzam fabrikanın ilk salonunda buluouyoru:z İnsan keııdiniıı masal-: 
içinde ya,adı~nı zannediyor. Sullı zamanlarında buralan seyyahları çttkecek 
mu kem mel e&lence yerleri c.lur. 

Yolumuza de•am ediyoruz, ileride caddenin ıoaunda buyuk bir ışık var. 
Burada bir işçi ekibi salonları yapıyor ve bu işçilere b.er yerde te· 

saduf ediyoruz. Be~ aydanberi bu fabrikanın İnfa<ıl içia çalıpılmalr.ta .. Top• 
rak kurutulmuş, tesviye oluomup ve müstakbel atelyeleri daha 'imdiden çi· 
mentolaamış .. Buaların mesahası kiloıuetrolarca tutar. Topralı tutan tabi1 
direklerdir. Beton ile takviye edilmiş ve bunlara mimarı 1ekiller nı·ilaip 
hatta bu tabii direklere numaralu bile konulmuş ... 

Sonra yollara da i!>imler verilmiş, tıpkı telairlerde olduğu gibi.. Bu 
d~ ııın~i yc.r altında kalıp asırlardan sonra yeniden hayatı ba~lıyan eski 
hır şeD.ır, 

İşte burada yaran 1eni ıilalalar hazırlanacak ve her turlu tehlikedea 
uzak olarak yapılacak olan bu silahlar sulhun mUdaf:ı:ısına hizaet edecek .. 

(JURNAL) 

9MJ 
- - . _z; - ~ 

livautır ayık pre ilii ~~ 
dı. 7 çift boy ötçütti· ;_ 
bulunduklarından Çukuro~~ ~ 
,,, - ·ı . . d 111•• (1 
5 r guıeşçı erını '! k. 
müsabıkalarda göreıDİJoıcfO ~ 
rcşin 7 çift arasında bilh•~ e' 'tf 
lı ·koyünden Biricik -~eb:;ıab ~ 
tutuşan ve ralc:iblerını ~ . tı"' 
nk diğerler1ne faikiyetını yeol 
ettiren gençti. İki pehli~1111d liıf 
finalis olan Biricik Me~~e deo dJ' 
finalis Çıkalkuyusu koY011 

.. fl'd 
genci de yenerek dördüoC~ôtu 
ni fınale kalan Tuzkuyuıu b 
livaniyle yaptı. Biricik M~I 
bu son güreşi onu üınid . ~ ·k ~~ 
bir neticeye sürükledi: BırıCI 

11 
ıl 

0

med yıkıldı. Bu mağİôhiyettt (Jir; 
kadar tnerjisi kaybetmeyt~bİ~ıe~ 
Mehmed kendini yıkan rak•

1 
~,Jt 

likte meydanı orta gürtŞ e e 
rına ter ketti. 

1
,o' 

Orta gürrşte ~ır ınsılı f·IJ uç ti' 
dındaki genç karşısına çık~~~ 
lcibi de yenerek orta birıocı 1 

haklı ve üstün bir oyunla k• 
Sıra baş gürt'ş tutacak et~ 

~ de 
vanlara gelmişti. Başa g~r bİ~ 
nıdığımız elemanlardan bıÇ. · l 
danda yoktu. Çukuravarıın 1~ ~ 
tutan başaltı güreşçisi T~P:tel' 
med baş'a çıkmışb. Hakık J 
bir eleman olan Topal Meb~~ r 
şısına çıkan N~rnekli Cuın• 1,,/ 
dakika gibi çok kısa bir ı•111 

de yenerek başı kazandı.. si. 
Bu güreşleri müteak•P ~ ~ 

b. . . . d- ki uÇ '-' mocm ve unya , es h tf 
Mersinli Ahmed ile Anka'.' 1/, 
tafa çıktılar, Halkın süreklı d~J 
rına M!rsioli Ah ned ıninde~if.J 
lamlar vererek mukabele e ~ ~ 
Bu kıymetli Greko - Ro~ ,jlT. 
dı gösteriş mahiyetinde 1 r' D 

Ankarah Mustafa ile tutuştll 
da gösterditi salto, kündeı' ıe' 

b ~ e ı 
burgu ve köprülerle r• 1,..~ 
tarafından uzun uzun alklf b•~ 

Z•D' Güreşler esnasınd• 
nifi ve Di~içürük Süleyııı~~tt 1 
scf görülememiştir. AY_!'' ~ 
susta da büyük bir guref t>e~ 
kası yıpdmış oldutu?d•~d&Jk~ 
güreşlere iş tirik etınıf 0 

nedilmektedir. 

• ıo•bi~ 
Bu arada hazırlık bi•İ~le 

yapılan koşular ..,e ·yet 
rışlarr da şayanı meront'111 

ler vermiştir. 

* ~e~ 
Gürtıleri ve diter ~~· !"~ 

lan müt~akib 11 ı t''' . f tbO • 
ve Madama köylerı 11 tici" t 

le 
_ le ne f' 

rı çı tı. Musaba anın . etJir· 
incirlik köyünün le~ın tJİ' 
bizce bu galibiyet hıÇ.,.et. ~~ 
ifade etmez. Asıl kıf. ere" r·. 

k d ıtetır ,e 
ta ımlafl mey ana l!I .~ r'/ 
la köylere kadar s~k:, lf"'~ 
gençlerini en müşkul 011111 ;1 ~ 
vik etmektedir. Bu .işe tdle~ ~ 
müteşebbisleri tebrık eti"" ~ 
Jann bu sahadaki gar;d•'' 
devam etmek iyi ve 

1 

reket olur. ı~ 
( Gcı isi altı••' 
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ASRi 
iNEMADA Bu Akşam .. 

~ Sinenıacılık .ve filmcilik düny3sının son senelerde yaratabildiği 
emsaline tesadüf edilemiyen bir harika ! 

lihazır: Deniz harbini bütüı:ı teferruatiyle gösteren şaheser 
.~ (Denizaltı avcı gemisi) 

. 

.. 

Y a r a t a n 1 a r: 

•"' ~· ıt/ 1chard green - Nangy Kelly Preston foster - George bangroft l 
" \reten: Meşhur çalgıcı Kovboy tarafından 

(Maskeli 

~eiefon 

1940 MODEL 1 

Q Ç Kamyonları 
Gelmişdir 

~- y A \'e hinterlandı. egane acentası: 

'l AHSiN BOSNA 
Biraderler 

~hid· 
ın Paşa 'caddesinde : 

"' ' 274 Telgraf .Adresi Meta .. P • K. 74 
s ........ 

6 - I - 9 - 10 - 11 - 12 11691 

süvariler) 

250 
1 

• 1 
·TÜRKSÖZ·Ü 

GAZETECiLiK- MATBAACILIK 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

• cılıkta son teknikle çalışıyor . 

1 

Türksözü 
matbaası 

! Son getirttiği zarif 

1 yeni t i p harflerle 
1 

• 
1111111 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

ltlllnl mücehhez bulunuyor 

------------------------ 1 Kitaplar, mecmualar , gazeteler, Kitaplarınızı Şark kan yahut 
Avrupa kin nefis bir cikl ~ 
görmek istiyorsanız Türkıözü 
Cildhanesine gönderiniz . 

~ , "1\lzaff er Lokman 
l 

'\ ~ hastalıkları mütehassısı 

cedveller, çekler , biletler, kart· 
' viıitler, haritalar, plinlar, maki buzlar , her boyda defterler, 

Renkli afişler Zarif sağlam 

tll\l!lı h • d h t l kabule Ve her türlü resimli ve renkli Bir cild, bölgede ancak Türk· 
, baskılar sürat ve nefasetle tab · sözünün sanatkar mücellidinin l'
tlt ~Yene anesın e as a arını 11 

edilir . • elinden çıkabilir. 

---------------------'•-------------..-----------------



• 

ilan t 
Seyhan Vilayeti Def -

terdarhğından: 

6/ Nisan / 940 tarihinde bi• 
ci müııyedeai icra kılanın ırmak 

i hımımındald Ôıner Lütfi Selçuk 

hi11eainin 1614/940 teribine te11düf 
eden Sılı pnü ihaleli katiytsi icra 

kıianıcıtından ahcıların meıkür fÜn· 
de Vilayet idare beye-tinde hazır 

t;U:unmalau ilin olunur. 
169991 

..................... 
Bu 

Nöbetçi 
gece 
eczahane 

Yeni otel yanında 

Tahsin tczahanesidir 

MARELLi 
) 

En iyi Dostum 

il 
"' .... ·. 1" 

Rekabet kabul etmez "bir liatta satılmakta 
olan bu radyo aranılan..Eer_ evsafı haizdirr 

,. P<1razlllere ku·•• hu•u•I •üzgeç • Antlfeding ve ton kontrol 
• ıso istasyon ••mi yazllı büyük • Müstakil gruplu şasi 

kadran ' • Harici santrajlı oparl6r· 
Ferrokarth orta takerrQr • Oktal tipinde lambalar I 

• Havalı trlmers 1'ondan•aUkO • Çıkış kudreti 4 vat • ı 

1 ·Bir ke rra dinleyiniz ..... Kanaat hasıl edeceksiniz 1 

.v;~E SAH i B i N i N 5 ES i'· Abid:: P,. 
(J(J~d!t2 .' ti 

ABiDİN PAŞA CADDESiNDE 

M. Tahsin Bosna Biraderler 
Teltfon : 2i4 Te'g. Adr. ME A ADANA P. K. 74 

Çocuk insanların çiçeğidir. Seviniz okşayınız f .ıkat öpmeyiniz. 

Çocuk Esirgeme Kurumu G enel rv1erkezi 

. C. A. 
nın 

Hiç bir hizmet istemed 
ı b~r sene çahşan 

ı Bataryalı 

Nevyork B. ·ı 
Modelini mutlaka görü'1o 

Muharrem Hilmi Rerr1f 
Abidin aşa cadde6 

11521 
• 

------------------------------- t 
Muhterem çifçilerimizin nazetfidik8 

ç1ftçilerimizin ç >:< iyi t 1 ı ~ ı ·ı 

Oliver 
ıJtlJlll 

Mıbzer Ye traktör kötenleri gelmiştir adetlr:ri pek az oldtJJ 

t ı yacı olan ların lıiran evvel müracaat etmel~ri 

Feyzi Dural 

Eskiden Rasih Zade biraderle' 

Eski Postane karşısı 69j 
11 

Mürettip alacağız 1 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ıht i· 1 
yaç vardır • İdarehanemize n.Ü· 1 
racaatlar• 

3-8 
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Adana Türksoz 


