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~ ~DANDA ALMANLAR MUHTE
iF BÖLGEDE GERi SÜRÜLDÜ 
&elçika hükiimet merkezini 

-t~· 17 •irı! (Havas) Garp 

Ostand'a nakletti 
Bundan, her türlü Alman terak

kisinin durdurulduğu manası çıkarıl
mamalıdır. 

Havada da büyük muharebeler 
olmaktadir. 

Londıa: 17 (Royter) dün gündüı 
ve gice Sedau meydan muharebesi 

'"~ .... ._.,•; devam etmiştir. 
1ngillere Belçika kıtaları birleşe-

rek cenubu şarki cephesinde yerleş· 
mişlerdir. 

samra Veretcldc Alman!arın aç· 
( Gerisi beşinci sahifede ) 

1- MERİKALILAR 
İNGİL TEREDEN 
ÇEKiLiYOR 

Paris: 17 (Havas) - Amerika 
bütün tabasına İngiltereyi terk em· 
rini ~ermiştir. 

Yugoslavyada bulunan 
ecnebilerin ikamet sebebi 

Bclgrad: 17 (Belga) - Yugoslav 

rirali dündenberi devam etmektedir. 

Hükumet bütün yabancıların bir 

hafta zarfında ıabıtaya müracaafla 

Yugoslavyada ikametleri sebebini teş• 

vik etmeleri lüzumu tebliğ etmiştir. 

ın heyeti umumi· 
t tn h tt u arebeler de· 

h llıcktcd' Q• ır. 
~. 

BERL1N HARlClYESINE GÖRE 
~il~ noktalarda sa· 

büyük ve kan· 

~-Uttcf'k ~ ı hnva kuv• 
duşman ?.ııhlı kol. 
?1bardıman etmiş 
ır surette tah· 

~~ ıştır. 
~dq r. ile Sedan 

t hıç bir terak· 

~i 'llııştır. Fakat bu 
Uhlbııharebe iidde· 

~ı illa etmekte· 

iT AL YANLARDA 
SALDIRACAKTIR 

iLK H3DEF MISIR YE SONRA KORSIKA 1MIŞ 

'-.. Fra11ı;; tanl:larından biri~i ""--..--~~~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ f'f l sviçre ' de sükUn 
~ı· be itidal havası var 

NORVEÇTE 
VAZİYET 

Lon,lra : 17 (Royter) - Almanı 
hnridye neznretinde hn~ıl olan kan 
kanaat ve Umide göre, ~lusolini harbe 

'"' e~ ıçte balyadan bir tecavüz üınid etmiyor 
~ ~ Roma : 17 (Radyo) - lsviçrede 
~ii~-- r< sükun \'e jtjda) hüküm sürmektedir. 

Londra: 17 (Royter) Gyervik de 
Almanlar şark istikametinde dağlara 
çekilmektedir. 

Rombog fiyorunv mütteflkler 

bombardıman ettiler. 
Gatenger'de müttefikler diğer 

kuvvetlerle irtibat temin e~mişlerdir. 
(.Gerisi Uç~ncıU sahifede ) 

girecrktir. ve bu takdirde İtalya ev•· 
vela .Mısır ve Korsikaya baskın ya· 
pacaktır. İtalyan hareketinin evveli! 
Mısıra olmn ı pek mubtemc:ldir. Ay· 
ni mo.hafildc, Musolininin bugUnlerdc 
bıızı teklifler ynpncağı ve bu tdtlif. 
ler~ Bay Ruzvelti tavsit edcccSi söy 
lenıyor. 

Diğer taraf tan alman malftmata 
göre, Almanlıır son gunlerde ıtalyaya 
buyuk mikyasta har P malzemesi sevk 
tmelı.tcdir. l !>tfi~ler harp şu- i J.viçrede İct.Hkclere ~hrşı _yapılan 

ıı.rısde toplandı < G.,;,; uçuncu ,.h,f,do l 

HARBE 
BENZiYOR 

AMERiKA ARTIK 
KARIŞACAGA 

Amerika artık müttefiklere silfıh satacak - Ruzveltin istediği 
bir milyarlık tahsisııtı kongre kabul etli Amerikanın tayyare kuvveti 

1 

Profesür I\ımbus cephede .. 

Vaşington : 17 (Radyo) - Am 
rika birleş;k devletleri cumhurreisi 
Bay Ruzvelt Amerikan kongresindo 
şayn:ıı dikkat bir nutuk söy !emiştir, 
Cumhurreisi bu nutkunda Avrupada· 
ki harbin .Amerikayı tehlikeye koy• 
duğunu, hu meselenin birinde bir tet· 
kik mevzuu olduğunu, Avrupa.da bU· 
yuk tnhrip~vasıtalnrınn malik insaf· 

:sız bir'-duşman; wevcut .. olduğ~u,~ bi:" 
nneno.lcyh:nmerikn herhangi bir taraf 
tnn ynbılacnk bir yıldırım faarruzun4 

{ Gerisi dördüncü sahif ccle ) 



Sahife 2 Türböıj 

ASKERi BAHiSLER 

Muharebelerdeki 
zayiatı saklamak 

N eşredilen resmi teblitlcr 
hiç de birbirini tutmuyor 
demek ki her iki taraf 

hakiki vaziyeti saklamakta fayda 
görüyorlar. 

Adanadaki hava gençli
ği metodlu çalışıyor 

Valinin tetkik 
.. ~ 

Valimiz Bay Faik OıtUll 
f alcatlerine şehrimiz nafi• 
Batmübendir.İ;;i de alarak 111 ~ o zaman bir sual variıj oluyor. 

harp zayiatını saklayıp saklamamak 
meselesi .. 

Daha müttefıklcr Norveçte11 ma
lum şekilde ve bazı noktalardan 
çekilm1ıden evvelki günlere tesadiit 
eden neşriyat dA var. 

Devam eden faaliyetin safahatı 
1 hastanesi, dotumevi, erkek kif 

daha bazi yerlerde yapıllll~* 
yeni inşaati ve tamiratı te 
mişlerdir. Valimiz bu hareke 
m-:mnun kalmışlardar. 

lngiliz askeri mütehassıslarınm 
:o günlerdeki neşriyatı Norveç ha· 
J1ekatında ısrar edilemiyeceğini gös
teriyordu' 

Güzel bir melodla hava meyda· 
nında aylardanberi devam eden Türk 
kuşu faaliyeti çok parlak neticelere 
doğru sona ermek üzeredir. 

Döı düncü dersi teşldl eden düz 
" A ,. bürosu uçuşları kız ve erkek 
gençlerimizin yüksek kabili1 eti ve 
cesaretlerini aktif bir şekild} teba· 
rüz ettirmektedir. 

Çünkü ortada bir 4 e.sap var. Bu 
günkü harpte h~sabın yeri çok bii 

yük bir misaldır. 
Jngiliz askeri mütehassıslarının 

hesabına göre Norveçte askeri nak 
nyat için iş görebilecek yalınız 3~ 
bin kamyon olduğu ıöyleniyordu. 

ı Bu düz uçuşları 30-40 metre 

Bunlardan 4 de 3 miktarı da Al 
manların elıne geçmiştir. 

Çünkü büyük şehirler Almanla
l'ln işgıline uğradıktan sonra kam· 
yonların derhal a'ındığı besbellidir. 
O halde geri kalan 8 bin kamyon 
nasıl olacaktı ve büyük nakliyatı 

uzaklara temin edebilecektir. Vapur 
lardan karaya ağır nesaitin çıkarıl · 

ması için ayrıca vasıtalar lazımdı. 

ne de vesaiti vardı. 
Bu bahsi uzatmağa ihtiyaç yllk. 
Müttefiki er tarafı şununla iftihar 

ettiklerini söylüyor. 
Zayiat gizli değildir. Efkarı urr.u . 

miyedcn zayiatı ıaklamağa hiç lü- 1 

zum yoktur 
Hakikate tahammül etmek la· 

zamdır acı olsun tatlı olsun. 
Almanya tarafı kendi zayiatını 

anlatıyor mu·? Buna dair resmi ola 
rak rakam neşredilmemiştir. 

Harpte ölenlerden bahsetmek 
Almanyada yasak oldutuna göre 
arada reı:ni zayiat listelerine mu· 
kabil ağızdan atıza dönen acıklı şa 
yiıların intişarı her türlü manialara 

( Gerisi Uçllncll sahifede ) 

yükselerek 300 - 350 oıetre mesa 
f e üzerinde dört planörle yapılmak· 
tadır . 

" B ,, ve ., C ,, brövesi uçuş

ları lnönü kampında yapılacağından 
yakında Ankaradan emir gelir gel· 
mez genç havacılarımız lnönü ka~ 
pıma gideceklerdir. lnönü ~ampın· 
da da muvaffak olarak " B ,, ve "C,, 
bürövesi alacak olan Tüı kkuşu t.lc. 
manian ayni zamanda yüksek ehli 
yet almış olacaklardır. 

Bu gençleri bilahare Ankarayı 
motorlu tayyare mektebine gönderilme 
leri de kuvvetle muhtemeldir. 

Bir arkadaşımızım dün 
geçirdiği mühim kaza 
Kıymetli genclcrimizd1:n arka· 

daşımız Recai Tarımer dün çiftli
ğinden otomobi 'le dönmekte iken 
tayyare meydanı civarında ansızın 

önüne çıkan )Olcuyu çiğnrmrmek 
için yaptığı bir manevra ncticrsinde 
hendeğe yLıvarlamnıştır. 

Bu sukut neticesinde otomobili 
hayli hasara uğramış i!e de mucize 
kabilinden olarak Recai Tarımer 

bu kazayı ulimen atlatrr,ıştır. 
Kıymetli arkadaşımıza geçmiş 

olsun deriz. 

Parti Müfettişi 

Profesör Tankutun Ko
zan seyaha tı neticeleri 

Kozan: (Hususi n uhabirimizderı) 

Par ti Müfettişimiz Saym Hasan Re
şid Tankut kaıamıza şeref vermiş
lerdir, Üç gün kaz~mızın misafiri o· 
lan kıymetli misafir; Parti ve Halk 
c:vi muamelatı üzerinde esaslı teftiş· 
ler yapınş ve bu teftişleri müteakip 
Halkevinin çalışma programının 

tatbiki için Re is Zahid Çamurdana 
isabetli direk tifler verdikleri gibi 
Pa timizin alh ara umdesinin hakiki 
manası u P ıı1rtililere bir konferans 
şeklinde anlatmak için Hakimlerin, 
Muall ;mlcıin ve Partilılerin işti•ikiyle 
bir toplantı yapmış ve bu mevzu 
etrafında çok alkışlanan bir konuş· 
mada bulunmuştur. 

Ayni zamanda Koz1nın kurtu
luş gününün teıidi için Halkevine 
davet edilen esnafların toplantısına· 
da riyaset ederek bu büyük günün 
kutlanması altında Halkevi ile 
el ve iş birliti yapılmasını İşaret bu · 
yuran Müfettişimiz kasabanın dert· 
leriylede candan alilcalanmış ve 
notlar almıştır • - E. K. 

ŞEHİRDE HAVA 

şehrimizde dün gök yüzü öğle-

den '' v :1 bulutlu, ögle sonu • açık 

1 

gitmiştir. 

Ha va hafif r üzgirlı, en çok sıcak j 
28 derrce idi. 

. ı 
Yeni modern bıt 

mektep bin•fl 

Şehrimizde Gazi Paşa ilk 
tebinden sonra ikinci büyiik

9 dern ilk mektebin ihalesi 2 ' 
raya dün yapılmıştır. ~u.~ 
daha evvelce de bildirdıt'..,... 
Reşad bey mahallesinde i,,f' 
cek ve bu muhitin ihtiya cııı' 
verebilecek eb'adda ola 

Niğde hususi mub• 
müdürü 

Teıfian ve naklen Balı 
si muhasebe müdürlüğüne 
len Niğ~e hususi muhaseb' 
arkadaşımız Bay kani Alc 
rimize gelmiştir. 

Malatya Mensucat 
takımı Malatyay • 

Şehrimiz Malatya Mert5tf 
rikası futbol takımı iki ın•~ 
üzere malatya) a gitmiştir• 

Adana futbolünde aı •' 
kendini iyi tanıtmıı otan 

mensucat fa brikaaı fut ~ 
malatyada muvaffakiyet t 
ceklerinden şübhe etmiyo'"'° 

15 kitilik bir kadro il". 
ta çıkan kafil~ye Bay ş;n•51 

yontar riyaset etmi~tir. 

Halkevi kitap set~ 
20 Mayısta açıl•1 , 

Kızılordunun yeni şefi 
Kızılordu başkumandanlığına Vo· 

roşilofun yerine Timo Cenkonun ge- ,
lirildiA"i malumdur. OÜNÜN MEVZUU -' 

Timoçenko, Kiyef mıntakasında 

ciünyayıt gelmiş bir Ukraynalıdır. 

Evvelce mu;,llim iken 1914 te silah 
altına alınan Timoçenko ikinci mül
flıim rütbesini kazanmıştı. Rusyada 
bolşevizm ihtilali başladığı sıralarda 
Timoçenko da Lenin partisine intisap 
etm;ş ve Cenubi Rusyadaki dahili 
harpte çok mühim roller oynamıştı. 

Çariçin'e Stalin ile birlikte bağlı bu· 
lunan Timoçenko, Statinin, Troçki 

; gibi rakipleri bertaraf etmesinde bü
yük bir rol tfa etmiştir. 

Tiınoçenko 1924 senesinde bir 
fırka kumandanı olmuştur. Kendisi 
Voroşilofıın en samimi dostu idi. 

Bilahare Kızıl ordunun erkanı 

harbiye mektebine devam e· 
den Timoçenko mektebi birincilikle 
ikmal etmiş ve bu tarihten sonra da-

ima Stalinin yanında kalmıştır. Ken
dısi Stalinın en ziyade itimadını ka· 
zanan bir generaldir, 

1939 Eylülünde general Timoçen· 
ko Polonyayı işgal eden Sovyet kuv
vetlerine kamanda etmiş ve bilahare 
işgal edilmiş olan mıntakaların idare· 
siyle meşgul olmuştur. 

Dostu ve selefi Voroşilof gibi Ti. 
moçenko da mükemmel bir hatiptir. 

General Timoçenko uzun boylu, 
iriyaıı, ve sert tavırlı bir kumandan
dır. 

Bütün hazırlıklar ik11111 
• · iı bulunduğundan Ha llce.ıırı 11" 

dan 20 mayista açılacak ':,; 
sergisi pazartesi günü rod 
şad edilecektir. 

-~ Mahkum olan k•ç 

Hataydan aldığı kıç•~ 1 
Şehrimizde satarken / 8

0 
'b• 

\e adliyeye vcrildiğİDI 'r.f 
ce ) udığımız ali otlu 
Bülbül ikinci asliye ceı• d 
mcsinde )'apılmakta olıl'I j11 

h f/e 
sı sonunda 5 ay a,>Je bkı1d' 
ağır para cezasına oıa 

miştir. 



~~ .... Şartları 9 
ı2 lfy/ık 

Kuru§ 

1200 
6 
a ,, wo 

" 300 
ı 

100 ,, 

1~ ~ a 1 b 1 e r i m i z 
' ~~idle dolu 

etit parisienne, gazetesin· 
de rnaurice praX vaktiy· 

~. . le gafil avlandıksada, bu· 
lıycr . d b'' ~ı· ın aynı olma ığın1, u· 

l 1~•llcre lcar şı haiz ~ulundu· 
11 

indirilecek aır.ır darbeluin 
)a' • 

liııe >'• ~c . Almanyanın bık!· 
t, ~atı bır surpriz ve bır 
ıkıl cdecctini söyJamckte· 

~~ 
d~and Laurent, Jour gazcre· 

\ ıyor ki: 

1\4 de nıühimtnat noksanı bi· 
\L~ · muvaffalciyetinden istifa· 

1 1 ' ~•ndan mahrum bırakmıştı. 
~ b·ttıuazzam tedarikimiz saye· 

.J ~t:l~ Yüzlerce tayyare gönde 

f,r._ d. · ttık Amerika'dan ve kana· . ..._ ı· 
Al ~1 11banlarımıza dotru yola çıi( 
J · lln • d ı)tt •n mühimmat sayesın e, 

~~1:.0Yle detildir. 
~~ ıre gazetesinde, herve di-

~d 
~~ 1;

11nc köşesi vcrduna yakın· 
~ 16 da oldutu gibi, boğa· 

~"'Ullluş, fakat kalbim iz ümit 
~ 0rada dıyanıcatız. Zira 
b~ bir ucundan öbür ucuna 
'-ilin ı·ı - ı · · cermen ı er, goz crını 

• t toprakJarının bu köşesine 
~ 'dir, 

•d b , ~it" k arbarlarJa botaz boğa· 
i- ~, lhrıblanlar., yalnız kendi 

,g ( )tt' '" detii bütün dünyanın 
ıfo ~t 0; .. uırunda ıztırıb çekiyor

UYorJır. 

h.. Çlll( Ve SPOR BAYRAMI 
"'-Ot~ onuruna ve 

~Ôl'ERBIYESI SEYHAN 
~f 1~ LGESI çıkanna 

ç~ ~Mayıs. 
~eneartisı 
t\ı L ;>ıs l 

'

"'tt 
1 

940 pazar günü Ordu 
'l~~rıda ~EYHAN DANS 
Dav UNOA yapılacaktır. 
l'<!tb~tiy~ mdhduttur. 

Yesıne müracaat.- 111184 

Türk sezü 

Macaristanda hazırhk 
Alman hududu, 17 a.a. Havas 

ajansından: - Alman istihbarat bü 
rosu, Budapeşteden istihbar ediyor: 

Resmen bildirilditine gere Szelc
esfehervar ve kassa kolorduları se• 
ferber edilmiştir. 

Bu iki kolordu mevcudunun yüz 
de altmışı son zamanlarda Macaris· 
tana ilhak edilmiJ olan arazi ıhali

sindendir. 
Bu seferberlik, bu ahalinin ta

lim ve terbiyesi maksadiyle yapıl

mıştır. 

Ayni maksadla birçok motori· 
ze livalarla süvari livaları da sefer 

ber edilmiştir. 
Hududdaki arazi cüzütamları 

seferber edilmiştir. Macar telgraf 
ajansı, bu hareketi macaristanın mus 
lihane emellerinin bir nişanesi ad· 
detmektcdir. 

Muharebelerdeki zayiatı 
saklamak 

( lkinc; sahifeden artan ) 
rağmen yine alıp yürüyecek demek-
tir. 

Müttefikler tarafının bu~dan çı 

kardığı netice şu oluyor ki harbin 
daba kimbilir ne gibi safhaları kar 
fı:1ında efkarı umumiye aydınlandık 

ça kendini satJam bulacaktır 

lsviçrede sükun ve itidal 
havası var 

( Birinci s:ıhif eden artan ) 

umumf seferberliği İta lyan matbuatı 
dostane tef&ir etmekte ve muhik gör· 
mektedir. 

Ayni matbuat İtalyanın 1sviçreyc 
karşı do~tane hattı tıarekctini muha· 
faza ettiğini kaydetmektedir. 

İsviçre efkarı umum iyesi bu şek i l 
neşriyatı sempati ile karşılamakta ve 
lıalyadan blr fena niyet memul etme
mektedir • ls'ıliçrcde halk sükünu 
Muhafaza eımekte ve mutad iş. 
!eriyle meşgul bulunmaktadır. 

Paris : 1..7 (Havas) - Almanlar 
İsviçre yakınında Konstans gölü 
civarında 25 fırka asker tahş id 

etmiştir. 

Halkevi müzik 
neşriyatı 

HaJkevi bandosu her cumartesi 

günü olduğu gibi bugün de Halkevi 

bahçesinde yeni hazırladığı repertu· 

varla müzik neşriyatı yapacaktır. 

Papa harp aleyhinde 
olduğunu bildiriyor 
Londra: 17 (Royter) - Vatikan 

radyosu bugün harp aleyhinde bir 
ebyınname neşretmiştir. 

Norveçte vaziyet 
( Birinci sahifeden artan ) 

Bu mıntıkada on sekiz Alman tay. 
yaresi müttefiklere karşı faaliyette 
bulunmuşlardır. 

Londra: 17 (Royter) - Ranada 
bir Norveç bölüğü gerilemcğe mec
bur olmuştur. · 

Müttefik kıtaları Narvik şarkın
daki da~lık araziyi temiziemekle meş~ 
guldur. 

Yuvanın saadet ve varlığını 

do~uran, Aile düğümünü kuv\·et
Iendiren çocuktur. ÇocuA-u sev. Se
vilmekten mahrum bikes yuvaları
da hatırla yılda bir lira ver Çecuk 
Esirgeme Kurumuna Üye oll 

Zayi askerlik vesikası 
32 inci alay karargahından al· 

dığım 11kerlik vesikamı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskLinin bülc 

mü olmadığını ilin ederim. 
Hocah köyünderi 
Hasan oğlu 314 

dotumlu Halil 
Hükümdar 
11872 

GUNON M 0 H 1 M MESELELERi KARŞISINDA 

• • • 

• 

harp ne kadar sürecek ? • 
Almanyanın 938 denberi tuttuğu yol komşu

larının endişesini gitgide artırmış oldu . Öyle ki 
Çekoslovakyayı malüm şekil<le ele geçirdikten 
sonra Almanlar uzak yakın bütün komşuların her 
ihtimale karşı müdafii. hazırlıklarını artırdıklarını 

gördü. 
Dahası var. Almanyaya muhtaç olduğu bir 

çok mevaddı iptidaiyeyi satan bu komşular arlık 
ihtiyatlı davranarak ona verdiklerini azaltmağa 

başladılar 
Eter Almanlar etrafı kuşkulandırmasaydılar 

geçen zamandan. i.sti!ad~ ile daha. çok mevaddı ip· 
tidaiye getirip bırıktırebıleceklerdı. 

Harp ç ıkh çıkalı ise Almanyanın tuttu~u yol 
bu komşuları tazyik ederek . ell.eri~den mümkün 
olduğu kadar fazla mevaddı ıptıdaıye alabilmek· 

tir . il . . - 1 Mesela Romanya petro erının mumkün o sa 

h ini alma.c ister. Fakat bu olamıyor, Harbin 
eps b · b k 

b ı dıx.ı eylUl 939 dan u sent'nm şu atına ·a· 
aşa 5 · ı 7 b. t dar Romanyanın harice 1 mı yon 00 ın ton pe • 

ıol yolladığı anloşılmıştır. 
Bunun 425 tonu lngi lteıeye gitm iştir. Bu altı 

ay zaıfında daha başka mem.d :e tler de şu 
sıra ile almış 'a rdı r ; 

180 bin Fransaya, 260 bin h alyaya, 519 bin 

Macaristan , Yugoslavya gibi yakın ve uzak di~er 
memleketlere yollanmıştır. 

6 ayda Almanyaya gönderilen 335 bin ton
dur. Halbuki daha evvel Bükref ile Berlin ara· 
sındaki anlaşmaya göre Romanyadan Almanyaya 
ayda 130 bin ton rönderilecekti. 

Demek ki bu mıksad hasıl olmamı~. Fakat 
merak edilen bir nokta vardır. Acaba Almanyanın 
biriktirmiş olarak bugün ne kadar petrolü var ? 
Buna dair yürütülen tahminler muhtelif. Llkin da .. 
ha merak edilecek cihet Almanya efkarı umumi .. 
yesinin bugünkü harbi nasıl karşılamakta c,lduğu· 
dur • 

Bitaraf memleketler matbuatının muhabirleri" 
tarafından buAa dair verilen malumat, bildirilen 
intibalar yok degildir. 

Bunlardan çıkan bir netice var ki o da Alman
ların bu sene mutlaka bu harbi kendi lehlerine 
bit i rmiş olmayı istemeleridir. 939 - 94G kışı şiddet·· 
li olmuştur. 

Almanlar bir kışı daha harple geçirmenin ız
tı raplı olacağını düşünüyorlar. Harbin devamı için 
elzem olan maddelerin birçoğu hariçten alınm;ık 
kend ini hissettirmektedir. 

**ıjc:: 



K ")ZAN MEKTUBU 

Bir taşla 
ölen adaın 
Kozan : 17 ( Hususi muhabiri· 

mizden ) - Fekeoin Emirli köyün· 
den 60 yaşlarında Mahmud bir ar· 
lcadaşiyle Kozanın Karabucak lcö· 
yüne ağaç satmağa gelirlerken Ka· 
rabucalc köyünden izzet adındaki 

-şahıs; bunların elinden agaçları al· 
_ mak kasdiyle önlerine çıkı yor. Ve 
artlarında bu yüzden ~ukuagelan 
kavga arasında izzet yerdeq aldığı 
taşı 'Mahmuda atıyor. Mahmuduo ka 
faıına değen taş Mahmudu cansız 
yere serıyor. 

Mahalline yetişen kumandan ve· 
"ili, suçlu firar etmiş ise de bir iki 

- saat içinde yıkalıyarak adliyeye tes· 
Um ndiyor. 

Aşiret çadnını 

basanlar 
Kozan : l 4 [ Hususi muhabiri-

mizden ) - Sırkıntı nahiyesinin Kr 
21\hü}'ük mevkiinde; dört kişi bir 
aydınlı çadm bastı!ar, ve bir kadı-

L mı oldürdüler. 
Har.lisenin tafsilatı şudur : 

Türlncı 

İngiliz ticaretinde 
bazı ihtiyati tedbirler 

Londra : 17 a. a. a. lngiltere 
hükumeti düşmana ticarete 
müteallik kanunların şimdi Zelanda 
cyaleli müstesna olmak üzere Ho· 
landa'ya ve·halen Almanların işgali 
altında bulunmakta olan lüksembur 
ga tat'.>ik edilmekte olduğunu bit. 
dirmektedir. 

Bükumetin tebliğinde ticari mu· 
ameleler memnuiyetinin Holanda· 
nın müstemlekelerine tatbik edilme· 
mekte olduğu ancak bu ticaretin 

Holanda gcmilcıiyle · yapılması muk· 
tazi bulunduğu ilave edilmektedir. 
Tebliğ Holanda ve Lüksemburglu 
tfradA veya şirketlere tediye edile
cek bütün paraların hesap hülasa· 

Vatandaş ! 1 
Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlerlmlz1n ÇO· 

aaımasına yardım ediniz 1 

larmın• düşman emvali ıektes trosu" 
idaresine tevdi edilmesi lazım oldu· 
ğunu tasrih etmektedir. 

lngiltere hükumeti, Holı~da ve 
Lülcsemburgda bulunan efrad veya 
şirketler namına eJde bu'urıdurulan 

veya idare edi!en bütün emval ve 
emlakin hesap hülasaıarının ayni ida 
reye tevdii lüzumu rıu ilave eylemek· 
tedir. 

Hükumet, Belçikanın her tarafı 

ile yapılacak ticari muamelcrde son 
derece ihtiyata riııyet edilmuini bil· 
dirmektedir. Düşmanla ticari mua· 

meler meselesiyle me-şgul olan ida . 
reden ruhsat almak ızın Belçikaya 
bir gt'.ina tediyatta bu!unulmıyacaktır. 

A merika arlık harbe 
karışacağa benziyor 

( Bi rinci sabifoden artan ) 
mukab ele clmek i.;in ge niş mikyasta 
silablanmak la z1m ge ldiğini, bunun 
için tayyare \malatının bu yıl bir 
misli artmış olduğunu anlatmı ştır . 

Kozanın Cumhuriyet mahallesin· 
de oturan ve uzun yıllardanberi ha 1 
ıpishanede yatıp çıkan lbrahim oğlu 
Ahmed; hapisten çıkınca parasız -------------- 

Amerika donnnması GOO parça 
ol:ıcak ve Amerika 50,(]0 ) tayyat"cyc 
sahip olacaktır . 

Jcaldığından çareler düşünüyor. Çok 
yakın akrabası olan ve kızılhüyükte 
<>turan Aydınlı Sarıg~çili aŞiretinden 
Sarı Osmının ve Fatma ismindeki 
ahısların par ah olduğunu öğreniyor . 
biraz para koparmak için tertibat 

• alıyor. Ve ayni zamanda kendisine 
uygun üç arkadaş ta tedarik edi
yor. Arkadaşlarına akraba duşmarıı 
Ahmedin sözüne inanan üç arkadaı 
birlikte silahlarım alarak kızıl büyü · 
ğe dotru gidiyorlar. 

Soyguncular faaliyet sahasına 
geçiyorlar, Kadınlar dipçikler altın
da ezilirken feryadlar başlıyor. Bu 
arada feryadı işiten ve biraz evvel· 
de otlu Süleymanın batlandığını gö 
ren Fatma soyguncuların bulundu 
tu çadıra yaklaşıyor. Çadırdakiler
den Ali adındaki soyg"ncu Fatma· 

J __ ş_a---k~ n_a_D" __ J 
Hapishane 

Memlekettimize de gelmiş olan 
meşhur lngiliz gazetecisi Vard Prays 
(Ward Price) küçük kızı ile beraber 
seyahat deiyordu. Tron bir şehirden 
geçerken çocuk büyük bir binayı 
göstererek sordu: 

- Bn kocaman bina nedir? 
- Hapishane ... 
Vard Prays bir müddet evvel 

hapishanelere dair bir röportai seri
si yazmış olduğu için kızı yüksek 
.sesle sordu: 

- Senin bulunduğun hapishane 
bu muydu baba? 

Kompartımanda bulunan bütün 
yolcular aksi aksi g azeteciye bak
tılar. Meşhur gazeteci hayatında hiç· 
bir zaman kendisini bu kadar fena J 

vaziyette hissetmediğini söyler. , 

nın geldiğini görünce ( gelme ya· 

karım ) diyorsa da ağır işiten Fat-

ma duymıyor yaklaşıyor. 1 Korku ve 

heyecan içinde bulunan Ali bir kur· 

şunla Fatmayı vuruyor. Kadının vu
ruluşu soyguncuların maneviyatını 

tamamen sarsıyor bir para almadan 
kaçıyorlar. 

Takiplerine memur edilen Ka· 
dirli bölük kumandanı il~ kazamız 

kumandan vekili bu suç faillerini 

iki gün için~e meydana çıkarmış 
ve suçlarını itir~f eden üç soyguncu 

adliyeye teslim edilmiştir. Diğer bir 
suçlu bugün yarın yakalanmak üze· 
redir. 

E. K, 

Hollanda 

Ruzvdtin i s tediği bir milyar do· 
ladık tııh~isat knbul olunmuştur. 

Bundan böyle Anırrik:ı yalınl7 
muttefikkre silah .;atacnktır. 

Butun Amerika gaıctclcri hukıi· 

nıeti Avrupadaki harbe karı~ma~a tcş 
v ik etmektedir. 

Bay Ruzvclt1n bugUnlerdc kon• 
grcyi favkaladc bir içtimaa davet et 
mcsi pek mı.:htemcl.li• 

Yazı işlerimizin 

kabul saatleri 
Gazetemiz yazı işle-ri heyeti ile 

temasta bulunmak isteyenler ancak 
öğleden evvel 11-13 ve ö~ledtn 
sonra 17- 19 arası büroya müraca 
at edebilirler. Bu sacı1tler haricinde 

mi racaat yapılmamasını rica ederiz 

Donanması 

Bugün Alman istilasına karşı müttefikler cephesinde yer al11.ış bulunan 

Hollanda, kuvl/etli bir donanmaya malik bulunmaktadır. Hol anda don11n· 

masının tonilAto, miktar ve harp kudretlerini yazıyoruz. 

Zırhlı kurüvazörlcr: Soerabaja 5644 ton, iki cıded ~8 lik topu vard ı r. 

Hertaz Hendrik 4371 ton bir tane 24 lük, 4 tane 15 lilıc topu vardır. 

· Kuruvazörler: De Ru}ler 6470 ton, yedi tane 15 lik topu vard ı r, Java 

6670 ton, 10 tane 15 lik top. Sumatra 6670 ton, on tane J 5 lik top. Gel
derlan 3512 ton, sekiz tane 12 lik top. 

Torpido kuruvazörler: Tramp 3450 ton, altı tane 15 tik top . 
Bu büyük gemilerden başka sekiz tane torp ido muhribi, 9 tane torpi· 

dobot, 21 tane dedizaltı g ~m ·~;, 15 tane mayn tarama gemisi Hollanda 

donanmasında vazife görmektedir. Donanma, bunlardan maada müteaddid 

muavin gemilere maliktir. Donanmanın cüz' i bir kısmı Hollanda m üstem le
kelerinde bulunmaktadır. 
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la\ta Kurumuna 
ata olanlar 

~•ıl'.larıo havı kurumuna 
c alakası her zaman mü· 
, ~dilnıektedir. Yine bir çok 

tt ıhr heva kurumuna aza ol· 
Q ır. 

1 ~llıaktı köyünden kuruma a· 
'llıClc -r, uzere aza olanlar şun· 

~ttış 
~o 
~ 
~Oo 
6oo 
60Q 

~ 
720 
~~o 
30o 
~~o 
Joo 
120 
~40 
~40 
129 
loQ 
~~o 
20 
~~o 
3o 
ll) 

~ 

isim 

Haıa ı Kısacık 
Halil Kısacık 
Seyfi Kısacık 
Mustafa kısat1k 
Z· ki Gültekin 
Mustafa Ünlü 
Ramazan Ünlü 
Ali Sefo 
Hasan amiral 
lbrahim Ünlü 
Hüsnü Kısacık 
Hılil Doğan 

Osman Erbaş 
Mustafa Bulut 

Yusuf Bu'ut 
Mustafa Ya\IUZ 
Ali Öcal 
Duran Koç 
Eyyup Yenel 
Mehmet Kılıç 
Hüseyin Kayı 
Muzaffer Çoban· 

lır 

Mustafa Kandt: · 
mır 

Bekir Deli 
1 orabim Aslan 

Ômer Pcpeç 
Yusuf Yener 
Ali Gül 
Hüseyin Baş 

Ha11n Danacı 
Mehmet Sevinç 
Ahmet güvendik 
Abdullah .... 
Vahap Göz 
Mehmet Yalçın 
Hasan Tok 
Hasan Kaya 

Türle.özü 

Sedanda Almanlar muhtelif bölgede 
sürüldü • 

gerı 

( Birinci sabif eden artan ) 
tığı cepler kapatılmıştır. Sedan ci
varındaki korular ve kasabalar geri 
alınmışhr. 

lngiliz kıtalan Fuvl"n sokaklar•n· 
da Aimanlara hücum ve püskürt
müşlerdir. 

Möz vadisinde büyük çarpışma· 
lar oluyor. 

Almanların hareket muharebesi 

OAZETE VE MATBAASI 

Bürolariyle birlikle Abidinpaşa 
caddesinde lf Bankası karfl· 
sındakl binaya tafmmlf bu 
ıunuyor. Gerek Matbaa ve ge· 
rekse Gazetemi7.le işleri olanla-

rın yeni binamıza gelmele· 
rlnl rica ederiz. 

şeklindeki taarruzunu kendilerine pek 
pahahya mal olmaktadır. llareklt es 
nasıAda (35) Alman tayyaresi düşü

rüldü "imanlar kadın çocuk ve bütün 
sivil halka insafsızr.a ateş açmaktadır 

Londra : 17 (Royter) - Liyej ka 
faları mukavemete devam ediyor. 

Londra: 17 (Roytcr) - Belçika 
hük'1met merkezini Brükselden Ostan 
da nakletmiştir 

Eşya piyangosu 
• 

Adana çocuk esirgeme kurumu 

Türk maarif cemiyeti ve halkevi 

menfaatma 10,000 bilet üzerine 
tertip edilen eşya · piangosu 19 ma-

yıs pazar günü çekilecektir. 

Bu piyangoda 5 t 4 bilet ikramiye 
kazanacaktır. 

Sabile 5 

~ ~ · BUGÜNKÜPROGRAM 

T0RK1YE RADYO OIF0Z1YON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Cumartesi 18 - S - - 94Q 

13.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayan 

13.35 A J A N S ve Meteoroloji 
Haberleri 

13.50 Müzik: Fasıl heyeti 
14 30 Müzik: Reisi Cumhur Ban-

doJu ( Şef: Ihsan Künçer) 
15!15 
15.30 Müzik: Mdodiler (Pi) 
18.00 Proğram, ve memleket sa 

at ayaıı 
18.05 Nüzik: Bir konçerto (Pi) 
18.30 Müzik: Radyo caz orkes

tra~ı (Ştf: hırahiın Ozgür ) 
19.00 Konuşma ( Yurt bilgisi 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

Memlekette pancar ziraatini 
yüzde elli nisbCtinde arttırıyoruz 

bir kaç senelik 
stokumuz mevcut 

Şeker istihsali için 
kimyevi malzeme 

lstanbul: 17 Hususi muhabiri

mizden - Şeker şirketi, bu sene 

pancar istihsalitam arttırmak için 

120 Halil Güllü 

120 ustafa ecevit 

120 Zekeriya Altın 

120 Habip Baş 

120 Ali Bilge-o 

120 Emanet Doğdu 

300 Çolak H•fız 

120 ~adir Darende 

tesiri altında malezleşmiş, her züm
reye hitap ettikleri için hiç bir zum. 

renin tamamen malr olmıyan, aynı 
zamanda bütün züm~elerin fevkine 

çıkacak kadar da alemşümul bir va· 

sıf taşımayan şairler. 
Bütün kusurlarına rağmen halk 

şairlerinin yolu, edebiyatın almast 
icabeden istikameti almıştır, denebi-

lir. Netekim bir zamanlar folklor 
edebiyatına beslemek, veyahut o;ı
dan gı iasını almak suretiyle, halkın 

geniş tertibat almıştır. Şehrimizde 

bulunan şirket müdürü Kazım Taş· 

kenl bu mesele hakkında demiştir 

ki: 
Bu sene pancar zeriyatı husu· 

sundaki hazırlıklar • geçen seneye 

nazaran yüzde elli kadar fazla dır. 

Trakyada ekim zamanında çok 
yaj'mur yağması dolayısiyle zeriyat 

biraz gecikmekle beraber vaziyd 

iyidir. Mahsulün nasıl olacağı hazi· 
randa belli olacaktır. 

spontane mahsulleriyle münasebeti
ni devam ettirmiş ol an bu edebiyat, 

kendi hayatiyetini - Türk cemiy~
tinin yeni inkişaf devresinde - ta
mamen kaybettiği sıralarda, yaşayan 

bir mektep olarak değil. geçmiş 
devrin müzesi ve kütüphanesi olarak 
edebiyatımıza bir çok kabiliyetltr 
kazandırdı ve muhakkak ki, bu ede· 
biyat - lehinde veya aleyhin :Je 

müfrit hükümlerin esaretinden kur
tuldukça - yeni nesillere dlhı pe le 

Piyasaya çıkardığımız 2,5 kilo· 

luk kesme şeker paketlerinin fiyat· 

lan kilo başına iki kuruş yüksek 

olması masraflarının fazlalığandaa 

ileri gelmektedir. Şeker imıli içiaı 

icap eden kimyevi malzeme stolcca

muz birkaç senelik ihtiyaca kifi 

bulunduğundan Avrupadaki harp 

vaziyetine ratmen sıkıntı çelcmiye-

ceğız; normal şddlde imalata de
vam edebileceğiı. 

çok şeyler öğretecektir. 

Halk şairlerinin nazım şekilleri 
oldukça mütenevvi mevzuları ifade 
etmişlerdir. 

Aşağıda daha başka cihetten 

göreceğimiz vechile bir defa halle 

· ~airleri eğer bir dini ideolojinin mü

messili iseler, dini - mistik mevzu

lar nazımlarının nescini teşkil eder. 
Bütün evliyanın menakibinin anlatıl· 

ması, tarikat erkanının talimi, kii

nat, hilkat, Allah ve insan hakikatı

nın ifadesi, nihayet, her devrin sos
yal hadiseleriyle sıkı alakası olan 
dini hareketlerin, siya~i ve fikri ınii· 

cadelelerin tasviri gayelerine kendi· 

ni hasreden bu çeşit edebiyatın ne 
kadar mütenevvi mevzuları olacağı 
tahmin olunabilir. 

-SONU VAR-



Tür1csôıü -o 

R AD Y O Kozan sulh hukuk 

( Bepnci sımfeC!en artan ) 
mahkemesinden 

ve Hvgiıi ) Kozanda müteveffa tahsildr Ali 
19.tS Müzik: Divan koşma ve veresesinden otlu Fevıi ve Kud· 

8elll&İler ~ . _ M • düs ve klZI Şadiye ve fıtnıt ve 
19.35 Muzık: Halk Turkulerı ve Cümbriyet mahallesinden Hıci lsma 

•Jun havalan il oğlu Mehmet Biçer ve Y~suf Bi· 
Ahmet Gürsea. . çer küçükleri namına vesayeten ken-
19.45 Memleket saat ayın 1ıan1 di namına asaleten hıci İsmail otlu 

Ye mettoroloji habuleri ali biçer ve lsa Mehmet otlu sabit 
20.0() Müzik: ve arslanlı köyünden Halil topa) ot 
Çalanlar: Hakkı Derman, Hasan Ju ve Şevkiye mahallesinden demir· 

Gür, Hamdi Tokay. ci Hüseyin tarafından tahsildar ali· 
1 - Okuyan: Safiye Tokay nin kırı müteveffa Hamiyetin koca· 
20.30 Konuşma (Günün mese· sı Yasin ve evlatlara Ihsan ve Sab· 

deri ) riye ve ebiha ve yine tahsildar a· 
20.So Müzik: Fasit heyeti linin kızı müteveffa Cemilenin ko 
21.20 Nüzik: Ertuğrul Sosyal cası Hüseyin Avni ve keza tahsildar 

tarafından Akordeon Soloları alinin oğlu müteveffa Sıidin karısı 
21.35 Müzik: Küçüle orkestra 

( Şef: Netip A~kın ) 
22.30 Memleket saat ayart, A. 

janı haberleri; Ziraat, Esham -

tahvilat, kambiyo - nukut 
Bora111 ( fiyat ) 

22.50 l<onuımı ( Ecnebi dil· 
lerde - Yalnız Kısa dalga- dal 
r• poıtasile ) 

22.SO Müzik: Cızband (Pi) 

( Saat 2:i·20 - e kadır yaloız 
uzun - dalga postısile ) 

23.25/ 
23.30 Yarınki proğram, ve ka· 

paoış. 

Ilan 
Hıdarilyas ·mahallesinde Dişçi 

Adlinin çıkdığı 10 numaralı daire 
yazıhane veya muayenehane olarak 
kullanılmaya elverişli olup kiraya 
wrilecetinden ,istiyenlerin nımık 
Kemal mektebi oğretmeni Medi. 

11861 
17-18-19-21-22 1 

baya müracaatları 

Zayi Tebdilhava raporu 
Ada na müstakil 2 inci tabur 4 

8eü bölükte iken hıstabtımdın do 
1111 Mardin hastahanesinden aldı· 
ta tepdilbava raporumu zayi et· 

1im. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 

laültmü olmadıtmı ilin ederim. 
Adananın Hocalı kö· 
yünden Durmuş oğlu 
3t4 dotumlu Mehmed 
Yılmaz 

11873 
Zayi askerlik vesikası 

l 4 inci fırka mızrakh süravi alayından 
Diyar bakırda kmekci bölüğün· 
den almış olduğum ~skerlik terhis 
kiplımı zayi ettim yenisini çıkara· 
catundan eskisinin hükmü olmadı· 
ima ilin ederim. 

Adananıa srüneş
Ji mahallesinde 

30 numroda 
Hosan oğlu 3 l 3 

doğumlu Reccb Eltike 
1 1870 

Cemile melahat ve evlatları Ali ve 
Saniye ve Ko:ıan hazinei maliyesi 
aleybine ikame edilen hudut ve ev· 
safı malum bir bap hane ile altın· 
da ki dükkanları~ şuyuun izalesine 
müteallik dava üzerine müddeieler 
den ali biçerden madası vaki tebli· 
tat ve gıyap kararma rağmen gel· 
mediklerinden müddea aleyh mev· 
kiine geçirilmek suretiyle müddei 
ali biçer ve vekili Kemali Arıkanın 
yüzüne ve diğer müddei ve müddea 
aleyblerin gıyabında Kozan Sulh 

Hukuk mahkemesinde cari mubake· 
me sonunda: 

Her ne kadar mezkur hanın tab. 
sildar alinin varisleri namlarına in· 
tilcıl muamelesi yapılmadıtı gibi 
müteveffa Yusuf Biçer evlatları nam 
larınadahi intikal muamelesi yapıl 
mamış ise de mezkur han yıkılmak 
üzere oldutundan Belediye tarafın· 
dan verilen rapor üzerine müstace· 
len satılması cihetiae karar verile· 

rek bin lira bedel mukabilinde müd 
dei ali biçer uhdesine ihale kıhndıiı 
evrak arasında mevcut muameleli 
evr;aktan anlaşılmış ve bu suretle 
hidiıe de yalnız bedele tealliik ey
lemiş olmasından dolayı veraset ilı. 
mma nazaran taksiminde bir mah· 
zur görülmemiştir. 

Dosyada mevcut tapu kayıtları· 
tetkikinden dahi anlaşılacatı veçhi· 
le mezkur hanın dükkanlarla bera · 
ber (88) itibariyle (20) sehiminin 
hazineye ve 20 sehiminin sabit atı· 
ya ve 14 ıehiminin tahsildar aliye 
ve 8 ıehiminin Halil topal otluna 
ve sekiz sekiz sehminin ali biçere 
ve altı sehminin Yusuf biçere ait 
olduğu anlaşılmıştır. 

Binaen aleyh bedeli mebi olan 
bin liradan 244 lirasının hazineye 
ve 244 lirasmm Hbit ataya ve 170 
lirasının tahsildar aliye ve 97 lirası· 
nan Halil topal oğluna ve 97 lirası
nın ali biçere ve 74 lirasının Yusuf 
biçere ve 7 4 lirasının Mehmed bi· 
çere isabet etmesi bilhesap tahak· 
kuk etmiıtir. 

Yine dosyada mevcut veraset 
ilamına nazaran Yusuf Biçerin ve· 
fatı üzerine verasetinin dört evladı 
otulları lsmail ve Mustafa ve Müm
t~z ve Muammere inhisar eylemiş 
olduğundan mumileayh Yusufa İsa· 

bet eden 74 lira nın her birerlerine 
taksim edilerek numlarına on seki
zer lira ellişer ~ uruş isabet ettiğin
den meblag mezgurun emlak ey· 
tam bankasına yatırılması lazım gel 
mektedir. 

Yine dosyada mevcut veraset 
ilamına nazaran tahıildar alinin ve· 
fatı üzerine emlakte miras mesele· 
sininin (23040) ıchim itibariyle ıe· 
himleri ayrı ayrı gösterilmiş olduğun 
dan tahsildar aliye isabet eden 170 
liradan ondokuz lirasının Fıtnat ve 
19 lırasının Şadiye ve 33 lirasının 
Fevzi ve 33 lirasının Kuddus ve 3 
lirasının Yasin ve 6 lirasının Sebiha 

ve 6 lirasının Sabriye ve 6 lirasının 
Ihsan ve 7 lirasının Melahat ve 13 
lirasının Saniye ve 13 lirasının Ali· 
ye isabet ettiği gibi 4 lira tam mül · 
kiyet ve 8 lira çıplak mülkiyet ol· 
mak üzere 12 lirasının Huseyin Av· 
niye isabet ettiği bilhesap tahakkuk 
etmiştir. 

Hüseyin Avninin vefatından son 
ra müzkur liranın bir lirasının Fevzi 
ve bir lirasının kuddusa red ve ia 
de olunduğu gibi diğer varislerden 
her birerlerine dahi ellişer kuruş 
red ve iadesine ve yalnız dört lira 
sının Hüseyin Avni uhdesindt ibka· 
sına ve müddeilerdtn Demirçi Hü 
seyin davadan sonra mezkur han ve 
dükkanlardaki hissesini müddei Ali 
biçere satmış olmasından Demirçi 
Hüseyin hakkında karar ittihazına 
mahal olmadıtma ve mesarıfı muha 
keme yekunu olan (7200) kuruştan 
üçte biri olan (24) lirasının isa Meh
met oğlu Sabitten ve (24) lirasının 

hazineden ve dokuzda biri olan 8 
lirasının Halil topal oğlundan ve 15 
de biri olan dört lırasınm Mehmet 
Biçerd~n ve dör lirasının Yusuf Bi· 
çer evlatlarmdan müsavat üzere tah 
sil edilerek davayı takip eden müd
dei Ali Biçere verilmesine ve müte 
baki sekiz liralın müddei Ali Biçer 
uhdesinde ibkasına ve taktir edilen 
onbeş lira vekalet üçretinden beş 
lirasının sabit ağadan ve be§ lirası· 

mn baıineden ve iki yüz elli kuruşu 
nun Mehmet Biçerden ve iki yüz el· 
li kurusunun Halil topal otlundan 
tahsil edilerek müddei Ali Biçtre 
itasına kabili temyiz olmak üzere 

26111940 tarihinde karar verilerek 
bııır bulu~an Ali Biçer vekili Ke· 
mal Ali Arakanın yüzüne bu tarihte 
açıkca tefhim kılındığı ve kararın te· 
f ahimin de hazır bulunmayanlardan 
Fevzi, Sabit, Halil. Mehmet Biçer, 
demirçi Hüseyin, Hüseyin Avni, ha· 
ıine, mümessili, Kuddüs, Şadiye, Ya. 
sin, Fitnatın bilahire ıoahalli ikamet· 
leri teayyüm ettiğinden bunlua ka· 

rarm bir sureti usulen tebliğ olundu 
ğu ve diğerlerinin tebliğat icrasına 
medar olacak ikametgahları malum 1 
olmadıtmdan bunlar hakkmdada 
ilan tarihinden itibaren bir hafta için· 
de kanun yollarına müracaat hakla. 
rı mevcut olmak üzere tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere bu karar 
ilanen tebliğ olunur. 

11876 

18~ 

İlan 
Jb b~ 

Adana ikinci .5~eo; 
kuk mahkemesın • 

kÖ 
Adananın kuyumcular ti'" 

mukim iken vefat eden ,.
1
,J 

Fatmanın mahkemece ~•11k 
len terekeıi tasfiye edilllle 

.. te.
def teri tutulduğundan mu jjjıl 
alacaklılariyle borçfu'a~ı~ de 
hinden itibaren bir ay ıÇS11 

ve borçlularını mahkemeye . 
atla kayıt ettirmeleri ve 111~ 
varsa kr.za ilan taribindtn 

1 

üç ay zarfında mirasçılık. dl 
isbal etmekleri aksi takdır 
veffiyeye ne şahsan ve ne~ 
ıine izafetle takip edeıP' .,, 
kanun medenin 534, 561, 
uncu maddeleri hükmüne 
ilan olunur. 

11884 

ilan 
• 

Adana Sulh 2 .. c• , 
kuk Hakimliğind•'' 

Tereke 
939154 
Aslen Malatyalı olup 

Baklalı köyünde çerçilik .JI 

iken vefat edee hal il ~ 
Alinin mahkemece vazı~ 
terekesi tasfiye edilmek ~ 
teri tutuldutundan müte,.J 
caklılariyle borçlarının i, 
den itibaren bir ıy içindi 
ve borçlarını mahkemeye 
atla kayıt ettirmeleri ve 
varsa yine ilin tarihindefJ ~ 
üç ıy zarfında varislik sıf' 
bat etmeleri aksi takdirdtİ 
aya ne şahsan ve nede ,1 

izafetle takip edemiyece~~#, 
ni kanunun 534, 562 . .;e • 

t:ltl" 
maddeleri hükmüne te'lfl"' 
Junur. 11~ 
Zayi teminat ..,,tı 

Erkek Lisesinin 939 ~ 
nın sade yat taahhüdü i

1
.., 

malsandıtına yatmlın 1 z1' 
tarih ve 799941 sa)'lh 9'9 
havi makbuzla 3t-8-:' .~ 
ve 810865 sayıl,. ısı I~ 
ki adet teminat makbu,.,, 
ettiğimden diter nüıb•1 ,-catımdan işbu malcbUI • 
ka!madığını ilin ederi.111d1 1 

Sebze hıh0 

rıh dükk;nd• 
sesi sade Y~;p 
Mehmet N 

NEKE~ 
Saatlarl " 

lsviçrede rasatb••e 
kazanmışhr. 111 

Zarif dakik ve e"',.; 
Adanada saat )ctJ11' Je 

saatcı Vehbi Çöıoele 1' 
11110 



Tiı~:.öıü Sabi'.e 7 

Silltma Mevsiminin ilerlemiş 

. ~s0ARaAıYa SiNEMAsı 
Cıaııeı 

Ve Buyuk Filmlerini Göstermekte Den• Ediyor ... - BU AKŞAM 
~l~I J E A N 8 A B 1 N 

'lbj 0 '"• Rom•nce Ch•rl• Vaneıe 
ç buyuk Artist Tarafından Harkulade Bir tarzda yaratılan 

FRANSIZCA 
'l b' 
r~ ıt istirabın, Sonsuz bir ihtirasın, Arkadaşlığın sevgiuin Romanı 

lcA: 

(Son Siper) 
Heyecan ve Sergüzeşt Filmi 

Sinemasında 
2.3Q Matinesinden itibaren 

lKI HEYECANLI VE MERAKLI FİLM BİRDEN 
1 

Kahramanı jıl :1 
Afrikanm Kızgın Güneşi Altında cereyan eden 

Büyük Macera Filmi 

2 

·JON VA YNER ' in 

tNiZNEJoERi 
, han 
~~~ Sulh Hukuk 

''it . 
d~ sısatış memur

tı .. 

-' ~I: [) 

ha ilesinde Kain 124 kütük 87 Ada 
ve 110 Parsel numarasında kayıtlı 
şarkan 113 ve l 1 Barsel No!u ev 
Şıma(,.n 111 Parsel Cenu1en. 181 
Ve 109 Parsel Nolu evler Garben 
yol ile çevrili fevgani iki oda bir , 

Daima şaheserler, daima büyük film 
göstermekle ün alan 

ASRi SiNEMA 
BU AKŞAM 

Dünya sinemacılığının bir şaheserini daha sunar. 

Charles Sigrid Hedy 
LAM AR BOYER GURIE 

10 

Hatırasını ebediyen unutamıyacağınız 
muhteşem temsili 

CEZAiR SEVDALARI 
Ateş gibi yakan bir aşk. Öldüren bir güzellik, sıcak 

memleketlerin ihtiras dolu sevdaları, hazin 
bir aşkın, ateşli bir hay ahtı romanı 

AYRICA: 1940 senesinin en büyük aşk ve 
ınaceralarla Meksikada çevrilmiş, baştanbaşa 

heyecan ve sergüzeştlerle dolu büyük 
kahramanlık filmi 

GOŞOLAR GELiYOR 
Bugün 2,30da umumi arzu Üzerine son defa 

1- Alev Şarkısı 
2- Şerlok Holmes Baskervillerin köpeği 

ı:~d 1 
ede mahaHesinde 

~t e Oturan Şükrü kızla· 
r tıa(i 

mutbah tahdani bir göz ahrr bir . _______________ , _________ _ 

~ ltıdt 
10 

anın e.ski hamam 
~·~tı A) 9 rıolu evde o turan 

t 1 ı tı~it •c ve evlatları Hu· ... ., ~ c \t 
•~•r 'lıtt c ınahmut ve Ke 

'-ıı.t .\'c \/ f" · •· ; ~ •a as ıyenın muş· 
' •ttJf l ' t llıt.~ u .undukları ka· 
n'ı tcıaı d ~ ~ 93 n a vakı ve ta· 

r~~ht11 6 
tarih ve 24 numa· 

~ ~ ~ Ve tapu kaydına na· _,,, Clrc 
~•tt d lllurabbaı mikta · 

~ ~lıata0fkllsu kandiyeli Ce. 
tı a b 
~bd ' atısı yol poyra · 

~tbrn 'Uttahman ve kısmın 
t~ et ~ -k -~ııı "tilj 'ıı'U ruye satılan 

ı ·1 illa.,.. ş- k .. "• . vqt.cu:ı u ru a 
""tıs· 

~ llh ' 0de bir su kuyusu 
~ ij~ul bir gözden iba 1 

tar~ yakup ma. 

miktar taşlık avluyu şamil bir bab 
hanenin hissedarlarlar beynindetak · 
ıimi kabil olmadığından satılmak 
suretıle şuyuunun izalesine karar 
verilmiş ve hüküm kesbi katiyet et 
miş olduğundan utılığa cıkarılmış
tır. 

Mezkfir hanenin ihalesi beledi· 
ye mezat sa 'o 'lunda 17·6 940 ta· 
rihine müsadüf Pazartesi güııü saat 
8·5 de hitam bulacağından talip 
olanların yüzde yedi buçuk pey ak· 
casiyle birlikte mezkur gün ve sa· 
atte mezat salonunda hazır bu'un· 
maları ve daha fazla izahat isteyen 
ferin Hukuk mahkemeleri Baş Kita• 
betine müracaat eylemeleri ilan olu· ı 
nur. 

11878 

Zayi askerlik vesikası 
Balıkesir iandarma alayından at . 

dığım askerlik vesikamı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük· 
mü o lmadığını ilan ederim. 

Sugediği mahallesinde 
Haşim oğlu 316 do 
ğunılu Zekeriya Al tın 
Büken 

11874 

Zayi askerlik vesikası 
lslahiycde 10 ncı alaydan aldı. 

ğım askerlik vesikamı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin bük. 
mü olmadıgını ilan ederim. 

Çiriş gediğinde Ml"hmet 
oğlu 320 doğumlu Meh· 

mcd Çay 11880 

Zayi askerlik vesikası 
23 üncü alaydan aldığım Hker. 

lik vesikamı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü olmadığını ilan ederim. 
Aklcapu mahallesinden 
Cafer oğlu 3!9 dojıım 
Ju Derviş Memikli 

11881 

Kiralık dükkanlar 

Asfalt dörtyol ağzındaki köşe 
başı memerci ve pisikletçi dükkan· 
lan kiralıktır taliplerin ziraat ban
kasında Hicabi Kalapaya müraca
atları. 



Türluözü 18 

ilan 
Seyhan Vilayeti Vakıflar Müdürlüğünden: 

UaıwDmen muıayede 
Bedeli Bedeli Bedeli 
Lira Lira Vakfı Vakfı Cinsi ve No. 
14() 60 Abdürrızak Antaki uki istasyo dükkan 138 
880 505 Mısır etlu Yıt'cami C. " 113 
t3o 80 Ramazanoğlu Saathane Civ. ,, 2 
160 120 ,, " ,. 269 
100 70 ,, kömür pazarı ana 114 

Vakfa ait yulcandaki gayrı menkullerin bede Heri layık 'hadde görül. 
meditinden 20·5·940 Pazartesi günü saat 14 te ihale ,difmtk üzere ar-
1ırmaları uzatılmıştır. 

isteklilerin Vakıflar müdürlüiüne müracaatları. ) J 87 5 

ilin 
Seyhan Vilayeti Nafia 

Müdürlüğünden : 
l - Seyhan Vilayeti dııbilinde Cc)hankazasında inşa edilmekte olan 

Cc)han köprüsü ut sahil tahkimatı keşif tutar1 olan (24480) lira (58) 
kuıuşla kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 1 

2 - Eksiltme 7·6-940 tarihine müsacif Cuma günü saat on beşte 
Seyhan Nafia dairesinde yapılacaktır.C 

Devlethav8 
yolları tayyarı~: . . '"' 

servısı ,~! 
Seyahatlerinizi en-e 
ve en ucuz seri va6 

olan tayyare He yapıJ1 
Hergün Ankara - İstanbul 

arasında muntazam seferler bile 
Abidinpaşa caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo ticareth 
sinde satılır 

"" "'' 

3 - lstiycnltr lu işe ait keşifn2me ve sair evrakını görmek için Sey 

4 - lstckliluin (1836) lira muvakkat teminat vermesi ve ehliyet ve· 
:si"aları alabilmeleri için evvelce yaptıkları inşaata mukabil aldıkları ev· 

Telefon: 115 
ban Nafia Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 1 

Yakı müsbitclcrini dilekçelerine bağlamak üzere ikinci maddede yazılı ----------------------
ıünden sekiz gün evvel Vilayete müracaat r etmeleri lazımdır. Posta ile İlan dığından Ali Osmanm 
;gönderilecek tekliflerin dış zarfı mühürle iyice kapatılmış olacıktır. Pos· rısı ve müvekkillerinin . 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 11883 18-23-28-1 Kadirli asliye hukuk ma irtibatiyle müvelcki(lt:ı 

mahkemesinden: ve Ali Osmanla Fatmarı~ 
rının nüfusça müseccel 

....----------------------__ Kadirlinin An berin harkı köyün-

1 
den Mehmed oğlu Durmuş ve Şerif 

Muhterenı Çiftçilerimizle 
Sayın Müşterilerimizin 

"Nazari Dikkatlerine,, 

Dünyaca Maruf ve Çiftçilerimizin uzun tecrübelerile metanetleri malüm 
ve aradıkları 

''MELiCHAR GRATiA,, 
--------------------

• Orak malcinaları geldi 
(Şaplcah adam) markasiyle maruf Orak Makinaları çarklar yağda döndü~ü 

fibi tozdan muhafazalı tamamen kapalı olup tekerlekler temamen bilyalidır 

Tica retancmizde büyük miktarda Yedek parçalar mevcuttur. 

Dünya ahvaline rağmen Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını temin malcsadiyle 
Büyüle fedakarlığa katlanarak Mahdut bir parti getirtebildik. 

BiR DEFA ARAYINIZ 

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

TORIYE GENEL SATIŞ 
DEPOSITERI 

YAKO BENYEŞ ve oGULLARl 
Kızılay karşısı 48- 50- 52 numaralı 
dükkan Posta Kutusu Nr. 9 

ADANA 

Acentelerimiz her vilayette mevcuttur. 
Ceyhan ve hinterladı actnh:miz Çifçi Yurdu Mağazası Kadir Çingi 

17-20 11766 

. vekilleri Mehmed yalım tarafından 
haz\ncye izafetlt- vekili Mehmed Ak· 
çalı ve nilfus idaresi aleyhlerinde: 
müvekkillerinin validesi Fatmanın 
Anberin harkı köyünden Abdulka· 
dir oiullarından Ali Osmanla 325 
yılında evlenip 327 de Kadir ismin· 
de bir de çocukları doğduğu ve Ali 
O.smanm 329 ve F atmanın da 330 
da vefatiyle başlca mirasçıları olma 

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. Bu tebliğatın muham · 
men bedeli 100 liradır. 

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 müracaatları. 

10-11- 12- 14-15-16 

-----------lllllİ ..................................... ~~~1-7-18 1:822 

hetle; açılan sübutu nikib~ 
yapılan .tahkikatı sırası" 11' 
yün edecek hale göre vef'rf' 
küm , rşhası saliseye ~~f.ı~ 
ifade edebilmesi için keyfı~~ 
na ve bu hususta bir h3~.bİ at 
ler olduğu takdirde t•'1 ~ ~ıı 
itibaren bir ay içinde vef;l ~ I~ 
likte mahkememize m~'' .

1 
~i 

tariyetlürine karar vcrılıı>:,, 
dan olveçhile keyfiyet ;J

7
s 1 

118 


