
-ADANA GONDELlK S1'iAS1 GAZETe P. K. 44 5 Kuruş 

~ok büyük 
tlıuharebeleri 

meydan 
oluyor 

,, 
Oz 
lınan 

nehrini 
kıtal arı 

aşmak 
suya 

isti yen 
döküldü 

Qit k 
, dU ısım Hollanda kuvveti te! lim oldu; diğer kuvvytler ise 
1 ~ n Belçikaya geçerek Belçika kuvvetlerine işt:rak e :t ler 

lldra. -----
İı&d · 15 (Royter) - Garp 

IJ ~!ı c harp dün şiddetini iyice 
, ~ r, 

Q.ıcrı h 
~r er bölgede büynk mu-

~h t>luyor 
~torı · 
ı~,rı Hollanda ordllf;U Uaşku-
~da 111 neşrettiği bir tebliğde, 
'~r k11vvetleıinc; silahlarını 
tı/b.testiın etmesi için emir jı9' 
~IQ •ldirmekte ve buna mec

~~ını anlatmaktadır. Buna 
~il) 011andada m~harcbclcr de
'ltdCktcdir. Ve Hollanda harp 

it. 

~()TE.RDA\1 DÜŞTÜ 
;\ıra : 15 (Roytcı) - Atman 

~amı işgal etmişlerdir. 
l'-.~ÔZ ClVARINDA 

t~ '<lıa 
•tı : 15 (Royteı) - MCi7. nch 

'rıı~~a müttefiklerin ilen orga• 
~-~ devam ermektedir. 

l.._ ''.ar dün"ü çarpışmaldıda 
~'ıb/'•t vermiş erdir. 
lıttd·'sa bır çok.ağır tank kayb 
~tı11

1 '· Sedan civaıında da Al-
~ lt . 
tııeı YıalJ ağar olmuştur. 
ltı i'arbinde Almanlar mevzii 

tf~~ öt ltşcbbü.5 etmişlerse de 
01arnamışlardır. 

~,; UçUncU ,ahif<do) 

t 
~Va h•tJ . . '~ Şe ı erımız 

Yapılan ihtifal 
b .. 

ttrı b .... k b' t" uyu r 
()te ld 

llar'1p olan fChuden !.açan Namsoslu lı-1:: /.arlı bır omıa·ultı di ıılrrı i) or 

Norveç· dayanıyor 
Narvik şimalinde müttefik kuvvetlerle Almanlar 
arasında ş:ddetli çarpışmalar olmak tadır 

Londra - 15 (Rc~· tl'r) - Nor 

veçtc n:ıuhnrebt:ler de\'al'D ct-nekte r·-----------· 
d" < ır Nan•ik ;;im11liı·de ~uttefikler i Ame ·ikan tebaası hal .. i 
Gye:tinden ihrnç aareketı yapmı;-lar- , yayı terk ernrİ ahh ı 
dır. i 

Hemmette karaya çılıtnn Aiman· 1 L • 
• . . . . ondra : 15 (Royter) - ' 

laruı bombnrdıman edıln:ıesı netıçes n · . : 
de buyuk zayiat vc:rdiril~iştir. ı i Amerika hOkDmetı ltalya' 

İngiliz denizaltıları bır taraft~n * dakl tebaa•lna ilalyayı terk 
... ,.orveç ceııubunda Alnuın ~Unakala- · ı emirlnl Yerdi. ! 
tını <;ckte,·e uJratmakta, dığer taraf- $ I 
tan deniz; mayn dö~emekle uıe.r-gol· ~-··------------· 
dur. 

Sahip ve Başmuharriri ---

Ferid CdaJ Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onaltına Yıl - Sayı : 4728 

16 Mayıs 940 Perşembe 

lngilizler aleyhinde 

ROMADAKI 
NÜMA YIŞ 

·------"' 
italyan Dniveraile genç· 

teri hUkOmet erklnı tara· 
fmdan mUtemadiyen tahrik 
ediliyor. 

"'------·· 
Papanın gazetesi de dün 

artık satılmaz oldu 
Roma: 15 (Radyo) - Her yaşta 

Uııiver ite talebeleri beş altı bin ki ... 
şilik muaznm bir kutle halinde Ro• 
rııa sokuklarındn Luyuk ııUnuıyi şler 
,yapmaktaclır. 

Bu nllrnayi~ler lngiltere alc_yhin
Jedir. Tal.:btlc.-rin lrgıliz ve FransıL 
scfanthanelı::rine Lir tecavUx ihtimali
ne l>inaen ltnl.raıı znbıfo5ı bu ~ef aret• 
h:uıcleri muhafıı:ı a etmektedir. 

Londra: 1ü ( Roytcr) - Romnda 
nıUttefiklt·J' aleyhine yapılan nilma
~ işleri hukô.met erkanı tertip etmek 
tc ve Uııiver:;itcli gençleri vine huku
mt:t ricali teŞ\·ik etmektedir. 

l.ondra: lö (Royter) - Pnpanın 
gazetesi ıırtık Romaıla !'ablmıu: oldu. 
Çunku bu gazeteyi <:ahnlar , e oku
mak ic;in alanlar ile ltalyan tınİ•er• 
~itel.ll"rİ arMında hadi~elcr olmakta
dır. 

Üni\·erl!İlL" gC'nçleri J\\u,.olininio 
sara,·ı önUnde bugunde buvuk bir te-
zahUrat: yapmıi'lardır. • 

Musolini balkona çıkmış ,.e ta.
lebeyi 'ldamlnmışhr , 

Türk matbuat 
heyeti Londrada 

l ondra : 15 :Roytrr)- 17 Kişi
lik Turk matbuııt heyeti ~alimen Loo 
draya vasıl ol111uşt ur. Heyet lngiliz 
a"kt'ri faaliyetini tetkik etmektedir. 
Heyet şerefine İo~iliz ric:ıU tarafın
dan ziyafetler verilmektedir. Bu ak· 
şaıo Lord Loyd bir zisafct verecek 
yarın da bahriye oaurı Turk gazete• 
cilcri şerefine bir öğle ?.İy:ıf eti vere
cek ör. 

~ n yapı ı 
"'b'inı· fıh1t~dt. düo yapılan Hava 

lıyi' ıfafr, gökten d~enlerin 
~ "n bir merasimle icra e-

~~ taın 11 
1 \l kışı • 
\ ~Gtcak· asından gelen mermi 

lsviçre sınırlarında 
Almanların fah.şidafı 

ltııı''~ dQ 1 ~ fabrikalarrn ve loko
q 'h duk gcsleri, hıçkmklarını 
~ı:traşan nenelerin ve ih

&ıı hiır~"~ o anda duydukları 
tt lop; lutünü ifadt" ediyordu. 
ı, ~'"lar'klar için toprağa düşen 

Gı.ıc 111 hatıralarına süküt c
' ~ar,rı Bandosu beynelmilel 

" trj hırıı Çaldı, bir müfreze is· 

1
8 \ ~''i ~ ava ya üç el endaht yap

~ç ~ ,,, b11ncı 
..Jr ~ıt, "Pt yalimiz, Tümen Ko-
,,- l\tvj•rtı . ~e Belediye reisle-

( ~t. reısı vc~ili' Maarif ve 
tıai altıncı sahifede ) Birkaç gUna kadar 

ISViÇRE iTiDALL~ MUHfEYIEL BiR TECAVÜZE HAZIRLANIYOR 

Loodra : 15 (Ro_\·tcr) - Alınan 
h:ıberlere göre 1sviçu hududunda bu 
yuk Almnn kov,retleri tnhşit edil· 
mektedir. İşviçre itidalle muhtemel 
lıir tt-cın·Uze hnzırlanmaktaJır. Dun 
nk~am selahiyethr m:ıhfıller, '\'aziye• 
tin pek ciddi oldugunu ve lnkat .şim 
dilik endişeye n:ı:ıhal olmadıgıoı ızh:ır 
etmekte jdi. 

fngilterede gönüllüler 
Lonnrn : ı:ı (Ro,yter) - İngilte

redc hukCımct l i y:ışındnn Gj yaşına 
kadnr muhtelif hizmetlerde çalı~acak 
gönulluleri lı.nbule hnşlamı~lardır. 

Londı a : l(i ( Sabahnkarşı ) -

Slovakya ile MAcoristan ve Yugoslav

ya arasındaki hududlar kapatıldı. 

Londra : 1G (Sab:ıhnkarşı) - Al• 

mnn_ya ile lsviçrc arnsındaki Bal ,yoltl 

1 k:ıpatmıştır. 



Sanife 2 

HARBE DAiR 

BELÇiKA KAH
RAMANLARI 

*------
latiklll için •ilahı elden 

bırakmıyan bu memleke· 
tin, ordusu deniz ve hava 
kuvvetleri naeıldn• ? 

ş 
• 

imdiki Belçika Holandıdan 
küçüktür. 3Q.444 murabba 
kilometrelik arazide 8 l.>U· 

çuk milyon nüfus yaşar. Belçika· 
nın da 2 milyon 356 murabba ki 
lo:netrelik ve lQ milyon nüfuslu 

KQngo müsteml(kesile 55,000 mu· 
rabba kilometrelik ve 3 buçuk mil· 
yon nüfuslu Ruanda - Urundi man 
dı sömürğesi vardır. 

Belçika milli müdafa ~uvvetle· 
.rine büyük ehemmiyet vermiştir. 

Mecburi askerlik hizme!ine t ahi 
muvazzaf bir ordusu ve bu ordudan 
fazla kalan efrada mahsus mil ı s teş 
lcilatı vardır. Sulhte askerlik hizme· 
ti 25 senedir. 

Harp zamanında 17 yaçından 

50 yaşına kadar herkes askere alı
nahilir. Muvazzaflık müddeti bir se· 
nedir; fakat 1941 senesine kadar, 
beş ay daha uzatılmıştır. 

O: du, harbin başından beri sefer· 
berdir. Alman taarruzu başlarken 

1 Ar den avcı tümer i, 2 motörlü 
süvari tümeni, 6 muvazzaf tümel', 6 
birinci sınıf ihtiyat tümen;, 6 ikinci 
sınıf ihtiyat tümeni olmak üzerr, 21. 
tümenden mürekkep bu~uruyordu. 
Taarruzla bt!raber, un;umi sr:fçrlik 
ilan edildi. Şimdiye kadar silah al· 
tında bulunan 600,000 kişilik ordı·: 
azami haddine çıkarılacaktır. 100,00Q 
ki,ilik muvazıaf ordudan başka Bel· 
çikanm 700 bin talim ve terbiye 
görmüş ihtiyatı vardır. Demek ki 
şu bir kaç ğün içinde, Belçika or· 
dusu, asgari 8()0 bin, azami 1 mil· 
yan kişiyi ~ulabilir. 

Belçika hava ordusu hazerde 3 
alaydan ve yedeklerile beraber 250 

( Gerisi altıncı . sahifede ) 

Tür~söı j 

Ovayı seldeıl korumak 
alınacak tedbirler • 

ıçın 
• 

Nafia Vekaletimizin düşünceleri 

Seyhan nehrinin zaman zaman 
husule getirdiği sellerden Adana 
ovasının kurtarılması hakkında na-
fia vekaletine müracaat eden Adana 
çiftçiler birliğinin yazılarma naf a 

vekaleti tarafından verilen cevabta 
üç esas hal sureti m~vcud olduğu 
bildirilmiştir . 

1 - Sel sularını inşa olunan 
baraj lar gerisinde toplamak ve bi· 
rikmiş olan takıibtn 400,000,000 

metre mikabı suyu peyderpey ve 
yatağın isti\p edebi!ecrği bir Şt kil 
de nehre vermek. 

Cin Mehmet 
Sahte tabip, hırsız 
yakayı ele verdi 

Yanlamak, hırsızlık ve katilden 
müteaddit sabıkaları bu1unan polis
ce meşhur şahulardan Cin Meh· 
med son zamımlarda da göz dok· 
torluiu ve asabiy~ mütehastıslığı 
yapmağa başlıyarak • u dtfada sağ· 
c'aıı soldan bu şekilde para dolan 
dırmağa teşebbüs etmiş ve işe beş· 
lamışsa dl yakayı Adliyeye ver· 
mekte gecik'llemiştir. 2 - Biri şehir ile demirköprü 

diğeri Hadırlı köyü civarında iki Birinci asliye ceza mahkeme· 
büyük tabliye kanalı vrya tahliye a· nde mevt uf en duı uşması devam eden 
yatağı açarak bunlardan birincisine ı Cin Mehmedin son duruşması haylı 1 

uni)ede 3,000 diğerini 1,000 metre enteresan saf abatla dolu geçmiş ve 

mikabı sel suyu sevk ederr k bu ı b< zı şahitlerin de dinle~~ui iç_in 
suretle nehrb alt kısımlaıında sa· ı duruşma 13 - 6-940 tarıhıne talık 
niyede 500 metre mikabından fazla edilmi~tır. 
su ~ulundurmamak. Bir ra 1.r ı kaçakcısı 

3 - Seyhan nehrinin sat ve 
1101 kenHlarında intihap olunacak 

güzergahlardan sedler g"t'Çİlerek sel 

sularını zararsız bir şekilde denize 
dökmek. 

Nafia vekaletinin mütaleasına 

nazaran bu ıslah m.ullerinden "st'd,, 

usulünün daha elverişli olduğu ve 

muvaff akiyetli netice!er verdiği an· 
laşılmıştır. 

Baraj usulü ikinci derrcede kal
maktadır. 

(Geri)i beşinci sahifede ) 

BJyrakt.ır oğ1.1l1arından Süley· 
man oğlu Sa'ih Başarın evinde 500 
kilo üzüın cibresi tuıulduğunu ve 
Salih Başar'ın ikinci Asliye ceza 
mahkemeıince tevkif edilmiş olduğu· 
nu daha evvelce yazmıştık. Bay Sa 
lih Başar mubakemt!si sırasında 500 
kilo üzüm cibresinden rakı de~il 

sirke çıkaracağını iddia etmiş ise de 

dün ikinci ceza mahkemesinde S.'.>na 
eren duruşmasını müteakib 2 ay 20 
gün hap~ ve 50 lira atır para ceza 
sına mahkum edildiği rnçluya alt nen 
bildirilmiştir. 

' 
Hars komitesi 

dünkü çaY1 

----
Parti müfettişiınİS 
konuşma yapt 

. •' Halkevimiz ~alonun ,od 
şam Hars Komite&i tar•f 
bir toplantı )'aptlmıştır.0 ti'ı Valimiz Bay Faik •"' 
müfettişimiz Pröfesör ~· ~ 
Tankut, Tümen Komutılll. 
general Bay Arif Tınyerd., 
il Ü Jürü ve Meb'usları~ 
şehrimiz Bay Turhan . " 
ker ile İt>rahim Dibltnıa p 
bulundukları bu topl~O~.k · 
Komitesinin gördüiü bUY""" 
inkilibta harsçılığın ebe 
hakkında çok veciz bir k t 
ban Parti müfettişimiı ~ 
şid Tankut davetliler üıeı 
inti'-alar husule getirmiş~· 

Halkevi Bandosunun 1 

talebelerimiz rondları .,,e 
şiirler takdirle alkışlaorıııfı 
samimi bir hava içerisinde 
tir. 

Ankaraya ge 
heyetimiı 

Anlcaraya gidecekl~ 
l ildirdiğimiz pamuk 1~ 
b rliti reisi ile mezkür b t' 
mi l itibi bu seyahati•~ 
günü eksprese tehir etrll f 
Son yağmurl' ~ 

Seyhan peb ,, 
Bir çiftçi boJI> 

Bir kaç günd<~beri ~ 
mize ve gerrkse Ad•"' 

,. 
ğan yatrnurlar neticesinde 
dan 2 metre 78 saati~ , 

------------------,bulunan Seyhan ntbr• .. 
yavaş inme işaretleri göl 

Li N Ç KANUNU 
Hollan::la ve Belçikada atılan Al· 

•H paratütçulannın halk linç cdi
yorm'1f. Linç ne demektir? Buı. uıı 

tarihini arqtırahm: 

On yedinci asırda Amerikanın 

hlll tarafları, - bilhassa Kalifotniya. 
Kolorada, Oregon, Nevada - yavaı 
yavaı beyaz ırkla doluşurken burada 
killiyetli miktarda maceracılar, iptrn 
kazıktan kurtılmuş iosan.lar toplan
m11tı. Henüz hOkümet. zabıta ve Ad· 
liyenin tessüs eıiemed :t• , yahut pek 
zayıf olduğu yerlerde pek çok cina· 
yetler' zorbalıklar oluyordu. 

Bu sebeple, halk, adaleti bilmec
buriye kendiliğinden icra etmek usu· 
lüne baş vurmuştur: Cüı mü meşhud 

,- aONON ME_v_zu_u _ _J 
halinde yakalanan bir caı.i kalabalık· 
ta kısa bir isticvaptan sonra, hemen 
asılır, yahut kurşuna dizilirdi. Bu şiJ· 
detti usul sayesinde cinayetleıin bir 
nisbet dahilinde önüne g-eçilmişsc de, 
linç, hükumr:t kuvveti teessüs ettik· 
ten sonra da mem'eketin Adetl~ri 

arasından çıkarılmamrştır. Bu yü1den 
bir takım suiistimaller olmuştur . 

Mesela, beyaz bir kıza fena mu
amele eden bir zenciyi deı ha 1 öldür· 
mek gibi adetler belirdi. Bun:ara, 
şimdı bile ri\slanmıyor değildir. 

Linç kelimesi garp dillı rinde 
Lynch yazılar. Bunun bir ismi haslan 
ahndıt' kanaati varsa dil kime ait 
oldutu pek belli delildir. 

Bir iddiaya göre, bu tiddetli ce· 
zayı on yedindi aaı:da Amerikada 
Lynch isimli bir hikim icad etmiftir. 
Muvaffakiyet hasıl olunca, baıkalan 
t.uafmdan taklid olunıauşıur. 

Başka bir idliaya göre Lyuch, 
Virjini ç ftlik sahiplerindendi. Bu n
hrı Lynchburh müessisi oldutunu da 
Eöyliyen vardır Oiter bir rivayete 
nuarın Lfnch, on befinci asırda bir 
lrlanda beledive reisi imiş. 

• * * 

Taıç.. Mihmandar. " 
yütü, Çanakçı, Kayıtlı•.. · 
nbuğ ve Karıyuıuf lu kol ~ 
muk ve ekin tarlatanodl' 
aul1r albnda kalauıur. • 

Ka)'lfb köyünde fbf. 
·b~ 

Mehmed adanda bir ÇI'' 

den suların cerera111od,. ~ 
yarak bojulmq olduld 

mışllr. " 
Seyhan parkı tı•,.. 

iıtilUnda kalmıttır. ,,,:-
Yatmur. Toroıl•'' 

maktadar. it V 
ŞEHIRD E f-f ~ 
Ş h . . d d- O'Ö" e nmız e U" e 

1 
ıtf 

"'r ı ,.t 
palr, hava hafıf rüıf1 '" ? 
lu f'"Çrniıtir. Ençok ,,,c 

-------------------··-----------------------....: C! idi. 
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6 )' 1200 

3 
,, 600 
., 300 

ı 100 .. 
~'~Ih, •emleketler içio 
' deli detişmez yalnu 
! llııaarafı zammedilir. 

-~- İlanlar içiD. idareye 
•t edi1111elidir. 

~Usu, deniz ve hava 
"""etleri nedir ? 

b Grı •iıns ve radyolardan ha 
~I b,r aldık ki HolJanda ordu· 

~•rılıra teslim olmuş • 
1•11dının 34 000 murabba 

' ~ e~lc uazisinde 8 milyon 
2 ~~i oturur. Bu dev lelin ay 

1 lllılyoo 54 bi11 murabba ki· 
tej"L -

--···· h~ ve 6 \ milyon nüfuslu mus 
Lı tlcri VE rdır 
'1()1 • 
• •.rıda, ıeniı subay kadrolu 

bar muvınaf orduya sahip 

~ıcı .ıni lis teşkilatı bu orduyu 
l' ~, ıkmal eder. Bugün hup 
~ bulundutu için, Hollanda or 

ı · " bazer teşkilitına uzun uza· 
~~ta fayda yoktur 

\ı, lı_,,dı, pek küçük bir can 
""JI ~:~ •i'nidi olan tam bitaraflık 
il~' '~I lfte dört elle sarıldıtı zaman 

9t r'dı;'•flttı muhafaza ve taarruza 
~ ~~ 1 Yakıt kendisini müdafaa bJ' ,,le ordusunu kuvuetlendirmelr 

" dı vermiıti. 
l~I ~ı~ 1 ~1dı1a ibaret olan mavn 

LJ '• 'a.a l .. ctini evveli 1 1 - 1 S 
~~ ta da J 939 llisaomda 23 

ltda. Harpten biraz evvel 
1 orduaa ıu şekli almtş· ,. 

~' ~iimenli dört kolorda: (Her 
dt Piyade ve t sabra topçu 

l ~~ .. ntGnlckeptir. ) 
~;'lü bafıf tüEHn ve 1 mo· 

topç.u alayı. 
( Gerili albaa sabıfede ) 

~ •e SPOR BAYRAM! 
~ onuruna ve 

8o l'ERBIYESI SEYHAN 1 LGEsJ Ç>karuıa 

~ ~ Marıs 
yft *denpartisi 
~ \~~1940 pazar günü Ordu 
1 ~lQ "da SEYHAN DANS 
~ t)t .. UtlDA yapılacakbr. 

l~~tiye mahduttur. 
'Ytalne müracaat.- 111184 

Türk sezü 

Tehlikeye karşı Mısır 
her . hazırlığı yaptı 

Tayyare meydanları, köprüler, limanlar her eyr 
askerlerin muhafazası altına girmiş bulunuyor 

Kahire: 15 (Radyo) - Mısır 
tehlike)'e lcar§ı her türlü ihtiyet tcd. 
bilerini almış bulunmaktadır. 

ihtiyat tedbirleri hcrgün biraz 
daha genişletilmektedir. M~mlelcet

teki bütün tayyare mcydanlan, Jj. 
mania r, köpı Ü er mu haf ua altına 

alınmıştır 

Hü\..umctin n ,. ş•ettig i hir kara 
ra gÖ·I', hiç k;mse hıı~u i ınü s •a le 

almadıkça meml e. kı le gıı nııyı-cr k 

v~ Mısırdan dışarı çıkınırac .. ~lı r. 

MiittefHder ve i., p.uıyol 
müstemlekeleri nıeselesi 

Londra: 15 (Roıtcr) - Müttc 
li<ltrin fspanyol ruüstemlekeluine 
karşı hasımane harektt bazırladıkla· 
n hakkınd .. ki haber 'e katiy
ycrı yalandır . 

İng lız makam<ttı hu--:u rt'smen 

tekzib etmekte ve iY>y !~ t.ir ıey 

uli d~ünmeditini t,.yid etmtlcte 
tlir. 

Felemenk Hind is tanı 
ve japonyanın vaziyeti 

Tokyo: t5 (Radyo) - J• 
pon hUkOmeti Hollandanın 

Felemenk Hind alanı Oze 
rindeki hakimiyetini ta 
nımakta devam ettıllni re• 
men bHdirmı,trr. 

ı-\!mJ nların La hey ve Brü
·eli işğal etseler dahi Am

rik ı elçileri kalac(\k 
Lo HJıa: 15 tRo (ltr' - Alman 

lar lahcy v,. lirÜı<-eli iş~al elsı-ler 
dahi Amerika elçışi lah'!y ve Brük 
selde kalacak ve mütttfıklrrio men 
faatlarını vikaye edtccklcrdir. 

Amerika donanması Ha
vay adaları civarında 

L-,nd a : 15 (Royttr) - Birle· 
ci\c Am-:rıka donanmasının mühim 
bir kısmı Havay adaları civarında 

dolaşmaktadır. 

Sahife 3 

Amerikalıların 
·Almanyayı 
protestosu 

Vaşington : 15 (Radyo) - Al
manyınan ıon tecavüzlerini Ameri· 
ka devletlerinin şiddetle protestosu 
için bir proje hazırlandığını haber 
vermiştik. Bu proje her devletçe 
tttkilc edilertk kabul edilmiştir. Pro 
testo çok ığırdar . Ve Almanyayı 
vahşetle ittibam etmektedir. 

Son günlerde Amerikan efkan' 
1 

umumiycsind~,Amerikanın müttcfık. 
lere yardımı temayülü aıtmış bulun· 
maktadır. 

Çok büyiik meydan 
muharebeleri oluyor 
( Birinci sahifeden artan ) 

Müttefik piyade hareketlerine ha• 
va kuv\.'ellcri müessir surette yardım 
etm işti r. Diğer taraftan müttefiklerin 
istikşaf hareketleri devam ediyor. 
Dünkü hava muhaıtbclerinde yalnız 
bir mahalde on beş Alman tayyaresi 
düşiirülmüştür. 

BELÇiKA MiLLi MÜDAFAASI 

Lond ra : 15 ( Roytcr }- Bel
çika milli müdafaası 16 ya~ından 3S 
yaşına kadar olan gençleri silah altına 

davet etmiştir. Muvakkaten askeri 
hizmetten müstesnalar dahi aske
re alınacaktır . 

Belçika ordmu kahramanca nıii-

( G,.risi a'tıncı sahifede ) 

aONON M 0 H f M MESELELERi KAR,ISINDA 

• • • 

Umumi harp vesileleri 
1914 • 1918 Harbi konu1uhırken bazalara eski 

e L b·n 24 haziran 1914 de Saray • Bo'· 
umumı 1&ar ı 

d A L..r .. ·a nliahdinin öldurulnıe,ini b~ ha· 
il& a VU!l'u J 

di~\·c !'lebep gösterirler. 
~lialbııki yapılan csaıth tetkikler, harbin halli· 

ki sebcbinİD bu. olmadığlnı bıı toikasd hadisesinin 
ancak ve ancık duııyaya ateşe_ veren hir k~vılcım 
rolU oynadıgını gastermiş YC gcutermekte dır. 

A~<ıturya n Macariataıı huk6meti, bu S'Uİ· 
ka..4d hadise!Ü uzerine Su-bistaoı, katili te~vikle itham 
ctmi~ ve ondaıı haysiyet kıncı dil~kl.erde bulunmuştur 
Mesele Lahey adalet dinnıno gıtta. 

\7erileıt karar Avusturya tarafmdao begenil· 
medi ve asıl maksadıD istibsali için AYu<ıhır;ra 
Sırbistaoa karşı harp ilin et~. (28 temınuıt 1914.) 

Ualboki ~arp ötedenberı hazırlaoıyordu. 
Avustur.ra • Macariııtan bir çok <ıeneler Bal· 

kan yarımadasına hakim olmak istedi. 
Sı.-bistana denizden bir mahreç vermrı• de 

razı olmuyor. \T e onun kuçuk bir dnlet olarak 
kalma~ı;ı gaytsini iııtihdaf ediyordu. 

Sırbistamn Balkan bıırbinden (1912·13) huyuma;; 
olarak çıkması ise onu buıhlltUn sinirlendirdi. Çuu 
kU Sır\t1stan bu hali ile Avusturyanm Balkanlara 

ııarknıa5tn& mani olacaktı. , 
Avu~torya dUşUncelcrinde, Almanyeyı da ken 

disine yardımcu olar:ık buluy ordu. 

Çuaku Almanya da gayri memD.undu. Ounya 
pazarlannıu kendisine kapatıldıtun iddin ediyor· 
do. 

Alman sanayii ise, hayrete şay•n bir inkişaf 

ıöstc:riyor mamalltı ~arfeclecek yer bulamıyordu. 
Pazarlu eski imparatorluklar arasaoda taksime· 

edilmi' gibi idi. 
İngiltc:reniD. geni' mOıtemlekeler sahibi olma• 

suu Ye Fransanıo Fası işıal etmesini çekeıniyor

da. 
~dusu kunetli idi fakat denizde de hakim 

olmak llzımdı. 
Bo sebeple bir doaanma inşaat plinın1 ı.tbike 

bapladı. 
Donan,.a ve: ordu )uıyvcti arttıkça AlmanyA· 

nın da yUksek sesle konıışmağa, gururunu kabart· 
mağa ha,Iadıjı göruldu. l111parator Kaynr .;İya s't 

nutuklAra girişti. 
Almanyanın da gl!neş altında bir mevkii ol

duğunu s8yliyerek harp tebdidlerine girişti. Niha· 
yet Avuo;turya veliahrbnın katli bir veıi]c oldu 
ve hArp duoyayı sardı. 

Gör•JlUyorki 1914 • 18 harbi ikfüadi emper

yalizm ve militarizm gibi sebeplere dayanmış ve
oay11-omaktallır. Bugunkü harpte ayni teııiri car· 
mUyor muyuz ? 



16 fl,ayd~ 

Ne var? 
yok? 

HARBi~l iI<TiSADi TESiRLeıti 
• 

Notr Dam Dö Pari 
T9ürkiyenin durumµ 

. 
sınemaya alındı 

Vıktor Hügonun Holivutta ikin
ci defa olarak filme alınan .. Notr 
Dam dö Pari ,, eseri tamamlanmış 

ve Avrupa şehirlerinde de gösteril· 
meğe başlanmıştır. 

Sessiz sinema devrinde Lon Ça 
ney tarafından temsil edilen ~., Ka
zimodo ,, rolü bu filme büyük lngi 
liz aktörü Carls Logton, " Esmeral· 
da ,, rolü ise Moren Oharara tara· 
fından tems;ı edilmektedır: 

B in dokuz yüz otuz dokuz Eyhi · 
lünde patlı yarak gittikçe gen~ · 

liyen Avrupa harbi kendi sahasında 

her baktmdan korkunç ve tahripk!r 
tesirlerini icra edcrleen, bu harbe iş

tirak etmeyen dünyanın dığer bölge
lerinde ve bi lhassa diğer Avrupa 
memle'cetlerinde iktisadi sarsıntılar 

yapmakta gecikmedi. Bu yüzden haıp 
dışında kalan milletler bunun tesirini 
azaltmak ve iktisadi hayatlarını harp 
vaziyetine göre tanzim etmek ıçın 

her ihtimali gözönünde bulundurarak 
lazımgelen tedbirleri almak me<:buri· 
yelinde kaldalar. 

rına olarak ) tanzim etmek istemesi
ni yalnız Avrupa ikti>adiyatının d•ı· 

zenini bozmakla kalmıyarak 1928 Ci
han buhranır d ı bir hayli sarsılan fa. 
kat son zamanlarda kliring an· 
l~malaı ı ve bir çok t icaı i muahede
lerle inkişaf etme~e başlayan beynel
milel ticareti veniden .sarsmağa baş. 
ladt. Bu suretle Avrupa harbinin ilk 
te..,iri ticari muahedelerle birbirine 
bağlı bu'unan gayrı muhaıiµ memle
ketlerde de ani o:dujundan bir çok 
milletlerde şaşkınlık alametleri belir
d'. O kadar ki mühim bir kısmı 
yurd • müdaf auı kaygısıyle ipin ucu
nu dahi kaçırmış bulundu. 

Filmin rejisörü, es< rlerddci on 
beşinci asır Paris sahnelerinin aslana 
uygun olması için hiç bir fedakar· 1 

Jıktan çekinmemiş, mtşbur Notrdam 
1 

İlk önce harb:: girişen ve Avru-
payı kundaklıyan Almanya harbin ik· 
tisadi tazyikini daha başta hissetti
ğ'i için ehemmiyetli iktisadi tedbirler 
almağa mecbur o!du. Bu cümleden ' 
olmak üezre bir taraftan aç kalma-

----- YAZ~N 

z. Bayo 
kilises"nin ve civarında Paris ma· 
hallelerinin eşleri dekor olarak Ho· 
ihutta vucude getirilmiştir. 

1ino Rossi ve askerlik 

Meşhur şarkıcı Tino Rossi hak
kında harbdenberi Fransada bazı 
dedikodular dolaşmakta ve kendi
sinin askerlik yapmamak için bazı 
muamelelere başvurduğu SÖ}' lenmek · 
teydi. 

ltalyada bir film çevirerek dön
müş olan Tir o Rossir.in ismi t tr a

fında dönen bu dedıkodulara dair 
Fransız yıldızlarından V.iey Balrn 
şunları söylemişti : : 

" - Tin o Rossi ile İtdl) adan 
beraber döndük. Tıno hakkında do· 
laşan dedıko folar iftiradan ibaret · 
ı i r • 

Kendisi r; skcrlik çağı gddiği 
zaman kalb zafiyeti oldu~u için üc 
defa tecil edilmiştir. o zaman mtç· 
huldü ve k e n d i s i n i kimse 
tanımıyordu. Bu itibarla iltimas gön 
düğü ileri sürülemez. 

Mamafih kendisi bu yakınlarda 
askerlik . dairesince muavin sınıfa 
aynlmıştır. 

Bugünlerde askere alınmağı bek 

t>nıvn" 

1 
Bir Sual 

- Dua nedir? 
Çocuk sustu. Ôteki şaştı. 

- Dua nedir? Bilmiyor musun? 

- Hayır .• 
- Nasıl olur sofraya yemek ge 

lince baban ne der?. 
- Haydi 1iftleneliml Der. 

imtihanda 

Dünya 2üneşin etrafında dö 
ner, ıonra ? .. 

mak için Rusya, Romanya ve diğer 
yakın komşulariyle yeni yeni ticari 
anlaşmalar teminine çatışııken diğer 

taraftan temin edebild ı ği ilatiyaç mad. 
deleıini azami bir itina ile kullana
nabilmek için vesika usulüne müra· 
caat etti. Runu öbür muharip devlet
ler yani İngiltere ve Fransa takibet
ti. Bu harbe tıenüz girmeyen lıalya 

ı ise İn~(llere ve Fransadan da önce 
endişelenerek hiç olırazsa bir yıllık 

ihtiyacın.ı temin etmek derdine düştü. 

H arp dolavısiyle müttefıklerin Al
manyaya karşı yaptıkları iktisa-

di abluka ve Almanyanın diğer mil
h:tlerle olan bütün a!ışverişlerıni ken
d i lehine ve h at bin icaplaı ına göre 
( bi tara f ı;.· e gayrı muh m blerin zara-

Bu ha llerden en az müteessir olan 
biıi.n yurdumuzdur. Bununla berdber 
d iğer de\·le ,ler harıl harıl ku .. ·vetlen
meğe fevkalade tedbirler almağa uğ' 

raşuken bizim hükumetimiz de bo~ 
durmıyardk gereken tedb rleri almak 
ta gecikmemiştir. Her ne kadar yİ· 

yecek, içicek, g iyecek ve daha bir 

çok ihtiyaç maddelerini bolca yetiş · 

tiren, her avucu milyarlar değ-erinde 
olan, her zerresi bir arslc1nın pençe· 
sinde bulunan ve tükenm e·, hazine!er 
t ı şıyan topraklarımız sayesinde yur
dumuz bir iki yıl değil fakat ebediy
yeu kendi yagıyla ka\'JU acak kabili
} et ve zeng'nlikte isede daha ihti-

------ ----....,.,....--- ---~-----

Yeni Balkan ·pull~rı 
Ankara:· 15 ( Husu:ıi muhaliri

mizdeo) - Posta, Tdgraf ve tele· 

fon umum müdürliiğü; Balkan pos · 
ta P.ulları, namiyle yeni bir posta 

pulu serisiPi mevkii tedavüle çıkar
mağı kararlaştırmıştır. 

• Ba kan posta birliğine dahil 

\>u\u" ~o mmıl k dimiz postaları ile 
Romanya, Yugoslı" ·ya ve Yunanis-

MEŞHUR AOAML14R 

•• USTAD 

tan posta \diaıele1İ arasındaki an 
laşm a mucib ıc~ } a pıli n bu pul· 
lardan bi ı i koyu mavi renkte ve 10 
kuruşluktur. 

Di,ıteri ise a;ık mavi renkte o · 
lup ~ ku uşhıktur. Bu yeı .i Balkm 
seı isi pulları ayın 27 inci günü pos. 
ta gişelerinde satışı çıkarı!acııklar
dır. Tedavülde ~alma müddetleri 
bir yıldır. 

ŞUM AN 
Şum an 18 ı o senesinde ( Zeickan ) ş ebrjnJc do&nıuş Ye 1854 sene»İ nde 

:44 yaşındı\ olarak ( Bonnc ) timarlıancıinde olmU;tUr. 
ŞumaR pi_vano ç:ılm:ııta karar vermiş ise de 1831 s~ae inde bir kaza ne 

ticesindc sağ eli sakat kalma~ ve piyanoyu bırakar.ak l:cstek~rlı~a ba1la
m1şhr . 

Şuman musikinin teorisine o kadar ukıf dcJildir. Fakat aissi kahiliyC'ti çolc. 
kuvvetli ve ince ili. Kendisinin 150 eseri vaı-dı, şarkılarıaın lıer btriade ?&J".'.lllt 

dikk:ıt bir yenilik ve cıınhlık görulur. Şuınan 18 :>3 •ene~inde ( Dını;cldorf ) 
da kendisini Rlıin nehrine attı fakat kurtarıldı, 

. ilahi 
yatlı bulunmek, herkesın • 1 ı 
bu anda müdafaa tertibauırııı ~ 

dıkect 
etmek, yur Jumuza göz çı~• 
!arın gözlerini daha kolaY 
mek ve umumi harbin ~ıth~atı• 
gibi acı tecrübelerini bır 

-kuııı 
tiyyen tekrarlamamak için hı.ıkııll• 
bütün vasıta ve kaynaklarını ·rıer 
çök hesapla ve çok iyi ıedb;. 
mıştır ki b• mesainin veriı1l 1 ff 
ticeleri şimdiden göze e'.Yld 
maktadır. Bu tedbirlerle 939 I' 1 

- -ıoıı 
da mahsul fiyatlarında K?ru İf ~ 

lab i düşüklütünönüne geçıldl tı• 
müzdeki rekoltenin aıaıni 1 re 
çıkanlması için bürün çare e 
vurulmuştur. 

. ç fil 

B unlardan başka ihtıy" . i 
ıeri stoklarımızın çok •1 0 

edılerek müsbet tesirli bir ~~ 
tabi tutuldukunu ve hariçle 0

. 

verişimiz tanzim edilerek 
1 

istiklalimizi ba 1 lalam ak 
tahrik kar piya~aları 

piyanlarını) d~tiştirip 
0 

milli ekonomimiz bakımı11d• ~ 
faideli oldn daha elverişli ııı•, 
ikame etmek stJretiyle (haıbe"1.J 
bey'nelmilel mübadeleki , 
mizin inkişafı da ihmal edil 

olduğunu görmekle bahtiyaıl' 11 
Koordinasyon heyelinifl ~ ~t1 

harici ticaretin kıliring essS~I 
re sıkı bir disiplin altın• 1 i 
milli mahsul fiyatlarını ko(\I~ 'I 
sunda mi ili müesseselerinı.iıı~ 
ber edilmesi ittihez edilnııŞ 

lı ted birlerdfr, 

.. H ""f! · d · ss•1"' UldSa ıç ve ış pıy ı~ 

kj bir kontrol sltında c11
, 

milii e~onomimiz harp i~el 1", 

prensiplerine göre· mükeıtı~er'~ 
saplı direktıfleıle diıije ed1 

eyi neticeler almmışt ır. .ıİ 
~·fV 

A şağıdaki . neticeler yı.ı v' 
zahatsmızı hlılasa etfl1 

mından zikre şayandır. · ~ 

1 - Mahsul fiatları 

lara nisbeten yük.selmi~tjr. efı 
- dGş~ 

2 - A· ızi sebeblerle rı"' 
temayil otan mahsül fıyıt! 1"0,., bale edilerek bu halin 011 

miştir. ft. 
3 - Gerek zirai ve ~' -;O 

istıhsala bami haz ver~lrn~f tir· 
istihsal sahası genişletılınlŞ 

"' H . - .. t ·ı-iıd~. , - arıcı ııc·tre ••· (I~ 

yıllara nisbetıe lehimiıd~' 
lar tesıı iclılmiıtar. M,_ ~·-' ~ 
lın ilk üç ayındaki ihrac•l~ 11 ,,c 
ran bu yılın, ilk üç aflıl' 1

0 
milyon lira farladır. Keıa !eıı 
ilk üç aylak idhalitl f • it 
ninkine nazaran t~.5 mi~t' -
sandar. :Yani üç ayda t ~ 
tenemiz lehinde 21 kusnri~ 
lılt b:r fark elC!e edih11if1 

• -

• . f bf' -
1 şte enerjik ve ılrf1 ~· fi'' 

la çalışılarak bilhas {JJ " 

faatlarta yurd müdııfaıısı ~ 111 

bulundurularak çok hes9P 11el 

1 • b k t~ iınti ~ 
-- Ne bileyim, p-şinden koşup 

nereye gittiğine bakacak dı"ğilim 
ya L 

Şuman daima uabi buhranhr gl'çirirdi, kendisinin bir tlıınarlıancyc y a · 
tırılmasını isterdi. 1 lalbuki :ıile!> i onu evde te:!aviye çahştı. Nihay et 193 t 
scneı.inin k:ı.rnav:ıl gUnU do"!tloriy l., bir aradıı otururken birrll!n soka!a fır 

lamı1 , ıidip kendini Rhin n c.-lırine atmıştır . Fakat kayıkçılar kcnJişi.ai. kur· 
tararıık cYİne götUrmUşlerdir. 

Bunuıı Uzcrine kendisi ( EnıJeıır cb ) timarlı.:ınc.ine' ;ötUrlınU ş ve or.:ı ıta 

öl muştur . 

eıın u at ı ve ver cf'' 
f tne her bakımdan ne ":•' 
1 ve gönüllerimize ne k• 

1 laJ .'.llınııı .'ionu çok lı:ızin biten ,.natk~rlardan biri Jc: ~umacıdır. \ 'Ct se yeridir. 



' •lllıı bij ~k b. k.. •k k' bir . }'U ar zc a, yu se , 
tor~lırn ve irade büyük işler 

\e~~ ete kafi midir? Bu sua. 
biı~IA Yeni dciildir. ~akat harp 

b;, •ssa böyle sahası gtnişle· 
li~7Gca.delcdc her türlü f ev
ı. tr, Unlcanlar belirirken bu 
ıttrıd' 
~" •ne sual tazelenmiş olu· 

\. ıOrlar ı_ •• 
'•Jrı Ki, 

~ k ~ı ?ekisı, azim ve iradesi 
· afı değ'Jd· B ··h· b I' ı h • ı ır. u mu ım as-

~ ·ı bu''~ olup da rı uvaffakiyetin 
,d b~ı Yuk imili tecrübeden muh· 
~ 'ıL~ııanlar için büyük işlerde 

"'" . ~•I cı derecede bir rol oyna-
ıt. ır, 

~ldinilfetıer için en büyük im· 1 
llib ~ku gibi zeki, azim ve İri · 
, ~rıyle yüksek kabiliyetin 

•çin de inkişaf fırsatları ver 
•I · Böyle gençlerini büyük 
. ''• .atmak ıuretiyle kabili· 
l ,-

,,, 0 .1terirken tecrübeleri art 
•• Cak h b. k k . ''lil · ar ı azanma gayesı· 

''n nice fevkalade işleri ba
lllürnkün olacaktır. 

~t"b ~~ ~ .. _kitaplardan dt-ğil,_ işle 
f. 1 Jıg~ne göre mesela çok 
1~ 'Ynı zamanda gözüpek bir 

91 ~):Cncinin harpte tecrübesi 

..... ""' .!Hirlcsözü 

Harp sahnelerini filme 
alırken .ölen operatörl~r 

" 
Fransız sa~atkarları nasıl çalışıyor? 

Harbe dair haoadis filmlerinin 
kolay ve tehlikesiz alıodııı,ıoı sanmak 

kadar )uta olmaz. Geçen hafta 
sinamalarda gosterilen bir ha· 

vadis filmi, garb cephesinin en ileri 
hatlarında bir taok bUC'umunun ve 

telörgUler önUnde ölen iki Alman as• 
kcrinin buyuk bir ctıretle sioaınaya 

çekilmiş olduğunu seyircilere anlat· 

nıaktayda. 
. Bo işler .lediğimiz gibi. tehlike• 

siz olmarmaktadır. Fansız sinımacı• 

lıgı bu uprda şimdiye kadar bir 
ölu ve iki ağır yaralı kurban ·vermiş 
tir. Harp dolayısile askere alnıauk 
ask.eri sioımacılık dairesi emrine ve· 
rilmiş olan meşhul' Fransız sinema 
operatöl'lerinden Andre Boducu Öat 

hatlarda film çekerken ölmuştUr. As· 
kcrl operatörlel'inden Andre Rııs'lo 
gözUnden yaralanarak köl' olmuş. 
Aori Tikcyşe ağar yara.lanmışhl'. 

Buolara ve diğer bir askeri fllm 
opel'atörU Jorj Mej:ılya birer h.arp 
madalyası vel'ilmi1tir. 

Ovayı selden korumak için alınac~k tedbirler ı· 

( ikinci sahifeden artan ) Gerek baraj ve gerelcese tabliy~ 

1 ahliye usulü ise henüz tam ma 
nasile tecrübe edilmemiş ve ver· 
diği neticeler üzerinde koti tecrü
befcr icra olunmamış bir sistemdir. 

Bu esas mülahazalar göz önün,.,e 
tutularak bir mahal intihap olun· 
muş ve alman sondaj netic~lerine 

göre bu mahalde zemin şartları mat· 

luba muvafık çıkmadığından vukuu 
muhtemel bir yıkılma hadisesinin 
Adana için büyük felaketler teşkil 
edecr-ği düşünülerek bu sisteme 
itibar edilmemiştir. 

kın:tlları ve tabliye yatakları mtv· 
zularında nehrin asli yatağını kendi 
haline terk etmek pek müşkil gö· 
rülmüştür . 

Bu vaziyetler fenni şekilde ince 
den inceye tetkik ve mütalea edi· 
lerek Seyhan nehrinin islahı için em 
niyet bakımından ve iktisadi cihet
lerden en muvafık hal sureli " sed,• 
inşıutı ele alınmıştır. 

Seyhan nehrinin her iki kenarın
da sedler yapmak için ctüdlere baş 
lanmış projeler hazırlanması , ve · 
süratle ikmali için çalışılmaktadır. 1 

~ · BUGÜl'\l<UPROG~RM · 

TÜRKiYE RADYO OIFOZtYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSlJ 

ANKARA RADYOSU ı 

Perşembe 16 - S - - 940 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayan 
12.35 A j A N S ve Meteoroloji 

Haberleri 

13/13 
14 oO Müzik: Karışık protrım 

(Pi) 
18.00 Protram, ye memleket sa 

at ayan 
18.05 Oda müziti (Pi) 
18.:iO Müzik: Radyo caz orke_. 

trası ( Şef: lbrab!m Oıgür ) 
Soprano Bedriye Tüıünüo İftira·_ 

kile 
t9.t0 Fasıl heyeti 
19.45 Memleket saat ayan ajana 

ve melr.oroloji habuleri 
20.CJO Müzik 
Çalanlar: Cevdet Çağla. Refik 

Fersan, Fahire Fersan. Fahri Ko 
· puz. 

20 30 Konuşme 
20,45 Müzik: 
Çalanlar: Hakkı Derman, Şerif 

içli, Hasan Gür, Hamdi Tokay 
1 - Okuyan: Necmi Rıza .Ahıı-
kan ~ 

( Gerısi altincı sabifeae ) 
~ ·~ k~endini ekinci, üçüncü de

~~~ 1 işlere hası etmesi caiz 
~ 11>'ot, 
l !l ıc . k , 1· 
'tt rı endilerini mes u ıyet. 
'~ ~lıtctıc rahatsız bir hayata 

'te rtlcınJcketlerıni zafere ulaş 
lut ltkraşacaklardır. 

Devlete ait 
fakir halka 

bütün arazi 
·tevzi edilecek·,. 

l. bı.ı h b' . 1 1 . oıt: li ar ın yem mese e trın 
~ 

1 
Ctşcyi göze alarak çalışa· 

' 
1 arın ink 'Şa'ını temin d · 

1 
~ . 
aiıtı: 
ij~· .rede, F ransada bu mev-

:rıı•dc ço~ durulmaktadır . J 

** * l 

~ 

t~~but ta kuvvetli halk şairini 'i if'1dığı bu kalıplaşmış dil
•d . 

~· e unkiniın bulma~a sev· 

~li 
~ l' Otoaların büyük şım 
~~ •ra tabiatla en çok baş· 

,, d ıı. 
~ b 111lardaki, yaylalarda· 

,ti ı '-' ı: 1Y•tmın akislerini eser-
,,, toıut 

11 \; di~1 etı veren bir sanat· 
t~'ru n edebiyatının tesirine 
,~•tt,t~~-•lın11 halk ıairi diye 

it\: •lırıı. Onun ~u şiirini 

Gerek yeni kadastro tahriri ne
ticesinde meydana çıkarılan ve ge· 
rek ıııetı Ü'' bu ıuııan tı-kuııl d~v t-le 
ait araziııın tc:sbitı için def terdarlılc· 
lara emir verilmişti Defterdarlıklar 
bunun üurine muhitlerindeki bu 
kabıl miri araziyi tesbit edip ced· 

• 
vellerini Maliye Vek~lt tine gönder-
mişlerdir . 

Ôl••·ııdj~iınize görı-, Vekalt"t; 
toproks z çıftc;i ı eı\ ve v~ il<amctgih 
yapmak istıyen fakır h.ılkı, az ma· 
aşlı ınemuı ları düşünerek dcvlrte ait 
arazinin ~ u kabil ~alkımıza tevzi o· 

-•TÜRKIYEDE ---------• 

H a o k ş ~ ü ır o e ır · n .. 
---5 ----------- Y•zan: P. N. BORATAY --... mll!--~ ... ~~----İİIİIİll~llliı-
Bunun realitesiyle hiç bir alakası yolc · 

tur. 
En müL:tmmel bir tecrid ameli · 

yesi karş•sındayıı: sanatkar, bur.un 

t3hiatı kendisi gihi, sevdigi kıun 
' . 

ismini tes~ib ettiriyor. Fakat kuı· 
laudığı m,c;ızı unsurlarına dikkat 
edtcck 0 ursak görürüz ki bunlar 

ancak datı ve yaylayı, bütün ma. 

yuan v~sıf, l>u muayyen lcalıplar 
halinde adet• babadan otula inti· 
kal eder gibi nesilden nesile gf'Çt'O 

hszır ifade ştkilleıinin. hazır m~ z· 
munlrtr ın hazı r mecazların çerçevesi 

1 nesi~fe içine sinrfümiş bir şairin 
yapahilı-ce~i sanat O} unları dır. 

Halk şaifİrıi Divan şairinden a· 

içine, fc1kat rctl tasvirler halinde 
değil, bt-lki duyuşlar, belki tefek· 
kür lem'al11rı halinde geniş Lir halk 
kalabalığmın hayat sahnelerini, İn 

s~n kcAfasını burgu'ayan eze~i mese · 
lelr-ri, ümitsiz insıınm tesellilerini 
bedbaht in~anın tatmin ~dilmemiş 

' . 
lunmasım kararlaştırmıştır. 

Bunun üzerine Maliye Vekal~
tin le ııir komisyon 1'uru1ar:l'c vili· 
yetlerden gond,rilen cetvdlı-ıin tet· 
kik olunmasına başlanılmıştır~ Tevzi 
i~ine önüınuz Jeki aylarda geçiltcelc· 
tir. ..· · • 

arzularını, isyanlarını veya tevekk~
lünr, geçit:i oldut\J için kuvvetli neş • 
el erini yer leş tirmiş otmaktrr. • 

· Bunlar edebiyatın beşeri unsur· 
landır. Divan şairlerinin,:- büyük 
h'aılt şaifl:rıne nuaran teıir hudut

larını · dar öıra~an, onların pelc az 

istisna ile · bu muhtelif bc~eri Ün-
• I ( • 1 ı 

surların ölçüsünü bulmamı$ o1mala· 
rıdıı; divan şairinin en blf1Hk eksiti 
çok az 'insan na~ın~, veyahut 'ta 
zaten mevcut olmıyan mutlaıc inıan . , 
dilinden kor.uşmuıdır. · · . 

Halk fairlerinde ise içtimai - be· 
Şeri unsurla faqi unsurun imtiıaa 
bı; ret-1 hayat ve tahiat duyuşiyle 
mücerred tef ckküriin bir takım ka· 

lıplır içinde ifadesi hiç şüphe yolc 
ki daha n ükrmmd bir ölçüye göre 
vaki olrr.uştur. 

- SONU VAR 



SaMfe 6 

Çok büyük 
muharebeleri 

meydan 
ol uyor 

( Üçüncü sahifeden artan ) 
dafaaya du·am etmektedir. 

Belçika hükumeti, bükünıct mcr· 
kezi olan Brülucli terketmemeğe ._ •. 
rar vermiotir. 

Belçika harici)e nazırı btyanatta 
bulunarak:Oelçika askerinin • mevzile· 
rini muhafaı.ada berdevam oldutunu 
kahramanca mıık ntmct gösterditini 
söylemiş ve milletin azmini muhafaza 
ettitini ilave etmiıtir. 

.FRANSIZ BO.MBARDJM ANJ 

Londra : 15 (Royter) - lsviç· 
re ıimalindeki Alman demiryolunu 
F ran11ılar bombardıman etti. 

MEYDAN .MUHAREBELERİ 

Loodra : 15 (Royter) - Möz 
meydan muharebeleri devam ediyor. 
Bir kaç noktadan Almanlar nehri 
ıeçmete muv .. ffak oldvJarsa da bil 
abare bunlar nehre dökülmüştür. 

fngiliz bava ordum bombardı
man tayyareleri muvaffaldyetli ~taar 
ruzlar yapmış ve Fransız ileri hare. 
keti suhuletle cutyan edebilmiştir. 

Fransız lüz'ütamları bütün hat 

boyunca satlam meniler hazırla
makta ve buralara yerltşmektedir. 

Sedan bölguindeki muharebe
lerde çok şiddetlidir. Alman taıyi· 
ki iki noktada kendisini göstcrmtk 
b~dir. 

Vimın şimalinde ve sedanda, 
burıdtki IDl!)'dan muharebeside h•· 
li devam eaiyor. 

Almanfuın bogün Môzin sağ 
tabi.inde bir ıcirinti almışlar fakat 
bu sonu geri alınmıştır. 

Sedan civınnda müttefıklerin 
bava bom~ardımanları netice.si Al· 
manlar büyük zayiat nıdi. 

Mütteftlc kuvvetler cı nubdan üç 
lco1dın iter i hareketlerine devam 
ediyor. F ransızbr Möz mıntıkasın
da kuvnlli motorlu kuvvetlerle Al 
maıı barıkitın1 durdurdular. 

Keza Londide de Alm~nlar du· 
raldalDlfhr. Almanların bu üç böl· 
ıede aaıl hedefleri henüz malum 
detildir . . 

INGIUZ GAZETELERi 
Loodra : 15 (Royter) - lngiliz 

ıueteleri Hollandanın tesliminden 
IODfa yeni pçlükler çıkd.tnu kıy· 
detmektedirler. 

BELÇIKY A GEÇEN KUVVETLER 
fiollaoda kıtutan1n bazalın ce· 

nabi Hollaaadan Belçilı:aya reçmiş 
tir. Banlar ten ik edilerek Belçika 
kuvvetlerine iltikak ettirilecektir. 

HOLL4NDA DONANMASI 
Loodra : 1 S (Royter) - Hol· 

landa dooanma11nın büyük bir lcıs 
mmın Felemenk hindistlnı yalanında 
beklediti ba~r verihnektedir. 

BELÇiKA MAGLUP OL IY ACAK 

Londrı : 15 (Royter) - Belçi\ta 
l.6ktmeti radyo ile millete beyanat 
ta bulunarak Hollandanın mıtlubi· 
yetinin Belçikanıo azmini karamaya 
eatanı, Belçikanın matlup olmıya· 

catım ulatmışhr. 

Loo4ra : 15 'Royter) - Norveç 
i>aıkumandanlıtı teblitinde mütte-

T:irlCsözü 16 JA,,p 
> 

Hava şehidlerimiz için 
yapılan ihtifal 

( Birinci sahifeden artan ) 
Adliy erkanı: Tümen topçu alayı su
bayları ve bazı mebuslarımız hazır 
bulunuyorlardı. 

Onların hatıralarını Ordu namına 
topçu ıetmeni Bay Kazım Kalkan An· 
dı, parti adına kürsüye çıkan bir Ba
yan hitabesini okudu, Hava kurumu 
reisi Bay Sabri Gül'ün de nutku al
kışlarla sona erdi. 

B•llhare başlayan geçid resmine 

Belediye Reisliği 

Herhangi bir vi layet merkrzinin 
belediye rt iı oin ister kendi ayzu~u ı' 
ile istifaya karar vermesi ister be 
lcdiye meclisinin adt-mi kifıye ka
rarı vermesi mevzuubahis oldu~u 

zaman Parti Vilayet idare heyeti 
valininde mütaleasını aldıktın sonra 
bu işe ait noktai nazarlarını esbabı 
mucibeaiyle birlikte C. H. P. Genel 
Sekreterliğine gönderectld~rdir. 

ilan ,. 

V·ı"' d" Seyhıın ı a,-
• 

mi encümeniodeP' 

Adana memleket ba•t~~ t' 
3500 lira keşif bedelli ik•"~ 
rah ıçık eksiltmesine ç.~~·~f 
lerin sürdükleri pey haddı 2~ rülmeditinden tkaiJtaıe • 
940 tarihine müadif salı 
baralnlmışbr. .. ii 

aakerf L'.H'alar, jandarma bölüğü, Türk --- --------  Jsteklilerin- eksiltme ~, 
10 da Vilayet daimi enculll ~ Kuşu talebeleriyle liıeler ve orta mek· 

teblcr talebeleri ve resmr elbiseli tJir 
kısım şimendüfcr memuru muntazam 
yü üyüılerle iştirak etti/er. 

Çok mütevazi yapılan bu ihtifal 
merasim inde Türk göklerinin zırhlı 

bulunduA'lJnu ve TOrk göklerinin is· 1 
tikbalinin de garantisi için bütün mil· 
letçe enerji "e iman sarfetmekte hız
la ve mttodla ilerilediğ'imizi dün bir 
kerre daha anlad ık. 

RADYO 
( Beşinci s .. h ı fcden artan ) 

21 ıo Konu..,ma ( Sıhhat Saati) 
21.30 Müzik: Radya orkt-strası 

( Ş f: H. f Nid A lnar ) 

22 2o Müzik: So istler ı Pı ) 

22.30 Memleket saat =-yarı, A
jıni haberleri; Ziraat, Eıh.ım -

tahvilat, kımbiyo - nukut 
Borsası ( Fiyat ) 

22.50 Müzik: Cazband (Pi) 
23.25; 
23 30 Yarınki proğram, ve ka

panış. 

Belçika kahramanları 
- ikinci sahileden artan -

tayyareden mürrkkepti. Son Fran· 
11z neşriyatına göre, Belçikamn 600 
tayyaresi vardır. 

Belçika 1928 de tasanuf mık
Hdiyle donanm11mı ilga etmiştir. 

Esastn Belçikanın mahdut sahilleri 
de lngfüz - F rınsız donanmasının 
himıyeai ıltmdadır. 

Hollanda ordusu deniz ve 
hava kuvvetleri nedir ? 

Üçüncü sahifeden artan ) 
Hollanda ordusu, bu yeni kıd· 

royı tevfikan seferber oldu ve H· 

kiz aydınberi gtceli gündüxlü ta. 
limlerle harbe hazarlaodı. 

Alman taarruzu başladıjı zaman 
Hollandada 400,000 kişi silah al· 
bada bulunuyordu. 

Holland1nın hava ordosu 120 
kıra ve 30 deoiı tayyarHiodın mü 
rrkktptir. 

Hollanda donanmaaa iki aabil 
muhafızı ıarbh, 4 kruvazör, 9 mub· 
rip, 9 torpidopot, 23 denizaltı re· 
misi, 16 meyn gemisi, 4 hücum bo· 
tu ve diter yardıma gemilerde11 
mürekkep olarak 65,000 ton kadar 
tutan bir sahil müdafaa kuvveti· 
dir • 

fik kuvvetlerinin üç bölgede mühim 
yollar işğal ettitini ve dağlık ara
zide de mühim mevkilere vaziyet 

ettiklerini bildirmektedir. 
Bura.iaki Almanlar cenuptaki 

datlara çekilmi,tir. 

Zayi mühür 

Adana ziraat bankasının 2471 
numrolu tasarruf cüz.Janına koymuı 

olduğum tatbik mühürümü kazaen 
zayi ettim yenisini alacağımdan za
yi olan mühürün hükmü olmadığını 
ilin olunur. 

Kadir Tarok 
11849 

Zayi askerlik vesikası 

Silahsız efradından olup Adana 
menzil imalet bc:nesinde tentkcci o 
larak ~lmış olduğum terhis ttskerc· 
mi zayi ettim yenısmı alaca· 
tamdan eskisinin hôkmü kalmadı!•· 
na ilin ederim. · 

Adana Sırayakup mahallesin· 
de Abdu;şemet otlu Ztke· 
riye - 313 -

11848 

Zayi a$kerlik vesikası 

Konya jandarma alayı Akşthir 
bölüiü,,den almış oldutum askerli~ 
vesikamı ıayi ettim. Y "'1isini alı· 
cağımdan eskisinin hükmü olmadı

!lna ilin ederim 
.. Karakuyuklcumcul lcö· 

yünden Ali Veli otlu 
:i 17 dotumlu Dede 

Ahlas 11847 

Uan 
Seyhani Vilayet Defter
darlığından: 

Adua Merkez kizası sahillerin 
ıie rubaath balıkalar tarafından av· 
lanan balıklardan alınacak •J. 12 ııy. 

diye reımi bir - Haziran - 940 
tarihinden 31 Mayıı 94 l gayesine 
kadar bir sene müddetle idare ve 
cibayet oluomık üzere açık •rhrma· 

• raklariyle birlikte, lceŞifD•Clleb" 
nameyi görmek üıere de 
hastahane idaresine aıÜf 
ilan of un ur. 11850 

İlan 
.. a 

Seyhan P. T. T. "' 
lüğünden: 

Mali sene bitmek üzere'~ 
ğ'undan radyolarına mühürle 
tiyenlerin 31/ mayıs/ 940 ' 
kadar rnu•melelerini y•P 
aksi takdirde l HaııraD 
rihinden itibaren '.mür1c•'tr 
lerdtn stnelilc üeıet ıhnaC1 

Junur. 

11851 

ilan , 
Adana İnhisarlf' 

ı müdürlüğünden: ) 
Adına inhisarlar 9,IJ 

tünün eski ve )Nli iıtı• 
rehane Gazhanr, lmlib•"' 
deposu ve iodclbace M• 
depoları uasında sevk ".' ;", 
nıcak tahminen ( beı ~1~ 
balya halinde yaprak tul 
çeriııinde mamul tütÜPı "' 
barut ve patlayıcı me\lad 
h tu2lar ve boş mabfaıa1" 
cümle idareye ait rşyanlll 
ri ( idarede mevcud ta'. 
cibince ) mukavele akcf~ 
itibaren bir sene müc:lde.,.. 
siltmeye kQPulmuştur. 

Eksiltme 2 t · 5 940 " 
sadif Salı günü saat 16 
lar Baımüdürlütü bin;_ 
yon huzurunda yapd• ti 

Şartnameyi ıörmek aıl 
ıilit almak iıtiyHlır ,. 
müracaat etmeJidiıJer, 

Ekailtmeye iıtirık 
ler ihaleden evvel yiiJct-
parası olan 96 liraJI 

~ .. r:• 

bilinde BatmiidüriJ9l 
1 
ı 

brmaladu lar. 
21-1 ...... 

ya çıkırılmı~ ve Mıywn yirmi dör- !llmlll--------
düncü cuma günü uat 16 da ihale· DEVLET ~,A 
ai mulcaner bulunmuştur. iltizam et .._.6 
mek iıteymlerin şeraiti ôğrtnmelc: YOLLARI iP 

üzere her fÜn varidat dairesine ve MÜDÜRLÜ{;O 
ibıle günü senelik 26~ lira muhlm-
me bedelin '/• 1,5 tu niıbetjnde le Bek i ve Bahçİ".,. 
minat akçılarile birlikte defterdar· ~ ç 

1
,,,..... 

lıkta müteşekkil ihale lc:omiıyonuna 11839 . 
müracaat etmeleri ilin olunur. I 

5 - 12- 16-22 11801 



LSARAY SiNEMASI 
1 

- BU AKŞAM 
t~ Mev•imln En BUyUk bir filmi ve 

FRt\NCEN _ G A.BY MORLA. Y - PIERRE RICHARD WILM 

Gibi Yüksek Artistler 

Tarafından bir sureti fevkallde yaratılan 

AMiMi ANLAŞMAI .. 
lngiliz - Fransız İttifakı 
~tasııca Sözlü Şaheseri Takdim ediyor 

~1tnerniş bir mizansese sahip ola o bu büyük 
ırı l .. t . mevzuu İngiliz - Fransız dost ugun u asvır 

r j ~kde ve en mühim şahsiyetler bu şaheserde "J )b • . • d . 
''hlrnakdadır. Görmenızı tavsıye e erız. 

't AN Sinemasında 
·BU AKŞAM 

İki heyecanlı film birden · 
1 

A 
s 
R 
1 

Sahi e 

SiNEMADA 
BU AKŞAM 

Bütün dünyayı dehşetten titretmiş olan 

ŞERLOK HOLMES 
BASKER VILIN KÖPEGİ 1 

TÜRKÇE SÖZLU 1 
Baştanbaşa~dehşet1- Bütün 1 İnsanlığı~ sarsan r -

~korkunç ve gör-ülmemiş bir cinayetin esrarı ·- !J 
ı Harikul3.de be~eri bir facia _ ~ ., .· 

İLAVETEN : 
GENE OTRl'nin 

en heyecanlı sergüzeşt filmi 

Dağların Kralı 

Pek Yakında 

Çayır Hırsızları c E z A i R 
2 ~ 

ENiZ EJDERi '~-s_E __ v_o_A_LA_R_ı_,~_ 



salaife: 8 Türlcıözü 

PHiLiPS 
Kaynak cihazları 

50 amperden 500 
ampere kadar 

her işe göre ayrı bir 
kaynak Transformatörü 
veya kaynak redressörü 
izahat ve teklif isteyiniz 
Muharrem Hilmi Remo: ;\bidinpaşa 

caddesi' 
Telgraf: Remo Adana telefon 110 posta ktıtusu 60 

-------------------------------------------------
Muhterem Çiftçilerimizle 
Sayın Müşterilerimizin 

"Nazari Dikkatlerine,, 

ilin 
Seyhan Orman Çevirge 
ğünden: 

1 - Orman idareai ve Belediye depolarile yedi Emin~~~ 
muhtelifülcins müsadereli orman envali 161S/940 tarihinden ıtı 
gün müddetle arbrma ile sataşa çıkaralmışbr. 

2 - Sataş 31/51940 tarihioe müıadif Cuma günü ssat ıs te 
Çevirgc Müdürlütü dairesinde yapılacaktır. 

3 - Hepsinin muhammen bedr.lleri dairedeki mezat 
randa mukayyettir. 

4 - Müvakkat te'minıt altmış bir liradır. 

5 - Satış Umun~idir. 

16-21-25-30 11852 

ilin 
Seyhan Vilayeti Hususi 
sebe Müdürlüğünden: " 

1 - Aşağıda sahibile cinsi mevlci ve muhammen bedeli y• 
menkul vergi borcunun temini tahsili için açık artırma ile satıl .. ~ 

2 - Açık Arhrma 940 senesi haııramnın 7 inci cuma g" 
(10) da yapılacaktır. 

3 - ihale vaktinden evvel maliye veznesine yatırılmış 
lazım ge en pey parası miktarı aşa2.da gösterilmiştir, 

isteklilerin muayyen vakıtte vilayet idare hey' etinde istekli! 
ayycn vakıtte vilayet idare hey'etinde hazır bulunmaları ilin 

Sabş bedeli Pey .-J 

Cinsi Kapı N Mahallesi Sahibi Lira V) 

Bina 5411 Hamamkurbu Memili oğlu Nazım) 
Ciritçi ) 350 

• 5412 • . . . ) 
Dünyaca Maruf ve Çiftçilerimizin uzun tccrübclcrHe metanetleri malüm 16-22-28-4 11853 

ve aredakları 1 - / 

''MELı.CHAR GRA TiA 1 Zayi ·askerlik vesikası 1 Zayi askerlik -1e J' Dörtyol 41 inci alay birinci tabur· · Jİ: 

ld
. 1 dan aldıjım askcrlık vesikamı zayi ettim 23 üncü alaydan al 

Orak makinaları ge l Y~nisini alaccıtı.~dan cs~isinin bük· teıhiı tezkeremi kazatll 

(Şıpkah adam) markasiyle maruf Orak Mıkinalan çarklar yatda döndütü mu olmadığınıNılan ederım. h il . zaymdan yenisini alıel~ 
1 acaran ma a esın. sinin bir hökmü olmıd 

gıbi oıelın • ubıfızab tamamen kıpıla olup tekerkld r luaamH bily•lid" de:n Ati oflq 3 ı 7 do nur. 

Tica retınemiıde büyftlc '1)
0 tpı:dfl dtk parçalar mevcuttur. iumlu lbrahim Bdle· 1 

Dünya abvıline ratnıen Çiftçilerimizin lbtiyaçlırını temin maksadiyle 
Büyük fedakirbi• katlanarak M.bdut bir parti getirtebildik. 

Bl ~ DEFA ARAYINIZ 

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

TORIYE GENEL SATIŞ 
DEPOSITERt 

Y AKO BENYEŞ ve oGULLARl 

Kmlıy karı111 48-50-52 numaralı 
dükkl;. Poata Kutusu Nr. 9 

ADANA 

Acerttelerimiz htr vilayette mevcuttur. 
Ceyhan ve bintuladı acrnttmiz Çifçi Yurdu Ma~azast Kadir Çingi 

16-20· 11766 

Cecutv refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kurumuna 
Yılda Bir Lira verip Üye olunuz 1 Çocuk Milletin en kıymetli hazinesidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

tem. 
1 

11846 

ilan 
Ceyhan iskan memur· 

luğundan 

Ceyhanda mevcut ve iskin da. 
iresine ait 152,236 metre mik'ahl 
mamul kerestenin Diyarbakıra sevk 
edilmek üzere kasaba dahilindeki 
depodan Ceyhan istasyonuna kadar 

nakil ve vıAonlara istif iıi 9· 5·940 
tarihinden l 6 - 5-940 tarihine ka
dar bir hafta müddetle ve pazarlık 
usuliyle ihale keyfiyeti münakasaya 
konulmuştur. Bu tebliğatın muham 
men bedeli 100 liradır. 

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

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

10-11-12-14-15-16 
17-18 ı:822 

lira o'up 
olanların şartnameyi 
re 9-5-940 · ·~ 
tarihine kadar 11!,~ t 
olan bir hıfta miioue 
han i~lcin daireıioe 1 

ve ihale günü ol., 
Perşenbe pnü öt!~ 
han maliye v.ezne•
yüzde 7 ,S teminat 
makbuzla biNikte 
müracaatları 1 10-11 -12-

. ,t 
Umumi nefl•f (j 

Macid 
Adana TürkıöJİİ 


