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4 l .M A N L A R B i R Ç O K 
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~iittefik ordular dün Hollanda 

I
' YARINKİ 

iHTiFAL 

Ö topraklarında da harekete geçti 
,, d 

O "°tl:~i: 13 ( Roytcr) ln&iliz 
llıik liollnndn mudafaasınn 
~ t Ynstn iştirak ve ynrdım 
t~te-d· 

ııı, l ır. 
n arı 

~~c n pnrnşUtçUleriyle cez· 
tl lllUcndeleye girişilmiştir. 

l trbal imhıı edilmektedir. 
tar ~c Belçikadn, elinde hlı· 
der~ 851 Qlmıynn ber hnnği bir 

t~il al kurşunn diıileccktir. 
I' Q kıtaabnın işğnl ettiği 

'tıı. Ştddctli hucumlarn uğmen 
1 t tdilm~ktedir. Fransızl3rın 
İ,rtt~•rr111dcırındnn buyun mu· 

~Ilı er elde olunmuştur- Bir 
ı~:ıı tangı d:ı i mhn edilmiştir 
lt E:.lbc knnnlıuı ele geçir· 
~en Almanların siddctle tard 

·Al 1J111.n kuvvt:tleri buyuk 
~ 'rın· r • t •ştir. Frnosız kıtaatı Bel 
lC ~ \ ııde norıınnl :;urctl:e ilerle· 

ıı.,ti, 
'' .,~ Ve l lollnndn da Alm:ın]nr 
~ -r ç1kakmak içio her durlu 

tf~ 11ıUrncnnt etmişlcrsede buna 

--~lnınnmışlıırdır. Bu iki mem 
: ll k sukao içindir. 
~r lid (Havas) - Almanlar Ri· 

LJı,( Ckı bir köprüde geçmeğ-e . 
~ cıı L~\8 muşlardır. 

~ tl'lb~ 
~\ıh urg hududtrnda da bu 

ı\ııııaı:ı iltebeler tekrar başlamış· 
~ra hava kuvvetleri şimali 

1~~1ıısada büyük fısalıyet gös· 
"' { Fakat kuvveli dafi ba
~lııı ~I hareketi durmaktadır. 
~ · illan tayyaresi düşürül· 
\r' 
t ~ Şeh · t"llıtk rınde sık sık alarm işa· 

böı ledir. Fransanın garp ve 
~ ~ s i~ltri daimi alarım halin· 

~ı,t 8 
ah Pariste 6,35 de ye· 

~1"1 lll verilmiş isede hiç bir 
aınıştır 

( . 
Cer'· •sı UçUncU sahifede ) 

kadar 

• 
Şu resimde gürüldüğıi §e/;ilde llallanda l't' /Jelçıl.n toprnldnrırıa Alman• 

[ar tarofırıdan paraşürifırle atılan askcrleri11 Uıffrsi dilıı mılırı edilmi§ıir. 
1 

1 

• 

ispanya 
Alman 

ve İtalyada 1 

propagandası 
Almanlar 
harbe 

iki memleketi de 
sürüklemeğe çalışıyor 

Paı is 13 (Havas) - Alınan ha· 
berlere göre, ltal> ada halk arasında 
ltalyayı Almanya ile birlikte ~arbe 
iştirak ettirmek için büyük mıkyas· 
ta propagandalar yapıl?1~kta~ır: 

halyadaki naıi ıeşkıhıtı hukumet· 
ten cv\•el bu harekete cfkarnımumi· 
yeyi hazırlamağa çalışmaktadır. 

Madritten bildirildiğine göre, ay· 
nı şekildeki propaganda Almanlar 
tarafından ispanyada da yapılmakta.· 
dır. 

Fakat lspaııya ba'kı bitarııf kal· 
mak fikrink berdevamdır. 

Mussolininin ordu 
şefleriyle konuşması 

Roma : 13 ( Radyo ) -
Mueeolinl bugUn ordu ku
mandan•ariyla Mare••I O~ 
rezyaniyi kabul etmi• ve~ 
uzun mUddet kendileriyle~ 
görUşmOftUr· ~ 

~ ~,....,,,,..,~...,,_..,, ................... ............. 

Macaristanda ihtiyat
lar silô.h altına çağzrıldı 
Daladya harp sahasında 

Paris : 13 (Havas) - Daladya 

harp ıntıkasını gezmiş ve Kral Leo· 

poldla görüşmüştür. 

Budapeşte : 18 (Radyo) - Son 
vnzivct dolnyısiylc .Macar hukilmeti 
ihtiJ:at sınıflarım silah altına çagır· 
mıştır. Hududlnrdn geniş askeri ted · 

birler nhnmıştır. Macarlar vatanlarını 
her h:ıngi bir tecavUze karşı koru· 
ma~n azmetmiş bulunmaktndırlar. 

* 
Hava ••hltlari ihtlfa. 

il için bUyUk bir pro
gram tesblt edildi. 

• 
Herseoe olduğu gibi ynrm 15 m:i 

:ıı·ı~ yurdun her tarnfında hava şe• 
bitleri ihtifali yapılacnktır. 

Dun tum kornutnıılıkb nlakadar 
!arın iştirakiyle ,toplnntı yapılarak 

ihtifnl programı tesbit edilmiştir. Ya.; 
rınki ihtifolın dnhn parlnk ve canlı 

olması için luzumlu tedbirler nlınmı~ 
tır. Saat 11 de başlıyncak olnn ih• 

tifolde butu votan<laşlnrımızın bu
lunması ve hn\•:ı şehitlerimizi hur
mctle anması milli bir \•azifedir. 

Romada fngiliz sefaret 
memurlarına çok fena 
muameleler yapılmış 

L~ndra : 13 (Radyo) _ Roma
daki lngili7. sefaret memurlarının fena 

muamele görmesi üzerine lng•liz bU· 

y:ik elçisi Roma hüıdimeti nezdinde 
teşebbüste bulunmuştu:-. 

Buna sebeb şudur : 

Cuma akşamındanbe i Romada 
lngiltercyi " yıpranın iş millet ,. şek: 
linrJe tavsif eden afışler talik edil
mektedir. 

Bu yüzden çıkan bazı h ıuiseler 
olmuştur, 

Hatta lngiliz sefirir.in o!omobiH
ne bile bu afişlerden biıisı yapış
tırılmıştı. 

Çörçil kabinesine 
ittifakla itimad 

Londra : 13 (Roj ter) - Avam 
kamarası bugün toplanmış ve yeni 

lngiliz Başvekili Bay Çörçil bir nu
tuk söylemiştir. 

Başvekilin bu nutku çok alkış
lanmış ve neticede meclis ittifakla 
Çörçil kabinesine itimndını beyan et-
miştir. -

I..ondrn: 14 ( Sa.baha knrşı ) -

llolanda Kraliçesi Yilhclrnina buraya 
geldi. 

ıır 

Nevyork: 14 ( Sabaha karşı ) -

Nevyord 'f .ıymi!I gazetesi Bitlerin 
bu hareketinde de muvaffak olsa ) ' C--

ni maceralara atılacak tlnettc oldn· 

gunu kayd etmektedir. 



Sahife 2 

iKTISADf MESELELER 

Son muharebe 
ve piyasalar 

A 
iman ordu tarının Hollanda 
Belçika ve Lüksenburga 
saldırışı piyasada gene 

bir telaş uyandırmıştır. Mamafih bu 
tela~ bu gibi hadiselerde olduğu 
kadar büyük değildir. 

Esasen Hollandaya bir tecavüz 
vaki olacağı öirkaç gündenberi bel 
li idi. 

Bu itibarla p~k ihtiyatkar olan 
piyasanın Hollanda ile olan müna
sebetlerinde tereddüd etmekteydi. 
Hollanda ile aramızda kliring anlaş 
ması mevcuttu. Merkez ban~asının 

1 
son neşrettiği kliring hesl'pla~mda, i 
Ho\landanın biden 367,71 O lu a bır I 

• alacağı gürülm~ktedir. Ho~andadan 1 
en ziyade transıt olarak mustemle-

Jcat rşyası gelm ·ICte idi. İ 
Bdçikaya gelince harpten sonra 

Belçi1<a ile ticari münasebetlerimiz 
artmıştı. o~mir, kalay hususunda 
Belçikaya birçok siparişler yapılmış 
tı vakıa Belçikanın demir satıcıları ı 

demir satmak için pek ağır şartlar ı 
ileri sürmekte idiler. 

Fakat bütün bunlara rağmen bir 
iki parti demiri Bdçikadan getir
mek mümkün olabilmişti. 

Kalay ithalatı da son zamanlar 
da P'şin para ile Belçikadan ya
pılıyordu. Belçikaya ihraç edilen 
maddelerin başında kuru meyvalar, 
tünün, arpa bulunmaktaydı. 

Bilhassa Belçikadaki hira fab
r:kaları senelerdenberi Türkiye ;ır

palarının müşt~risi bulunmaktadır. 
Merkez bankası tarafından son 

neşredilen kliring hesapla,ına göre 
Belçikanın bizden 6~8, 700 lira ala 
cağı vardır. 

Dünkü hadiseler üzerine Hollan 
da ve Belçika ile olan t cari işleri 

miz birdenbire durmuştur. 

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlarlmlztn ço 

jialmas1na yardım ediniz ! 

Nehir kıyısında bozulan 
setler tamir edilecek 

•• • 
zurraın vergı Zarar gören bazı 

borçlarının affı meselesi 

·• 
Halkevinıiıde 

D .. k. konfet• un gece ı ,. ~ 
· de Dün akşam Halkevı~ J 

·· tOIJe Edinme .. mevzuu uzer /. 
sörlerimizden Bay Esad pSr 

tarafından verilen k?o~et~e~; 
yicilerin bu bahistekı bılg• tıl· 
ederek takdirle karşılanı:ıııŞ 

Seyhan nehri yükseldiği zaman 
lar Hadırlı kcyü ve civor.nı sel· 
den ko•uyan sed nehrin son feyeza· 
na sırasında müteaddid yerlerinden 
yarılmış bulunmakta idi. Memnuni · 
yetle haber aldığımıza göre Nafia 
Vekaletinden seddin bu kısımlarının 
sGr' at le tamiri hakkında emir ve 
tahsisat gelmiştir. Hemen faaliyete 
geçilerek sed üurindeki tamiratın 

en kısa hir zamanda ikmaline çalı

şacaktır 

Valimiz teftişden döndü 

. •• ııı'e 
lskenderunda yıı IJ 

kayık müsabakası 0 

Diğer tar af tan, yine bu mıntıka· 
da, arazileri suların hücumuna uzra
m ş ve tekrar ekiuı yapmak ir. kin· 
!arı kalmamış olan vatandaşların 
v~rgi borçlarının affi için de teşeb· • 
büsata geçilmiştir. 

Haruniye enstitüsü 
Haruniye köy er.stitüsü için 

Adana, Mersin, Anteb, Hatay ve 

Maraştan 200 talebe alınmıştır ens· 
t;tünücı hazırlıkl:ırı henüz bitmt:miş 
Lulunduğundan ikmaline çalışılmak· 
tadır. E'lııtitü yakında tedris:ıta baş 

lıyacaktır. 

Bölge.den 
hububat 

gönderilec~ k 
nümuneleri 

E~inlcr henüz tarlalarda iken 
bunlara arız olan An bar haşaı el eri 
nin tesbitİnP. bu yıl da devam edi~ 
leceğinden Adanadan buğday, arp:.J, 
çavdar, pirinç, mısır ve darı ekinle· 
rinden Bornova Ziraat Mücadele is
tasyonuna nümuneler gönderilmesi 
Ziraat Vrkaletinden bildirilmiştir. 

Bu nümunc'er kemale gdmiş hatde 
bıışak ve koçan olarak gönderile
cektir. • 

Kozan ve Ka.iirli kazaları~• tef -
tişe çıkmış bulunan Valimiz Bay 
Faik Üstün· t .. f tişt~n dönmüştür. 

Halkevindeki fılmler 
Halk evinde Pazartcsı, Sah, Per · 

şenbe ve Cuma günleri saat 17 de 

tafebelere gösteı ilmekte olan film
ler gençlerimiz tArafından alaka ve 
dikkatle takib edilmektedir. 

Kitab sergisi 

Halkeı.icnizin 20 Mayısta aça
cağı kitab sergisi için yapılmakta 

oları bütün haznl.klar bitmiştir. 

Eserlerin tasnifi de tamamlanmış· 
t r, 20 Mayısta açılacak olan sergi
nin şehrimizde büyük bir alaka top· 
lıyecağı tabii gorülmeKtedir. 

1-\dliyedetayinler-Lıh viller 

Bahçe kazası hakimi Bay Besim 
Yllmaz Osmaniye ceza hakimliğine 
Kadirli kazası hakim muavinliğine 

hakim na.mzedi Bayan ~edia Kal~lı 1 
Sai ·nbeylı kazası hak•m mu vın

liğine hakim namzedi Tahsin Cortla 
Karaisalı kaz~sı hekim muwinliğinc 
hakim namzedi Bayan Meliha Ertem 
ve bahçe kazası h~kim muavinliğine 

de hbkim namzedi Bay Muzaffer 
Savatçıoğ u tayin edilmişlerdir. 

ŞEHİRDE HAVA 
Ş~brimizde dün gök yüzıi ke. 

sif sisli, hava hafıf ıüzgaılı İd;, 

En çok sıcak gölgede ~8 dere· 
ccyi bulmuştu. 

lskenderuo : 13 [ f"{ıı 
19 Mayıs spor ve gençlik P 
için vila,etçc hazırlanao 
neşredilmiştir 

Bu programa göre t 9 
nü öğleden sonra lske ıl" 
yüzme ve kayık müsabak' 
pılaca ktır. 

Dolandırıcı 

Yeniistasvon büfesindf 
yapan Mehm~t oğlu S!}' 1 

isminde bi i büf I! müstec" 
adına ba tırdığı karneleri 
lcre gizli gizli satarken 
ve adliyeye sevkedilmişıl' r' 

ı'' Ayakkabı hırs• 
bl. ' 

Garib oğlu Aziz, ı~M~,~ 
lsmail ve Mehmet oğlu ~ 
de Üç kişi İorahiın o~lıı ı1 
evinin sof .ısından 4 çift ~ 

a'' çnldıklarından yakalan 
vr rilmişl erdir. • e 

L...... d"l abi1 agve ıtn n 
.....,,,, 

,.~ 
Pülümür, Hozat, Ü"' jo•' 

lan kazalar mda yiı~ılaO ıiJ 
şiklikler ile üç nahıye ~ 
ve yeniden bir nahiye 

karara bağlanmıştır. ,,~ 

üöçmenlerin toP 

r 
Lordlar ve Avaın 

·ı· Je .ıJ 
Vilayetimiz dahı 111 ~er'./. 

rilmiş olan göçmenlereııali~ 
, arazilerin namlarına te ti 

• • 1 • • te• t 

Dünyanın en büyük imparatoılu~u 
olan ve mcsehası 41 milyon kilomet· 
re murabbaında , nufusu 5o0 milyona 
yakın bulunan İngiltere,' kendi do
minyon, müs'emlcke ve ana vatanı 

itibariyle muhtelif idare sistem ve 
cephelerine maliktir. Bu. idare şekil· 
!eri 8 dir· Biz bugün sadece asıl İn· 
giltereden bahsedeceğiz. Büyük Bri• 
tanya lrlandanın ayrılmasından sonra 
Galler memleketi ve lskoçyadan iba
ret kalmıştır. Kralın ve meşruti ida
ıeye sahirtir, 

Parl5 m • nto, L :>rdlar ve Avam 
Kamaralarından mürckkept"r. 

Lordların bu kısmı bu unvana ve· 

'

- GÜNÜN MEVZUU 1 --·--' 
rasetc n sahip olmuşlar. Ba7ıları da 
kral tarııfından nasbedilmişlerdir. Ad· 
liye f'azıı ı ve protestan kilisesinin 
ruhani reisi ve yüksek rütbeli rakip
ler ( '28 Papas ) hariçteki vazifeleri 
itibaıiyle Loıdlar meclisine girerler. 
Va'<tiy!e lr:andadan gelen Loıdlar • 
bu mecl ste kaydi haya · şartiyle bu
lunuı lardı. 

Jst.:oçyalı Lordlar, bir intih ııp de-:
resi içın seçiliıler. Loıdlcr meclisinin 
OZ8fl i40 kişidir. 

Avam Kama•;.sı memleketin ay-

puya tescıl ı~ erının ·ıi1' 
sıhhat vekitetinden vıtıt• 

rıldıkı eyaletler ve kasabalar ile üni· mına tamimen yazılfl'I~ 
verıite teşkilatının mümessillerinden ~ 

mürekkeptir. 21 yaşına g:ı memiş O· M d. d a1''' 
ar ın e ıe lanlar, papaslarlM, hükumet m\iteah· 

hit ve memurlaı r, lngilir. ve fskoçya 
Lordlar Avam Kamarasına seçilemez· 
!er. 

lntiiıaplar bir derecelidir ve gizli 
, eyle yapılır. İngiltere ve iskoçyada 

7o bin kişi b:r mebus seçer. Vcıktile 
lrl& ndalı mebuslar da dahil olduğu 

mücade / 
ıJs"'i) . .iJ Mardin : 1.3 (1-1 ,,_,,.-

sene C. Müddei l}ıtJ edil" 
t sıj ' Aksu tarafından e 

1 
ıtı" 

imha cemiyeti bu.1~~ ,. 1 
daha geniş bir şek• 

111
11 ~~ 

halde Avam Kamarası f515 mebusa tır. Geçen 43e~e ~"~e be~~ 
mücadele netıcesıo pJ.r'? baliğ o!uı lar· 

i• * ru~tarı 23394 adet 

----------------------------w-www~w• _______________ ...__....,._-----=------------
. . tı'' 

ua•ak imha edıfrnıŞ 



12 Ayf.,Jc 
KurU§ 

e 1200 6 
600 3 " .. 300 

ı 
100 •• 

~t ..... b Dış. memleketler içl.ı 
'sı_ 

111 
tdcla deS'şmez yalnız 

2 ...._ •~afı zammedilir. 
't lanlar için idareye '•t d·ı t 1 ı.elidir. 

ISVEÇ'iN 
\rı\ZtYETi 

;rnkıldelr.i lsveç ufak bir mem 
" et değildir. 448 bin :iOO 

h kiisür kilometre murabbaı 
tdi;dı olan bu memleket yeni 
~G '" r~lcamlara iÖre 6 milyon 
~ ltlr bın nüfusa maliktir. lsve· 
t~ ~Cril,n yeni malumatı göre 
b· ıleride olan meml,ketin bü· 
it d d' ~uf er ı vardır. 

~ Usu artmıyor. 150 1tneden · 
~~tp nedir bilmiyen lıvtç çok 
... • etmiş, lsveçliler çok ranata 
-,tır a· r d. ı, · ır tara tan Almanya ı· 

\;•hın Sovyetler gibi iki kuv 
~ evlet. i!e komşu olan lsvtç 
~ ~ ~ndını tmniyette bulamı) or. 
~'ttljç. cereyan ayni dertcede 

ıi ~' ırniı: f~t~ )ttler taraftarları, Alman ta· 
~1 

Ve bitar .. flık isteyenler. 
' ~tler cihetinden lsvtçre tn 

,~ı efradın ptlc: aı müddet 
11>dı kalarak bırak1Jm111 yü· 

'· a tılirn ve terbiyenin eksikli· 
· billrıa mukabil fsveç gibi iler 

ııı,1 ~' lbeaılelc:ette nazari asker· 

İlitUıtıatını mektupla vermek için 
~ ~•rd11, Sonra bütün gençler 
~I dutu için· askerliğe hiç ya· 

ti"'d?'1Yabilir. Bu itibarla lsveç· 
1111 

1 .ınernleketlerjni icabında 
)a 

1 
ıçin hazırlanmalL tan geri 

~ ~r''· İsveçin havı kuvvetleri 
tdilı e SOQ tayyare arasında he · 
, ;~ktedir. Bun)ıır bilhassa 
".._ 

1~ hırbi esnasında lngilte· 
~., trılcıdın getirtilmiştir. Bu. 

ç Varlcuvveti ile hazırlanarak j 

~ ÇllJc ve SPOR BAYRAMI 
tN onuruna ve 

ao'i_ERBIYESI SEYHAN ,
9 

CE.sl çıkanna 

~Mayıs 
*"den partisi 
~~İ L_)'ıg 19 
'~§lıa 40 pazar günü Ordu 
'la,."da SEYHAN DANS 
~ D._'it~NDA yapılacaktır. 

l'crbi1Ye_ mahduttur. 
Yesınc müracaat. ns.n 

1- 10 

Türksözü Sahife 3 

Musolini ·ile 
arası pek 

Papanın Almftnlar bir çok bölge
lerde rica t etti -• ' ••• gergın ( Birinci sahifeden artan ) 

Papanın gazetesi toplatılıyor Paris: 13 (Havas) lngiliz kuvvet• 
lcri sürat bakımından Almanlara 
geçmeğe çalışmakta ve azami sür
atle araziye yerleşmeyi arzu etmek.· 
tedir. 

Londra: 13 (Royter) - Papa. J 
nın Hollanda kraliçesi ve Belçi"a 
kralına yolladığı dostluk mesaj,m 
hiç bir Roma gazettsi neşretme 
miştir. 

Yugoslav ticaret heyeti 
Moskovadan döndü 

Söylendiğine göre, hükumetle 
Papanın arası pek gergindir. 

Paris: 13 (Radyo) .:__ Siyah 
gömlekliler İtalyanın hemen her 
şehrinde sahşı oldukça çok olan 
papalık gazetesinin bu sabahki nüs 
balarını satın almak suretiyle l:u 

Belgrad : 13 (Radyo) - Mos· 
kovaya gitmiş olan Yugoslav lica· 
ret heyeti bugün Belgrada avdet et· 
miştir· 

Alber kanalı üzerinde Belçika· 
lılar büyük mukavemet göstermek· 
tedir. 

Almanlar envaı şaşırtıcı ha· 

Belçikalı fedai bir zabıt reketler yapmaktadır. Fakat müt. 
tefık erkanı harbiyesi bunu anlamak 
ta ve ona göre hareket etmektedir. -

gazetenin halk tarafından okunma· 
sının önün~ geçmek istemişlerdir. 

Londra: 13 (Roytcr) - Belçika· 
lı bir fedai zabıt bugün hudut üs· 
tündc:ki Alman mühimmat depola· 
rından birisini berhava dmiştir. 

Amsterdam: 13 (Radyo) Hollan~ 
da sokaklarında üç kişiden fazla 

icahnda kendini müdafaaya karar 
vermiş bulunuyor. 

Finlandiyayı gidip dönen gönül 
Jüler şimdi vatandaşlarındaki asker
lik şevk ve gayretini arttırıyorlar. 
mış. İsveç zengin bir sa~ayi 
memleketidir. Demir maden1erindt-n 
ne kadu çok bahsedildiğini söyle· 
mrğe hacet yok Bu itibarla komşu· 
ların iştihasını celbetmektedir. Fakat 
Jsvr çliler yalnız kendi kuvvetlerine 
güvenerek kendi lerini müdafaa rde· 
ceklerini söylüyorlarmış ki bunun 

Arjantinin alakası 
Vaşington: 13 (Radyo) - Ar· 

jantin hüku neti Hollandayı olan 
semp-ıtisini bir telgrafla Hollanda 
büku netine bildirmiştir. 

tccemmü hareketi yasaktır. Hü
kumet pencere ve icapıların kapao· 
mastm halka tebliğ etmiştir. 

Paris 13 (Havas) Almanlar Hol
landa ve Belçika cephesindeki ha · 
rakita tahminen 1,800.000 askerle 
iştirilc etmiştir. Petrol bölgelerinde 20 

kuyu daha açılacak Paris: 13 (Havas) - Müttefik 
orduları dünden itibartn Hollanda 
topnklarında da harakata başla
mışlardtr. 

( GtrİAi altıncı sahifede ) 

J~tanbul: 13 ( Hususi ) - Pet· 
rol sahaııında yirmi ku} u açılmış ve 
s0ndajlara devam o'unması takar· 
rür eylemiştir. Mütt hassıs B Cevad 
Mürefte, Adana ve Hataydı sondaj 
ıar yapılacatım söylemiştir. 

Paris: 13 (Radyo) - Alman 
malumata giirc Almanlar baza 
mıntıkalarda ricata başlamışlardır. 

l GONON M 0 H M MESELELERi K A R ş· l S 1 N D A 

• • • 

Alrlıanyanın Amerikaqa taarruzu 
Amerikalıların ço!u Avrupa harbinin yeni 

dunyaya bir tehlikesi olmıyac:ıgı duşuncec;iyle mUs• 

tcrih bulunuyorlar. 
Bu sınıf şayanı hayret bir haleti ruhiye gös· 

termektedir. Amerikalıların Avrupa harbi çıltı 
çıkalı ne du~undulı.lerini tetkik ederek uzun uza· 
dıya yazılar yazmı1 ol:ın lngiliz: mubarrirlerinin 
sözlerinden şimdiye kadar şu anlaşılıyordu : 

Amerikalılar Aırrupa harbine karışmaktan son 
derece çekiniyorlar. Daha garibi, e&er rnuttefildc:· 
rin harp gayelerine dair Amerikalılara SÖ7 açan 
olursa, bunları da dinlerken, son derece ihtiyatlı 
davranmaktan kendilerini alaRııyorlar. 

Çunku, diyorlarmış ki muttefikler bizi de 
harbe suruklemek istiyorlar. Yine hiç şUbhesiz ki 
A iman propagandası yeni dunyııda faaliyetten ge· 
ri kalmamıştır ... Muttefiklere karşı bir kısım A· 
merikalılardan görulen bu baleti ruhiyeyi devam 
ettirmek için Alman propagandasının çalıştığı ise 
kimseye meçhul değildir. 

Bana mukabil Almanyanın Amerikaya karşı 
ne emeller bcslcdigi bahsi tazelenmektedir. Bu da 
daha Kayzer .znmanına kadar çıkmaktadır, 

Geçen umumi harpten evvel Alman dona~~·· 

11 gUncen gUne parlarken Amerika kıt~sı_ndakı ış· 
lere karı~mak arzusundan Kayzer kendını alamı· 

yornu. ı· •t · 
• Amerika Birleşik holl um etleri bu ha ın gı gı-

de artarak Almanyanın, i~i ilerletecesin<len eodişe
edcrken 904 de Fransa ile İngiltere nruındrı ma· 
l\tm ve meşhur itilaf akdedilmiştir. 

O zeman K:ıyzer Almanyası artık lngilterey i 
bir gun nasıl mağlup ederek denizlerde kendi ha: 
kimi yetini · ne suretle elde edecegini duşunmete 
bulamış Franıv ile lngilterenin samimj surette 

) ' 
dostluğu ileri göturmelerindeu biç hoşlanmamıştı. 
Artık Amt'rikayı değil, İngiltereyi nasıl vurabile
ceğini duşUoen Kay zer Almanyası nihayet 914 de
barbe girmiş olda. 917 'de de Amerika Birleşik 
huk<ımetlc:ri AvJupa harbine , girdi v e Almanya. 
mağHıp oldu. 

BugUn Alman propagandası 'Amerikada geçeo 
harbin ilk. senelerinde oldutundan dahıı faal bir
sorette devam ettit,i görUlUyor, Falı.:at bu seferki 
harp başlamadan evvel ortalıkta turlu rivayetleı
dönerkcn Almanya, ltalya ve Japonya arasındakiı 
anla~madan ne kadar çok bahsedilc.liAi uııutulroa~ 

mrştır' 

Berlin • Roma • Tokyo mihveı-inin kimbilir
sıelcr yapaca~ çok söyleniyordu. Bu arada bir do 
Amerikaya taarruz planının likırdısı :dönUyordu. 
İtalya ile Japonya da icabederse Almanya ile hiı:-
leşerek bu tearruz planını başaracaklardı. 

Japon donanması buyük Okyanus taraf mdan 
A merikaya tecavUz edecekti . V c saire, 
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ME MLEKET MESELELERi 

REKOLTE 

G eçcn hafta rekolte va 
ziyetinden bahsederken 
tabii afetlere maruz 

kalmış ovalarda zcriyat imkanları 
mevcud olmadığından bahsetmiş 

tik . 
Bu imkansızlık en ziyade Balıke· 

sir mıntıkasında göze çarpmakta. 
dır. Mamafıh alakadarla1ın izahatına 
göre bu mıntıka mısır mıntıkasıdır. 
Diğer mıntıkalardaki mısır zeriyatı· 
run da geç~n seneye nisbetle fazla 

olacağına şübhe yoktur. 
Buğday zcriyatı için, birbirine 

uygun olmayau haberler vardır. 
Bir iddiaya göre, buğday zeriya 

tı geçen seneye nisbetle fazladır. Di· 
ğer bir iddiaya göre de, tabii afet· 
lerin vücude gef rdiği zararlar yü· 
zünden buğday mahsulünün geçen 
seneye nazaran daha az olduğunu 

kabul etmek lazımdır. 
Kat'i bir fikir }Ürütmek için bir 

c.z daha beklemek en doğru yol

dur. 
Hayvan mahsulleri rekoltesine 

gelince, Adanada yeni sene tiftik· 
lerinin kırkım mevsimi gelmiştir. Or
ta Anadoluda kırkım mevsimi baş· 

lam am•ştır. 
Başlasa bile geçen seneye nis• 

betle az olacağından şübhe edil· 

mektedir. Çünkü kışın uzun müddet 1 
devam etmesi yüı.ünden muhtelif köy 
lerde hayvan telefatı vaki olmuştnr. 
Fakat bu telefat rıt: ni,,bette olmuş 

tur ? 
Tiftik mahsulüne ne kadar le· 

tesir yapacaktır. 
Tiftık biı liği bile lu neticeyi he 

nüz öğrenememiştir. 

Belçika ve Hollandada 
bulunan talebelerimiz 

Ankara : 13 [ Husu!.i ] - Hol· 
landa ve Belçikada bulunan talebe
lerimizin şimdiki vaziyet karşısında 
daha müsaid bir memleketlere git· 

e ! r kararlaştırılmıştır. 
m 

1-·--ı ŞakaD~r 

• 
Hangi piyes i? 

Şehir tiyatrosu gişesinde: 

- Bir koltuk veriniz. 

• _ .. Şermin için mi, yoksa? 
- Hayir benim için! 

Şecaat arzederken 

Polis müdürlüğünde sabık;,lıya; 
- inkar etme, dediler, faydasız, 

Parmak izlerini buldular: 
Sabıkalı güldü: 

- imkanı yok. Parmak izlerim 
çıkm;.ısın diye ellerime eldiven giy 
mek ihtiyatkfidığını grhtermiştım. 

TürksCı. 

tw 
• 
t 
ı_._.. __ ww•_........,.._...,.... w •w•w w=w•~·-• 

ASKERLiK BAHiSLE. i 

~ 

iT ~L Y ~N DONANMASIN_IN b 
1 

~ 
GUNKU KIYMETi NEDiR ' ~ 

Mukayeseli bir 
ftalyanın büyük harp gemileri ye· 

nilenmiş veya yenilenecek olan Kont 
di Kavur tipinde dört 7.ırhlı ile her 
biri 35 bin ton ağırlığında olan Lit· 
toi io tipi dört tane harp hattı gemi
sinden iba•cttir. 

Bu sonunculardan ikisi, Z• tıorio 

rnalarını gözden geçirirs~k, şu neti
celere varırız: 

ALMANYA: bü} ük zırhlısı yok
tur. Hizmette bulunan iki tane 26 bin ton 

Juk harp hattı geıni!erınden Gnc: yr.nov 

YAZ>lN 

ile Vittorio Vıeneto h;zmete girmeye ı 

* hazıı dırlar, dığer ikisi Roma ve Em· 
pero yeni tezgaha konu!muşlaıdır. . 

• "'* Bir mukayese yapabilmek icin 
Avrupadaki büyük devletlerin donan 

A 

usu 10 
• • 

nisan 1940 rla batmış, Şarnhorst da 
1ı giiızlerin Renovn zırhlısı ıle yaptı· 
ğı harp neticesinde hasara uğramış-

"' ım ı an o acagı 
lstan' ul: 13 hususi mektep1e· 

rin lise bitirme imtıhanlarıırnı hangi 
mekteplerde yapılacağı tesbit 
o'unmuştur. 

Bu kıuara göre, Daıuşşaföka, 

Hayriyı-, istiklal, Yüce Ü kü liseleri 
talebeleri fstanl ul eı kek listsir.dc 
B<>ğaziçi, l~ik, Şişli Ter< kki lise~ele 
ıi Galatasaray lisesinde li.se bitirme 
inıtiharilarına gireceklerdir. 

Daıüşşaf .. ka, Hayrİyt., lstik'al, 
Yüce Ülkü liseleri orta kısım tale· 
beleri Pertevniyal lisesinde, Boğaz. 

içi, Işık, Şişli Terakki liseleri orta 
kısım talebelerinin devlet orta mek 
tek imtihanları ise Nişantaşı kız or· 
ta mt-ktebinde yapılacaktır. 

iki yıl üstüude sınıfta kalan ta· 
kalan talebeleriıı imtihana girecek-

AVRUPA POSTASI 

M Ü DHİŞ 

leri mı klepler de ayrılmıştır. Kız 
lisesi talebeleıi lı önü, EH nköy ve 

Kandilli k.z liselerinde, erkek lisesi 
talebeleri Kabataş, V da, Haydarr 
paşa erktk liseltrindf', kız o ta mek 
tcbi ta!el>eleri de fstanbul, Btşiktaş 
kız orta mekteplerinde, erkek orta 
mektebi talebeleri de Gazissmanpa 
şa, Gelenbevi v~ O..,küdar oı ta mek. 
teplerinde imtihana girectk terdir. 

Ekalliyet ve tcnebi 
mekteplerinde 

Ekalliyet mt'.k tepleı i de V <fa 
lisesindt>, Fransız mektepleri fstan· 
~ul kız lisesinde. fngiliz kız lisesin
de, lngiliz ve Amerikan mektepleri 
Kabataç nhk l;stsind .. , ltalyar. kıt 
mektepleri fnönü kız Hsesinde. imli· 
hana gi•eceklerdir. 

HIRS I Z 
Dünya polisi jon Voslkot Forb isminde müthiş bir dolandıucı ve ma

cerapercsli aramak tadır. 
Duny.ı borsa işlerinde en mühim mevkii işgal eden Avusturaly alı Foı b 

Amerikada 23 milyonluk bir dolandırıcılığı müteakıp zabıtanın takibine u~
ramış bulunuyordu. 

Forb müthiş bir adaındır. Casusların irfanda yoluyla fngiltt: .e 1e gir-
meleri kola}·lığını ~österen adam budur. 

Haber alındığına göre, Forb halen Londrada dır. Bu, harbin iptidasın· 
dan berı ıkinci defa Londraya gelişidir. 

Karısı ve çocuk la rı Londrada yaşamakta, zabıta tarafından tı:lıdp 

olunmaktadır, 
Foıb'un nerede görü ürse "Tabıtaya haber \letilmesi bütün dünyaya bil

dirilmiştir. Dolandıı ıcı bundan on yedi ay evvel Sidney'den ayrılmış ve 
Boınbayda zabıta tarafından tevl<if olunmuş; Avusturalya 2abıtasından Ni 
kendisini almak üzere Bombaya gelinceye kader dii Foıb kaçmıştı. Avust
ralyalı polis tlolandıııcının ızi iizcrıııe düşmüş ve Londra)·a kadar gclmişt i. 
Ni burada Skoı land Yaı d'dan yardım istemiş ve lngilız polisinin en zeki 
b ır hafiyesi de işi takibe başlamıştır. 

h.i po is talıkikııta devam etmişler ve Foıb'ı O.oy' at yarışlarınd.ı gör· 
müşlerdir. Fakat allı aydanberi Foı bu tevkıf e:meğe muvaffdk olmamıştar
dır. Nı üııı tsiz bir vazıyctte memleketine dönmüştür. 

bakış 
tır. .. r ,~i 

Bismark ve Tirpiç ısıırı 1 biS ' 
35 bin tonluk gemi yakında 
girecekttr. ,S ı 

Bundan maada iki tane 
d dıf· tonluk zırhlı da tezgahlar 8 tı tP 

1NGfLTERF.: Yeni ü~ ~' 
vazöı ü ve dokuz. zır hfıya ~ 
Bunlardan maada Nelson ve ı 
isimlerinde iki tane 34 bİll 
tıarp hattı gemisi vardır. e }, 

Kingjorj V tipinde beş tslljrıf. 
tonluk harp gemisi hi7.mete .ı ı 
Lion tipir1de dört tane 40 b111

1 11rl:ılı da tezgahlarda inşa ed 
r! : •• 

Fı lrnsa Kur be tipinde p.ı 
ile; Brötanya tipinde üç zırb 1• 
lenmişti. Strasburg ve oün51

', 

iki tane 26 500 tonluk harp P 
rnısi hizrnetıedi•. Bahriye ıı"1 

liyö ve Jan Bart isimlı 35 b 
i~i geminin inşaatının ikmal J) 
ni bilrtirmiştir. Klemanşo ve ~ 
kony isimli 35 bin tonluk d) 
gemi de hali inşadadır. 

Mıktar ılibariyle mukııyt5e1, 
duğu zaman, İtalya, harp b~ 
mısı bı<kımından yukarıda b~ d' 
miz dört Avrupa devleti iÇ'11 

nuncu gelm~ktedir . ~ 

Eslaha bakımından fı, IJ 8r. f 
bin tonluk y~ni gem leriııdeı · f 

ttıtıl 1;e Almanlarda da oldu~ll ,, 
s n irr et elik ıoı.1.m kab01

1 
1 

!erdir. Halbuki buna muka~t 0e 
fer ayni a~ırlık tak i gemılerıll ıııt 
santimetrelik ve. 40,6 s otı 
toplar kullanmaktadır, iti, 

Di~er harp gemileri üıt~ıdt 
mukayese yapmak için elirn'9s9 
bet rakam olarak 3 eylül 1 

lislikleri mcvcutıur. .~~' 
Bu i t-.tist klere göre )0e 

bahsettiğimiz dört büyü~ b'r 
malik oldukları muhtelrf tıP 
milerinin miktarları şudur: . ·

1 f11İ5' i 
f ngillere 6 tayyare ge ,e 1 

sıı ~ tayyare gt'misi; logill~~ ~ 
yük huvazör, İtalya 1 ~i1Y'f,l 
zör, lngiltere 43 kruvazor. ,re 
ltalya J4, Alman)'a /;, taYY ·ıı 

• • d 1r 1 • d ı. • l ııt 61 gem ıs ı 'ı> er erın e yo,. • 
1 

,1 ~ 

destroyer, Faransa 59, Jtıt )j!O• ı 
manya 2 l, İngiltere 26 torP 41.

1
, 

sa 13, ltalya 142, l\ıınanY;8 , 
tere 57 denizaltı, Fransa ı 

104, Almanya 65 tir. ı1 d' 
şııll " Bu adetleri vcıirken s' .J'. 

dedclim ki lngiltere. fraı:,, r,ı 
. ıssı,.. ıı~ manya yenı tayyare ~ bVg 

inşa etmektedir. ltalyad3 ı:ıııf• 
da; böyle bir faaliyet Y'' :;rO~ 

~ .. ,- ,, 
Buna mukabil 1ta1Y8 ıı ıı 1 

gemilerine ve bilhassa ôt.eı \re 
atına bü} ük bir ehenını 1 > 
lir. ıt'e~ ı 

Fakat deıhal ka}'de~e Jı'ı 
dır kı Fıansznın me\·c01 [eO' 

( G~risi altmcı SJ}ıı 
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ilta sokaklarının 

1 
~ Yeni isimleri 
llkar:i· 13 

ı ~~Ilı l · (Hususi) - Bu dev. 
~le/ atını bitirmiş olan Anka
~ l}'c hl r . "tled· cc ısı son toplantısın 
t ıy~ c .. . b 1 t Qı · ncumeoınce u var, 
~İllı)eydanlar için tesbit ediltn 

crj İttifakla tasvib etmiş· 
~cıı· · • ı . 
"e .. 1~'.111en~rmede birinci, i 
ı. Uçun ·· ç ''IGdaf ~u ankaya caddele. 

a,1 (ı\ a:ı hukuk ve Bankalar 
lopıa taturk bu: varı) ismi altın · 
16 ~ rırnış bulunmaktadır. 
i d a

1
rt şehitleri ve Atilla cad-

e ( .. 
, ~ nonü bulvar) adını al-
to a~utay ve istasyon cadde· 
· "P ~a (Cümhuriyet hulvar) 
,'ic ıkinci Anafartalar, Tüze 

•c AkYı .. caddelerine (Anafarta-
1 c ~oprü caddesine de (fs
~~ı•ddcsi adı verilmiştir. 

.. ltd . "e an başka daha birçok 
r~ Yolların isimleri değişmiş· 

td ~cydan isimleri arasmda 
·~ı <:ık) ve (27 birinci kanun) 
~ arıda vardır 

ti -'\nkaranın °muntazam rn 

a isim veriliı ken çiçek isim· 
Reniş mikyasta istifade e· 

?~~ 
~~~Vergisi hesabında 
~ 65 giin sayılacak 

•t . 
ttj .•· 13 (Hususi) - Maliye 
i. rıın b .. k- R • G 
"iliş ugun u esmı aze· 

;~ti kar eden bir tebliğine gö· 
f ~ raıa~ç vergisinin ht-sabın · 
. 1 ~tiil tıı iıye kadar olduğu gibi 

t 'I~ 365 gün olarak nazarı 
d •<:a ktır, 

q·" "e pamuk ekimi 
l . 

\~ Yı vaziyette 
1 ~ta. 13 
ttiııe · {Hususi) - Ziraat 
1" ıelcn malii.1J1ata göre 

\lef · ' 151 altincı sahifede ) 

~ b· 
1 it 

~. b~nzumesi, zamanla A· 
lt t .. 1c-~c Ut u ve oyun havası, 

tt{Q\. crıç Osman türküsü" ha-
1llir K 

·~ b · eza folklor mabsu-
\ıtr U~ün Ö:ıümüze çıkan bir 
~~ •ııkların birbirini müte· 

dtr, ':;feriyle bugünkü halini 
~ ı., b atlc hikayeleri, dcsta-
~ b u arada sayılabilir. 

• u k 
\'-bipt ~t"goriden olan esn· 

ıı. Crıne h lk .. d' 
\ıı ' ', bith a şaırı ı yoruz. 

' ""' assa 11r ta çağ niza 
ltı11 Upaya nazaran çok g"ç 

4 oı h arı b . . 
~~Urı ıtım cemiyetimizde 
" <:a Pe' ··t. b. 
r() ki +· munım ır yer 

t 111 ~ Or cdcbiyali)le, yükstk 
lıl Sırıd k' ar {} . a ı mesaf-e}i Luniar 

t ~ 'lCP d f' reot" köylü 
-~ v:ıırl r ' ,~1 ltlert dön, ka lem ('Uarası 
~ l~ı1 b , ebelerde bunların 
-~~i\ u Undu. 

bu halk .§aİr ler inin 

Tiklcaözü 

INÖNÜ ŞEHiTLiGiNDE 
BÜYÜK TÖREN OLDU 

Ankara : 13 [ Hususi muhabiri
mizden ] - Aziz şehidlerimizin ha 
hrasını tebcil için lnönü şehitliğin· 
de dün büyük merasim · yapılmıştır. 
Ankaradan gönderilen kalabalık he
yet şehitliğe çelenkler koymuş, şük 
ran sesini yükselten hitabelerde bu
lunulmuştur. 

Heyet bugün şehrimize avdet et. 
mektedir. 

Hava ,ehillerine saygllar 

Karada, denizde, havada. Türk 
bayrağının şerefini koru~ak ve 1ük 
seltmek yalunda can verenlerin anıl· 
dığı gündr-, küçük büyük hepimiz, 

yuvalarında boşluk bırakarak vatan 
için ölen kardeşlerimize, çocukları· 
mıza ve babalarımıza saygı ve şük
ran borcumuzu ödüyoruz. 

Şehitlerimizin akarı kanlariyle 
kuvvet bulan, canlanıp tekrar ün sa 
lan bu güzel yu rtta, ölülere hürmet 

kadar tabii ve her şey Jen önce ve 
üstün gelen bir borç, vazife ola· 

maz. 
Şehitlerimizin seve seve verdik· 

Jeri canları pahasına, bugün hürri· 
yet ve istiklal içinde yaşadığımızı, 

gösterdikleri say ısız fedakarlıklarla 
hatta bugün çoluk çocuğumuzla oy· 
naşıp çalıştığımızı düşünerek, bu 
borcumuzun ve vazifemizin ne ka· 
dar büyük olduğunu kolayca anlı

yabiliriz. 
Bir kaç misli duşmana göğüs 

v~renler bu arslanca hareketleriyle 
geride kalanlara yarının temiz ço· 
cuklarına kahramanlık dersi vermiş; 
vatanın yükselişi ve dileği için ileri 
ve hızlı gitme yollarını göstermiş 
oldular. Her köyümüze her şehir ve 
kasabaya böylece can vermiş yi
ğitlerin şan ve şeref dolu bin batı· 

rası miras kalmışhr. Bunları sangı 
ve ibretle ve her fırsatta tekrarlı. 

yalım Çünkü yarının büyükleri o• 
lan çocuklarımız için en canlı bir 
ders, en kıymetli bir örnek ve ya
kın bir tarihtir. 

Bu kahramanları tekrarlıyarak 

yaşatmak ve anlatmak da baş bor· 
cumuzdur. Her harpte kalabalık bir 
düşmana karşı kaymağa mecbur 
kalmış bütün arslarımızın hatırası 

bizim için uir cihan değr.rindedir. 
Kahramanı saymayan, şehitlerini 

( Gerisi altıncı sahifede ) 
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ANKARA RADYOSU 

SALI I 4 - 5 - - 940 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 

12.35 A J A N S ve Meteoroloji 
Haberleri 

12.50 Müzik 
Çalanlar: Reşad erer. Ruşen 

Kam, Cevdet Kozan, izzettin Ôk
le. 
Okuyan: Muzaffer itle Ar. 
13/13 
14.0Q Müzik: Karışık Proğram 

( Pi ) 

18 00 Proğram, ve memleket sa 
at ayarı 

18 oS Müzik: Cazband (Pi) 
18.30 Çocuk saati 
19.00 Fasıl heyeti 
19.45 Memleket saat ayarı ajans 

ve melroroloji hautrleri 
20.(lQ Konuşma (Çiftçinin saati) 
20.15 Koro 

21.00 Konuşma (iktisat ve hu . 
kuk saati) 

21.20 Serbest saat 
( Gerisi altıncı sahifede ) 

Köylerimizin tevhidi 

Birbirine beş 
birleştirilerek 

kilometre mesafedeki köyler 
kurulacak 

Dahiliye vekaleti, 5 kilo11etrelik 
bir nısıf kutur dahilinde bulunan köy 

idarelerini tevhid etmeği kararlaş
tırmıştır. 

Bu husu ta tekmil viıayctlrrden 
malumat ısıeniln iş ve hazırlanın 

cetvdlerle haritalar dahiliye vt-1 i 
leline gönd~rilip tttkik olunmaları 

nahiyeler • 
yenı 

na başlanılmıştır. 

Bu suretle birleştirilecek olan 

her iki veyahut üç köyden bir yeni 

nahi)·e tı-~ki' o'u ~ a ca~ t.r. 

Köy lerin bid~şlirilcıek yerıi na · 
biyeler ttsis olunmasının kalkınma· 

larında bü>ük l ar ıolli olacaktır.Ve 

-• TÜRKIYEDE ---------· 

---3 -----------Yazan: P. N. BORATAY --

hepsi hiç bir zaman, hatta aynı asır, 
ayrJ1 de\'İr veyahut ta aynı coğrafi 
saha içinde dahi, aynı vasıflan göj

termezlcr. Bunları devirler ve coğra · 
fi muhitlt-r birhirinden ayırdığı gibi, 

bilhassa idro'ojileti ve sosyal muhit. 
leri birbirinden uzaklaştırarak tize 

muhtel;f kategoriler halinde ta~nif 
etmek iınkanını verir. 

Bu tasnife geçmeden evvel halk 

şairlerinin müşterek içtimai vasıfla· 
rını ve ifade hususiyetJerini göre 

lim. 

Halk $airleri ekserivet itibariy· 
le, saz çalan ve şiirlerini sazla söy· 

Jeyen, şairlerdir. Bunların eserleri 
başka birisi tarafından da naklunur· 

ken yine .sazın refakatiyle terennüm 
o!unması teamüldl'ndir, her aşık 
kendi şiirlerini terennüm ettiği gibi 

di ğer geçmiş veya halen yaşay?n 
halk şıt ı rleıinin eserler ini de saziyle 

okur. 
Son devirler ~fi' h :ı zı şairler, saz 

ç:ılrnadıkları halde aşık tarzında şi· 
irler yazıp söylemişlerdir. Fakcst bun 
ları, aşık tarzını taklit eden, hece 

bu işe evvela hava, su, yol, arazi, 
emniyet ve iktisadi bakımlardan bü 
yümeğe 1:n elverişli olan köylerden 
başlanılacaktır. 

Bu münasebet 'e köy, 0 -,8 te 
birlikleri gösterir birer mütemmim 

cetvel daha vilayetlerden talep olun 
muştur. 

vezniyle manzumeler meyJına geti· 
ren şairlu telakki etmek daha dot· 
ru olur. 

Saz halk şairlerinin - hangi ka· 
tegoriden olursa olsun - mümeyyiz 
va~fıdır. 

Bunlar içinde arzula yızmış o
lanlar d11 vardır. Fakat aruzda mü-

' kemmeliyete varamadıklan halde, 
heceyi en güzel, en mük:mmel ıek· 

Jiyle ~ullandıkları, hıtta hece vn· 
ninin ahenk ve ifade · bakımından 

tekamülünde bunlarm mühim rol 
oynamış olduklarım kabul etmek ica 
beder. ' 

Zi!a aşağı yukarı iki huçuk asır 
boyunca hec~ ve10i yalnıt halk şa
irlerinin vezni olarak kaldı : 16 ıncı 
asır ortalarından 18 inci asır sonla· 
rına kadar ge\.e-n zamanda bu böy
le .! ir. 

- - SONU VAR -



Safıife 6 

ltalyan donanmasının 
bugünkü kıymeti nedir? 

( Dördüncü aahifeden artan ) 
edilmekte olan denizaltı gemiler·nin 
mecmu tonajı 107.708 ton, ltalyanın 
90.251 ton ve fngiltereniıı de 72·425 
tondur. 

Bu mukayesinin tam olması için 
3 Eylul 1939 istatistiklerine göre 
dört devlet donanmasının mecmu 
toolarını da verelim: 

lngilterenin 2 066.455 Ton 
Fransarun 765 41.~ 

" 
ftalyının 658,498 ,. 
Almanyanın 473.736 • 

3 Eylul 1939 dan itibaren harp 
gemileri inşaatı tamamen gizli tutul . 
maktadır. 

Buğday ve pamuk ekimi 
• • ıyı vaziyette 

Beşinci sahifeden artan ) 
bilhassa orta Anadoluda buğday 
ekim vaziyeti çok memnuniyeti mu· 
cip bir vaziyettedir, 

Pamuk mıntıkalarında pamuk 
'ZÜrraı da geçtn stneye nisbetle 
hayli fazladır. 

Pamuğun bu stne yüksek fiyat· 
la :..ablması köylüoiin pamuk zerri 
yatmda geçen senelerde görülme· 
aıiş derecede r:atbet gösterilmesi 
ai mucip olmuştur. 

lnönü şehitliğinde büyük 
tören oldu 

( Btşirıci sahifeden artan } 
uygı ve övgü ile anmayan milletler 
yaşamaz ölüye saygı bizim hu) u 
muzda vardır. 

Türk tayyareciliti bugün yüz· 
lercearslanlardın kahramanlardan gel 
miş bir çelık kütlesidir. En gencin 
den en yaşlısına kadar herbirinin 
ayra ayrı bir ıürü düşmana karşı 

koyacak kudrette o!duğuna hiç şüp 
bemiz yoktur. Çünkü Türk tayya· 
rtcisidir. Türk milletinin yarattığı 
bu tayyarecilıği daha çok büyütmek 
ve daha kuvvetlendirmek kararında 
o!dutunu hatırdan çıkarmayalım ve 
kararımızı şehitlerimizi anarken bir 
daha tekrarlayalım 

All P•kmezoııu 
lsveçin vaziyeti 

Üçüncü sahifoden artan ) 
maMSI Norveç ribi logiltereden yar 
dım iıtemiyecelderi imiş. lngilizlerin 1 
Norveçte malum yerlerden çekilme· 
leri üzerine lsveçliler lngiltereyi ten 
lcit ediyorlarmış. 

Halbuki lngiliz matbuatı da bu· 
m cevap veriyor: Finlandiyayı yar 
dam için kuvvet göndermek istenditi 
•uman bunı mani olanlar kimlerdi? 
diye soruyorlor. Norveç ile fsveç 
diyorlar. 

RADYO 
( Beşinci sahifeden artan ) 

14.()Ü Müıik: Küçük orktstra 
22.30 Memleket aaıt ayarı, A· 

janı haberleri; Ziraat, Esham -
22.50 Müıik: Cazband (PJ) 
23.251 
23.30 Y armki proğram, ve ka· 

PHtf. 

- -• 

Adana Üçüncü lcraı ilin 
memurluğundan: 
Gayri menkul malların Ziraat Mücadele İstasyonlli 

açık artirma ilanı Müdürlüğünden : 
Açık Artırma ile paraya Ç'V· • 1-lstasyonumuz için bir adet G. M. C. matka 6 ailiodirli 3/4 ~ 

rilecek gayri menkulün ne olduğu: bır kamyonet. şısesi on beş gün müddetle açık eksiltmeye kon~Uf 
üç bap tahtani iki bıp fevkani oda 2-Şase!>ın muhammen bedeli " 2250 u teminatı " J 68 " fırı 

ve havluyu Şamil hanenin 72 sehimi kuruştur. .. i 
de 28 sehmi. 3-fhale 28·5·940 Salı günü s11t 10 da Vilayet Ziraat Müdil1 

Gayrimenkulün bulunduğu mev· de yıptlacakbr. 
ki, mahalleı;, ıokıtı, numarası: Çu __ 4 -Maki?a ih~le gününden itibaren nihayet ıs gün içinde Meı9İ' 
kur mesçit M. de Mart 928, Tem· rutunde teshm edılecektir. 
muz 929 T. l 37 - 3 sayısında Ka- 5 - Şase, iç ve tış lastiğiyle bir yedek tekerlek ve fabrikasınc:I 
yıtlı. len bilcümle standart teçhizatla birlikte teslim ediıecektir. 

Takdir ofunan kıymet tamamı 6-BHumum mısraf müteahhide aittir. 
80') liradan hisse nisbeti. 7-Şartnameyi görmek istiyenJerin müessese müdürlüğüne 11Ut 

Artırmanın yapılacatı y.~r, gün, ları. 11836 14-19-23-26 
saat Birinci arbrma 17 - 6 - 940 -----------------------
Pazartesi, 2 inci artırma 2 -7-40 
salı saat 10 - 12 

1 - işbu gayri menkulün artır· 
ma Şartnamesı 13 - 5 - 40 tari· 
hinden itibaren 104 No ile Adana 
3 üncü icra dairesinin muayyen nu· 
marasında herkesin 1 görebilmesi için 
açıkdır. lıanda yazılı olanlardan faz 
l.ı malumat almak istiyen•er, işbu 
şartnameye ve 401104 dosya numa· 
rasiyle memuriyetimize müracaat et· 
melidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin •/• 7,5 nisbe
tindc pey veya milli bir Bankanın 
teminat mektubu tevdi edilecektir 
(124). 

3 - ipotek sahibi alacakhlarla 
dijer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerinde
ki haki aranı hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilin tari• 
hinden itibaren yirmi gün içinde e~· 
rakı müsbiteleıile birlikte memuriye 
timize bildirmeleri icap edtr. Aksi 
halde hakları tapu sicilliyle sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma 
sındın hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artarma şartnaya

mesini okumuş ve lüzumlu malumat 
almış ve bunları tamamen kabul et. 
miş ad ve itibar olunurlar. 1 

5 - Tayin edilen zamanda gay.

1 
rimcnkul üç defa batml<Lktan son· 
ra en çok artırana ihale edilir. An· 
cak artırma bedeli muhammen kıy. 
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya sabş iıtiyenin alacatana rücha
nı olan diter alacakhlar bulunupda 
bedel bunların o gayrimenkul ile 
temin edilmiş olacaklarının mecmu 
undan fazla ya çıkmazsa en çok ar
tıranın taahhüdü baki kalmak üze· 
re artırma on bcı gün daha temdid 
ve on beşinci ıfinü ayni saatta ya· 
pılacak ·artırmada, bedeli utış isti· 
yenin alacatma rüchını olan diğer 
alacaklıların o gıyrimenkul ile te· 
min edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile, en çok arb· 
rana ihale edilir. Böyle bir bedel el· 
de edilemezse ihale yapılamaz ve 
aatış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine iha. 
le olunan kimıe derhal veya veri· 
len mühlet içinde parayı vermene 

ilan 
Seyhan Cumhuriyet Müddei tJıı> · 
miliğinden : 

Seyhan Merkez Ceza ve Tevkil evinde bulunan mıh~um ve , 
la_r içi~ ikinci. nevi undan yapılacak bir sene!ik ekmek ihtiyacı '1'.. 
bın) kilodan ıbaret olup 10/5/940 gününden itibaren on beş gUo 
detle ve kapalı zarf usulile aşağıdaki şartlar mücibinc~ münak,..t' 
nulmuştur. 

1 - Teklif edilecek fıyat muvafık görüldütü takdirde 2'-ııM•~ 
Cumartesi günü saat on birde Seyhan C. Müddei Umumiliii oı• 
toplanacak komüsyon marifctile ihalesi yapılacaktır. 

2 - Yüzde yedi buçuk nisbctinde 1068 lira 7 5 kuruşluk 
muvakkate alınacaktır. J 

3 - Şartname parasız olarak Cna ve Tevkifevi Müdürrf' j 
verilecektir. 

4 - Teklıf mektupları ihale günü olan 25-5 - 940 Cum•'"' 
nü saat ona kadar komÜiyon reisi tarafından kabul edilecektir. 

5 - Fazla malümat istiyenlerin Ceza ve Tevkif evi Müdi' 
müracaatları ilin oturıur. 

10-14-19- 23 llo23 J 
~-:-----~~~.~~~~~-__/ 
ihıle kararı fesholunarak kendisin· ı· 
den evvel en yüksek teklifte bulu· lan 
nan kimse arzc.tmiş olduğu bedelle •iİt) 
almata razı olursa ooa razı o~maz {Satılık yerli çıJ 
veya bulunmazsa hemen on beş ~ 
gün müddetle artar maya çıkaralıp t 4-5-940 sah giiP' 
en çok artırana ihale edilir. iki ale baren borsada yüzer toıt1 ~ 
arasındılci fark ve geçen günler halinde beş yüz tohumlu" 
için yüzde 5 .Jen hesap olunacak talacatı ilan olunur. 
faiz ve diğer zararlar ayrıca hük· . 14 - 15 A 
me hacet kalmaksızm memuriyeti· ---- -
mizce ılıcadan tahsil olunur. Madde Zayi askerlik 91e 
(133) 

Gayri menkul yukarıda göste 
rilen 17-6-940 tarihinde Adana 
3. icra memurluğu odasında i;bu 
ilin ve gösterilen arhrma prtna· 
mesi dairesindeld · satilacağı ilan 
o~nu~ 11837 

17 inci fırka 62 i11c:İ ~ 
aldığım askerlik vcsikatıol 
yenisini çıkaracatınıd,., 

hükmü olmadığını ilio 
· y assıvtreO 

Hasan ati~ 

-
----tu-ml lb 'i 

C. H. P. Seyhan Vl- .---/') 
layeti ldare Heyeti Reis 
liğinden : 

Paarti akarlanndan icare veri· 
lecek olan 9, 15 ve 17 numarala 
dükkanlarla 24 nı. marala eczane bi· 
nasmın bir senelik icarları taliple· 
ri uhdesine 16 mayıs 940 perşenbe 
günü saat 17 de pazarlık yolu ile ı 
ihale edileceğinden talip olanların 

mezkur saatte parti binaıuna gelme
Itri ilin olunur. 

11835 

NEKE~ 
Saatlarl 

lsviçrede rautlı..,, _ Jı 
kazanmaşbr. ~ 

Zarif dakik ve eflJ · 

""''" Adanada saat " 1f 
saatcı Vehbi Çö_.ele ıl 

11710 



Tirkıöd 

LSARAY SiNEMASI 
1 ASRi SiNEMADA 

-= BU AKŞAM 
OJt Mevalmln En BOyUk bir filmi ve 

FRANCEN-G&\BY MORL~Y- PIERRE RICHARD WILM 

Gibi Yüksek Artistler 
1•"•'1nden bir sureti fevkalAde yaratılan 

AMiMi ANLAŞMAI .,,. 
lrıgmz - Fransız İttifakı · 
~tasııca Sözlü Şaheseri Takdim ediyor 
ijlh.. . l b b"" ""k . ·••erniş bir mizansese sahıp o an u uyu 
il llıevzuu İngiliz - Fransız dostluğunu tasvir 

~~de ve en mühim şahsiyetler bu şaheserde 
'1-tılmakdadır. Görmenizi tavsiye ederiz. 

~------------.... ------------· 
l'AN Sinemasında 

' 

BU AKŞAM 
İki heyecanlı film birden • 

1 

'!:.ayır Hırsızları 

Dt:NiZ EJDERi 
• 1 

-------------------------- 1 

BU AKŞAM 

Dünyanın en tatlı sesli Baritonu 

NELSON EDDY 
Virgina Bruce - Lionel Barrymore 

- tarafından fevkalii.de bir tarzda vücu- ;ı 
1 de getirilen nefis bir aşk macerası "6 

1 ALEV ŞARKISI 
İLAVETEN : 

GENE OTRl'nin 

en heyecanlı sergüzeşt filmi 

Dağların Kralı 

Çocuk insanların çiçeğidir. Seviniz okşayınız fakat öpmeyiniz. 

Ço~uk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 
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P H i L i P S Muhterenı Çiftçilerimizle 
Sayın Miişterilerimlzin 

"Nazari Dikkatlerine,, 

Dünyaca Maruf ve Çiftçilerimizin uzun tecrübelcrile metanetleri malüm 
ve aradıkları 

''MELiCHAR GRA TiA,, 
Orak makinaları g e} d i 1 

(Şapkah adam) markasiyle maruf Orak Makinaları çarklar yağda döndüğü 

gibi tozdan muhafazalı tamamen kapalı olup tekerlekler temamen bilyalidır 

Tica retanemizde büyük miktarda Yedek parçalar mevcuttur. 

Dünya ahvaline ratmen Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını temin malcsadiyle 
Büyük fedakarlığa katlanarak Mahdut bir parti getirtebildik. 

Bl ~ DEFA ARAYINIZ 

Viking markalı maruf ve tecrü 
beli lsveç mamulatı Süt makinala
rımızde geldi. 

TORIYE GENEL SATIŞ 
DEPOSlfERI 

Y AKO BEN YEŞ ve oGULLARI 
K111lay karşısı 48-50-52 numaralı 
dükkan Posta Kutusu Nr. 9 

ADANA 

Kaynak cihazları 
50 amperden 500 

ampere kadar 
her işe göre ayrı bi~ 

kaynak Transformat~ 
veya kaynakredresso 

' 
izahat ve teklif isteyill 
Muharrem Hilmi Remo: AbidinP 

caddesi 
tıJ~ 

Telgraf: Remo Adana telefon 110 posta kil 

Acentelerimiz her vilayette mevcuttur. 
Ceyhan ve hintcrladı acenttmiz Çifçi Yurdu Mağazası Kadir Çingi ~------·------··-----ıııııı: 

,TÜRK.SÖZ 14-20 11766 

or. Muzaffer Lokman 
] H .. iç hastalıkları mütehassısı 

1 
ergürı muayenehanesinde hastalarını kabule 1 

başlamıştır • 

i ı an 
Ceyhan iskan memurlu
ğundan 

Ceyhan kazası göçmt.nlcri için 
çift hayvanı olarak 7 baş öküz mü· 
bayaa edilecetinden satı§a talip 
olanlarm şartnameyi ötrenmek üze· 
re 9-5-940 tarihinden 16·5 940 
tarihine kadar münakasa müddeti 
olan bir hafta müddet zarfında Cey 
han iskan dairesine müracaatları 

• ve ihale günü olan 16-5-940 
Perşenbe günü ötleden evvel Cey· 
han maliye veznesine yatıracakları 
yüzde 7,5 teminat akçelerina ait 
makbuzla birlikte mezkur daireye 
müracaatları 11821 

10-11 -12-14-15-16 

Bu gece 
Nöbetçi eczahane 

Belediye yanmda 
Yeni t.czahanesidir 

i ı an 
Ceyhan iskan memur· 

luğundan 

Ceyhanda mevcut ve iskan da
iresine ait 152,236 metre mik'abı 

mamul kerestenin Diyarbakıra sevk 
edilmek üzere kasaba dahilindeki 
depodan Ceyhan istasyonuna kadar 

nakil ve vağonlara istif işi 9·5·940 
tarihinden 16-5-940 tarihine ka
dar bir hafta müddetle ve pazarlık 
usuliyle ihale keyfiyeti münakasaya 
konulmuştur. 

Nakliyata talib olanların yüzde 
7.5 depozito akçelerini ceyhan ma· 
liye veznesine yatırdıklarına dair 

makbuzla birlikte 16-5-940 per· 
şenbe günü öğleden evvel Ceyhan 
iskan dairesine müracaatf an. 

10-11-12-14-15-16 
1~822 

GAZETEC iLiK- MATBAACI~ 
• • • 

( Getirilen yeni makinelerle TürksözÜ 1113t1" 
cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedvcller, çekler 1 biletler, kart· 
vizitlcr, haritalar , planlar, mak
buzlar • her boyda defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 

• I' ' 
1 

1 

,ı 

ı 
1 

I. 1 

TürksöıO 
Cilthal1 
---~-

•• t 
En modern ~a 

mücehhez b111"" 

""'~ Kitaplarınızı Şa~k bit c"ı 
Avrupa karı nefıs 
görmek istiyors~n~:rif1' 
Cildhancsine gon 

dl' 
Zarif s•JJ· 

,ılı 
Bir cild, bölgede ,-
sözünün sanatkif 
elinden çıkabilir· 

.::l.ir • . ____ lıiİl ____ ,;llii'lill..--.............. 

Mürettip alacağız 
Matbaamızm gazete kısmında 

çahşmak üzere bir mürettibe ihti
yaç vardır • ldarehancmize mü· 
racaatları 

.. ıa 
Adına Türk'° 


