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fC:;j ugUnku Avrupanın en ka
~ rışık politıkası Bal • 

kanlarda başgöstcrmiş 
bulunu' or ş· d·ı·k "' · ım ı 1 Uzerinde konuşu· 
lan ve mUnak l R aşa ar yapılan yalnız 

omanyaclır. Fakat Ronıanya Balkan 
nı ueltSinin fb 

b 
son sa ası dl'gildir. Ba-

:.ıırıı .)anın v B k . 
t f 

e u ovmanın Sovyttler 
ara ından i~ 1· d ~ga ıo tn sonra, Macaris-

tan ve Bul · t R garıs anın omanyadan is-
tdrlui u · . 

zerıne va:rayet çok nazik bir 
safhaya gir · t• R • mış ı. omanya Ruslarm 
ışgel hartl1ttlerine btr ne lladar göz 

. u ıse de. Maceri~tan ve Bulga-
w-ıstanın c b ~ h k 1 . f 
Yı.tnıd · 

] "hl e rı art et erıne karşı si-
a a mukabele edt cek gibi görUnU

yordu. Mihver devletleri derhal işe 
1uırıştılar. Bulgar, Macar ve Rumen 
deYlet adamları Berlio ve Roma ta
.-afından çaırıldılar. Ve bunları bir 
uzlaşma. ı;İyasetine sevk etmek istedi-
ler. Berlinde ve Romada k l l · onuşu an 
ıey erm nelerden ibaret olduK-.. ] k c,uDU an• 
ama buguoJuk mu .. kul Fak t 
d " · a mey• 

anda bir hakikat var 0 d . B 
ı a . er• 

l~n: bugun Balkanlarda herhangi bir 

eılahJı hareketin başgöstermesini asla 
arzu etmemektt"dir. Çunku· Al . 
ı .1 , manya. 
ngı tere gibi kuvvttli b. b k ır asının 
arşısında bulunuyor. Bu hasım a ak-

loJ t:ı. durdukça S t R Y ( ' ovye usyanın k 
-Yetleri Balk · l . uv-ari tt• an ış trınde emrini ifa 

o e ırecek b. . 
ğine B lk ır vazıyette bulundukça 

a anlarda bir kargasahk fzuh 
ela •Al ) f urun-

.h. manya tnmamen DUfu2 undan 
ek ma rum kal mı 1 kt A b k ş o aca ır. vrnpanın 

ul ısmındaki meselelerin Alman ar-
. zu arına ·· h l . . . ...,ttl . . gore a ledılebılmesı için bi-

..., ~ rıncı -.:art· ln ·ıt ' set" 16 r , gı erenin tamamen mağ-
t p .olması ve So9yetlerin Balkanlar 

ete Uzerındeki n Ufuzunun kırılmasiyle 
'111Umkundur. Almanya bu dt:fa ik' 
veya U h d h ı a ç ctp e e arp etm:enıey son ·ıe 
erece gayret etmektedir. Çunku 

:mlltnıt harple Almanya muhtelif cep~ 
oe t:rde har b . . . 

.. e gırışmenın zararlarını 
il / gorm\lştur Bun · · 
L--' . . · un ıçm cepheleri bi-

rer bırcr ballchnek 1 · d 
İngi)tc: flzırn ır. Esasen 

1 o re mt"selesi. ballcdildikt 

E 
ra Balkanı en son

ar mesel~sinin hallinde Al• 
.manyanın nUfuzuna mukabil d . 

1 

cek hangi dı:vlet ortada bul e ebılke· 
tır . Wlaca • 

Alman.Ya, Balkanlarda bugU hık 
nıovakkat bir sulhun tesisine d n 
etm • evaın 
B esuıe tarııftar olabilir. Bir defa· 

tir. . alkanlarda çıkacak ihtilaflarda Rus~ 
~anın rolunu gözönuode tutmak mec-

~ ( Ger;,; UçUncU •ahifede ) 

b Türk - Sovyet 
dosluğu bakidir 

Moskova : 1 (A 
dl devlet ~ftrası t I · A.) - Sovyet 

111 • d c>p anbsınd b" tuk ·d"t ıra eden B 11.A 1 · a ır nu 
ı · .ı.•ıo otof S · 

Turki,·e ile ol ' ovyetlerın 
"' an nıUna b l . 

mas ederek: se et erıne te· 

diİ,6 "- Turkiye ile 
ıtı 1 aramızda son za-

an arda esaslı bir ttbeddul h l 
g <l · . nsu e 

memıştır,, demiştir. 
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ediyor 

Dahiliye Vekilimiz son felaket bilan
çosu hakkında beyanatta bulundu 

İstanbul : 1 (Telofoııla) - Dahi
liye Vtkilimiz B. Faik Öztrak, bu 
sabah şthrimize geldi. Vilayette öğ · 

leye kadnr meşgul oldu. İstanbul'a 
bazı İ{ller hakkında alakııdarlarla gö · 
rUşmek Uztre geldiğini, birkaç gUn 

kalacaaını söyledi. 
Vekilin be.)anatına göre: "-Zel-

zele mıntakasında yapılması icabeden 
yardımlar için alakadarlar, sUratle 
mahallerine gönderilmişler 1 ve son 
felaket 300 ölUze 60 agır, ve 300 de 
hafif yaralıya mal olmuştur. Mal za· 
yiatı ben Uz tesbit edilmemiştir. En 
fazla tahribat Yozgat vilayttindedir. 
. Kırşthir, Çankın ve Çorıım'da 
ınsan ve mnl zayiatı yoktur. Beyana· 
arasında Bay Failı. Ôztrak jandnr· 

bmalıır Vt' jandarma :ıabib..DJ ile 
Erz;ncan ~ahrirıin istimlalı.ı bak· 
kında bir kanun la;yihMının ha-
zırlanarak M ı· tc ıse scvkedildili. 

( Gerisi UçUncu sahifed.e ) Dahıliye Vekılimiz Faik Oztrak 
:--~--~~~~_:_~~~~ 

Güzel deniz şehrrlerimizderı fskendnun 

lskenderun seferleri 

iKi · VAPURUMUZ BU 
HAT f A T AHSIS EDiLDi 

ALMANYA 
eOYUK BRiTANYAYA 

SALDIRMAK 
ÜZEREDiR 

ıs p an ya da 

Cebelülttarık' a 
- -- -- -----

saldıracak 
A 2 ıa 

- Londra : 1 (A. A.) - Alınan 
malftmata göre, Almanya, İngiltere 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

Amerikalıların 
büyük hazırlıkları 
-------. -------. 

Ruzveıt dört milyar 

dokuz yUz milyonluk 

yeni blr tah•1sat istedi 

* 
VaŞingtoo 1 ( a. a. ) - Butçe 

komisyonu, "İki Okyanus donanması" 
nın inşası ve 2 milyonluk bir ordu 
tc:çhizi için B. Roosevelt tarafuıdan 
istenilen tahsisatı kabul etmiştir. Ye
ni tahsisat 4.963.151.955 dolara baliğ 
olmaktadır ve bu suretle kongrenin 
şimdiki içtima devresi zarfında ordu 
ve donaomA için verilen tahsisat mik
tarmı 10 mil.var kırk milyon 225 bin 
543 dol<'lra ;yukseltmektedir. 

Yeni program mucibince tedarik. 
edile<'ek tank, top ve saire miktatı 

komisyon tarfından gizli tutıılmakla 
beraber, komisyon muhtelif modelden 
14.394 tayyare inşası hakkında kendi 
burosu tarafından yapılan tevhidi ka-

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

l~tanbul : 1 (Hu~uı;i muhabirimiı: 

bildiriyor) - Ak.denize çıkacak va· 

purlarm sigortD.-;ı i~i halledildiği için, 

İskendtrun st ferlcrine buguderdc 

başlanacaktır. Dtrıiz yolları idaresi, 

armatörlerden ilı.i vapur kiralamak 

Uzere mUzaktrdcrc girişmiş ve ar-ada 

anla~ma hasıl ol muştur. 

VelküDDerümö~ 

Öğrenildiğine göre, idare Yatan 

ve Sumer vapurları sahipleriyle mU• 

tabakat halindedir. Seferleri:! ptk ya· 

kında başlaoacak ve on beş gunde 

bir vapur kaldırılacaktır. 

Yurdda tetkikde bulunuyor 
Edirne : 1 n. ıı. - Trakyada 

nafiaya ait i~leri ,yerlerinde gör111ek 
Uzere d u n sabah htaobuldan ha~ 
rt:ket eden Nafia Vekili General Ali 
Fuat Cebesoy, yanında Umumi ,l\<1 U· 

ft:ttiş G<'neral Kazım Dirik, ş~salnr 
Rtisi Ali Talip oldugu halde Istan
bul . Edirne araı.ıtıdak i yol fa;ıliye
tini tt ftiş ederek ak~am Edirne ye 

gdmiştir. 
( Gı:risi llçUncU ~ahife:dc ) 

llüsevi n Cahit ı·e 
!fodir Nadi münakaşası 

• 
ISTANBUL MATBUAT1NDA 
ZAMANSIZ VE ZARARLI 

BİR MUNAKAŞ .\ 
Yazan 

NEVZAD GÜVEN 



Sahife 2 1 iirksözü 

Hüseyin Cahid-Nadir Nadi 
münakaşası münasebetiyle 

İstanbul matbuatında 
zamansız ve zarar]ı 

bir münakaşa ! 
D ün ak· ...... ----- Y • z • n rnediği, Avru-

ş am Ankara 1 pa, hatta dün 
radyosunu Nevzad Güven ya hegemonya 
dinJ e r k en , sını tesis arzusu 
Türk matbua· -~~~.....,"!""!"~------------..; nu gerçekleş.tir 

tının başmakalelerinin hulisasında, mek için mutlaka bgiltereyi mağlup 
(Yeni sabah) gazetesi sahibi Bay Hü- etmek mecburiyetindedir. Ancak bun· 
seyin Cahidin, (Cumhuriyet) baş mu· dan sounradır ki, B. Nadir Nadinin 
harrirlerinden Bay Nadir Nadinin bir (Bugünün realitesi) dediği şey yanı 

yazısına verdi~ cevabı işittim. Alman birliği de, Alman zaferi de 
Bay Hüseyin Cahidin cevab ver- bir realite olabilecektir. 

diği yazının hulasası qağ'ı yukarı şun· Bu realitenin temamile vucut bul· 
dan ibaretii: masından sonra, Almanyamn dünya 

" Avrupanın ortasında yaşayan milletleri için düşündüğü iikibeti ise 
doksan milyonluk Almanya buz:ün mil· henüz teferruatile bilemiyoruz. Fakat 
1i birliğini temin etmiş ve g;diptir. Bu, şimdiye kadar meydana çıkan işaret-
günün realitesidir. Milletlerin bu rea· ler bu akibetin pek de arzu edilir 
liteyi kabul etmesi ve politikalarını şeyler olmadığım anlatıyor. Almanya· 
bu realiteye uydurmaları lazımdır.,, nın dünyaya vermek istediği yeni 

Bu satırları tahlıJ eden Bay Hü- sosyal nizamın mahiyeti de sarih ola-
seyin Cahid soruyor: rak belli değildir. Eğer bu nizam (se· 

"0 halde ne yapalım? bizde mi çilmiş millel), (tek millet hegemonyası) 
Romanya gibi hareket ederek, f ogil· gibi egoist prensiplere dayanacaksa 
tere ile ittifak akdeden bugünkü dev- buna karşı herkesten evvel bizim ayak 

!Göbek taşında başlıy;an münakaş . 
kurna başın~a ~ekli değiş~ 

Dün Irmak hamamında kadınlar ' 
arasında çıkan bir kavgada Hino kİzı Vekaletin mühi~~ 
Aliye ve Fai~ kızı Hatıce birbirleri· • , ltal 
ni döğerek yekdiğerlerioin saçlarım hı· r tamı mı 
yolmuşlardn. nıa 

Göbek taşında baş:ıvan dil kav· Ask ete .. l ~ol 
gası kurna başında curundan su ahr· ça gırı an bil 

ken hararetlenmiş ve Aliye ile Ha- kısım memurlar~ ~ita 
tice hamam taşlarıyle birbirlerine vur- Bazı sınıfların silah altın• ::S 
maga, birbirlerin n saçlarını yol- rak kolordu birliklerine sevk ~ıet 
mağa başlamışlardır. ı b' k h lk ffl"1 erı ır ısım a arasında J.-.a 

Kavgacı kadınlar hakkında kaou- lik telakki edildiğini hissettir"' ya 
ni muamele yapı lmıştır· Halbuki seferberlik il;ın ed•l'ıtız 

Yeni 
heyeti 

Borsa 
seçildi 

bu sınıflar muayyen bir zaıtl" u 
ve ancak talim mahadiyte çat-Bu: 
lardır. Bütün komşu ıariylt.' d'..oe 
miinasebetlerine devam ~-mi 
<Yıırdda sulh. cihanda sulh!> e 

dan ayrılmayan hüldimetimıı. tu 
lere yaptığ'ı bir tamimde sHafl Jc 
alınan bu sınıflardan memur 

Jet adamlarımızı atarak, yerine Alman lanmamız lazım değilmidir? Çünkü, bu 

1
. k k d yeni nızam,Almanyanın, çok zaif bir ihti j 

po ıti ası ta ip e ecek dirijanlar bul-
male göre bir veya iki şerikinin avan· 

rnamızı tavsiye eden Almanyanın e· 

Dün Borsa Encümeni intihabı ya· 
pılmışbr. Neticede Encümene iş ban· 
kası müdürü Hamit Bayhün, Ali Ka· 
rabucak, Mustafa Şengül, lsa Şakir, 
Abdullah Durdu ve Abdullah Gülek 

rın mensub bulundukları dairi ri 
memuriyet maaşlarının kesi g 

tediye edilmesini ve asker ail ~ 
sıkıntıda bırakılmamasını, hü~ J' 
seferberli1< ilan etmemiş oto· u 

rnirlerine boyıın eğelim ?,, tajına olarak diğer bütün milletlerirı 
hürriyet ve istiklallerine veda etme· 

S abahleyin kalkbğım zaman !erini icap eltirecek demektir .. 

B. Nadir Nadinin bahis mevzuu olan 
makalesini buldurarak okudum. Filha· 
kika, makalede B. Hüseyin Cahidin an
ladığı manayı açıkça bulamadım amma, 

neticesine vardıktan sonra ben de o
nun sorduğu suali sormaktan kendimi 
alamadım: O halde ne yapalım? 

R Nadir Nadi "bu realiteyi kabul 
etme}i ve milletler paHtikalarını ona 
uydurmalıdır.,, diyor. 

Eğer bu sabrlardan maksat ve 
arzu edilmiş bir müphemiyete bürü
yerek ifade edilmek istenen gaye, 
T~rkiyenin politikası ise, doğ'rusu bu 
satırların, buiÜn bir Türk gazetesinde 
intiş'ar etmiş olmasına hayret eder, 
hatta biraz daha ileri giderek bir hay· 
li de öfkeleniriz. 

Çünkü, Türkiyenin politikası ar· 
tık münakaşa edilemiyecek kadar sa· 
rih ve basittir. Bu politika 1 Eylülden 
evvel ne kadar sulhperverse, bugünkü 
ka_rışıklık içinde de o kadar sulh -
perverdir . Türkiye ancak kendi 
menfaatleri tehlikeye d ü ş t ü ğ' ü 
zaman silaha sarılmağa k a r a r 
vermiştir. Ve bu karannı ise, bugün 
devam etmekte olan harbin şu veya 
bu safhasından doğan muvakkat bir 
takım realıtelere göre değiştiremez. 

Almanyanın milli birliğ'ini yapma-
sına, yapmış olmasına bir tek itirazı· 
mız yoktur. Ve onun bu hakkını her-

• kesten evvel, herkesten daha iyi tes . 
lim edecek de biziz. Bu güne kadar 
yaptı~i muharebelerden muzaffer çık· 
mış olması da şunun veya bunun iti· 
rafile teeyyüd edecek bir realite değil· 
dir. Bunun şahi tleri inkar edilemi 
yecek vakıalardır. 

IF akat şu noktaları da çok iyi 

biliyoruz: 
1- Almanya henüz kati zaferi 

kazanmış, kati n eticeyi almış değildir. 
B. Nadir Nadinin ona atfetmek iste· 

2- Almanyanın aksiyon ve isti· 
la programına dahil olmuş milletlerin 
akibetlerini şu veya bu p 11itika ile değiş 
tiremediklerini feci bir hakikat olarak 
görmüş bulunuyoruz. Milletlerin, istik
lfilerini bir takım politika flüktüasyon
lanyla müdafaa edemedikleri de aet 
birer ders olarak gözümüzün önünde
dir. Binaenaley biz, tehlikeye düştü· 
kumuz zaman menfaatlerimizi bir takım 
faydasız ve manasız politika köşe kap· 
macalarıyle değil silahlanmızla müda· 
f aaya med ur ız. 

Politikamızın başlıca vasfı sulh· 
perverlik ve ancak kendi menfaatle
rimizin müdafaası oldu~una göre bu 
iki noktaya hürmet ettiği müdde çe 
Almanya ile de dost geçinmemize 
hiç bir mani yoktur. Yalanız bn dost· 
luğa, diğer dostluklarımıza zarar ve
recek bir şekil ve mahiyet vermede 
de hiç bir fayda ve zaruret yok
tur. 

B u noktalara işaret ettikten son-

rak bizi bu meselede en çok müteesir 
eden noktayı da söylemeden geçemi. 
yeceğiz: 

Türkiyenin takip etmesi lazım gelen 
politikayı . gazete sütünlarında müna
kaşa edecak bir zamanda değiliz. A· 
çık veya müphem ifadelerle yapılacak 
böyle bir münakaşadan memlekette 
bir tereddüt ve kararsızlık ve imanı. 
mız da bir zaf mevcudiyetini sezecek· 
ler ve bunu bir silah olarak aleyhimiz 
de kullanab lecek kuvvetler vardır. 

Bu müoakaşal<trda, umumi harbi 
mütaakip imparatorluğun harabesi için· 
de filızlenerek büyüıneğe çalışan bir 
zihniyetin çeşnisinı bulacaklar m ev· 
cuttur. Bu korkunç günlere dönüp 
bir kere bakarsak o zaman, bir takım 
zayif, ve milli varlığımızdan ümidini 
kesmiş insanların, memleketin Sfjlame
tini şu veya b.ı devletin manda sında 

seçilmişlerdir. 

Geçen yıl içinde olup ta bu inti
hapta çıkanlanlar , tüccarlanmızdao 
Feyzi Dural, Sabri Gül, Osmanlı ban
kası direktörü Calip Serter ve yat 
fabıikası müdürü B. Osmandır. 

Vali Muavinimiz 
Vali Muavinimiz Bay İsmail 

Veb.bi Berk'in maaşl 70 liradan 80 
liraya çıkanlmıştır. Kıymetli idare• 
cimizi teorik ederiz. 

Pamuk böcekleriyle 
mücadele 

Pamuk böcekleri aıUcadelesine 

ait talimatname mucibince Kozaa köy· 
leriııde bir ay içinde 1375 dekar ara· 
zide pamuk böcekleriyle mücadele 
edilmiştir. 

BiR DÜZELTME 
Dün ba§ makalemrzin sonundan 

onuncu satırm son kelımesr '· Zen
gınleşmemektedir., olacağı yerde tertip 
hatası olarak "Zengınit>şmektedır., şek· 

lınde çıkmıştır. Ö1.ür <Lıleyerek düzel-
tirız. 

silah altına alınmış olanlarırı bi 
maksadiyle çağırılmış olduldar' li 
dirmiştir. M ı lli Müdafaa ve O B 

vekaletleı inin bu tamimin derıd' m 
~lıyC:r ki, hükumetimizın ycgarl' 'S 

si milletimizi sulh, sükun ve v 
için·ie yaşat~.tl<tır . I t 

Şazı dar düşünceli kimselJ 
< - f:i '1SaCl mevsimi g s 

sonra biz de askere gideceiil b 
~m harbe gireceğiz!- şeli.lin~ ~ 
hoş mütalea ve yersiz ketia 11 el 
le edeceğinden kat'ıyen emin t 
bıı cihetleri aydınlatmayı fayd' ıt 
rüyoruz. <i 

· Toprak OJis\odf 
Toprak maluulleri Ofr•İ 

ajansı eksperi Ba.r Hasan ~~ 
fian Eni.ocan ajaosı memurlııt 
yio edilmi~tir. ıJ \) 
. Eeke kaymal<a~~ 

F~ke Kaymakamlığın& l\ıJ~ 
sı kaymakamı Bay Zuhtu ô 11 -ş 
yin edildiği Dalıiliye Vekal' 1 

Vilayete bildirilmiştir. 

-------·····-· ____.,/ 

bulduklarını ve bu mandayı intihap 
için münakaşalar yaptıklarını hatırlarız. 
Bu insanlar milletin bünyesinde mev
cud olan milli mücadele ve yekinme 
kudıretine bir dürlü inanmak istemi
yorlardı. Filhakika, bugün ınünakaşe
lerinden kötü bir mana çıkarabileceğini 

söylediğimiz iki meharririmiz de akli· 
seli mlerinden . valanserverliklerinden 
ve imanlarından en küçek bir şüpheye 
bile düşemiyeceğiz, biri milli davalann 
müdafaasında kendisi kısa bir zaman
da tanıtmış genç ve diğeri milli dava· 
la:-m müdafaasında saçını ağırtmış iki 
kıymet ı i yazıcımııdır. 

O zaman ancak en doğru yolu bu. 
lan bir kahramanın çıkmasıyle mukad· 
deratımızı ancak kendi kuvvet ve 

varlığımızla tayin edebileceği"'. 
lamıştık. Bu gün ise bunu O' 

bir türk yoktur. 
Memleket çok sağlaın ı1' 

birlik içinde, yerdun selameti J1 
letin menfaatlerini icabede~ Pf! 
bulmakta en büyük isabet• ı' 
şeflerin idaresindedir. Kuvvet 

1 

dumuz, sağlam bir poli~ilc~ 
ken&miz:e her millete nası~ ıı' 

bir itimadımız vardır. Mi111 ~/ 
mizi ancak bunlann temirı e 

ğini de biliyoruz. f1 

Yalınız, faydasız ve zaıtl 11 ıe 
nıı.kaşalarla dişarıda ziif ve 
amaresi yaratmağa hakk•ıtl1ı 
ğını da bilmemiz lazırndır. 



1 

Abone Şartları 
12 A~hk l'WO Kuru, 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
Abone bedeli degişmeı 

)'alnu: posta masrafı 

zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye 
müracaat edilmelidir, 

al-------
BALKANl~AR 

({ •a•m•k1t..I-"•" •rtae ) 
uriyctindedir · ikincisi de deniz ab
okası neticıosi olarak Almanva ve i talyada zuhıır eden sıda ve i~tidai 

tbaddeler sık.ınbsuu biç olmusa eli 
olu serbest Balk.anlardan temin ede· 
ilecektir. 

Balkanlarda bugUn Almanya vcı 
alya tarafından arzu olunan sulbun 
aslı bir arzu oldu&uıaa asli kanaat 

tmemek la21mdır. lık fırsattA Bı:.l
an haritumda muhim deği~lllliklerin 
apılacaltnda şUphe edilemez. Buıun 
zeı-~nde aurulma11nda bir fayda gö· 
Ulmıyen bir çok meseleler vardır 
ulgaristanın iddiası yalnız Oobruc~ ; 
~ğil~ir · Makedonya meıteleai, Ak.de- ' 
ız~ ınnı~k arzulan, Dalmaçya aahil
erı,· eskı Avusturya hudutlan Ye bu-

n bunlara ballı dalıa bir çok emel-
erden bahsedilmektedir: 

Bugun Romanya toprakları Uze
inde beliren alametlt:rİn arkasında 
eni' bir Balkan davA~n vardır. Bu
a Balkan devletleri, Almanya, ltal
a, Ruııya ayni alakalarla dabil bu

unuyorlar. llerkes kendisine u .L 
arıll ...ı, · m saıı. 
ki• .•r zaman gözeterek bu davaları ta-

lık çaresini aramaktadırlar. yoksa 
~ Balkanlarla buguoku ıulh hali endi~ . ııor-

A al hır bal deAildir. Balkanların bu 
g 'ı{C Unku hali ameliyata icabeden bir ua· 

J. 
vu~ UzeriJae bu1. tatbikine benzemek
tedir. 

ini 
Balkanlara karşı bir fırsat siya-

ce~ eti takip olunuyor ve buna hiç şUp· 
"1c yok. Yalnız bu fıuatlar nasıl 

• "1leydana konulacak ve kim bundan 
ınio -.daha önce istifade yolunu bulacak· 
fat~ '=ır? ~Ulun bu muammalar yine İngil-

tercnın muLa t• l . . 
& veme ı mest csıne gclı,P 

~-dayanmaktaclır. 

----
~· Malta üzerine akın 
rl~ ~lalta : 1 (a. a.) - Dun nıalt 

~ 'tl~erıode l,ngiliz avcıları tarafıud a 
bır du an QSl şman avcı tayyarui duşurul-

.r~ muştur. Ouşman tayyaresi d . d 
A U t B' İ enıze Uf· O m ş Ur. u· ngiliz tayyare~i de du-

ek;,l UrUlmuş İse de para,utle atlayan pi-
1~tu kurtulmuştur.. Bu akına mUtcad
-<lt·ıt duşman tayyareleri iştirak .:tmiş· 
''· 
,--.. --:----·--------.::: ~ o o •••• o ........ 

kllltOrlU Uıual•rın ileri 
:•~lyetlerln hepeind~ nu
us. •fi dalma ilk Pllnda 

lhlıl". Fakat hiç bl 
kett r memıe. 
k e nUfua me•eıest Tur

•Yede Old A k 
lı d "' . u.,a -ıdar ı,em 

811•ldır. 

Bu it b 1 fua 
8 

er • Devıetın nu. 
ayımına verd .ıı.· h 

miyal not '"' • em. 
ehe "• "'••••••inin 
dır. mm•retinden dulınakta. 

J ı n.§"kaıeı ! 
• • '"'"~k • '.."'""'.. 0m:d~.ı:g,;~ l 

lsviçre ordusu 
ve İsviçreliler 

Iürkaözü 

lngiliz 
her gün 

kıtaatı 
artıyor 

Bir çok yerlerde 
Blokhavzlar kaldırıldı 

Sahife 3 

lagiltere • • 
ıçın 

• 
ınşa 

Bcm : 1 (A.A) - lsviçre ordusu 
başkumandanı general Guisan, lsviç· 
re konfederasyonunun ihdası yıl dö· 
nümü münasebetile söylediği nutukta 
ezcümle şöyle demiştir: 

Bugünkü yıl dönümü bizi dişleri
lnize kadar silahlanmış buluyor. Zira 
Fransa mütarekesi henüz bir banş de-

olqnan tayyareler 
Londra: 1 -a.a.- fnriJtere Jao. 

sabına Amerikada inp edilmekte o
lan tayyanlerden muhtelif tipte 1~ 
anan iDfııı bitmek üuredir. loıiü 
tayyare subayları bu tayyareloria 
merhaleıiz yapılacak uçuılarla nakli-

Londra: 1- a.a.- Royter; ._ __ 
t · M • • - I ni temin jt!ip Tene- Nevve•n iMA,. 
ngıltercde yollar uıerınde ınş4 T • • • 

edilmiş olan ~ir bl~khavı'lar fimdi. l ket ct1Pitl•r4ır, _ 

!il~ir, Vt: herke!. lsvi~reıain istikl~l 
ve hürriyetini n1Udııf ai için vazife ba· 
şındadır. Son muharebeleri rörenler
den bazılari bir taarruza mukaV«!hlet 
edip edeomiyeceğimizi merak etmişler· 
dir. 

~P.ldu.:lı-Qak ?z~redjr. Bynlar talim I Macar _ Romen 
gormuf kuaat nısbeten ai oldutu ZI• 
man düşman tayyarelerinin muhtemel konuşması 

Böyle bir su lı sormak bile, bir 
lsviçreliye yakışmaz. Bayrağı ve mem· 
lekeli sonuna kadar müdafaa için ye-
min ettik ve bu yeminle bağlı bulu
nuyoruz. 

Amerikahlarıo büyük 
hazırhklan 

( Birinci sabif eden artan ) 
bul ~tmiş bulunmaktadır. Bu tayya· 
relerin 4fl28 i bahriye içindir. Bu su· 
retle bahriyenin hizmette 6000 tayya· 
resi mevcut olacaktır. 

V "Şington : 1 ( a. a. ) - Genel 
kurmay reisi general Marshall mec· 
li~ butçe. komisyonunda yaptı~ beya· 
natta, maili muhafız kıtalarrnan der· 
hal ııe~erber edilme!Iİnin ve mecburi 
askerlık talimlerinin ı:arurotı• 1ı· d" } f '- l IS!te a• 
~n evıu ade ehemmiyeti naiz ted-
bırler olduğunu bildirmiştir. 

Bu beyanat, B. Rooscvelt tara
fınd?n Milli mUdafaa için istenilen 
4 mılyar 800 mllyon dolar munzam 
tah$iıatın komisyonda tetkiki sıruın· 
da yapılmıştır. 

Generalin bir kısam beyaRatı nef· 
redilmiştir. 

Fakat iyi malamat alan mahfiller 
bn beyanatın bu yUk bir lnsmınan 
mahrem olduğunu bildirmektedirler. 

Geocral demiftir ki: 
Hemen mUracaat edilebilecek ye· 

gane kaynağımız insan kaynafadır. 
Vaziyeti göz önUnde tutarsak, mec· 
burt askerlik mcaelesioe müzakere 
dahi etmeden derhal bir ıeyler yap· 
maklığımız ic:ıbedcr. 

Almanya Büyük Britanya 
ya sald rmak Üzeredir 
( Birinci sahifeden artan ) 

Uı:erine hucum için soıı buırhklarıoı 
bitırmek Uzacdir. 

Almanya İngiltereyi zaptederkeo, 
General Franko İspanyol kuuvetle· 
rini Cebeluttarık. Userioe gönderecek· 
tir . BugUnkU Ta.vmiıı gazetesi bu 
mevzu Uzeriode uzun bir makale yu· 
makta ve neticede '' hazırız ! ,, de· 
mertedir. 

inmelerine mani olmak için yapılmış-
tı Şımdi ise vaziyet tamamen değ'iş· 
miştir. ihraç teşebbüsünde bulunan 
dü~mına karşı derhal taarruza geçe· 

cek miktarda iyi tertip ve teçhiz e· 
dilmiş kıtaat mevcuttur. Buna binaen 
lniglit kıtaatının büyük bir hareket 
serbestisine ihtiyacı oldutu gibi mü· 
himmat fabrikalarından tevzi merkez· 
!erine giden nakil vasıtalarının da 
seyriseferlerinde biç bir zorlukla 
karşılaşmamaları ehemmiyeti hıiı 
bulunmak tadır. 

Zelzele devam ediyor 
( Birinci sahifeden artan ) 

ni söyledi. lkioci kanuna göre, Erziıı· 
can şehrinin kurulacal• yer, belediye 
taraf andan sUratle istimlak edilecek, 
arsalara ayrılacak, ve e~ki şdıirıle 
ev veya dultkina olan her Yatanda'& 
parasız olarak bir evlik Ytıya dukkiln· 
lak yer verilecektir. ualıa fazla yer 
i!ltiyeoler, para ile belediyeden satın 
alacak.lard ı. 

Yoııat'ta vukua gelen feci zel· 
zele hakkında ıehrimizdeki alikalı 
makamlara mütemmim mahlmat gel· 
memiıtır. Gelen son mahlmata göre 
3Qo ölü 60 atır ve 300 :hat.f yaralı 
salı günü saat 10.SO da teıbit edilen 
rakamdır. Vıliyet ve kazalardan mo· 
törlü vaıntalarla zelzele mıntakasına 
asker, jandarma, Nafıa amel,.si ve 
civar köy halkı sevkedilmif, enkaz 
altından yarala, ölü ve sat kalan
ların çıl..ırılmasına b~.-ıanmııtır. Yoz· 
gat"tarı sevkolunan ıiatfık ekipleri 
yaralıların ilk tedavilerini yapmış· 

lar ve afır yaralılar Yozgat'a sevke 
başlanmıştır. Vali vekili zelzele mın• 
tak asını gitmişi ir. Zelzele vakit vakit 
ve şiddetle devam etmektedir. 

zelzele Sivas viliyelinin Hafık, 
Zara, Yıldızeli, Şarkışla kazalarında 

şiddetli, Suşehri, Koyulhisar, Kan· 
gal ve Gürün'de hafif olmuştur. T o
kat'ta ise Nıksar hariç büıün kaza
laıda hissedilmiş, halk fevkalade kor· 
ku ve heyecan içınde sokaklara dö· 
külmüttür, 

Tokat, ı. a.a.-Dün burada biri 
gündüz ve üçü gece olmak üzere 
şıddetli fakat süreksiz döıt yer sar· 
sıntısı olmuştur. 

Tuzla köylüleri 
müracaat f.aptı 

Zara 1 a.a.- Bugün saat 13'37 
de beş sanıye süren orta şiddetle bir 

Araz lerİııİn bir kısmının zelzele olmuştur. Hasar yoktur. - ·-----tapusu bir şahsa verilmi§ AdanaDoOaır 
Tuzla arazisine baıta l Kapu ] Gunun en mUhim mevzuu bilisor· 

adı .. •la anılan v.! öt ·d.:n'>eri o civar h 1 k fi 1 ~ın 
J sunuz ki avacı ı tar. avacı 1e 

daki kö~·lulerin imar ve ihya ettiği h h t kt d Ga· 
J e emmiycti er gUn ar ma a ır. 

arazinin bir kısmının tapusunun köv· vemi:ıı Turk havacılığını ustun dere· 
le alakası olma.yan bir ~ahsa verilıne· ~ k B · lıepi · celcre ulaştırma tır. u gaye:yı · 
si Uzerine, 7arar gören kö.dUler lıu k t h kk k tt'r b' miz elelc: vcr.ıı· n il u e ı e ı· 

haklarımn aranma11 için _yirmi liriz. Bwnun ıla tek çaresi Hava Ku· 
beş kişilik bir kafile halir.de "ehrimi· l kt 

Y rumunıı aza o ma ır. 

ze gelerek Vili\yete ve yuk~ek ma· 1--•••••• 8 ------
kamlarıı muracaat etmişlerdir. 

• 

Bukre' : 1 (a a.) - D. N. B. 
Ajann bildiriyor: 

İyi malumat alan mahfillerdea 
ö&TenildiJ.ine ıöre, arad'da bir Ro
men - Macar konferansı toplanaca
ğı hakkındaki haber asılsızdır. Bı.a 

haber Budapeştede yalanlanmııtır. 

Velsilleri~iz y4'!rdda 
tetkikte bulunuyor 

( Birinci sahifeden artan ) 

Şerefine verileu :ziyafette bulwa 
mak Uıere Vekil belediyeye gelmir 
tir. Bu .ziya(ette Kbım Dirile, Ba,r 
mu1avir Sabri, Vali Ferit ,ve beledi·: 
ye reİ!Iİ Feritle Korgeneral Mu~tafa 
Mu&lalı, Salib Oınurtak, Genera 
Seyfi ve mebuslarımızdan Fazlı Gu
leç, Feridun Fıkri, Durak Sakarya 
Suad Hayri ve Şerif Bilgin de ha.zır 
bulunmuştur. 

Y emdden sonra Vekil a1ağıdaki 
beyanatta bulunmuıtur: 

Bu sene Trakyada nafia i1lerimis 
çoplmışbr. Bilbasıı" iki aydanberi 
buluk bir faaliyet devam etmektedir. 
Bunlar ara~anda yol işlerimiz billıas· 
sa eoheınmiyetlidır. Yeni yapılınaltta 

olan ;yolların baılıcaları İstanbul • 
Stranca, Sara.v • Kırlıı..lareli, Ha~kala• 
Hadımköy, Çerkezköy • Saray, Ba· 
baeılti • Edirne, IIHsa • Gelibola • 
Eccabad ve daha bazı yollardır. 

' 1,\-nbul'daıi' b&flıyarak ~ne· 
ye kad.ar uzayan saha dahilindeki 
inşaata tefti ettim. Faaliyetten mea

nunum. alan••f ve alınmak.ta olaa 
tedbirlerle bu yollar programlan da· 
bilinde ve mUmk.Uo olaugu kadar Ju
ıa zamanlarda ikmal edilecektir. 

Ankara : (Husus1) - Maarif Ve
kili B. Jluan Ali Yucel dun akıaaak 
ekıtprese ballanan hu,usi bir vagonla 
lıta11bula hareket etmiştir. Guad 
sanatlar umum muCluru B. Suat Ke· 
mal Y etkin'le, ilk tedriıtat umum mll· 

duru B. İııınail Hakkı Tonıuç da ve· 
kile refakat etmektedirler. B. İsmail 
Hakkı, Arifiyede açılacak olan Köy 
enstitusu iıi ile me1gul olacaktır. 

Hava sefederi kışın d.a 
devam edecektir 

Yeşilkö) hava meydanının uf alt 
olarak inşası, yeniden bau ilaveler 
.rapılması kararlaştıgmdan bir mud
dct dahıı uzayacak.tar. Ancak CJ•l6l 
bafl.arında in~aahn biteceği • anlaşıl· 
maktadır. 

Meydanlar a f alt yapıldığı için 
şehirhrimiz araııındaki hava seferlt:rİ 
hu sene tkış mevsiminde Jc devara 
edecektir. 

Anca~ hava pek fent\ oldagu gUo 
ler ·efcrler yapılmıyacaktır. 
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CiNSi En u 
K. S 

Koza 00" ---
Ma. parlağı 00 ilan 

-~ia:-teınızf ~--=-oo _ _.::__ 
Kap•mal-ı - - 00 _ _ _ , ____ , Ad c. na Belediye reisliğin

den: K .kutlusu - 00- 20 
Klevland çi. -00 __ _ 

Yerli yemlik 00 
-1.".buğday ı-5-,-25 __ _ 

Buğday yerli 1 3,875 4 ,575 

" yerli 3,50 -Arpa 103___ 3,22 

Yulaf -3,55 -4 09 
' 

• 
1 I 8 I 1940 

Kambiyo ve para 
l~ Bank.asından abnmışur. -=-----

Lire' 

1 Rayişmark 
Frank ( Franm) -0-00 
Sterlin ( İngiliz ) -5- 24 

----
Dolar ( Amerika ) 
Frank ( İsviçre) 1~ 00 00 

im ti hanla ve kanuni şartları ha · 
iz bir zabıta memuru alınacağından 

8/8/940 günü saat 14 de imtihan
ları yapılmak üzere Belediye riya· 
setine müracaatları. 12179 

Halkevi Reisliğinden: 

Dil, Edebiyat komitesinde nıün· 
bil bir azalık için 7 /8/940 Çarşan
ba günü saat 18 de seçim yapda 
cağından bu şubeye kayıtlı azaların 
muayyen saatta Halkevine gelme-
leri rica olunur. 12180 

Düziçi Köy Enstitüsü müdürlüğünden 
1- Aşaiıda adları, mikdar, mubımmrn fiyat ve ilk teminatları gös

terilen yiyHtklu 7- 8 1940 çarşamba gürıü .saat onda Bahçe Malmü· 
müdürllıA:ü dairesinde açık eksiltmeye konulacaktır. 

2- Şartnamelu Bahçe matrif mtmurlu~undan ve Haruniye'de Düz 
içi Köy Enstitüsü Müdürlüğünden alınabilir. 

3- Eksiltmeye 1:-aşlanacık saate kadar muvakkat teminatın Babç~ 
Maim üdürlüğüne yatırılmış olması lazımdır. 

4- Eksiltmiye iştink tdHtk olanların ~üviyr.t ve ikametgahlarını 

gösteren birer vesika ibraz etmeleri ıerrktir. 
Beher kg. nın 

Erzakın nevi Mıkdarı Muhammen btdeJi lık 
L. 

teminat 
kuruş Asgari Azami L. kuruş 

------~--------: 
Koyun eti 5000 kg. 6000 00 30 135 00 

SıAır eti 2500 \<g. 3000 00 18 54 00 
Pirinç 3000 kg. 4000 00 25 75 00 

Kuru fa:..uJya 2000 ~g. 2500 00 15 28 12 
Dom atts salça 400 kg. 500 00 30 11 25 
Çamaşır sodcıııı 200 kg. 250 00 15 2 81 

12179 

Seyhan Vilayeti Hususi muhasebe 
müdürlüğünden: 

1 - Aşağıda cir s, me\ki ve muhıımmen brdelleri yazıll gayrımen· 
kuller açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Aç k aıfııırıa S40 sentsi Ağustosurun 15 ıncı Peıştmbe gunü 

.saat lO da yapılacaktır. 
3 - İhala vaktinden tvvel hususi muhasebe veznesine yatırılması 

lazım gelen pey paran miktarı bizalaımda gösterilmiştir, 
_ 4 - Şaıtumrlni her gün Hususi muhasebe kaleminde görmeleri 

DiÜmkün olan isttklilerin ihale için muayyen gün ve saatte vilayet daimi 
erıcümen i nde hezır bulunmaları ilan olunur. 

Muhammen B. Pey P. 
Mahallesi Mevkii Cinsı No: Ölçüsü Lira L. K. 

...... ----------------------------------Eski hamam Taşçıkan Hane 22/74 600 45 00 
arsası 

Çu~uımescit tepebağ medrese 160 700 52 00 
Eskibamam ta§çıkan Dükin 12 . 200 15 00 

,, " 
Mağaza 72/74 300 22 50 

Rahmiye Maşatlık arası 325 mekre 650 48 25 

Tcıkişan Akdam tarla 68 tapu 166 dön 1328 99 60 

,, ,. ,, t>9 ıt 166 ,, 1328 99 60 

" 
,, ,, 74 ,, 133 " 1064 7'J 80 

,, .. ,, 73 ,, 166 ,, 1328 99 60 

,, " •• 80 ,, 650 " 5200 390 00 

,, " " 
79 ,, 81 ,, 648 48 60 

27- 2- 5- 11 12164 
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G AN DER Anın 
Romanından muktebes 

VIKTOR FRANCEN 
VERA KARMEN'lfge 

ilaveten 

Yarattıkları emsalsız şaheser 

TAMARA 
Hacı Muradın Kızı-

Meşhur Çalgıcı koyboy 
t'RED SCOTT'nın 

mu 
Ba 
da 
H, 
re 
Dr: 
ka 
Pa 
iare 

En Güzel ve en heyecanlı filmi 

SERVET HIRSIZLAf 
Seyhan Orman Çevirge müdürl' 
ğünden: 

Cin~i 
Çam 

Q, man Emvali Satış ilanı 
t 

Mikdarı 
1 

lle 
Hacmı Muhammen vahit fiya h 0 0 

M3 03 Ster Kilo Llra Kuruş Li11fsi 

95 000 4 90 465 ızu 
1 - Gazi Ayıntap Vilayetinin isi ahiye le azası dahilinde kelleme' 11 

Jiiıj ormanından doksan beş M. Mz mikdarıoda gayri mamul çam el lı 0 

satışa çıkarılmıştır. a 

2 - Satış 171711940 gününden itibaren on beş gün müddetle '·li 
940 Cuma günü saat 11 de .)eyhsn Orman Çevirge Müdürlüğü birı" t 
da yapılacak~ır . f.h 

3 - Beher metre mikabmın muhammen fiyatı dört lira doksan Jt 

ruştur. ct-

4 - Şartname ve mukavelename prnjelerc Orman Umum Müdii•.~u' 
ve Seyhan Orman Çevirge müdürlüğü ve İs lahiye Orman bölge şeflflna 
den almır. de 

5 - Muvakkat teminat -34- lira - 91- kuruştur. m 

6 - Satış umumidir. 17-23-28-2 12139 fru 
-'----------------_./,atı 

ilin 
ad ı 

ta 

Seyhan Vilayeti daimi encümenindll~ 
1- Adana-Kozan yolunun 3 - 000-7 + 000 kilometreleri arasında şa"f*iol 
sınai imalat keşif tutun olan (43843) Haa ( 1 •J) kuruşla kapalı zarf 11 ın~ 
ile cksitmeye konulmuştur. ır . 

2 - Eksitme 29 8.940 tarihine müsadif Perşenbe J(ÜnÜ saat (10. an 

da vilayet daimi encümeninde Yapılacağından kapalı zaı flar en ın l;1 

saatten bir saat evveline kadar saat (9.30) da bu encümen reisl iğiPe • nıc 

rilmiş olacaktır. · le 
3 - isteyenler bu işe ait keşifname ve şartnamelerini görme~ nıi 

Nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. . leı 
4 - istekli le, in (3288) lira (23) kuruş muvakkat teminat veı ıne:J_: 

ehliyet vesikası almak , üzere bu gibi işleri yaptıklarına dair bonıef r. 
ıile birlikte yukarıdo yazıl ı ihale tarihinden sekiz gün evvel vilayete tla 
racaat etmeleri lazımdır. . Ur 

Posta ile göedcrilecek mektupların dış zarfı mühür mumu ile d biı 
kapatılacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ve 

2-6-11-16 12177 
>il 
ile 
l 

u! 
Umumi neşriyat müdüriİ 111 1 

Macid Güçlü ,1 
1 

Adana Tüık Sözü Matb 


