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Sahip ve Başmuharriri 

Ferid Celal Güven TÜRKSÖZÜ Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onbeşinci Yıl - Sayı : 4529 

Telefon; 315- ADANA GÜNDELİK StY ASİ GAZETE 5 Kuruş 9 Eylfil 1939 Cumartesi 

ALMANYA ROMANYAYI T AZYiKA BAŞLADI 
Yugoslavya seferberlik 

.., 
yapmaga .... 

uınumı karar verdi 

Almanya'rıın 
zaaf 1 arı, 

müttefiklerin 
kuvvetleri 
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-·-·-·-·-·-·-·-· 1 Alman Sefiri 

!Fransız cümhurreisindeni Romenhükilmetini • • • 

J Milli Şef im ize Mesaj 1 sıkıştırıyor ı 

NEVZAD GÜVEH 

; i "Romanya sonuna kadar 

j Fransız Büyük elçisi mesajı i bitaraf k a 1 a m -;-;: 

• Reisicümhurumuza takdim etti i 
Bir harbin basla.ngtcında 'nihai za· i i 

ferin muhas~nılardan hangisi ta· i 1 

rafından kazanılacağını derhal kestir- ! • TÜRK - FRANSIZ DOSTLUGU VE IKt DEVLET i 
mck çok gUç bir seydir. Çunkıı harp t i 
esnasıc<la. çarpışan' memleketlerin mil- i ADAMl ARASINDAKI KUVVETLi SAMiMiYET BAGI i 
11 bunyelerinde, harici mUnasebetle· i i 
rinde 0 kadar ani değişiklikler, o ka· i Ankara : 8 (Telefonla) - Milli Şefimiz lsmel lnönü dUn sa- i 
dar çeşitli faktör ve hadiseler zuhur ! at t 6,30 da Hariciye Veklllmlz ŞUkrU Saracoğlu da hazır bu. i 
edebilir ki, harbin seyri tamamile ! lunduj)u halde Fransanm Anka.ra bUyUk elçlsl Bay Maslgll,yl t 
değişebilir. ! kabul etmlşlerdlr. . • i 

Yalnız bu kabil, bcklcnilmiyen e- t BUyUk elçi, bu kabul esnaamda, Fransa Relslcilmhuru.Bay i 
lemanların birdenbire harbe mudaha- ! Lebron'un iki. memlekeU bir birine Kuvvette; bağ!ayan ve bu i 
lesi ihtimali bertaraf edilerek baş- e gUnkU ahval ıçlnde temamen hususi bir klymetl ıktisab eden i 

'langıçta .nevcut maddi, manevi şart· i bir mesajım Relsicümhurumuz ismet lnönU'ne takdim etmişler. i 
lar ve imkanlar ölçüye vurularak ! dir. i 
aşağı, yukarı hakikate yakın bir ! Milli Şefimiz, mlnne~arllğ1n1n, ve aym zamanda, bugünkU i 
ihtimale vartla.hilir.. ! ahval içinde iki memleketl kuvvetle bağlayan dostluk ballıları i 

BugUn biz de böyle bir muka- ! nm devamı temennlsl'nln Fransa RelslcUmhuru Bay Lebron'a i 
,yese ile yeni başlıyan harbin hangi ! lblağmı bUyUk elçlslne rica etmlşlerdlr. i 
t:ıraf ın zafcrile bitebileceğini araş· ~ i 
til"alım : ................. .... . ~ .... ~ .. .-ı.·49>·•.., . ... . ....... . ...... ..... .... ~ ..... ..,, ..................... ~ .............. .. 

Bu yeni harpte şimdilik, Alman-
~·ayı bir tarafta. 1ngiltere, Fransa ve 
Polonyayı diğer bir tarafta görUyo· 

ruz. VARŞOVA SUKUT 

Yugoslavya 
Seferberliğe 
Karar verdi 

Bilkreş : 8 ( radyo ) - Havas 
ajansı bildiriyor : 

Alman - Romen ticaret mua~ıe
desi nükümlerine göre; Romanya Al· 
manyayı beslediği gibi Polonya'yada 
ihracatını kesmiş değildir. 

Almanya, Romanyadan bu vazi
yete nihayet verilmesini istemektedir. 

Bu maksatla Almanyanm :Roman• 
ya elçisi Romen hükumetini tazyik 
etmeğe başlamıştır. 

-Gerisi dördüncü sahifede -

ETTiMi? 
Bu iki muhasım tarafın maddi 

ve manevi kuvvetleri teraziye kon· 
dugu takdirde muttefiklerin Almanya 
Uzerindeki kahir Ustunlukleri derhal ingiliz Kıtaatı Fransada! 
meydana çıkar : 

Maddi imkanlar : 

1 - BugUn karşı karşıya gelen 
kuvvetler sayı itibarile mukayese e· 
dilecek olursa şöyle bir neticeye 
"arırız: 80 mÜJ•on Almana karşı 120 
lrıil_yonluk muttefikler kuvveti.. Bu 
hesaba İngiltere ve Fransanın butun 
İlllparatorluk kuvvetleri de katıla
cak olursa Almanyanın, kendisinin ye· 
di, sekiz misli bir kuvvetle çarpış· 
ınaıa mecbur kalacağını :anlarız. 

2 - Almanya, harp sanayimi 
hesliyecek bir çok ehemmiyetli ilk 
tnaddeden mahrumdur. Yalnız ordu· 
,undaki 50 milyon beygir kuvvetin· 
deki motörlu vasıtalarının sarf ede
ce~i ınuşteil maddelere olan ihtiya· 
cı göz önUne getirilecek olnrsa Al
rrıanyanın yakın bir zamanda, ilk 
ıtıadde itibarile duşece~i sıkıntıyı 
arılamak mumkundur. 

Almanyanın bu, ilk madde ibti· 
Yacını bugün bitaraf bir vaziyette 
Qlan baıı memleketlerden mumkun 
llıcrtebe temin etmesi kabildir. Fakat 
~tllardanberi bozukduzen bir halda 

ulunan mali ve iktisadı vaziyeti ne 
Zaıtıann kadar buna i•mkan bıraka· 
Cakt • 

ır · Alman yanın biç bir taraftan 

-Gerisi Beşinci shaiedc -

Almanya Üzerine İngiliz tayyarelerinin dördüncü uçuşu, Alman milletine notalar 
( Gerisi O-rUncu sahifede ) 

Ingiliz başvekili diyorki : 

Harbe sonuna kadar, nihai 
zafere kadar devam edeceğiz 

Londra : 8(Radyo) -
Dün avam kamarasında, 
işci partisi ikinci reisinin 
sorduğu bir süale cevap 
veren 'başvekil B. Çem· 
berlayn demiştir ki 

Bngüukü askeri hare- .. 

kat hakkında urn~mi m~.- ;~j~ . ;): 
lumattan başka bır~ey soy : · 
le yemiyecegimizi mecli
sin kabul edeceğini zan
nediyruom. 

Size bugünkü vaziyet 
etrafında bir hülase arz 

edeceğ!rn : Polouya çok 
kuvvetli bir düşmanla mü· 

lnglllz bafveklll Çemberlayn 

cadele etmektedir. 1 
Polonyalılar herzawan ne yapdık-

!arını bilerek ve büvük bir cesaretle 
-Gerisi dördüncü sahifede -

Eski f ngiliz Kralı 

INGILIZ ORDUSUNDA 
HiZMET iSTİYOR 

DUk bli Vlndsor 
Yazısı sa-ı hı~~rlerrl~ 
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Akıl hastahanesinde 
yapılan bir ihtira! 

fransada Citroen fab,ikası mü· 
bendislerinden otuz yaşlarlnda 

muktedir bir genç delirmiştir. Bu 
genç kendisinin daiına takip edildi. 
ğini ve öldürüleceğini zannediyor 
du. 

Fabrika idaresi şimdiye kadar 
bir çok ihtiraları ile ·müesseseye mü 
him h ı zmetlerde bulunan mühendisi 
akıl hastalıklarım tedaviye mahsus 
bir hastaneye yatırmıştır. 

Mühendis aklı başına geldiği za· 
manlar boş durmayıp eskiden uğraş 
tığı mevzuları takibe devam etmiş 

tir. En ziyade otomobillerin süratini 
bir kat daha artıracak bir vasıta bul 
mağa çalışmıştır Nihayet yarı deli 
olduğu halde tasarladığı aleti bul· 
mağa muvaffak olmuştur. 

Kumpauya bunu kabul etmiş, 

ihtira "beratm1 mühendis henüz tama 
mt"n akıl hastalığından ifa kat ı bul· 
mamış olduğundan mahkeme tara· 
fından kendisinP. tayin edilmiş ~olan 
vasi almıştı. Şirket ile .mukavele· 
yi de vasi imzalamışbr. 

Kaba şaka 

A lmanyada Koblenz' de genç bir 
kıza arkadaşlarmdan bir erke 

ğin yaptığı şaka çok feci bir netice 
vermiştir. Kız bu erkeğe vaktile beş 
marklık gümüş bir parayı ikraz et
mişti. Erkek bu parayı şaka olarak 
garip bir surette iade etmek istemiş-

1 tir Parc.yı bir sandviçin içine koy· 
muş ve bunu da yemek için kıza 
vermiştir. 

Bir şeyden haberi olmayan kız 

sandvici yerken parayı da yutmuş 

lakin para büyük olduğundan .. boğa 
zında tıkılıp kalmışt ır. 

Kız teneffüs edemediğinden öle· 
cek dereceye geldiğini gören arka· 
daşları parmakla zorlayarak parayı 
kızın midesine indirmişlerdir. Daha 
sonra midesinde ameliyat yapılmak 
üzere kız hastaneye yatırılmıştır. 

Operatör parayı mideden çıkarıp 
kıza vermiştir. Bu kaba şakayı ya· 
pan erkek de ilüm tehlikesine se· 
bep olduğundan mahkemeve veril· 
miştir. 

.Şeylan a~asında malarya 

Hindistanm cenubundaki Seylan 
adası lngilizlerin en lmükemmel 

~----------------------·----·----------------------' 
Şehrimizdeki Sıhhat 
müesseseleri faaliyeti 

Vilayetin Sıhhi durumu normaldir 

Tıp fakültelerinin 939 mezunları 

Sıtma Enstitüsünde nasıl çalışıyor? 

Vilayetimizin gerek merkez , ge 
rekse merkeze bagh kaza ve köy· 
lerinde sıhhi durum çok iyidir. Umu
mi ve hususi müvazenelerle idare 
edilen sıhhi teşekküllerin ve mües· 
sesatm halk iç.in nafi faaliyette bu· 
hmduklarını da memnuniyetle kay· 
detmek icabeder . 

Bunlardan Sıtma Enstitüsü Son· 
bahar kurslarına başlamışı ır . Bu 
kurs için gelen yüz kadar genç 
Doktorumuz derslerine başlamıştır . 

Müessesede açılış töreni 6 Eylülde 
yapılmış, Enstitü Müdürünün nut· 
kundan sonra muallimler kürsüye 

sıhhi mücadele teşkilatını haiz bulun 
duğu halde Malaryanın en ' büyük 
kaynağı olmuştur. Adanın her vila 
yelinde hükmü nü süren hastalık yüz 
binlerce insanın ölmesine sebep ol· 
muştur. 

Kegolle vilayetinden son haf ta 
zarfında 22279 kişi Malaryaya ltu· 
tulmuştur. Burada geçen yedi hafta 
içinde Malaryaya tutulanların mikta
rı 116506 kişiyi ,bulmuştur. 

Seylan hükumeti :milyonlarca 
tabsisat vererek temin ;ettiği ilaçları 
bedava ahaliye tevzi :etmektedir. Bü 
tün çeşmeler ve su yolları kontrol 
altına alınmıştır. Fakat alman esas 
lı tedbirlere rağmen hastalık azal 
mayıp bilakis şiddetini artırmakta· 

dır. Her ıün on biqferce insan · bu 
müthiş hastalığa kurban olmakta· 
dır. 

gelerek derslere başlamışlardır. 
Bu müessesede Sıtma hastalığı 

ve onu vücude getiren amili mara· 
ziler hakkında esaslı malumat ve 
rilmekte, dersler hem nazari , hem 
de ameli şekilde Öğfetilmektedir . 
Bilhassa en son tetkikat üzerine 
mürettep tablolardan Çok istifade 
edilmektedir. 

ilk fırsatta yeni bir binaya ihti. 
yacı olan bu müessese o zaman 
daha modern, daha esaslıvasıtalarla 
mücehhez olarak yurd için daha 
nafi bir şekle sokulacaktır . 

Trahom mücadelesi de mevcut 
talimatnameye göre esaslı bir şe
kilde çalışmaktadır. 20 Yatak üze· 
rine müessis hastahaneden başka , 
şehrin iki yerinde daha açılan dis· 
panserlerde vatandaşların her gün 
yüzlercPsİ muayene ve tedavi 
edilmekt~dir . 

Çocuk ve Bakımevi ; bu küçük 
müesesede hacmiyle mütenasip 
olmıyacak derecede büyük iyi ran
dıman veriyor . 

Gerek doğum ve doğumlara ait 
ameliyeler ve gerekse kadın kısmı

nın ve ayni zamanda çoçuk kısmı · 
nın Klinik ve Poliklinikleri her va
kıt için halkımıza açık bulunmak· 
tadır . 

Son zamanlarda yepyeni bir ta
mir ile bam başka bir şekle soku· 
lan bu sıhhat müessesesinin çalış· 
malarma ait mukayeseli rakamlan 
da toplamaktayız • 

Yeni iki tip 
ekmek çikıyor 

Yeni ekmekle francala 
ayın on ikisinde çıkıyor 

Şehrimizde şimdiye kadar pide 
yerli ekmek ve An:1dolu unundan 
üç nevi ekmek bir tip olarak çıkar· 
ması ve evsafi tesbit edilmiştir öğren 
diğimize ğöre bu yeni tip anadolu 
unundan yapılan ekmek nefasetinde 
olduğu halde fiyatı 9,5 kuruş yerı 

rine 8,5 kuruş olacaktır. 
Bu yeni formule göre elde edile 

cek somunların yerli unları fabrikıı.
cılar tarafmdan daha itinalı bir su 
rette ihzar edilecektir bu taahhüde 
göre buna yüzde otuz anadolu unu 
karışdmlacaktır üç yıldızdan yapılan 

ekmeğin daha iyi çıkm:ısı için 4 yıldız 
undan bir mikdar katılacaktır. 

Belediye fran~ala çıkarmak te· 
şebbüsündedir. 

Mekteplerin 
açılma günü 
Bütün okulların açılma günle· 

ri yaklaşdı. Bunun için kabul ve ka 
yıd muameleleri hararete devam et 
mektedir. Mektepliler bu yıl tam ze 
manında açılacaktlr. 

İlk mekteplilerin tedrisata başla 
ma tarihleri 18 ~ylul olarak tesbit 
edilmiştir ilk mekteplilerin ikmal im 
tabanları 11 eylulda başlayacaktır 

orta tedr;ut o1<ullarda 25 eylülde 
açılacaktır kayit muameleleri mek 
teplilerin tedrisata başlcımasından 
bir iki gün evvele kadar devam ede 
cektir. 

Bir sürüyü kaçırıp 
satan adam 

Hüseyin oğlu Süleyman admda 
biri kendisine teslim edilen hayvanat 
tan bir kısmını satarak savuşmak is 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~) teiligi iddia~~ yak~anarak hakkın 

kan a 11 1 da tahkikata başlanmıştır. J Kiel &UNUN 1 Harp münase. 
MEVZUU betile ajans ha· 

berleriode bir 
çolC meşhur yerlerin isimleri geç· 
mektedir. Biz bunlar haklCında icap 
ettikçe, beşeri coğrafya , tabii coğ· 
rafya bakımından .okuyucularımıza 
malumat vermeli faydalı buluyo 

1 
ruz. Bugün Kiel kanalı'nı ele alalım! 

iki Alman harp gemisinin , Kiel 
kanalına girdikleri sırada , lngiliz 

yyareleri tarafından ta'!rruza uğ· 
radıkları,birisine isabet vaki olduğu 
bildiriliyor . 

• Kil " diye telaffuz olunan 
,Prusyanın Schleswing Holstein 

kısmmdi~ Baltık üzerinde 213000 
~· 

nüfuslu bir şehirdir. ( On dokuzun· 
cu asrm başında burada ancak 1000 
kişi yaşardı • ) 

Ticareti hububat ve yağ üzeri 
nedir. Çok ehemmiyetli gemi tez· 
gibları vardır. Kiel , inkişafını mü
kemmel limanına VI! kanalına med· 
yundur. Almanyanm başlıca askeri 
limanı burasıdır. 

Bu şehir on birinci asırda tees 
süs etti. 1773 de Danimarka kral· 
IJğına tabi oldu. 30 teşrinievvel 1918 
de bahriyelilerin isyanile burada 
inkılap zuhur etmiştir . 

. lslahiyenin Kırkayak köyünden 

..... 
Kiel kanalının bir adı da Kaiscr 

- Wilhelm kanalıdır . jutland ya· 
rımadasını Kielden Elbe nehrinin 
mansabına kadar kesip Saltığı Şi· 
mal denizine bağlar . 99 kilometre 
uzunluğunda, 103 metre genişliğin· 
dedir. 1887 ile 1895 arasında ka· 
zıldı. Derinliği 11 metredir . 1919 
Versay muahedesi Kiel kanalım 
Almc.nya ile muharebe halinde bu
lunmıyan bütün milletlerin ~arp ve 
ticaret gemilerine açmıştır . Bu ka· 
naldan 8,5 saatta geçilir. 

Hüseyiu o~lu Süleyman ismini taşı· 
yan bu adama eski mezarhkda ko· 
yun taciri Ali Koç Yiğit tarafındal1 
güdijlruek üzere bir sürü koyun tes 
lim edilmiştir. Süleyman suçlu bun 
(ardan 6 başım satmış ve , s1vışmak 
isterken şikayet üzerine yakalanmış 
lır koyunlardı-o ikisi diri, ikiside ke 
silmiş olarak ele geçirilmiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü açık. 
hava hafif rüzgarlı idi . En çok sı· 
cak gölgede 32 dereeeye kadar 
yükselmiştir. 
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Hava taarruzlarınd111ı 

PASiF KORUNMA 
Bu talimatname meriyete girdi 

b -- Dünden artan -

Bu işin temin t'dil· 

mesiyle memleketin mü 
daf aa tertibatı da ko· 

laylaşhnlmış olur. Bu 
sebepten bir aile içinde 

Bu talimatnan1e evlerde yapıla

cak teşkilat ve alınacak tedbir
ler hakkında çol< sarih 

izahat vermektedir 
hizmet yapabilecek kim .._ _______________ _.._,_ 

üncü maddesindrki izahata gfüe 
ev itfaiyecisi ve muavini veya mu 
avinleri ve pasif korunma mecbu 
riyetint: dahil yerlerdeki birçok ai 
lenin oturdukları evlerde ve apart 
manlarda V;!Va mahallede bu la· 
limatnamenin 52 ve 53 üncü mad
delerinde yazıldığı veçhile ev hasta 
bakıcısı ayrılacaktır. 

selt>r hava hücumlarına karşı ge 
rek kendilerini ve gerekse aile ef 
radmı nasıl koruyabilecekrerini ve 
bu hususta lazım gelen : tedbirleri 
öğrenmeğe mecburdurlar. Bu ted 
birler : 

a ) Evdeki ışıkların hemen sön 
dürülmesi ve karartılması. 

b ) Yangına karşı gereken ted 
birlerin alınması. 

c ) Zehirli gazlardan korunma 
tedbirleri. 

d ) Aile için bir sığınak yerinin 
temini. 

e ) Dışardan imdat g~linciye 
kadar yaralı, hasta ve zehirli gaz• 
larla gazlanmış olanlara yapılacak 
ilk sıhhi yardım tedbirlerinin alın 
masdır. 

Hava taarruzlarına karşı pasif 
korunma nizamnamesinin 22 inci 
maddesine göre, :içerisinde oturan 
münferit (tek) evler, bir çok ailele 
ı in oturduklan evler ve apartman 
lardan her birinde oturanlar ara 
sında hava pasif~ korunma işleri 
için birer ev iıava korunma amiri 
birer ev itfaiyecisi ayrılır. Ve ayrıca 

bir çok ailelerle meskun olan ev· 
lerde ve apartmanlarda ev hava ko 
korunma amirinden başka bir mua 
vin (yardımcı) ve bir hasta bakıcı 
ve binanın büyüklüğüne ve oturan· 
lann adedine göıe Lir kaç ev itfa
iyecısı muavini ayrılacaktır. 

Bu ayrılma işi şöyle yapıla· 

caktır: 

Pasif korunma komisyonla11nın 
diı ektifi üzerine bina halkı tarafın. 
dan aşa~ıda 24 [üncü maddedeki 
VasıfJarı haiz bir ev hava korunma 
aıniri ;ıyrılarak ve 1 bölge koruma 
amiri olan polis teşkili olmıyan yer
lerde jandarma tarafından kontrol 
edilecektir. Polis ;ve jandarma tara· 
fından ev hava korunma amiri ola· 
cak vasıfları haiz olmadığı görülür 
ve yahut aile tarafından herhangi 
bir sebeple ayrılmışsa :derhal polis 
veya jandarma tarafından bu ayrıl 
ına işi temin edilecektir. 

Ev hava korunma amiri tarafın 
dan da mahalli pasif korunma ko· 
misyonunun vereceği direktif dahi
:inde evin büyüklüğüne ve oturan . 
arın adedine göre bir ev hava ko 
runına amir muavini (bu muavin 
~arsa kapıcılardan olabilir) ve hava 
~arruzlarına karşı pasif korunma 

nı~arnn · · 86 87 · · d d l . amesının ve ıncı ma 
e: erınc Ye bu talimatnamenin 44 

Pasif . korunma mecburiyetine 
dahil şehir ve ~kasabalarda bir· 
çok ailelerin oturduğu veya civar 
daki mu11yyen ailelerin iltica ede 
cekleri evlerdeki her aiJe sığmnğı 

için ev hava koıunma amiri taıafın · 
dan yine askerlikle ilgisi olmıyan 

18 : 60 yaşındaki erkeklerden, er kek 
yoksa kız ve kadınlardan 1 ir sığınak 

amiri seçilecektir. 
Ev korunma teşkilleri için ay· 

rılanlarııı isimleri, vazifeleri ve yaş 
Jarı ev hava korunm;ı amiri .tara
fmdan mevkiir. bölge korunma ami 
ri tarafından mevkiin bölge korun 
ma amiri olan polis merkezine (po 
lis teşkilatı olmıyan yerlerde jan
darma komııtanlığma) bildirilecek 
ve bu makamlar tarafından hususi 
bir deftere kayıt eılunacaktır. 

Ev itfaiyecilerinin ve muavinle 
rinin isimleri ~hava taarı uzlarına 
karşı pasif korunma nizamnamesi
nin 28 inca maddesinde: bahis o· 
lun~uğu veçhile mevkiin itfaiye mü 
dür veya amirliğinde de bulunaca
ğından ev itfaiyeletinin isimleri em
niyet teşkilleri tarafından mevkiin 
itfaiye amirliğine bildirilecektir. 
Bunlardan uzun müJdet başka ye· 
re ayrılan veya ölenlerin yerine bir 
yenisi seçilecek ev hava kotuma a· 
miri tarafından bölgenin polis mer 
kezine, polis teşkilatı olmıyan yer· 
lerde jandarma kumandanlığına bil. 
dirilecektir. 

İkiden fazla ailenin oturduğu 
binalarda bu vazifeleri görecek o· 
!anların isimleti ev hava koruma 
amiri tarafından binanın giriş ye· 
rinde herkesin göreceği bir yere 
asılacaktır.,, 

Alman sefiri Rome 
hükumetini 
sıkıştırıyor 

Birinci sahifeden artan 

Alman elçisinin bu demarşına 

karşı Romen h\ikümeti hadiseleıe bi
taraf kalmak aızusunda bulundu~·unu 

. 
Jngiliz başvekili diyor ki 

~ Bitinci sahifeden artan -

haıp ttmişlerdir. Bugiinkli insan \'e 
maddi zayial111a rağmen Polonyamn 

maneviyatı ~arsılmaz bir haldedir. 
ln g-iltcre ve Fran.sanın yardımı bu ma 
neviyalı büsbülün yükseltmiştir. 

Fransız ordusu müşterek cephede 
olan temaslarına büyük bir faaliyetle 
devam etmektedir. iki memleketimiz 
arasındaki anlaşma ve çalışma birliği 

her sahada mükemmel şartlar içinde 
cereyan ediyor. 

Deni1.de Alman Jrni1 allı gemile· 
rinin tecavü:t:ii dolayi.ı.i ' e lıarekatı daha 
ehemrnirctlidir. Aterıyunın torpillenme 
.si biitün dünyayı nerret \'(' heyecan 
içinde 1.:ıır:.-kmışlır çuk yakın bir zaman 
himayeli kafileleı sistP-mini tesis için 
tetbirler alınmaktadır. 

Bu güne kadar toı pillenmiş veya 
tecavüze maruz halmış t ic:ıret gemile
ri harpden evnl yola çıkmış bulunuyor 
lardı. 

lngiliz hava kuvvetleı iı in Alman 
zırhlıları ve Vilhelmhoven üzerine yap 
dıkları taarruzları büyük bir takdir ve 
stayişle zikr edeceğim. Vılhelmshoven 

ve Kiel kanalı mcdhalindeki usler Al 
manların en ıniidhiş suı elle müdafaa 
ettikleri ve en mükenırnel \':ısıtalarına 

sahip deniz üsleridir. 13111111 ı içindirki 
lngiliz hava knvvl'tlerinin kazandıkları 
bu muvaff akiyet en büyük tebrik ve 
takdirlere layıkdır. Diğer larafdan İn
giliz hava kuvvetleri üç gece üst üste 
Alman şehirleri üzerinde keşif uçuşla
rı yapmışlar ve on milyon beyanname 
atmışlardır. Bütün bu uçuşlar esnasında 

düşmanın müdafaa vastaları derhal faa 
lfyete geçmişsede bi.itün tayyarılerimiz 
hiç bir ziyan görmeden geri dönmeğe 

muvaffak olmuşlardıı-. Denizler üzerin
de düşman gemilerini imha için kuv
vetlerimiz araşdırmalarına devam edi
yor geçen perşembe kadın ve çocok
ların tahliyesini! başlanmıştı cuma ve 

cumaertesi günü birkaç şehrin tahliyesi 
ikmal edilmlştir şimdiye kadar 1,475,000 
çocuk şehirlerden uzak laştırılnuştır has 
tanelerimiz tayyare tecavüzlerinde yara 
!ananları kabule hazır vaziyettedir. 

TUrksözU · Franscmın tanın 
mış siyasi muharrlrlerlnden 
olan Jantuveı dUn sabah Parls 
radyosunda B. Çemherlayn son 
beyanata hakkmda şu mUtalaa 
ları yörUtmUştür. 

"8. Çemberlayn avam kamarasında 
ki bu nutku derin akisler yapacaktır. 
Bu nutku esaslı ve muhtelif noktalara 
ayırmak mümkündür. Fakat en ehem-

fakat romanyanın bu a~zusunun bita· 
raflığ'ına sonuna kadar ve neye mal 
olursa olsun devam edeceğini tazam
mun etmediğini bildirmiştir. 

Romen hükumetinin muharip 
memleketlerle doğrudan doğruya ve. 
ya hukuki bakımdan vaziyetini tasrih 
etmesi lazım geliyordu. 

Bükreş hükt'.ime!İ dünden itibaren 
bıınuıla yapmış bulunmaktadır. 

Romen hükumeti Almaoyaya ken 
disine verilen beynelmilel garantiler 
çerçevesi içinde bitaraflığına devam 
ettiğini anlatmıştır. 

Bağdad : 8 [ radyo 1 - Yakında 

başlayacak olan askeri manevralar 
için hükümet bir kısım efradı silah 
altına çağırmağa karar ~vermiştir. 

1 Paris : 8 ( Radyo , ) - Havas 
ajansının Belgrad'dan bildirdiğine gö 
re Yuğoslavya . hüküm eti umumi sefer 
bcrlik yapm<•ğa karar :vermiştir 

Yalnız hüküınet bu sefer beri iği 
muhtelif merhaleler yaparak ikmal 

edecektir. 

miyetlisi harbin devamı hakkındaki şu 
sö1le1idi1 : 

"Hitler kısa, s=ri \'e kati bir harp 
isti) o· ve bunun içinde bütün kuvvet· 
!erini Polonya üzerine yığmışhr. eğer 
Hitler böyle bir hesabı yapmışsa aldan 
mıştır. Çünki Fransa ve lngiltere nihai 
zafere kadar dügüşeceklerdir ve bunun 
laıımgelen zemanı da göze almışlardır 
Almanya devam edemiy~cektir halbu
ki lngiltere ve Fransa sonuna kadar 
devam edebilir. Almanyanın acelesi var 
dır. lnğiltere ve Fransanın ise hiç ace 
lesi yoktur ve harbi nihayet kazanacak 
!arından katiyetle · emindirler bunun 
içindirki' Almanya süratli bir netice al 
mak için varını, yoğunu fedaya mec-
burdur. · 

Başvekil Jngiltere ve Fransanm har 
be mani ()lmak için her şeyi yapmiş 

olduğunu tebarüz ettirdikten sonra şun 
lari ilave etrr.ektedir. 

"Şimdiye kadar hiç bir millet buka 
dar asil bir dava için harp etmemişlir 
binaenaleyh biz harbi sonuna kadar, 
nihai zafere kadar yapmağa devam 
edeceğiz. 

''Paris ve Londra hükumetleri Po
lonyaya yardım için ellerinden gelen 
herşeyi yapacaktır bu yardım yalnız 

askeri sahaya münhasır kalmıyacak ma 
li nahada da olacaktır. 

"Londra ile Polonya arasında Y.a
pılan son bir anlaşma neticesinde : ln-
giltere derhal ve nakden Polonyaya 
8 buçuk milyon lngiliz lirası vermeyi 
kabul etmiştir . ., 

INGfL TEREDE SIYASJ 
PARTiLER ARASINDA MÜTAREKE 

Londra : 8 (Royter) - f ngilterede 
harbin devamı müddetince, partiler ara 
sında mütareke yapılmıştır. 

HiNDiSTAN VE INGILTERE 

Londra : 8 (Royter) - Hindislanda 
13 mehrace ve Hind prensinden krala 
telgraf gelmiştir. Prenslerden birisi ln-
giliz ordusunda çalışmak üıere orduya 
kabulünü istemektedir. 

10,000,000 HlNDL1 INGILIZ 
KUVVETLERiNE YARDIMA HAZIR 

Londra : 8 (Royter) - Büyük Hind 
mümessili Agahan bir beyanname neş 
rederek 10,000,000 Hindlinin fngiliz 
kuvvetleri yanında çalışmak üzere ha· 
zırlanr.ış bulunduğu bildirilmiştir. 

ya Z h k Sinemad• 

~lYI AB<şam 

İki Büyük Filim Birden 1 
1 

Büyük Komedyen 

Fernandel 
lıe Emsalsiz 

Gaby Morlay 
Tarafından fevkalade bir tarzda 
Yaratılan dayanılmaz derecede 

GUIUnçlU Komedi 

~====H====E R====G====D====L " 

ı;.; ~ --=============11 
2 

Kutup 
Şeytanları 
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Hükumetimizin 
dünkü tebliği 

Bazı ih ti yat sınıflarımız 
talim, terbiye· görecek 

Ankara 8 ( Telefonla ) -

( B•• veklletten tamim 
edilmlftlr. ) 

Memleketin _bazı mıntıkalarında 

ihtiyat erleri bir buçuk ay talim stajı 

için askerlik kanununun 58 inci mad
dt>sine uyarak silah altına çağrılmak

tadırlar bu celp memleketin her ta· 
rafına mahsus olmayıp mahtut mınla· 
kalarda yapılmaktadır. ve nerelerde 
ve kimlerin askerlik şubeleri tarafın 
dan halkımıza ilan edilmiştir. Buna 
rağmen ilan yapılan veya ilan mınta

kasında bulunupda askere çağrılmıyan 
bazı kimseleriıı askere çağrılırız dü· 
şüncesile çalış tıklan işlerini bırakıp 

memleketlerine dönmek istedikleri gö 
rulmektedir. Yurt müdafaasına Lkoş· 
mak bakımından Lıu hareket takdirle 

karşılanırsada işlerin bırakanların şah 

sen zarar görmelerini mucip olabile· 
ceği gibi imar ve ticaret faaliyetimizin 
az çok durmasına da sebep :olabilir. 
Celp yapılan mıntakalarda bulunup 
şimdiye kadar çağrilmıyanların veya 
celp mıntakasında bulunmıyanların 

sükunetle iş ve gücleriyle meşgul 

olmalarını tavsiye ederim. 

Eski İngiliz kralı 

Londra : 8 ( radyo ) - İngiliz 
ordusunda bir va7.if e almak üzere İn
giliz hükumetinin emrinde olduğunu 

bildiren eski İngiliz kralı dük dö Vind 
sor cevap beklemekte idi. 

Çarşamba günü kralın hususi mu
rahhası olarak tayyare ile Kona gelen 
.bir memur Dükle göı üştük ten sonra 
yine tayyare ile İngiltereye hareket 
c:tmişiir. Dük dö Vindsor lngiitereye 

. berabe indt- karısı olduğu halde gide· 
ceğini ve bunun içinde Manış liman
larından birisine kadar giderek ora
dan ingiltereye geçeceğini soylemiş 

1 ir. 

Memleketen 
ihraci yasak 
olan mevad 

Bazı maddelerin ihracıda 
lisans u c=;ulüne tabi 

Ankara ; 8 (Telefonla) - Bey 
nelmilel siyasetin aldığı şe-kil üzerine 
ihraç maddelerimizin hir hısmının ha 

rice çıkarılması men ve birkısmınm da 
ihracı Lisansa tabi tutulmuştur. 

1hracı men edilenler, buğday, 
çavdar, pirinç, bulgur, fasulya, nohut 
bezel) e her dürlü yağlar ve pe}'nir 
~tle sair başlıca ğıda maddeleri bal 

Türksözü 

Varşova sukut etti mi? 
3 ALMAN TA YY ARES1 DÜŞTÜ; 

BlR POLONYA GEMiSi BATTI 

Vaışova : 8 (Radyo) - Alman 
lar Varşova cenubunda bazı köp· 
rüleri tahrip etmişlerdir. Polonya 
hava kuvvetleri bugün 3 Alman tay 
yaresini düşürmüştür. Bir Polonya 
deniz altı gemisi de batırılmıştır. 

ŞARK CEPHESiNDE 

Berlin : 8 (O. N. B.) - Bir Al
man harp tebliği ; bugünkü hare. 
kat umumiyetle takip mahiyetinde 
olmuştur. Bazı noktalarda ciddi 
çarpışmalar da yapılmıştır. 

GARR CEPHESiNDE 

Paris : 8 (Havas) - Garp cep· 
hesinde bugün, az veya çok ehem 
miyetli mahalli ilerlemeler ve başa 
rılar olmuştur, Bazı noktalarda 
mahsus derecede ileri harekat kay
dedilmiştir. 
lNGILIZ KITAATI FRANSADA 

Paris : 8 (Havas) - lngiliz kı· 
taatı Fransaya geldi Oıı kuvvet· 
ler in miktarı ve nerelere yerleştiril· 

dikleri gizli tutulmaktadır. 

ALMAN DONANMASINA TAARRUZ 

Londra : 8 ( Radyo ) - Kid 
kanalının medhalindeki Alman do 
nanmasına yapılan taarruz ve Vil· 
helmshven bombardmanı zannedil· 
diğinden daha çok büyük bir mu
vaff akiyt't ve cesaretle yapılmıştır. 
Bu tecavüzler esnasında şiddetli 
yağmur yağıyordu Ve rüyet imkan 
ları asgari derecede iJi. Bütün bun· 
lara rağmen lngiliz hava kuvvetle 
rinin eldi! ettiği muvaffak;yetin f~v 
kıla 1e bir ehemmi ~eti varJır. 

Filo bombardm ınını ikmal et
tikten sonra tayyardı!rden birisi 
çok engin bir irtıfaa ka far inmt>ğe 
muvaffak olmuş ve zırhlılardan bi 
risinin bir çok a~ır bombalar tara· 
fın lan tcıhrip edilmiş oldu_İunu gör. 
müşlür. Batırılan Lu zırhlı Alman 
donanmasının en kuvvetli eleman· 
!arından birisi idi. 

ALMANLA.R TAi-- VIYE 
iLE ME.ŞCUL 

Paris : 8 ( Radyo ) - 8 numa
ralı Fransız tebliği : 

Ren ile Mozel arasında düşman 
kendisini takviye ile meşguldür. Al· 
manyanın dahilinden düşman kıta· 

larmın cepheye gelmekte o'duğu 

haber verilmektedir . 
lKl ALMAN GEMiSi BATIRILDI 

Londra : 8 ( Radyo ) - lngiliz 
harp gt'mileri birisi 1400 , digeri 

mumu ve pamuk tohumunu. deri, 
keçi kılı. kağıt, dikenlitel, pamuk ve 
pamuk ipliği, küncü, barsak, tiftik 
yumurta, bakla, suya fasulyası. 

4853 ton hacminde iki Alman ge 
misini batırmışlardır. 
ISPANY A SAHiLLERiNE iL TICA 

Londra : 8 ( Radyo )- Mecmuu 
119,000 ton hacminde olan 27 Al· 
man gemisi ispanyanın Vigo lima· 
nına iltica etmişlerdir . 

ALMANY ADA BENZiN TASARRUFU 

Paris : 8 ( Havas ) - Amster 
damdan bildirildiğine görr, Alman· 
yada benzin sarfiyatını azaltmak 

için her türlü çarelere baş vurul· 
maktadır. Otomobiller sıkı bir kon 
trol altına alınmıştır . Otomobille 
fuzuli yere tenezzüh yapmak ya 
saktır. 

ALMANY ADA YAHUDiLERiN 
ELiNDEN RADYOLAR ALINDI 

Berlin : 8 ( Royter )- Bir kaç 
kiş-i bir Yahudi evinde yabancı bir 
radyo postasını dinlerken yakalan
mışlardır. Bunun üzerine Yahudile· 
rin tJindeki bütün radyolar topla· 
tılmıştır , 

Alman ahaliden de, yabancı rad· 
yo istasyonlarını dinledikleri ıçın 

tevkif edilenlerin adedi çoğalmak· 

tadır . 

MISIR - ALMANYA SiY ASI 
MÜNASEBA TINI KESTi 

Londra : 8 ( Roytcr ) - Bildi· 
rildiğine göre. Mısır hükumeti Al 
manya ile diplomatik münasebatını 
da kesmeğe karar vermiş ve bu 
kararını İogiltereye bildirmiştir. 

Paris : 8 (Havas )- lngiliz tay· 
yarelcri bugün Almanya üzerine 
dördüncü uçuşu yaptı . Tayyareler 
Alman halkına 3,5 milyon beyan 
name attı. Tayyareler bu uçuştan 
sonra salimen üslerine döndüler. 

VARŞOV A DÜŞTÜ MÜ ? 

Ankara : 8 a. a. - Berlinden 
verilen malumata göre, Alman kuv 
vetleri bugün Varşovaya girmiştir. 

Londra : 8 ( Roytcr ) - Var
şovanın bugün öğleden evvel su· 
kuluna dair Berlinden verilen ha 
beri leyid eden diger bir haber 
alıncımamıştır . 

Roma : 8 ( Strfani )-Berlinden 
alınan malumata göre, Alman kıta
lan bugiin Varşovaya -girmiştir . 

Hayvan hastalıklarile 

mücadele 

Şahin ağa Kilise köyü ile Kadı 
koy ve civarı köy sığırlarmda zu· 
hur ettiği haber alınan Yani kara 

ha1tshğmı önlemek, serum ve aşı tat 
bik edilmek ÜZ.!re bu yerlere mer 
kez baytarları gönderilmi~tir. 

Sahife : 3 

RADYO ! 
Bugünkü Proğram 

TÜRKlY2. RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

CUMARTESi - 91 9 I 939 

12.30 Program 

12.35 Tüı k f\Iüziği 

[ Eski ve yeni şarkılar ] 
Okuyan : Müzeyyen Senar 
Çdlanlar : Fahire f-ersan, Refik 

Fersan, Cevdd Çağla 
1 - Hüzzam peşrevi 2 - Arif 

bey Hüzzam şarkı - Talat eyler mi 
diye meh suyi Katanede 3-Mustafa 
Nafi1. Hüzzam şarkı - Gönlüm nice 
bir senden uzak günleri saysın 
4 - Sadettin Kaynak - Hüzzam 
Ş. - Leylakların hayali S - Şükrü 
Hüzzam şarkı yöperken 6 - Şükrü 

Hüzzam şarkı - Adanın yeşil çam· 
lan 

14.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

14. tO Müzik [ Muzikli gezinti ] 
14.30 Müzik ( Dans miiziQ-i -

Pi. ) 

15.00 - 15.30 (Şen Oda Müzi~i
lbrahim Özgür ve Ateş Böcekleri ) 

18.30 Program 
18 35 Müzik ( Küçük Orkest 

ra Şef : Necip Aşkın) 

1 - Brahms - Macar dansı 
No.1-2 2 - Spero Kochmann -
Ebedi Arkadaş 3 - Franz Königsc-
hoffer - Tirol Entermezzo 4 - fre· 
derick Hippmann - Seyahat şarkıla. 
rı [fantezi] 

19.lo Türk müziği (Fasıl heyeti) 

20.00 Memleket saat ayarı, 
20.00 Temsil 
20.40 Ajans ve meteoroloji ha-

f erleri. 

21.00 Türk müziği 
[ saz eserleri ] 
Çalanlar : Fahire Fersan, Reşat 

Erer, Refik Fersan 
1 - Refik Fersan - Şetaraban 

peşrevi 2 - Acemaşiran saz semaisi 
3 - Tanbur taksimi - Refik Fersan 
4 - Sultaniyegah - sirto 

( 21.15 - 21.40) muhtelif şarkı· 
lar 

Okuyan : Mefharet Sa~nak, 
1 - Ruşen Kam - Hicazkar 

şarkı - Bir nevcivandır, aşubu can-
dır 2 - Ley la hanım - Hicaıkar 

şaı kı - Nerdesın nerde Acep 3 -
Ali beyin karcığar şarkı - Aldın di
li naşadımı 4 - Kanuni Raif bey -
Eviç şaı kı - Sebep sevdayı aşkın 

ahuzere 5 - Sadullah ağa - Şev

kef;a şarkı - Açı:dı nevbahar bir 
goncai gül 6 - Raif bey - Ace"'
aşiran saz semaisi 

21.40 Konuşma ( Dtf politika 
hadiseleri ) 

21.55 Neşeli plaklar -R. 
22.oo Haftalık posta kutusu 

{ Ecnebi Dillerde ) 
22.30 Müzik (Operet seleksiyon· 

!arı ) 
23 00 Son ajans haberleri ,Ziraat 

esham ve tahvilat, Kambiyo nukut 
boı zası (fial) 

23.20 müzik (Cazband - Pi.) 
23.55 - 24.00 Yarinki prograın 
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.. 

Almanların zaafları, 
müttefiklerin kuvvetleri 

- Birinci sahifeden artan - j 
mali yardım görmesine de a~agı, yu· 
karı imkan ;yoktur. 

Çekoslovakya ve AvJstur,,·a da 
dahil olduğu halde Almanya harbin 
de,·amı muddctince yUz kusur milyon 
mideyi doyurmak mecburiyetindedir. 
Sulh zamanında bile iç ihtiyaçlarını 

teminden çok uzak olan ve harp do
la \'lsile adamakıllı sekteye uğrayaca
ğı. şUphesiz bulunan milli istihsala
tı bir hiç mesabesinde kalacaktır. 

Binaenaleyh . çok geçmeden açlık bir 
kabus gibi Alnıanyanın Uzerine çö· 
keccktir. 

Muttcfiklcrc gelince : Bu husus
ta en kuçuk bir endişeleri bile yok 
tur. Fı·an..;a \'C İııgiltercnin harp sa

Sosyalizmden evvel mevcut olan mil
yonlarca Alman Komonisti ancak 
zor ve ölüm karşıo;ıoda susmuştur . 
Acaba. bu mttdhiş duşman en kuçuk 
bir zaaf ve fırsat karşısında ayak· 
lanmıyacakmıdır·t Elhasıl denilebilir 
ki, Almanyanm atıldıgı bu harp Al
man milletinin değil, bir tek adamın, 
bir tek zımrenin istediği ve yaptığı 
bir harptir. 

I Ialbuki muttefiklerin bu manevi 
kudret bakımından da Alman,vaya 
olan. Ustunlukleri ölçUsUzdur . 

İlk şoka maruz kalan Polonya 
için. ~u harp bir hayat veya memat 
meselesi olmuştur . 

, nayilerioi besliyc>cek ilk madde men· 
hal:ırı sonsu;.:d ur. 1 (er turlu yiyecek 
Ye içect:k ihtiy:ıçl.:ı.rı hududsuz bir 
ambar olan mu~temlckeleri en kU· 
çUk bir ~ıkıntı bile çekmeden yıllar· 
ca temin edebilir. İngiliz ve Fransız 
donanmalarının munakaşa kabul et-

Leh bilmektedir ki , bir harbi 
kaybdrnek istiklal ve hurriyeti 
kaybetmektir . Ve belki de Po
lonyanın yeni bir taksimi ola -
caktır. Bunun içindir ki. butun Leh 
milleti sonuna kadar döğUşmeğe karar 
vermiştir. Bir haftadanberi nasıl dö
ı;Uştuklerine bakacak olursak bunu 
derhal anlarız. Polonya için bu harp 
bir parti, bir diktatör harbi değil 

bir millet harbidir . mez u .. tuıılügU butun bu maddelerin 
ana\·atana nakli hususunda "kendile· 
rinc hiç bir endişe veremez. 

Muttcfiklerin mali imkan ve Us

tunluklerirıi anlatmak için ise şu a
detleri göz önUnde bulundurmak ka
fidir : Almanyanın altu • !>toku : t,:; 
milyar altun frank. 

Yalnız Fransa ve İngiltcı eninki : 
17::! milyaı· allun frank. 

Nihai zafer Uzerinde altunun ı-.Un· 

gU kadar VG belki ,.de daha ziy:ı<le 

mUessir olduğu muhakkak bulundu· 
ğuna göre muttefik.lerin bu hususta
ki zafer sanıılan elbette meYdan-
da<lır. ' · 

Manevi kuvveUer : 

I larp, iki milletin veya millet
ler gurubunu;:ı. btrtUn maddi ve ma
nevi varlıklarının karşı karşıya ge · 

[ lerek çarpışmasıdır. Bu harpte, nihai 
netice üzerinde maddi ,·arlı.darın le
siri ne kadar ehemmiyetli ise. mn· 
ned unsurları::ı tesiri de o kadar 
ehemmiyetli ve belki de başlıca amil
dir. Bir memleket için en muhim 
tnanevi unsur ise duyuşta, düşunuş

t~. inanışta milli birlik ve beraber 
lıktir. 

Almanya bir tek adam ve onun 
11\aiyetini teşkil eden bir tek fırka 

taraf ıadan i<laı·e edilen bir memle· 
ettir. 

Almanya .. · ı bu harbe zorlayan 
lı• J • 

bır tek adam olmuş , Alman milleti 
u hususta reyini izhar edememiştir. 

l lcnuz harbe tekaddum eden hazırlık 
?'11tarında bile açlık ve yoksulluk 
llÇindc kalan Alman milleti harbin 
kendisi için ne mudhi~ bir akibet 
olacağını pek ala bilmektedir. Alman 
lilletinin böyle bir akibete gönlu 
1 

c atılmış olduğuna inanmak saflık 
olur. Sonra Alman milletinin, harbin 

;0~u hakkıoda her halde buyuk Umit· 
erı de olmasa gerektir. 

İkinci bir nokta: Nasyonal-Sos
\·aı· 
~ •zm acaba seksen milyon Almanın 
~önlunu feth edebilmiş midir 't Yıl-
a.rdanberi Almanyada yumruk ve 
ıkeror politikasının biç bir suretle 
e ·ı t sı mcıniş olduğunu göz önünde tu-
1 acak olursak bövle bir sevin mUm-
tttın • ' • 
l:İır . olmadığına hukmetmemiz lazım-

İngiliz ve Fransız milletine ge
lince bu iki millet de J-Iitlcrin Av· 
rupamn ortasında bir af et kesildiğine 
artık kanaat etmiştir. Her zorba ve 
şiddet hareketine göz yumdukça o, 
yeni bir şey daha istemektedir . Ve 
bir gun sıra kendilerine de gelecek
tir. Bir gun 1 litler Alzas-Loreni de 
İ!-otİ \ ecek, ve bir gUn Akdenize inme
ğe .de kalkışacaktır.İngiltere ve Fran
sa iş işten temamile geçmeden yuk
sek menfaatlerini korumağa ve bunun 
için de Almanyanın önUne çıkmağa 

mecburdur. BiMenaleyh İngiliz ve 
Fransız milletleri bu harbe girerken 
mukaddes bir gaye uğrunda böyle 
bir fedakarlığa katlandıklarına kani· 
dirler. Bunun içindir ki , tehlike baş 

gösleril"' göslerme:;; butun siyasi ay· 
rıhklar kalkmış ve iki memleketin 
de milli birlikleri bir anda en yUk· 
sek derecesine çıkmıştır . 

İşte butun bu maddi ve manevi 
unsurları nazarı itibara alarak har· 
bin başlangıcında bugunku vaziyete 
göre bir mukayese yaparsak Almanya 
için nıuvaff akıyet şanslarının çok az 
olduğu neticesine varırız . Ve bunun 
için olsa gerektir ki, Hitler Alman
yanm maddi ve manevi bunyesinde 
bir tefessuh baş göstermeden başla

dığı harpten sUratli bir netice a.Imağa 
çalışacak ı\e belki de Polonya Uze-
rinde kazanaca~ı muvaffakıyetten son
ra muttefiklere konuşmayı teklif ede
cek tir. Fakat acaba bu takdirde İn· 
giltere ve Fra.nsa, yine pamuk ipli
ğine bağlanmış bir sulhle neticelene
cek böyle bir anlaşmayı kabul ede
cek mi ? 1 Iiç zannetJDiyoruz • İngil
tere ve .Fransanın buyuk ha:t:ırlıkla
rına bakılırsa bu iki milletin esasla 
ve devamlı bir Avrupa sulhu yap· 
mak ve ondım sonra insanlığı t:.Zun 
bir huzilr ve rahat devresine kavuş
turmak jçin bu defa buyuk f edakiir· 
lıkları göze aldığı anlaşılıyor. 

B. Çcmberlaynin Avam Kama· 
rasındaki dunku nutku da bunu pek 
ala anlatmaktadır 

" Almanyanın acelesi vnrdır . 

Halbuki Fransa ve İngilterenin hiç 

acelesi yoktur. Almanya devam ede-

mez. Biz sonuna. kadar, nihai zafere it Nas_yonal-Sosyalizm daha düne 
adar K · · b k d k d L ı. d d ~· ol omonızmı en UvU Usman a ar. narue evam e ece6ız . 11 
arak ·1· . ' 

ttı. k 
1 

an ve onunla mUcadele t"t- Şimdilik şuna katı olarak hukme-e te 'd· B 
..... 

1 ı. u, ~u demektir ki · Al- aelıiliriz : ·"an c.l . , ' 
Qe l~·~. a Komonizm huvvetli bir aki- Almanya devam edebildiği mud-

a ındc yaşamaktadır. Nasyonal- <tetçe harp yıllnrc1 d!v.nı ehc!kti r. 

Sulh H. M. Satış M. 

Adananın paşanebi mahallesinde 
oturan Ahmet kızı ve Kef oğlu Meh 
medin kain validesi [Elif ve Türk 
ocağı mahaUesinden lbrahim oğlu 
Abdülkadir ve kızları Nafia ve Ati
ke ve Ayşe ve anaları Dudunun 
şayian mutasarrıf bulundukları ve 
Türk ocağı mahallesinde şarkan ahir 
şimalen hapishane garben ve cenu· 
ben ev ve çıkmaz ile çevrili uç oda 
bir mutbah bir hela bir su tulumba· 
sı ve büyük bir avluyu şamil bin 
lira kıymetli tapunun Nisan 937 
tarih ve 25 No . sunda kaytlı bir 
bap hane, hissedarların teaddüdüne 
binaen taksimi kabil olmadığından 
satılmak suretile şuyuun izalesine 
karar verilmiş ve kararı mezkur kes. 
bikatiyet etmiş olduğundan satlığa 
çıkarılmıştır. 

Mezkur hane 9 teşrinievvel 939 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 
14 başlayaraL- l 7 buçukda kati iha 
lesi Belediye mezat salonunda icra 
kılınacağından talip olanların yüzde 
yedi buçuk pey akçasile birlikte 
ihaleye iştirak etmeleri ve daha faz 

Seyhan Vilayeti Orman 
Çevirge Müdürlüğünden: 

Osmaniye kazası dahilinde Gök 
Öküz Ormanından satışa çıkarılan 
5213 kental Çam Odununun fbu gün 
yapılan ihalesinde talip çıkmadığın
dan 7 - 9 - 939 gününden itiba· 
ren on gün müddetle talik edilmiş
tir. Satış 18 - 9 - 939 Pazartesi 
günü saat on beşte çevirgemiz mü· 
düriüğü dairesinde icra edileceği 

ilan olunur. 11013 

zayi tastikname 

Adc:- na kız Amerikan kolejden 
aldığım tastiknameyi zayi ettim bu. 
lanlarm aşağıdaki adrese vermelerin 
rica eder aksi takdirde yenisini çıka 
racağımdan eskisinin hükmü olma· 
dıgını ilan ederim. 11017 

Kayalıbağ mahallesinde 
Medıha Ôzütüm 

la izahat almak isteyenlerin günün· 
den evvel hukuk mahkemeleri baş· 
kitabetine müracaat etmeleri ilan 
olunur. I 1015 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Hazineye 

Kanun No: 3699 

aid ecrimisiilerin 
hakkında kanun 

- Dünden artan -

aranmaması 

Kabullarihi: 617119399 

Neşri tarihi: 131711939 

Ancak gayrimenkulün tamiri vesaire gibi o gayrimenkulden doğan 
bir sebeble Hazıneden alacak iddia eden şagile karşı müddcabih kadar 
ecrimisilin mahsu unu istemeğe Hazinen hakkı mahfuzdur. 

Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 - Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur. 8/711939 

(SON) 

Türk Ceza Kanununun 494 üncü maddesini 
değiştiren kanun 

Kanun No: 3708 Kabul tarihi: 7/7/1939 

Neşri tarihi: 141711939 

Madde 1 - Türk Ceza Kanununun 494 üncü maddesi aşağıda yazıh 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 494 - Herkim, henüz biçilmemiş veya toplanmamış yahud 
biçilmiş ~eya topla~mıŞ ~l1,4p ta kaldırılmamış olan tarla, bağ, bahçe ve 
bostanlardan hububat, sebze, meyve vesaire çalarsa zarar görenin şiki· 
yeti üzerine bir aydan bir seneye kadar hapis cezasile cczalandınlrr. 

Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 - Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti me-
murdur. 1017/1939 

(SON) 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
l ... 

Tahkim Nizamnamesi 
Kararnarne No: 2110565 

3008 sayılı iş Kanunun'nun 78 inci maddesine göre iktisat Vekilliğin
ce hazırlanan ve Devlet ŞOrasınca görülerek 11311939 tarih ve 1908 sa
yılı tezkere ile tevdi edilen illşik "İş ihtilaflarını Uzlaştırma ve Tahkim 
Nizamnamesi"nio mer'i yete konulması; icra Vekilleri Heyetince 111311939 
tarihinde onanmıştır. 11/3/1939 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

CiNSi En az .En çok 
Satı1an Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
Koza 5.37 
fjyasa parlafı ., 
Piyasa temizi • 

Klevland 30 35~ r.ı 
-Klevland ( Y.M. ) 

' YAPAG "l 
-

Bezaz 
1 1 1 Siyah - ÇIGIT 
1 

1 
1 

Yerli "Yemlik,. 
1 r 1 ,, "Tohumluk,, 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 

• Yerli 
.. Men tane 

Arpa -

Fasulya 
Yulaf 1,80 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohuınn 
Mercimek 
Susam 12,75: 1 

UN -
_Dört_ yıldız Salih 

~ üç ,, ,, 
·- .;:ı Dört yıldız Doğruluk .o Cd 

~ tz:: üç 
" .. 

ô c: Simit =i ,, 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet 
N a 

üç r.... 
" " 

Simit .. 
Liverpol Telgrafları 

s •• , .. 1 
Kambiyo ve Para 

8 / 9 

Hazır 

Vadeli I. 
Vadeli 111 
Hind hazır 

Nevyork 

Adana 

I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene 

6 98 Liret 

ı-Rayişmark --
6 20 Frank (Fransız ) -3-13 --
6 21 Sterlin ( İngiliz ) -5---

55 

5175 Dolar (Amerika) ı37 j 37 
8 99 Frank ( isvi~re ) 00 00 

Belediye Riyasetinden • 
• 

• 

29·8·939 tarihinde ihalesi yapılacağı evvelce ilan edilen Taşköprü 

Yazlık sinema arası parke kaldmm inşaab için mezkur tarihte kapalı zarf 
usuliJe icra kılınan münakasada vukubulan teklifler :ıayık hadde görül· 
mediğinden bir ay zarfında pazarhkla yaptırılacaktır. 

1 - Keşif bedeli 15318,14 Jiradn. 
Bu işe ait keşif evrakı Adana belediyesi fen işleri müdürlüğünden 

76 kuruş mukabilinde alınır. 
2 - Muvakkat teminatı 1148,86 liradır. 
3 - Taliplerin her salı ve cuma gün1eri saat onda toplanan daimi 

encümene müracaatları ilan olunur. 11007 6-9 -13-19 

Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden: 

Tutarı 

Lira 

65 
25 

Beherinin 
Kıymeti 

Kuruş 

50 
20 

Adet 

130 
125 

Cinsi 

Oluklu müstamel galveoez 
Müstamel çam dilmesi muh 

telif ebatda 

Mermerli mahallesinde borsa karşısında 33 belediye numarah vakıf 
hanede mahfuz bulunan yukarda vak.Harı yazıh eşya peşin para ve açık 
artsrtne ile mahallinde satılacaktır. ihalesi 16-9-939 cumartesi günü sa 
at 11 dedir. istekliler satılacak eşyayı mahallinde ve şartnamesini dedai 
rede görebilirle,r 3-6-9 10998 

Seyhan Vilayeti Dörtyol Orman Çe-
müdürlüğünden : • 

vırge 

Hacmi Miktarı Muhammen vehit fiatı Tutarı 

Lira 
1190 

Cinsi 
Çam 

M3 D3 
243 000 

Lira Kuruş 
4 90 

K. 
70 

1- Seyhan vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde Horu ormanından 243 
metre M3. miktarrnda kerestelik eşçar satışa çıkarılmıştır . 

2- Satış 6-9-1939 gününden itibaren c>n beş gün sonra 21-9-93~ 
perc;embe günü saat on beşte Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü daire
sinde arttırma ile yapıracaktır . 

3- Beher metre mikabımn muhammen fiab dört lira doksan kuruştur~ 
4- Şartname ve mukavelename projeleri Ankara Orman Umum Mu

dürlüğü ve Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü ve Dörtyol Orman Bölge 
Şefliğinden ahmr. 

5- Muvakkat teminat 89 lira 30 kuruştur. 
6- Satış umumidir. 11006 6-9-13-19 

Kız Lisesi ve Erkek öğretmen okul
larından: 

Enakın cinsi 
Kız Lisesinin ihtiy<teı 

Kilo 
Öğretmen okulunun ihtiyacı 

Kilo 

Koyun eti 
Süt 
Kuru soğan 
Zeytin 
Patates 
Yoğurt 
Kuru fasulye(maden) 
Beyaz peynir 
Sabun 
Pirinç (maraş) 
Zeytin yağı 
Ekmek 
Sadeyağ 

5000 
1500 
1500 
300 

1500 
2000 

1500 
800 

1000 
2000 
1000 

15000 
1200 

8000 
3000 
2500 

500 
3000 
5000 
3000 
1000 
1000 
7000 
1000 

30000 
2000 

1-Adamı kız lisesi pansiyonu ve erkek öğretmen okulunun 111011939 
tarihinden 31/5/1940 tarihine kadar sekiz aylık muhtelif yiyecek erzak
ları 2/IXf 1939 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık ·~ksiltmeye kon
muştur. 

2 - Eksiltme Seyhan Maarif müdürlüğünde 22 Eylul Cuma güne tam 
saat 9 da toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2-3 üncü madde· 
leri mucibince ]azım olan vesaik ile % 1,5 nisbetinde muvakkat teminat
larını eksiltme saatinden evvel mal sandığına yabrmaları lazımdır. 

4 - Şartnameyi görmek isteyenlefin pazardan mada her gün ait ol· 
dukları okul idarelerine müracaatları. 3-9-14-20 11000 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Yazı işlerinde münhal bulunan 16 Jira asli maaşh bir daktiloluk için 

13 - 9 - 939 Çarşanba günü saat onda müsabaka imtihanı yapılacak
tır. 

Taliplerin orta mektup mezunu olması. 
Askerlik yapmış bulunması ve aynı zamanda daktilo kursu görmüı 

veyahut resmi veya hususi müesseselerde daktiloluk yapmış olması 
şarttır. 

Bu şeraiti baiı olanlarm vesikaları ile birlikte imtihan güııüne kadar 
belediyeye müracaatlar1 ilin olunur. 9 - 10 11016 

Adana inhisarlar Başmü ... 
dürlüğünden : 

Adananın eski istasyon civarın· 
da ( 1200) metre murabbaı mesa-

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civannda 

Yeni eczahanes1dir · 
hai sathiyeyi haiz bir anbara ihtiyaç ,,,,ti 

vardır. ~--------·-----
Bu"genişlikte anbar ittihazmasalih 

binaya sahip olauların Adana inhi
sarlar Başmüdürlüğüne müracaatları 
ilin olunur. 11014 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası . 


