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Belçika ~lmanya dün Hollanda, "e Lüksenburg üzerine saldırd 

~lnıanlar Lüksenburgu işgaJ etti; Hollanda ve 
elçika mütecavize karşı koymağa başladı 

MÜTTEFİKLER BELÇlKADAN 
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• lONDRA YOLUNDAN iLK MEKTUP •• MUAVENETE GEÇTi ' . ,,, . 
S{ij~;-;ı·-·-·f~;f~-;,~i~;~-·-. 

~cıgnağına doğru ... 
ı~~ llOZGARLARIN TABİ OLDUKLARI :BUGO:-\KÜ REJİM. 
~,~ l\o SlYASt ŞARTLARIN .MANTI Ki B ızt A J{DEl':lZUE, 

~!.! 81.R ZAMA DA JIAK1Kl BiR FIRTINANIN ÇIK· 
.\CıNA )NA ·oıRACAK YAZlYETTEOİR 

~k lt 
~1 .. a garı bu iikşam mutadın YAZA ... 

Nevzad Güven 
tıı llrıde kalabalık. Bu toplulu

rı hemen yansını matbuat 
tı tcşkıl ediyor. lnıriliz sefa-

Sub k d Scmplon ekapr(ls in den 7 Mayı s 
~ )'Ü sek memurlar a . 

~ ~ ~ıaa fasılalarla akşama kadar devam eden yağmur, yenıden başla
~ 'lfta, küme küme toplanmış insan yığınlarının arasından konuştna
tfıtı 'lltJcr, hs1ta kahkahalar işitiliyor, fakat gara yakınlarını, dostlarını 
~ttc gelenlerin yüzünde hafif bir endişe giıleneıniyor. Nitekım bu 
'A.~lltnuzuna bürünerek sırıtmakta g~cikmiyor: . 
lıl dcrıi:r.de bulanıklık, kötü rüzgar devam cdıyor. Fırtına koparsa 

~· 1111 olacak. 
ı.rı~~~ de fena olmaz Ümit burnundan dolanarak Mrsır - Filistin - Su-

''•~ ~~ dönüş çok enteresan bir seyahat olur. 
Siıi 1~ Bayan : 
tı~ ~ •çin tabii enteresan bir seyahat rüzgarla bile dolacak kadar 
~- ~~arcıQınız bu scyahattan sonra tıklım tıklım şişer. Boşaltmakla 
)o~1lıremezsiniz.. _ _ . __ 

l. Fakat bana öyle geliyor ki, bu i'Jluş pek de tatlı bır guluş 

~ ... 
'li..~~ t'lvc]~ tanışmak şerefine Nail olduğum, Jngiliz sefaretine mcnsu.b I 
. '1lll ~~Yet büyük bir centilmenlik cse~i olarak yanıma . ~a~~r _ırclı-

1 
•rak iÜZel scyahatlar temenni edıyor. ( Gerısı ıkıncıde ) 

Meclisi i~tıma hal111de ~ IJUı·w, façisı 

.. SsoJini Parlimentoyu 

Loııdra: 10 (Royteı) Almau!ar 
bugün Ho•Jcnda, llelç ıka ve Lüksen 
bur~ i.heııne taarıuza geç.iler. 

Gc'en h a iıe ıl ere gör r, Almanlcır 

Lükseuburgu i~go l eımış . c ı dir. 
( lıtrııı;ı UçUncU sahif~ de ) 

l\ • • d t• ~, 10 !Çtımaa a~et ... et _ı 1•1 .. ;ı;it .. t-1,ış .. ı 
~ dQ~ ndyo) - Bay .M.ussolini buyuk Fıı.çı st .Meclısrnı [fcvkala- ı 
~ t'ı-,;lt: etmiştir, l I a§ı •ıg1orı : 10 (Radyo) - lngi-

tııtı,.}cı arı ""erilen mnl\ımata göre ltalyanın Kahire Elçisi de mlls· lız /J1ı jt ek lı Ç··mbeila)'rı ist ifasını 
Çoi;trılaıış tır. ı,erJı. Ço çıl Ba;ı•t: kll lt'le grtinıdı. 

~..,.. ---... ._ ------·"'"1 
~ İ :ı giliz kuvvetleri f z.. f 
t la ndayı dün i şga l et ! f 
l Londra: 10 (Ruytı;ır) - ı 
* m uhtemel bir A lw a n ist.ı a . t * sım ö"lemek için lno 112: 

1 f kuvvetleri bu sabnh ızıan 

1 
t da adasın1 işgal etmişi-. r i 

1 ri•· t ·-----------........ ._ ... . 



Sanift: 2 Tüı~söı. 1 

Siyaset fırtınaları J 

kaynağına -doğru 
( .Birinci sahifeden artnn ) 

Güzel Türkçe konuşuyor. Biraz 

sonra başı ile havayı işaret ederek ve Halkevı· kı·tab sersı· sı· dudaklannda manalı bir tebessüm ol-
dug-u halde: 

·- "Bugün hava yağmurlu, lngil· ( 1 
terede de öyle, artık Ankara ile y· m· Mayısda açı ıyor 
Londradaki hava hep aynı gidiyor. 

1 
l r l 

Bundan sonra da öyle olacak.,, diyor. • 
Trenin hareketine çok az zaman ı 

knldı. Herkes vagonunun penceresin-

1 

Bı.nlerce· 
den dostlariyle konuşuyor. Bu arada 
.aynı pencerede bulunduğumuz Abidin 
Daver'in dostlanndan birisi elini sık· Haftalardanberi hazırlıldarının 
mağa g-eldi: ikmaliyle uğraşılan Halkevi kitap 

- Ne o? Dedi. Sen deniz yo- serghi bütün tedbirlerin henüz alın-• 
tundan gidiyormuşsun Tabii, Kapdanı mamış bulunmasındoın ] O gün de· 
deryaya yakışacak da budur.. vam etmek üzne ancak 2o Mayısta Dün geceki konferans 

Mükalemenin sonundan anladım ki, merasimi~ açılacaktır. Bu işle meş· 
Abidin Daver ve Hüseyin Cahil deniz Dün akşam halkevinde Doçend 

eser teşhir edilecek 

· Halkevimizde 

11 

. ~ 

balyaya paııttlt 
ihracatı yap1Y0 

1 r bİ 
Dün pamuk ihracatçı 'or" 

den aldığımız malumatı g rJllS 
yaya olan pamuk ihracıa~','fii 
vam etmektedit. Ve bu İlt/İ 
kaletten alınan maluıDatı 
mektedir. 

Bir kadtı1 

yüzündeJ1 
yolu ile Marsilya'ya gidecek ve ora- gul olmak üzere seçilen komisyon, Bay Mc hmet Karasan tarafından 
dan da Pan·se aelerek bı'zı'mle birle serginin b:tün TürLrçe necriyatı ib- d b kl' 

6 - y ,. Münevver ve Cemiyet " mevzulu Bir a amı ıç• 
teeeklermiş... liva edebilmesi hususunda her va· b k f ·ı · fi 

entr~san ir on erans ven mış ve 
Semplon ekspresinin ftalyadan sılaya müracaat etmiş ve binlerce Dün -kıimiıde kad10 

• A ld .. b 'k" salonu dolduran dinleyiciler kuvvet- - · 
aeçmesı zarun ° utuna iore u ı 1 tser temini kabil olmuştur. Sergiye kançhk yu-ıündea 4 kili, ..... _ 
ayılı yazıcımızan deniz yolunu ihtiyar li intibalarla halkev:nden ayrılmış· d 
etmekte haklan vardı. Totaliter mem· girecek eserler tasnif edilmektedir. lardır. wkuı golen bir lcavrı ~~ 
leketlerde fikir, yar.ı, dil hürriyeti üze- Belediye fen heyeti cep adındaki ıablt 1' .(~ 
rine konan sıkJ baskı beynelmilel ne- Şehrimizden Ha tay mahılleıiaden kalayca 
uketlerin hududu da aşılarak baş· kadroları istendi baş, küçük Salih Veeir"' -
'·- --•-L ı d bik ect·ı· köy enstitüsüne -"" - ~etere e tat ı ıyor. F"lf'Dk tarafındın karo~. 
Ellerine hrsat düştükçe tabif.. Mese· gidecek muallimler tundan olmak üıere be 
il bu memleketlerden herhangi birisi Nafia velca1etinden dün vilaye· tJİ' 
hakJunda bir iki yazı yazan yabancı Maarif ve Ziraat Vekillikleri yur te gelen bir tamimte Adana mer- Kuab Ali kaıa Elif 
bir muharrir arhk birdaha bu memle- dumuzun bir çolc yerlerinde oldutu kez ve lcazalariyle nabiyelrrindeki be tıbsa da gönlünde yer 
kette ne kalabilir, ne de oradan ge- ribi Hatayda da bir köy etitmen lediyelerin icra vele illeri heyetince nas Yeşilbq. Salih V t~1' 
çebilir. kursu açmış ve bu kursun ötretmen tasdikli kadrolaranın fen heyetleri fenle ve Receb' araamd• 

Bu tekil hareketin hiç bir şey hal, kadrosunu bölgemizden intihap et· lcıaımla · ının birer ıuretleri istenmiı- kıskançlık •ıni umınd• 
hiç bir fCY tamir etmiyeceti bilik.is miştir. karfl duşmınlık bisleriaİ 
afke ve kinleri tahrik edeceti en ha- tir. tJJ'. 
llft bir psikoloji meselesi olmasına Karakhan - Sotuksu köy etit Belediyelerde teşkil edilecek ve neticede k•nlı bir kavı• 
ratmen bu memleketler drijonları ta- men kursu için Ceyhan Kurdotlu fen bey.etleri kadrolarında bulunan run~ Recebin müteadcli& 
nfandan bunun anlaşılmamış olması köyü okulundan·Murtaza Baysal. A mühendis mimar ve fen memurla raları almuiyle bitmittit· ..A 
ocak hayretle karşılanır. dana lncı· rlı'k '-öyu- -'-ulundan Ras'ım ı ı Yaralı derhal b••t•h""iı 

K °" rının nafia velc:i etince tayin o una- -: . .Al 
Mamafih dönüşü temin etmek için Dinç, KoZln Karacıörtn köyü olcu· d b h d k' ı ) edilmiştir. Yaralan •r:;_' 

ba dersten faydalanmak lizımgeliyor. Ç cakların an u sa a • ı e eman a· •' 
Zaten bu memleketlere dair geri çev- lundan Nuh amurdan, Ceyhan Sir- rm belediyelerce inhası ve fakat ta hakkında kanuni mu ... 
rilmek bahasına bir fedakarbğl gö- keli köyü okulundan Atilla Aybar, yinin vekalet tarafından yapılmasa tadır. 
ze aldıracak ne yazılabilir ki, her şey- Adana Gerdan köyü okulundan Hak lüzumu hasıl olmuştur. İş müfettişi Me ,-f' 
lerini herkes biliyor. Ve bugünkü va- kı Adalı öğretmen tayin edilmişler- Adana mıntıkası ~· İ> 
ziyetleri hakkında da aşakJ yukarı dir. Adana ceza evindeki -r tt' · B H ·m Sif..; 
hakikate yakın bir tahmin yapmak mu e lŞl ay aşı 'iV 
mümkündür.. mahkumların adedi giderek iş kanunu çerO~ 

Saat 22 de Sirkeciden hareket et- olduktan bugünkü reı'im, buaünkü si- d linde bulunan müeısetel 1,1 
6 Şehrimiz cezaevinde düne ka ar 1 ıf 

tik. Bu2'1inkü gazetelerin son haberle- yasi şartların mantıkı bizi Akdenizde, ve tetkikleriııe baş aJll jl 
rinden Akdenizdekı· ru- .. g~nn bı·raz olan mevcut muhtelif suçlardan r . 1 T b" 

.. cı. yakın bir zamanda hakiki bir fırtına· ayın er - 8 
hafifledix.i anlaşılıyor. Mamafih, dünya- 164, katilden 114, ş~kavetten 21; .. a / 6 nın çıkmıyacağına in.andıracak ·vaziyet. 1 ~f· dıır 
nın bu mıntıkasında esmeğe başlıyan tedir. hırsızlıktan 62, fili seniğden 7. kız Şehrimiz skin IJ l~ri 
ve barut kokusu taşıyan bu siyasi kaçırmaktan 13, kaçakçı :i ı ve zim · man Kozbek Sıhhat "e 
- - h b Fakat unulmıyalım ki, bugün hadise· d n• 
uıgann iç ir zaman emniyet telkin metten 6 olmak üzere 418 mahkum venet Vekaletince A 8 

-etmemiş olan menşei hesaplanacak leri mantık, mevcud şartlardan çıka- B b" 1. . 60 )'ra 
o ursa, bu muvakkat hafiflemeye, sü- ca normal neticeler değil, sürprizler 5 ., 1 k 

1 

Ve nevkuf bulunduğu Oı:..renilmi•tir. aşta ıp ığine ı 

küta bel bağlamamak lazımgelir. idare etmektedir. Biri katil olmak üzere bunlardan on ı tayin edilmiştir. • 
Filhakika siyasi rüzgarların tabi Nevzad GUvan altısı kadındır. · r-----..... --.-...-----·---- -----------------, Zonguldak Fireni' f~ 

iskenderiye'ye dair 
Mc:şhur Makedonya hül·ümdarı 

lskenderin büyük şark seferleri ma· 
lümdur. 1skendcr, işle bu seferleri 
esnasında, muhtelıf şehirler yaptır

mıştır. Bunlar arasında en meşhuru 

lskend<!rıyedir. Şehir, Mısırın Akde· 
niz sahilinde mühim bir ticaret mer
kezidir. 

Tarihe bakacak olursal;, isken· 
deriyenin vı.ıl. tiyle de Akdeniz mede· 
niyetinde esaslı bir ıneı kez halinde 
uzun müddet yaşadığ'ını görüı üz. Es· 
ki Yunan ve Roma nrasınd'l me\ cud 

1 OUNUN MEVZUU -' 

rekabet, bu şehrin kıymetini çok ar· 
tırmıştır. 

Eski f skenderiye kütüphanesinde 
ki, bu kütüphanenin is am serdar· 
ları tarafından yakıldığı şeklinde saç. 
mn bir iddia vardır - vaktiyle 400 

bin cild kitap vardır. 

Bu kütüphaneyi lskenderin ölü· 

münden sonra Mısıra .Kıal olan Bat· 
lamyos (Miladdan 4 asır önce) tesis 
etmiştir. 

Şehir, asırlarca ehemmiyetini 
mu haf aza etmiş ve on dokuzuncu 
asırda Süveyş kanalının açılması ile 
büsbütün parlamıştır. Bir kanal vası· 

tasiyle Nil nehrine, demiryollan ile 
de Mısırın diğer şehirlerine bağlıdır. 

Bn~Iıca ilır:ıcatı bilhassa pamuk, hu· 
bubat, pirinç ve şekerdir. 

İskenderiyenin nüfusu 575 bini 
geçmiştir. 

__________ ._....__.. __ _.__.. ______ ._.__,_aw__,_,,, __ ..._ ________________________________ .._...._ ____ ._..,;: 

sıhhat memurlarındall 
tekin Ceyhan be1edit•

01
;J 

murlu~una namzed 
edilmiştir. 

. t 
r r" . Ankara Erkek 11 e~r' 

yeri Mürüvvet Gülaç f ı1e 
lisesi tarih stajyerligioe 1,~, 

1 

kara erkek lisesi f ,a?5
_.d f 

k lı5~-, 
Muzaffer Darer ıı flıılif 
stajyerliğine tayin e 

1 ili~ 

H 'd b'. el'ç -atay a oc 1,c' 
t t .... kurll .~ 

usu . i~i~ ~~ 
Hatayda böcek~11 L,ô~> 

temin maksadiyle ~ı:~t V 
tasyonu açılması Zır 
kanırla ştırılmış tı r. 



12 A)•lık 
Kuruş 

1200 6 
3 " (t()O 

" 300 
ı ,, 100 

Türksfaü 

Almanya dün Hollanda, 
Lüksemburg • 

uzerıne 
•• 

( Birinci sahifeden nrtnn ) 
Lüksenburg hükumet erkanı 

Belçika 
saldırdı 

ve 

Sahife 3 

tı ı - n 
• ~t he ış _memleketler iç lmemleketi terk etmişlerdir . 

yanname neşrederek sükun ve iti· 

dal tavsiyesinde bulunmuştur. 
Hollanda ve Belçika hükumet 

leri ayni zamanda Almanyayı pro· 

testo etmi~lerdir. 

lsviçrede de umu
mi seferberlik 'ttt 

111 
deh değişmez yalnız 

2 _•s~afı zammedilir. 
•c, lanlar için idtıreye 

•l t'dilnıelidir. 

~ 

~tık .. 
Ott u hadiseler üzerine 

aya Çtkan mesele: 

11enıenk Hindis· 
aııı ne olacak ? 

Ün Almanyanın Hollanda 
Ya saldırması üzerin~. orta 

Ot! Ya ytoni hir dava çıkmış ou 
~Po F elemtnk Hindistanı: 
~ti rıya, Uzak Şarkın cer.ulun· 
/rtıenk Hindistani mevzuu ile 
•rı , .. k ._1. a a adar olm;:~a başladı. 
ıs~ k h . r·d· • ço c emmıyet ı ır ve 
Cd' 

tiıı 1 nıesi muvafık o'ur. f ele· 
4 .rnuatemlekcleri ıki guruplur. 

~~ • Aıneı ika dadır ve küçük 
~ ~~~alaıın ian ÇureC\O ve diğer 

~ti lık ada ile cenutı'i Aml'ı ika· 
~l1 tltıtnk Güyanas'ından mürt k· 
ı. 
'ı~ . 

·•cı · 
dit 11 As) anın cenutu şaı ki· 

'•ı t "" F eJemenkin ser ve tini 
rı1 ;4kil eder. ( Felemrnk Hin· 

·~., Sunda adalarından Sumat 

\ li~ Cclcbes, Moluk, Tim ur, 

~tt 0~ ~daları ile Bornro ada-
ltı c •kısindcn ve Ytni Kine 

· 2arp kısmından mürekkrp · 
t 
tltttı 
~ ttı trıkten altı defa büyük o· 

~ ~ t~~ttmlekenin mesehası iki 
,-~ ,

1 
metre murabbaını gtçer. 

~tllt trnış bir milyondur. Yani 

llıial?u.fusunun takriben yedi 
~tkiı '~"· 1602 de Felemenk· 
U bllecılcn bir şarki Hindistan 

~İt adaları birer birer ele 2e· 
\le ik· 
( Gc ~~sır kadar buraları bu 

rısı altıncı sahifede ) 

~~~LI ~---·-~ ~ 1( Ve SPOR BAYRAMI 
Dt~ onuruna ve 

BölERBIYESI SEYHAN ,
9 

CESI çıkarına 

~ay ıs 
~en partisi 
t ı Lq}'ıs 19 

\ -.qtşıs 40 pazar günü Ordu 
'lo~llda SEYHAN DANS 

t Di\'vet~~DA yapılacaktır. 
1\ 'l'trb/Ve. mahduttur. 

Yesıne müracaat. 11814 
1- 10 

Almanlar Hollandaya sabahın 
tam üçünde tecavüz etmişlerdir. 

Karadan ve- havadan yapılan bu 
taarruzlar pek ani olmuştur, Hollan· 
da üstünde müteaddit Alman filoları 
uçmaktadır. 

Bin metreden uçan bu layyarele· 
r ! dafi bataryalar tarafından ateş a
çılmış•ır. 

Almanlar Hollanda hududunun 
dört noktasından saldırmışlardır. 
Pollanda ve Bdçikada örfi idare 
ve 4,30 da umumi seferberlik ilan 

edilmiştir. 
BürükseJi şitdetle bombardıman 

Londra : 10 (Royter) - lsviç
ıede de umumi seberberlik ilan e
dilıniştir. Bu sabah yabancı tayya- : 

reler İsviçre üzerinde uçmuşlardır. 

bi üzerine derhal Belçika hududunu 
aşarak Alman kuvvetlerine karşı 

koyma~a karar vermişlerdir. 

Almanlar Arılıi, Tı dy, Fruyrlz üs 
tünde de uçuş yapmışlardır. Alman 
hava filoları Hollanda askeri elbise· 
!erini sreymiş olan Alman askerlerini 
paraşütlerle aşağı bırakmışlardır. 

eden Almanlıır bir çok evlerin ha· 
rab olmasına sebebiyet vermişler 
dir. INGILIZ HARP KAB!NE31 

Londra: 10 (Royter) - lngiliz 
harp kabinesi saat sekizde toplan· 

( Gerisi altıncı sc:h"fede ) 

Amv~rs hasta::esi de l;ombaıdı 
man edilmiştir. Hollanda radyosu bütün milleti 

itidal ve süküne davet etmiştir. 
Almanların ele geçirmek i~ted k

leri Ş pon tayyare istasyonunu koru· 
mak için Holland3 kuvvetleri buraya 
sevk edilmiştir. 

Mfütefık kuvvetler im:Jad tale-

Hollanda şıı dakikada Almanya 
ile resmen harp halinde bulunmakta 
dır. Hollanda ılk tedbir olarak der· 
hal şark hududuna sular salınmıştır. 

Fransa ve "ng terede 
bütün millet bir vücud 

A!man hava filoları diğer taraf
tnn Belçıka üzerine de akın etmişler
dır. Saat döı tte Amvers üzerinde 
uçan Alman tayyarelerine karşı dafi İngilterede parti ihtil a fları ortadan kalktı 
bataı yalar h rekete ~elmiştir. 

Be'c ka - Lükı:enbu• g hududun· 
da bü> ük topçu aıeşi le<tt ı edilmek· 
tedir. 

Belçika, Hollanda ve Lüksen· 
burg makam.ılı derhal müttdiklerin~ 
yardımlarını talep etmişlerdir. 

Landı 11: l O (Royto) - lngi1te 
rede: hiitiin pHtİıer birer beyenna 
me n• şr e..irı ek dııilıııi siyasett~ki 

muhal fetlern nıhayet verildiğini 

kaycfet uekt~ ve milleti süklirı, <'e· 

Paris 10 (J...fava c.) - Gamlen bir 
bf'y~nna ıne ııe~redert"k, Al nanyanın 
cil j.ır e neticelr-nf'cek bir harbe atıl

dığını kaydetmiş ve ask"r~ c .. saret 
metanet, azim tavsiyesinde l ulun
muşı ur . Bürüksel radyosu halka bir be ' sartt ve itidal~ davet etmekt~diıle:. 

OONON M 0 H i M MESELELERi KARŞISINDA 

• • • 

Şimal f igor /arımı, Akdeniz mi? 
Şimal harekatının müşkülatı lngiliz malbutın

ca hiç saklanmıyor, fakat ona mukabil daha çok 
uğraşmak lüzum ve zarureti kanaatı kuwetleniyor 
demektir. 

Şimdi ise nazarı dikkati Akdeniz ciheti cel
bediyor. Daha doğrusu ltalya ile müttefiklerin kar
şılıklı vaziyetl~i. 935 de Habeşistan harbi olurken 
ve Roma ile Londra arasındaki gerginlik şiddetlen
diği günlerde Çörçil kısaca aşağı yukarı ~öyle de
mişti, 

- lıalya, yolu tamamile kendisinin olmıyan 

bir ülke için harbediyor. 

Bunun manası aşikardı: ltalyanın şarki Afri
ka ir.ı>paratorluğuna hakikaten sahip olabilmesi için 
deniz yoluna tamanıile hakim bulunması iktiza edi· 
yordu. Buna imkan yok. Bunu gören ltalyanlar ela 
bilhassa 937 dcnberi Alınaııların da yardımı ile 
Mısır ve Tunus hudutlarında tahşidat yapmışlnr, 
müstakbel harbin Afrikad::ı cereyan edeceği yolun
daki kehanetlere kuvvet verecek hazırlığa giris-

mişlerdı. 
Fakat bu harbin başında, yani geçen son-

baharda ltalyanlar bir taraftan Afrikaya muhacir 
yollamaktan geri kalmamışlardır. O zaman buna 
verilen mana lıalyanın bu harbe karışmıyarak Af· 
rikada iskan ve imar işlerilc meşgul olacağı merke· 

zinde idi. ltalyanın kaç aydanberi olan bekleri~i de 
eu tahmini kuvvetlendiriyordu. 

Çünkü Afrikaya gönderilen ltalyanların ana
vatan ile irtibatları Akdeniıde bir harp çıkarsa ke
sileceği hesap ediliyordu. En yeni rakamlara göre 
Libide bugün 3,550 İtalyan ailesi vardır. Yani, di
yorlar, 31 bin kişi. 

113 bin 760 hektar bir saha bunların f •• ali
yd ve mesaisine tahsis edilmiş. Oraya gönderilen
ler eli silah tutan ve icabında hemen asker oluve
recek genç çifçilcrdir. halya lıükümetiııin Afrikad i· 
ki programı şöyledir : 

1 - Bir taraftan muhacirlerin miktarını aı1ı
rarak daha ziyade yollayıp iskan etmek ; 

2 - Hariçten yiyecek getirmeğe m(c'cur 
kalmıyarak kendi yağile kavrulmayı tamanıile ten.in 
etmek ; 

3 - Mevaddı iptidaiye yetiştirerek evvela 
anavatan halyanın ihtiyaçlarını temin ettikten sonra 
fazlasını ihraç etmek. 

Libide hükumetin yardımı, faaliyeti var. Ha
beşistanın imarı, oradaki servet menbalarının işle
tilmesi ve işi tamamile şahsi teşebbüslere bırakıla
cakmış. Görülüyor ki bütün bunlar ancak 1ıalyanın 
uzun bir sulh devresi için de yaşıyabilmesi ile ta
hakkuku kabil olabilecek emeller halinde kalıyor. 
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Yardııncı Hemşire! 
f.?" • • • 1 DIGI İKİ AVRUPA DEVLE'fİ: ı u1 suna gırınız ı 

1 
Kursa girmek için 
yalınız okur yazar 

olmak kafidir 

B r s fer vukuunda hastaneleri
mizde hasta ve )''aralılarmıızı ı ilmi 
bir şe~ ıl le, müşfık t"llerle bakılma
larır ı.l tc mıı.i için başka memleket 
lt>rde olduğu gibi b:zde de Bayan
larımız n bu hususta yet:ştirilmeleı i 
Mi.li Müdafaa Vekaleti tarnfından 
kaho euilmı~lır. Bu ıti'>arla, askeıi 

hast.mede c.ıçı acak olan bu kursa 
girm k a•zusunda bulunan kızları· 
mızın m<ılu nat edinebilmelni mak· 
~adiyle biraz izahat veriyoruz: 

364 3 Sayılı Mı ili Mudeıfaa mü· 
kellefı)1etı kar.urıcnun ikinci madde
sine gore t.ayanlara tatbik t;dılecek 
mukel.efı} l tle (Ya 1 dımcı Hemşire) 

olarak istihdam edılec .. kleri için A
dana askeıi hnstant~inde yardımcı 

hemşireler kursu açılacdktır. 

Bi.I kurs programına göre iki bu· j1 

<;ur: ay devam rdecl."ktir, 
Bu kursa g rmt"k arzuya tabidir· I 

Ancak. l:u kursa iştirak edenlere 

sefer dı: Y c:rdırncı H~mşire'ıikte ça· ! 
ış:ııa arına rüchan ve imtiyaı hakkı 

1 vtrilec ktir 
Ku sa müracaat müd ieıi 20 

Mayısa kadardıt. Kayıt İşi aııkerıik / 
şubesince }'apılmaktadır. 

Okur yaz;r olan bütün hzları· 
mız bu kursa kolaylıkla girehilccek· 
~erdir. Herh ıngi bir mektebten ıne· 
zun bulunmak gibi bir şart yoktur. 

Kursa 1 Haziranda başlanacak· 
.tır. Kurs sonunda yapılacak imti· 
handa muvaffak o!arılara Milli Mü 
dafaa vekaletince diploma veıile· ı 
dek lir, 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü açık, 

havi\ hafıf rüzgarlı geçmiştir. 
En çok sıcak 27 dereceyi bul· 

muştu. 

, 1 ~ "11 ll't "'11 o ©l 11" 

I:~--

1 

1 • 
düşünce 

Küçük Oğuz mutfakta, ahçının 
yapıp hazıriamış olduğu güzel bir 
pastayı seyreoiyordu. Annesi g'5r 

du: 
- Ne yapı)orsun orada oğuz? 
- Dü~ünüyorum anne. 
- Düşünü)ormusun? Akşam ye-

meğine hazırlanan pastayı bozmağı 
aklına getirınİ)orsun İnşall h? 

- Pasta, biraz azar işitmeğe de
ğer mi diye duşünüyorum. 

1 
elçi a ve Holland8 

Taril1, cografya, · ekonomi ve 
Alm:ın fttı,•\•ctleri dun de Bollıın

dıı 1le Bdçiknya snldırd. 

Bu mUn:ı ebet?c flollnnd:ı ,.e Bel· 
ı;ika.' n umumi bir gJz ntnlam : 
BE.LÇiKA : 

ı, l t harlıi de Bdç'knnın istilası 

;; UzUnden ı;enişlemi~ti ~arısı fl;inıanca 
ynrısı .Fran~ızca konu~nn Bclçikanın 

mUstakil bir devlet 'c B~lçiknlıların 
mU~takıl bir millet tcskil etmelerine 
kos!rncn lıir tnrih aıııild;r· 

Bdçik.ının tarihi şö.' ledir : 
1 .. ad.ın evvc:l birinci nsrın ortala· 

ı ınıı doJru Scz:ır, Gnule lGol) mem
lcl.ctlerioi fethe çıktı,,,ı zaman Belçika 
hu diyarbrın şimnl kısmını teşkil edi
~ ordu. 

Hududları şim:ıl denizi Rhin (Ren) 
ııc:hri .Marn ve Scinc (Sen) nehriydi. 
Huradn tnınanıc-n mtbtnkil ~ İrmi dört 
kavim .'aşıyordu. 

Belçika isadnn evvel 50 nci sene 
ile 1 ıdnn sonra 430 yılınıı k:ıdnr beş 
nsır Roma imp::ırat9ı luğun:ı niJ k.:ıl 
mışhr. 

Bı.: zaman 7nrfrnda tıık.,imat ve 
id:ırc i muhtelif dcgi,ildıklerc uğrndı. 

Romanın cenubi Belçika adet ve 
li anı Uzerine tesiri pek buyuk olmaş
tur. 

Bu tı: İr şimalde dnha az lrnydc· 
dildi ve or:ı. hıı1lo Ctrmen k:ıraktc
ı·ini mııhııf ua etti 

~ 10 yılına do~ru Franklar Rhin 
nehrinin Garp kı,yılarınn akına lı:ış1a
dı ı::n·la Belçikalılarla iltifnk ettiler 
se <le al1.1nlıırı git,;ide dnhn ~ıklaşısor 
du. 

Rom:ı impnl'atorları billıas'ia Kos· 
tantin hunlal'ı ko .. ·mağa başladı 

Fakat Franklar buttın Belçika 
top.-aklıırını nihayet istıla ettiler. 

Tourney, Cambri, Coloi;nc (l\o
lonJ a) şehirleri şeflerini makarrı ol
du. 

Tournay Franklarının kralı Clo
vis butun Gaule (Gol) nıemlc:kctlcrini 
idaresi altına alabildi. 

Fakat onu mUte:ıkip (:iOO den 843 
yıllarına kndar) memleketi11 topr:ıkla· 
rı inkısamıı ugradı hatta Belçika İ.s· 
rui unutuldu memlekete hıri tiyanlık 

MAARiF ISLERi -

da girmişti. 

Doku7uncu a~ırda Fr:ı.ııların ku'f• 
veti znvale yUz tatup bugllnku Sknn· 
d\navynlıların cedleri olan şi:nal kor· 
~anları <ln ikide birde hucum ettik· 
!erinden memleket busbutun znyıfln
dı. 

Frnnsn krallarından ikinci jeamn 
oğlu Bourgone (Burgonya) dukalığına 
tayin edildiği için Belçikanın tarihinde 
csnslı •ir değişiklik meydana geldi. 

Bu memleket Felemcnklc beraber 
Burgonyn prensliğine ilhak oluııdu. 

1477 de duknlıgın v:ırisi olan Mn 
riya İmpar.ıtor UçUncu Frcdcrikin 

YAZAN 

oğlu MaXimlinnla cvl<'ndc. 
Belçika da bu yUzden Avustur,ra

ya katıldı Mniınliıın Almanya impa· 
ratoru olunca Belçikıı ile Fdcmengi 
oğlu Philiphec (Filipe) bıraktı. 

Bu da İspnnyol kral ve krnliçccıi 
Ferdinad.ln İsabellnnın kızıyle evlen· 
di. Hemşiresini <le bunhrın o~luna 

verdi. Bayleliklc Belçika ve Fclmenk 
ı;panyayn geç.:li. 

O sırada Belçikalılar ve Fele· 
menkfilcr, ispanyanın Amerikadaki 
ve Hind okyanusundaki müstemlike· 
lileriyle ticarete başlamışlardı. 

Kııtoliklik • Protestaıı!ık kavga
larına Belçika ve Felemenk de ka
rıştı; birçok dah ı li çarpışmalar oldu. 
İspanya askeri de bu muharebelere 
müdahale etli. 

isyan eden Belçikalıları birkaç 
defa tenkil etti. Nıhayet 1609 yılında 
Felemenkle Belçikanın Cümhuriyet•ni 
tasdika mecburiyet hasıl oldu. 

11 sene sonra Belçika Fransa ya 
geçti. 1714 de Avusturyaya iade e· 
dildi. 17'5 de Fransa Cümhuriyeti 
tarafından zaµtedildi. 

1814 muahedesiyle Belçika ile Fe
lemenk bir Krallık suretine konuldu, 

Yeni barem ve muallinıler 

• 
endüstrilerı 

ıarsk Buraya Guillaume kral _o f 
di. Fakat 1 3() da Belçıka Ilı~ 
den ayrılıp ınüstakıl bir kr

9 

da getirdi. çııdi· 
Birinci Leopold kral se dtt 

da Belçikanın istiklali AvruP;
0 

tarafından tasdık olundu· ·ıdi· 
ketin bitaraflığına karar ve~·ııe 

İngilterenin 1914 har 
1
1
,r 

Belçika bitaraflığının Al~aııdır• 
fından çi~nenmesi sebebıle 

HOLLANDA . d•ıı 
Evvelki gice Amerık3 ·yad' 

gımı z b'r haberde Alınan pıa 
vetlerinin Hollanda hududll11., lı' 
il eı }edikleri bildirıliyordu. s; 
beıi teyid eden bir malürtı' ıııtf 
~ından Türksözünde neşr~1 ~ 
vafık bulmamıştık. Dünkü aı•ııl 
tık bu haberi teyid etmiş b 

tadır. ") 1 
Hollandanın ( F elemeıı 'rl 

ne ve bugünkü vaziyetine 
atmak foidesiz olmıyacaktır· 

Bir ismi de llolland8 
memleket, Avrupa kıtasınıfl~ 
deniz seviyesinden alçak 
dan mürekkeptir. "'rf 

Ve suların hücumuna 
fer tarafından himaye edili'· ı' 

Escaut, Mt use ve Rhi" 1,tı' kollaı a ayrılarak bu toprs" 
su şebekesini teşkil eder· 1,ı 

k 5ır 
liu alça topraklar ~ eSi 

meşakkatli çalışmalar net•' oe 
tulmuştur ve bugünkü gii111' 
bat \ e hayvancılık için pe 
arazi halindedir. ·ıııl 

ı ıollandanın sanayii ~1 ,,ıı 
riye sahasındadır. Gemi . ' 11şt-lı/ 
gahları pek mükemmeJd•~·eıefl 
lemengi deneu müstemıeı-
ve müreffehtir. 

11 
f 

Meşruti bir devlet ~lıı 1' 
otuz dört bin iki yüz bır zt'Z.' 
murabbaı mesahasında 1, 
iusludur. . 1,tıj ı 1 eyalete ayrılır, Pa!', 
teıdam ise de amıne ınOC 
hayedcdir. . . }l••' 

Felemengin ilk ahaıısı .10ıı 
Bunları Romalılar sonra t:,rırııcıl 
k yad etıirdi. Onlar da frS 
bi oldu. fi) 

Charlcmagne ( Şar1~~9ıı ti 
!arı hır ıst iyanlaştırdı. ŞıŞ. ıcoıı' 
( Şarl ) de bu memlekell 
line getirdi. otı'I' 

Daha souı a Burg d•f'._, 
Eski Baremin lağvo:ıınan derecelerinde evvelce bul:.ınmuş ve yeni barem 

kanununun neşrinden evvel terfi etmiş olan muallimlerin mülga:derecelerde 
geçirdıkleri tıizmet muddetinin terfi ettik1eıi maaş derecelerinde geçmiş sa-

Philippe ( Filip ) Holl;~ ııılı 
ic bettirdigi manada dev c 

yılıp sayılmayacağı taıb 'kaıta bazı tereddütleri mucip olmuştur. Maarif Ve· 
kfılcti vaziyeti bır izahnaıne ile alakalılara bildirmiştir. Buna giire 16 ve 17,5 li~ 
rarr.aaş aldıktan sonra 20 liraya terfıi yapılmış olanlardan yeni barem kanu 

nunun neşri tarihinde ~O lira üzerinden maaş almakta bulıınmuş olanlar, 22 
lira marışı bir terfi müddeti ... Idıktnn scnra gene yeni kanunun ne~rinden 
C\'VCI 25 lira maaşa teı fiı yapılmış olanların 16 ve 17,5 lirada geçmiş hiz 

ınctleri 20 liradn, 22 lira muaş olmak suretiyle geçirdıkleri hiımet müddeti 
de 25 lirada geçmiş sayılacak ve müddetler 25 veya 30 lira maaşa terfıleri 
iç•n geÇ'rılmesi 15.zııngelen müddete mahsup cdilec-ektir. 

muştur. 
1 

g f5 
Hanedan izdivaçJıır 

11
,, ~ 

Felemenk Avusturyaya s~e.,1~1 f 
ya geçti, Fakat bu ~o~ .ptıil'P 
tebid hükümdarı ikınc•d· 1'1• ı'İ 

z 1 I' lip) ııollandayı öyle e t ttj
11

• 

ket isyan etti . Mütteb~Llro! 
miyle bir cumhuriyd 0,.9ıı~ıe' 

Bunun da başına ) oe 
dan Cuilaume ( Giy0111 ~5 VI 
olarak getirıldı. t ı6"iJ' 

( 1579 ) bu devle ' ,,, 
1 · cı 

5 
( Gerisi a tırı 
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Türksözü 

~ 
" 'yalan - şayia 

ıktı 

lf Büyük memleket me~ı 
t atıslı rn b"I . . 'YYa ayo, ı mem ne tıpı 

1ır, bur· re, falan pusluk top l 
~~ıeıı·ıun bunlardan daha ziya 

ı en d h 
aıı y : a a çok faaliyette 

~iç b·crıı silah şayiadır: 
~ lll .. 1' gümrüğe tabi ve ablu· 

Utee · 
~ala ssır olmıyan ham mad 

1\ 
11 <>lan · ı v sjj•h şayıa 

~~ida la tahşidat olmıyan yer· 
(- ~r at haberi. ihtilaf bulunm;-

ı Doktad 'h 'IAf • • f t ıeı' ~v ' a ı tı a rıvayeh, ı -

~ illa "'Ur edilmeyen bir bölgede 

a 
Büyüklerin sana öğiit veriyorlar. 
Çok ek çok mahsul al dionrlar. 

Geçen yıllardan .daha çok mahsul 
almak için: 

8a~knzarası ortaya çıkanlır. 
~a ~ rtıernleketleı i bahsimizin 
~ h' ırakalını ; fakat bu modern 
"a ıç bir tesir yapmıyacağı bir 
~tars~ o da Türkiyedir. 

Ya şimdiye kadar İşliyemediğin 
topraklarını ela pulluk alhna alarak 
çok ekip çok mahsul almıya çalışa
caksın yahut olan toprağını daha 
büyük bir gayretle ve daha iyi u
suilerle işlemeğe koyulacsksın. 

Eğer bu yıl ancak geçen yıllar 

işlediğin kadar toprak işliyel>ildinse 
çok mahsul alabilmek için mutlaka 
bakım işlerine daha fazla ehemmi· 
yet vermen lazımdır. 

~ L 
80zleriıniz bile bizim yalana 

Qaıı • 
tl~a· Rı durumda olduğumuzu 
, ~•ttıızı gösterir: 
>~~ alane1nın mumu yatsıya ka 
~ "''a.r ! 
ıllıdık• 1 IA b b" i~ 1 ya ancıların aLn ası, ı-
yo, hatta, yatsıya kadar bile 
acaktır 

'\' . 
, . alanc:nın evi yanmış da 
'IQ t ~ aıunaınış 1 

~: at biz yalancının evi yandı· 
arı Yalnız ona inanacağız. 

~~SUsi muhasebe 
Q~ .. 
ijtırleri arası da 

a,, k 
'~ .. Csir Hususi muhasebe Mü-

~.b lınc terfian Niğde hususi mu
d,. el ttıüdürü Kani Akgün, Niğde 

f 11t •• 
't~1, Uğüne Elazığ müdürü Tahir 
~ •rı t:'i"' ğ -d- ı··ğ·· y ~ Ilı ' ı::. azı mu ur u une oz-
~l~diiı ü Lemi Dicle, Yozgad 
•ıa~ Uğune Gireson müdürü Nafi 
ll~ '0}': Giresun müdürlüğüne 
~Gd~Udürü Kemal Gürgün, Muğ 
\, ~tliiğüne Urdumüdürü Hayri 

•i l~du müdürlüğüne de lzmir 
lıı 

11 
ateler müfettişi Vahap Ha 

a~len tayin edilmişlerdir. 

Geçen yıl dönümden bire beş mi 
ald n bu yıl bire on almıya ça'ışamn 
gerek : 

Bulunduğun yerde hava şartları
müsaitse erken kaldıra<'ağın bir mah 
sulün yerine ikinci bir tohum atmıya 

hazırlan. 
Bu işte muvaffak olmak için ğe· 

rek toprak hazırlanma ve gerek 
mahsula bakım işlerinin çok İ} i gö
rülmesi lazımdır. 

Bakım işleri hem kolay, hem de 
zevklidir. 

Her mahsulün kendine göre ba 
kım işleri var sen bu işlerin nasıl 

görüldüğünü ve ne zaman yapılma-

lstanbul : 1 O - Bu sabahki kon· 
vansiyonelle Bulgaristandan 13 kiş'lik 

bir Türk muhacir kdilesi şehrimize 
gelmiştir. 

Gelenlerden Sat im bir gazete· 
ciye gaz ve :benzin l uhranının git 
tikçe arttığını hatta bazı yerler dı! 

, hiç bu1unmadığını söylemiş ve de-
1 

~ti lıı 
rl ~~ J; bak -

t ~t~ ışta muşterek karakterler 
- , ">'en, hatta çok defa bam· 
•ab~tetik ve düşünüş telakkile-

1lcri 
1~ görünen bu şairleri .. Halk 

1 ,. ısın. 
~ ~t llt 1 altında topluyoruz. Bu 

~- TÜRKIYEDE 

k • • 
ıyı 

sı lazım geldigini biliyorum. 
Belli ki bu işlerin daha titizce ba 

şarılması lazım dip doldurmada 
ot ayıklamada seyreltmede sulamada 

Zmahsul hasta1ıklariyle mücadele ted 
birlerinde bu yıl hiç bir kusur ey
lemeğe gelmez. 

Avr1Jpa çiftçileri dönümden biz
den daha çok mahsul almalariy!e 
övünüyorlar. 

Bu şu demektir ki onlar bakım İş 
lerine bizden daha çok ehemmiyet 
veriyorlar. 

Biz mahsulümüzü daha ziyade Al 
laha emanet ediyoruz. Onlar fırtına 
kuraklık ve sellerden mahsullerini 
gayretleriyle koruyorlar biz de sel· 
lere setler fırtınalara ağaçlama ku
raklığa toprak işleriyle karşı koya· 
biliriz. 

Eğer bu yıl daha geniş toprak
ları işliyebildinse ne mutlu sana çitt 
çi kardeş : 

Eğer gayretini arttırır döııümden 
aldığın mahsulü da bu yıl biraz daha 
fazlalaştırsan yurdun için en hayır
lı işi sen yapmış olur sun 

Biliyorsun kı çok arazi işlemek 

çok iş ister meşgale çoğaldıkça ekip 
diktiğine bakmak güçleşir halbuki 
toptak fena bakarsan az ve kötü 

miştir ki : 
" - Bulgarlar ana vatana gel

mek istiyen zengio Türkleri bırak
mıyorlar. Pasaport işinde akla gel
mez güçlükler çıkarıp günlerce uğ
raştırıyorlar. 

Hatta ben bile 3 ay evvel zen
gin iken pasaport almağa teşebbüs 

dq? ~a 1nda müşterek olan neler 
~ıi~İı· er Şeyden evvel bunu izah 
~·· . ---1 ------------Yazan: P. N. BORATAV --

' llrk dT . ~ hıl 1 ının edebi mahsulleri. -
d,. llııı: d·ı· . 1 • f •. \ " b· · ı rn ınKışa ının seyrı r 
~ 1'bi · ll\1n '1nden uzak zamanlara 
d anı-, d ·ı b. .h a ll"ı u eğı aynı ır tarı 

1~ tct~~:ana gelmiş olar.far da· 
ı; b' bu0

1ı ec İ ect:k olursa görL • 
11 akıırı ar gerek meydana geliş· 
bak1ttı1t:ıdan, gerekse fonksiyon-
1 'hıl ırıdan bir takim kategoı i 
. "tlc tıl'tıaktadırlar. Bit defa, ek 
\'ahipı:81•1 doğdukları bilinrniyen, 

, ~3artut rneçhul, tamaıoen hal · 
'1ıat, t .. un~ geçmiş eserler var: 

~ı~ ~kuler, ilah ... gibi. Eun· 
c tbiyatı, veya daha umu· 

mi tabiriyle folklor mahsulleri diyo· 

ruz. 
Halkın mutlak tasarrufuna geç· 

miş olmaları bunların en mühim va 
sıflarıdır. Bunlar menşelerinde, her 

eser gibi, ferdi olsalar bile, çok geç· 
meden bu ferdilikleıini, sadece ken· 

dilerini ilk meydana getiren adam 
unutulduğu için değil, halkın içinde 
dolaşırken mütemadiyen yeni meç· 

hul ":ıanatkar"Jarın elinde şekil ve 
mevzu değiştirdikleri için de kay be. 
den eserlerdir. Kaldı ki bu türlü 

eserlerden bir kı~mmda esasen bu 

menşedeki ferdilik de asgari dere
cededir: Mesela bir köyde her han

gi bir vak'a üzerine türkü yakan 
adam, o zamana kadar duyduğu tür. 

külerdeki qir takım hazır kalıpları, 
onlarda zemin ve zamana göre ica· 
beden değişiklikleri yaptıktan sonra 

terkip etmek suretiyle yeni bir tür
kü meydana getirmiş olur. 

Bunlar hiç bir zaman· hakiki sa
nat eserleri değildir, yani sanatka
rın eseri üzerinde gösterdiği işlen· 

TÜRKiYE RADYO DfF0Z1YON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
CUMARTESi 1 I - 5 - - 94g 

13.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayarı 

13.35 A J A N S ve Meteoroloji 
Haberleri 

13.50 Müzik Türk 

14 30 Müzik: Reisicumhur bandosu 
( Şef: Ihsan Künçer ) 

15115 
15.30 Müzik: Operat Potpurillc 

ri (Pi) 
18.00 Proğram, ve memleket sa 

at ayarı 
18.05 Müzik: Senfonik Müzik 

( Pi ) 
18 30 Müzik: Radyo caz orkes

trası ( Şd: İbrahim Özgür ) 
19.60 Konuşma ( Yurt bilgisi 

{ Gf'rİsi altıncı sahifede ) 

iyi bakarsan çok ve iyi mahsul ve
rır. 

Ekim ve dikim işlerinden sonra 
mahsule bakım günleridir. Ekip dik 
tiğin yerde ne kadar çok toplıyabi-
ıirsen o kadar memnun olursun ae· 
ninde yüzün güler devletinin de .. 

Bunun için ekip diktiğine iyi bak 

• e 
a mış 

ettim Hazırdan yiye yiye bugün on 
para~ız kaldım. M!ilım ve param ki· 
mileu tükenincedir ki Bulgarlar pa· 

saport verdiler. Türk vatandaşlan

mızın Bulgaristandan mal ve para 

çıkarmamaları için Bulgarlar bu u
sulü tatbika devam ediyorlar. 

memiş, bazan, ferdi mab ul olarak 
doğuşları anındaki ilk güzelliklerin~ 
çok defa değişen zaman ve şartla· 
rın, yerlerin çeşitli cilvelerine kur
ban etmiş mahsullerdir. 

Fakat bunların fonksiyonları sa. 
rihtir ve daima aynı kalır: Bütün 
kalabalık halk kütlelerini tatmir. c -
decek sanatkarların bulunmadıkları 
devirlerde - yani yüksek münevver 
zümre mümessilleri olan sanatkarla· 
rm kendi alemlerine kapandıkları 
zamanlarda - umumiyetle sanat 
eserlerinin fonksiyonunu yaparlar; 
halk acılarını, sevinçlerini, isyanları
nı ve arzı.ılarını, tesellisini, ümidini 
ve ümitsizliğini bunlarla ifade eder 

' bunlar yerine göre - hatta bazen 
ayni bir edebi şekil içinde - halkın 
gazetesi, tarihi, hikayesi, roınanr, 

şarkısı, hicviyesi olabilirler. 

- SONU VAR -



S11hife 6 

Büyük MilJet Meclisinde 
Ankara: 10 ( Husu~i muhabiri 

mizden) - Büyük Millet Meclisi 
bugün toplandı. MatlJuat umum mü
dürlüğü vazifelerine dair kanuna 
bir madde ilavesi kararlaşmış ve 
bazı daireler hesap katilcri tasvib 
edilmi1tir. 

Meclis Pazartesi günü toplana· 
cakhr. 

Hayvan yemi 7İraatına 
ehemmiyet verilecek 

Ziraat vrkalcti, hayvan yemi ne 
hatları ve bilhassa yonca ziraatinin 
inkişafına büyük ehemmiyet verm~k 
tedir. Vekalet hayvan yemi nebat· 
lan ekimini teşvik maksadiyle halka 1 

meccanen çayır tohumları dağıtmak 
tadır. Vekalet bu sene yoncalıklar 
tesis için muhtelif vilayetlerde hal
ka 50 bin ki le yonca tohumu da
tıtmıştır. 

Dün Almanların saldır
dığı iki Avrupa devleti: 

Belçika ve Hollanda 
( Dördüncü sahıf eden aı tan ) 

l)alie kongresinde Avrupa devlelleı in
ce tanındi. 

on yedinci asırda Fransa ve ln
gilterenin rakıbi olarak büyük ıol oy · 
nadı . On dördüncü Loui ( Lui ) ıle 
epeyce ve hayli muvııffakiyetle uğ

raıtı. 

Büyük inkilabı :müteakib Fransız 
orduları Felemengi ıstıla ctmışt i ; 1895 
de - HoJlandanın ilk halkına ızeıft:ten 

ten - Batav cumhuriyeti kuruldu, 
1806 da da Hollanda krallığı vücude 
aetiıildı. 

Napol}on burasını 18l0 da Fran· 
saya ilhak etti. 1815 de Brlçika ve 
Hollanda bir tek devlet halınde top
landıysa da 1830 da biı birine' en ay
rılıp müstak 1 devit t'er kurdular. 

R AD Y O 
Beıuıci sahifeden artAD ) 

~e sevgisi ) 
19.lS Müzik: Türk 
19.45 Mrinleket saat ayarı ajans 

ve mett·oroloii habuleri 

20.00 Müzik: Trabzon ve Hava 
lisi oyun hav~lara -Hasan .:>özeri 
20.10 Müzik: Halle türküleri ve 

kafık havalar1 
Sarı Recep, Sadi Yaver Atamın 

Aziz Şenıes, Ali Erbaş. 
20.30 Konuşma ( Günün m,.se· 

leleri ) 
20.50 Müzik Türk 
21.20 Müzik: Soprano hüdadat 

Şakir tarafından Şan Solaları 
21.30 Müıik: Küçük ork~stra 

·~ Şef: Ntcip Aşkın ) 

22.30 Memleket saat ayarı, a
jan• habrrleı i; Ziraat, Esham -

Borsası ( Fiyat ) 
22.50 Konuşma ( Ecnebi diller· 

de - Yalnız kısa - dalga pos
tasile ) 

22.So Mü7.ik: Cazband ( Pl. ) 
( Saat 23.20 - e kadar yalnız 

azım - dalga ile ) 

23.25; 
23.30 Yarınki proğram, ve ka· 

panaş. 

T5r1csözü 

Almanya dün Hollanda, 
Belçika ve Lüksemburg 

üzerine saldırdı 
( O çl!ncü sahifeden artan ) 

mıştır. 

İzinli bulunan bütiin zabitlerin 
vazifesi başına dönmesi hakkında 
tebli~at yapılmış ve mühim karar
lar alınmıştır. 
PARISTE TEHLiKE iŞARETi 

Paris: 10 (Havas) - Saat se· 
kizde Parisde tehlıke işareti veril
mi~tir. Bu sırada dafi bataryalar fa 
aliyete geçmiş ve paris civarınıt ge· 
len Alman tayyarelerini Fransız 

tayyareleri takibe başlamıştır. 

Lion tayyar'! karargahım Al · 
manlar bombardıman etmişlerdir. 

Londra: 10 (Royter) - Taar
ruzdan evvel Almanya Hollanda ve 
Belçikada hiç bir teşebbüs yapma · 
mış olduğundan bu saldırışın çok 
a 1i verilmiş bir karar neticesi old .... 
ğu anlaşılmaktadır 

INGIL TERE CENUBUNDA 
Londra: 10 (Royteı) - fııgi!te

renin cenubu şaı kisinde bu sabah şit· 
detii top sesleri işi ı ilmiştir. 

Hu kuvvetli infılaklar, b1< z1 t!cll-
rd ge. nıi l erine tecavüzler olduğunu 

anlatı}'Or. Dığer taraf tan İngi l iz ha· 
va filoları cenubda faaliyete geçmiş 
bu'unmakbdır. 

AMERIKı\DA VAZIYET 
Vaşington: 10 (Radyo) - Re

isicumhur Ruıvelt Hollanda, Belçi
ka ve Lü~senbu ga olan kredilerin 
b!oka ~dilmrsi emrini vermiştir. 

SlVlı.. ŞEHİRLERE TEC.:\ VÜZ 
Paris : 1 O (Havas) - Almanlar 

yedi bölgedeki yedi Fransız hava 
meydanını bombarJıman etmişler

dir. 
Dafi bataryalar beş Alman tay· 

yaresi dü~ürmü~tlir, 
EGER iLERi CIDIL1RSE 

Paıis : 10 (Havas) - r-'ransız hü 
kumeti bir kominikt! neşrederek, 

eter Almanya sivil şehirleri bom· 
bardıman ederse Fransız 
ordusunun da bu suretle mukabe
lede bulunacağını ilin etmiştir. 

Pariı : 10 (Havas) - Bütün 
sivil vasıtalar kontrol altına alın. 
mıştır. 

ALMAN iLERLEME SAHA~I 
Londra ; J O (Royter) - ilk ham 

lede bu sabah Alman kuvvetleri 
Hollandaya 16 kilometre girmiıler
dir. 

ALMANLA.RIN ZAYİAT! 
Londra : 10 (Royter) - Hollan· 

dahlar dört Alma zırhlı treni imha 
ettiler yetmiş Alman tayyaresi dü· 
şürüldü. 

H LTLER CEBHEDE 

Paris : 10 (Havas) - HitJer ceb
heye gdmiştir. 

Zayi askerlik vesikası 
lstanbul Maltepe atış okulu de 

po bölüğünden aldığım askerlik ve
sikamı zayi ettim. Yenisini alaca· 
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı

nı ilan ederim. 
. · Çandır oğlu obasından 

lbrahim oğlu 325 do 
ğumlu Isa Tamıtm 

11825 

Felemenk Hikdistanı 

ne olacak? 
( Üçüncü sah ıfeden ~ırt a n ) 

şirket tarafından işletilmişlir. 1798 
de şirket dağıtılmış ve idare, F ele· 
meuk hükumetine geçmiştir. Müs· 
temlekenin başında bir fclemenk 
vali'i umumisi bulunmaktadır. Yerli 
halkı Malezyalılar ve Endonozyalı
lar teşkil eder. Bunlar ek.scriyrtle 
müslümandıı. Bu adalarda zcr.ci de 
vardır , • 

Yalnız Sumatra adasında 5 bin 
kadar Avrupalı, 93 bin Çinli, 25 bin 
Arap, 10 bin kadar tcnebi bu'unur. 
Geri kalanı Malezyalılardır. 

Yeni Kine ahalisi Popolardan 
mürekkeptir. Felemenk Hindistanın · 
da yerliler haricinde başka ırklardan 

·olanlar 2,5 milyon kadar tutar. 230 
bini Avrupalı, 1,230,000 Çinli , 
1,000,000 Arap ve sair şarklılc1r, 

Bu adalaı ın en mühimi C:ıvadır. Su 
matra daha bü}üktür. Fakat o ka· 
dar ileıi değildir. Felemenk Sumal· 
ran n mahdud bir kısmırı idarelerin · 
de bu iundurmaktadırlar. içerideki 
dağlarda pek iptidai tarzda )'aşıyan 
yerliler Fr.lemengi tanımazlar. Bu 
adad11 ziraat mahdud, ekonomik fa 
aliyeti azdır. 

Halbuki Cava çok kalabalık, 
çok zengindir. Cava, medar ()rman 
lem ile örtüliidür. Çalıştıcak insanı 

çoktur. Nufusu 4o milyonu bulur. 

Tapulan1a kanun projesi 
Adliye Vekaleti, bilhassa senet· 

siz olarak tasarruf cdılen ve tapu· 
dan gayri tasarruf ve.silcaları olan 
g11yrimrnkullt>ıin tapu/a tesciller;ni 
temin maksadiyle t:.ir tapulama kanun 
proj si hazırlamış! ır: 

ı an 
Seyhan C.M.U. liğinden 

, kul\• 
Hususi ve azlık 0

1
,,, 

nın imtihaP 1.,. 
Hususi Türk orta okıJok~ 

1 . . ı· b' . ,. orta 
erıoın ıse ıtırm~, 'b•pl•'' 

tirme ve olgunluk unti Ht ~ 
arif müdürlüklerince tef 1,c1k~ 
cak resmi okullarda yapıt• 

Azınlık ve yabancı 0' kol 
liselerinin devre vcY• 1~ rıııİ 
imtihanlara kendi ~ku 1 ôıt 
kendi talimatnamelcrıne I 
arif müdürlükleri tarafınd:" 

.. u .. noe 
edilen mümeyyizler on • 

cak imtihanlar ayrıca ~e k• 
mümessili tarafından ınur• 
lecektir. . 

Elcmt: imtihanı sualferı 
tarafından göndeı ileceklİf· 

Adana 
ilan , 

askeri satı 

ma komisyonundafl: 
· ·ıe 

Mevcut numunesi "ec11
'1 

palaska takımı pazarlakl~ 1 

tır. 13-5-940 p zartesı 

at 11 de Adana askeri s•-p 
komisyo ıuııda yapılacaktı'·. 
muvakkat · teminatiyle belli 
komisyonumuza mürac ııtl•: 

- --------

CiNSi 

beyaz 
Siyah 

Adana ceza evının açık olau - Yerli yemlik' 3,50 
yirmi lira ücretli gardiyanlığma mü- tohumluk 
nasibi alınacağından müstahdem ola ı - HUtiUdA 
bilmek ıeraitini haiz olanların evra
kı müsbiteleriyle 15 - 5 - 940 gü 
nüne kadar adliye encümenine mü· 
racaatları ilin olunur. 

11828 

İlan 
Demir spor ~uliibüneen 

8-5-1940 tarihinde akdolunan 
kongremizde aza adedi ekseriyeti 
teşki 1 etm:;diğinden mezkur konğı e 
15- 5-1940 Çarşamba günü saat 
17 ye tali" dilıniştır. Bütün kulüp 
mensubın•n gar salonunda cıkde

dilccek konğreye teşrif !erin rica ede 
rım. 

Ruzname 
1- Yeni reis seçimi : 
2 - Beden terbiyesi genel di. 

rektör'üğü nizamnamesine bağlılı · 
ğımızı bildiren maddenin nızamna

memize ithali. 
ı 1 1 12 11829 

saeam 

Hazır 

Vadeli 1. 
Vıce i 111 
Hind ha:ıır 

Nt:vyork 

l.ireı 
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LSARAY SiNEMASI 
1 

-= BU AKŞAM =-=-
Sintmacılık Aleminin En güzel Yıldııı 

~ a~ ÖANIELLE DARRIElJ~. . 
~ <:azıp ve çok güzel bir tarzda yaratılan mevsımın Gençlık 

ve güzellikler fılmi 

1 

ltca Sözlü Büyük süper fiİmi Takdim ediyor 
\~t film Aık ve Gençlik, musiki ve Şiir ~aheseridir. . 

en: 

He1rcanh ve Meccra Film 
VE 

""' Jurnalda En Son Harp havadisleri Yeni 
~Başvekili Pol Reynonun iştirakile Londrada 
~kdedilen Siyasi içtimalar vesaire 

l': l~ .... M.,ydu v...-emck içia LUfca Biledcriııui crkea alıaız 
TC"lefo• Alsarııy =n.2 

MARKO POLO ve DENiZ EJDERi 

Sinemasında 
C~ BU AKŞAM 
tl V C O O p ER, ı ıı yarathlt (TÜRKÇE SÖZLÜ) 

>t1arko Polonun Maceraları 

~--~~i SiNEMADA 
BU AKŞAM 

Dünyanın en tatlı sesli Baritonu 

NELSON EDDV 

Virgina Bruce - Lionel Barrymore 

ALEV ŞARKISI 
. 

İLAVETEN : 
GENE OTRl'nin 

en heyecanlı sergüzeşt filmi 

Dağların Kralı 
Bugün gündüz ~.30 matinesinde 

Son Defa Olarak 
1 - Beyaz Peri 2 - Şarlişan 

ı 

~N: Macera Filmlerinin en Merak'ısı 
~ayır ~ırsızlart ı~~~-~-k-in-sa-nıa-,.-nç-iç-~-~-i~~&-~-niz-o-~-~-,n-.z-b_b_t-ap-~-,-~-~~-
~-., ... -------- -

1

-----~~:::==ı' ___ ço~uk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 8~~ a 30 d• .TABANCA KANUNU - ÇAYIR HIRSIZI ~ 
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Sayın Milşterilerimizin 

"Nazari Dikkatlerine,, 

Dünyaca Maruf ve Çiftçilerimizin uıun tecrübeterile metanetleri malüm 
Ye arac:Lldan 

''MELiCHAR GRA TiA,, 
Orak makinalan geldi ı 

(Şaplcab adam) marlcasiyle maruf Orak Makinaları çarklar yıtda döndüğü 

gibi tozdın muhafazah tamamen kapalı olup tekerlekler ttmamen bilyalidır 

Ticaretantmiıde büyük miktarda Yedek parçalar mevcuttur. 

Dünya ahvaline rağmen Çiftçilerimizin ihtiyaçlarım temin maksadiyle 
Büyük fedakarlığa katlanarak Mahdut bir parti getirtebildik. 

BI ~ DEFA ARAYINIZ 

Viking markalı maruf ve tecrü 
beli Jsnç mamulatı Süt makinala· 
r1mızde geldi. 

TORIYE GENEL SATIŞ 
DEPOSlfERI 

YAKO BENYEŞ ve oGULLAR1 
• 

Kmlay kaış1Sı 48-50-52 numaralı 
dükkan Posta Kutusu Nr.' 9 

ADANA 

Actrıteltrimiz hn viHiyette mevcuttur. 
Ceyhan ve binterladı actntfmİz Çifçi Yurdu Ma~azcısı Kadir Çingi 

11766 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 1 
başlamıştır . 

i 1 an 
Ceyhan iskan memurlu
ğundan 

Ceyhan kazası göçmtnleri için 
9ft hayvanı olarak 7 baş öküz mü
bayaa cdilccctinden sataşa talip 
olanların şartnameyi ötrenmek üze· 
re 9-5-940 tarihinden 16 5 940 
tarihine kadar münakasa müddeti 
olan bir hafta müddet zarfmda Cey 
han iskan dairesine müracaatları 

ve ·ihale günü olan 16-5-940 
Perşcnbe günü ötleden evvel Cey· 
ban maliye vc:ıncsine yahracaklar1 
yüzde 7,5 teminat akçelcrina ait 
makbuzla birlikte mezkur· daireye 
müracaatları 11821 

10-11 -12-14-15- 16 

Bu 
Nöbetçi 

Yeniotel 
Tahsin 

gece 
eczahane 
yanında 

cczahancsidir 

flan 
Cebelibereket Sulh 

Hukuk mahkemesinden: 

Osmaniyenin Rııaiye mahalle· 
sinden Mchmed oğlu AbCJulkadir 
Rızaiye mahallesinde gün doiusu 
Kadir gün batısı Urfalı Halil poy. 
razı Hacı Hüseyin vereseleri kıple· 

si H11an Fehmi bahçeasiyle mch· 
dud bir dönüm bahça yerini 30 se. 
neyi mütecavüz bir zarnandanbcri 
iğmar içerisinde boğ hane inşa et 
miş oldutundan namına tescilini ta 
lep etmiş ve yapılan duruşmada 

müddeabihe alakası olanların iati~a 
ile itiraz etmelerine karar verilmiş 
olduğundan müddeabih mahalle ta· 
pu ve alakası olanların yevmi mah· 
keme olan 17· 5·940 tarihind ~ ev· 
vel istida ile mahkemeye mürac,at 
etmeleri ilan olunur. 11825 

Kaynak cihazları 
50 amperden 500 

ampere kadar 
her işe göre ayrı bi~ 

kaynak Transformat~ 
veya kaynakredress . 
izahat ve teklif isteyiJI 
Muharrem Hilmi Remo: Abidio 

caddesi 

, ___ Satılık Traktör ve 

Amerikan mamulatından yeni bir traktör 

patoz s1tılı \~tır. Almak ve görrnek istİ1e' 
Yeni Eczahiineden sormaları • 

ilan 
Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Adana Memleket hastahanesinin 
bir senelik yiyecek ve yakacak ibti 
yacı açık e\csiltmcye konulmuş!ur. 

AÇJk eksiltme 23/51940 tarihine 
müsadif Perşenbe günü saat 10,30 
da Seyhan Vilayeti Daimi Encümc· 
nine yapılacaktır. 

istekliler şartname ve münakasa 
kaymalarını her gün hastahane ida 
resinde görebilirler. 

Eksiltmeye i~tirak edebilmek 
için daha evvelden muvakkat te.mi· 
natlarını Hususi Muhasebe v~zntsi· 
ne yatırarak eksiltme gün ve saatm 
da Vilayet Daimi encümenine mü· 
racaatları ' ilan olunur. 

11805 7-9-11-13 

NEKER 
Sa atlan 

f sviçrcde rasathane takdirleı ini 
kazanmıştır. 

Zarif dakik ve emsalsızdır. 
Adanada saat kultsi karşısında 

saatcı Vehbi Çömelck de satılır. 
11110 14 - ıs 

i J an 
-C h • kA ,.,..e ey an ıs an "' 

luğundan 

Ceyhanda mevcut ,,e 
ircsine ait 152,236 llJC~ 
mamul kereıtenio Diyar 
edilmek üzere kasaba o..-'! 
depodan Ceyhan iıt.a•~ ;f 9' 
nakil ve vıtonlara 11tıf . • 

tarihinden 16-S-940 ", 
dar bir hafta müddetle " 
usuliyle ihale keyfiyeti dl 

konulmuştur. ~ 
Nakliyata talib ~~ ee1 

7 5 depozito akçelerı0~1,;.-' 
Jiye veznesine yatlfd 

makbuzla birlikte 16:-;:ı 
şenbe günü ()tleden e -'""' 
iskan dairesine mü!•0

' ı5 
ıo-11-12-14" ı~ 

Macid 

Adana Türksö%Ü 


