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Otveç cebhelerinde büyük bir Van Zelandın 
söylediği nutuk 

ınuharebeye hazırlık var ' • 

l'lıan ileri hareketi her 
Londra : 30 (R oyte r ) - Eski 

Betçi :a başvekili V .rnzelant bir nu

tuk söyliyerek eski niıamının Ame. 

rikanın har eketine bağlı olduğunu 

tarafta durduruldu söylemiştir. 

H atip, hulün iktisadi ihti· 

denizaltısı Bir Alman 
~- Londra : 30 (Royter) -- Norveç 

kıtaları Trandhaim civaı ında dar ge-

batırıldı 
Trandhaim cenubunda Alman kı

taları iki noktada müttefiklerin çok 
şiddetli hücumlarını uğradı. Kiyerki 
ve \'ıtnede mühim çarpışmalar ol
maktadır. Dombas demiryolunu Al-

lafla r pıogramındanda stayişle bahset 

miştir . 

Fin - Sovyet hududu 

aat ınakineleri 

* ------
VEDAD OÜÇL_Q 

ı~ 
da ~ene.Ye vnkın hir znman
lttlb~ı·i J\ ;rupanın g:ırp dev· 

crıııj işgal eden ıuµhnrc:bc 
0
.c )'eni safhıılnra girmekte· 

l'iJ> devletlerin hazırlıkları 
~tı-i harbin dahn dört beş 

'to tdcbilccegini gösteriyor. 

\ .l' '~hasına ve tehlikesine u· 
,: 

1
" butun Avrupn devlet· 

ltdb· ekonomik sahade f .. v 
t •r) 
~Qa .er almaklndırlar. BugUn 
~' u~1~i) denilen bir istem 
~Q~ ' ct111işlir bilt>. 
\l ~tıırı . h k 1 . . 'lld '-tva-.i nrc et l'ı·ını 
\t\> llıı tnkibedcn huk ~metimi?. 
t • lltıda b· . . . • l 
' t ı:um ıçın znrurı o an 

~ tdbi l . . 'h . ' ._il . r erı 1ttı nz etmıştır. 

1 ıı; tko . . •t 1 
ı 1 rıonumızc aı O anı 

f. SQ.rfj " • k • • b t" "llQ~ .Ya . ı 1m an ms c ın· 

\ İıt'·t"e nıumkun olduğu ka· 
1 ııs 1 r ~ ,8 etmektir. 
Cıısi ikinci sahifede ) 

çitlerde düşmanın ilerilemesine mani 
olmaktadırlar. Alman bombardıman 
tayyareleri bu civardaki bir kasabanın 
kilısesini harap etmişlerdir. ( Gerisi llçllncU c;ahife<le ) 

Bulgar Başvekilinin 
şayanı dikkat nutku 

" EGER BALKANLARA BiR TECAVÜZ OLURSA, BULGARiSTAN 
BiR BALKANLI GiBi BALKANLILARIN YANINDA YER ALACAK,, 

Londra: 30 (Royter) - Bu~gar 
başv,kili bir nutuk söyliyerek eğer 

.. B a lkanlara bir teca vüz vaki olursa, 

Bulgarista nın bir Baıkanlı gibi Ba l 

kanlıların yanında } er al acağını söy 

lem iştir. 

Nevzad Güven bugün 
Londraya hareket ediyor 1 

Turks iizU 'ııun Y nzı işleri .\luJuru 
N evznd <luven Turk matbuat heye· 
tivle birlikte Londra.yn gitmek U:>:t>re 
h;gUn şehrimiz.len hareket edecekler· 

dir. 

1 

1 
# . 

Londra : 30 (Royteı) - Fi, 
S ovyet h u fo fona dair protokol Mo• 
lotof ile rın mümessili arasında 
Mo, kovada imza edilmiştir. 

Kara don 
ve çarşaf 

NevzAd Güv en 

(E5) ir muddettenbl'ri .Adnna so
~ kaklarında k::ıra donlu eraek· 

lere, çarşnflı peçeli k::ıd ın

l::ı rn rao;t gclinmege hu~dııdı. birer 
mazi hortlngı gibi önUmtlze çıkan bu 
kıyııfet azmanları knrş15ındn Adana· 

nın nıUnevver, ileri zehniyet.li. yeniliği 
seven halkın dn çok mUte'e.,sir oldu-
ğunu duşUnerek . kendill'rİn.: te rcumım 
olmak istedim. 

Beş nltı sene evvel, Belediye 
verdigi bir kararla Adanadn çıırşafı 

kara donu menetmiş ve kısa bir za
mnncln da Ariana sokaklarınd:ın dom 
ve ç::ır;;nf knlkmı:;tı. 

Qosıav hududlar ı nda •• 
~'-iş mikyasta müdafaa 
~dbirleri · alınmakta! 
i~--

Bu karar ::ılelade bir yenilik he
vesinin eseri değildi. Kara don Ada
nada l<ulhan beyliğinin, Çl\rş::ıf ve 
peçe de dini tıınssubun senıbolU idi. 
Bu iki geri ve zararlı zehni vetle 
mUc:ıdcle zarureti böyle bir y~sağı 
doğurmuştu . Donlıırın ynşııma,ı, de
vamı için iktisadi lıir zıırurctdc meT• 
zuubahis olnmazdı. Çunku knrı:ı dona 
vcrilect>k para ile bir pnntıılon yapı
lnbilccegi gibi, çarşaf v~ peçl·,ye lıaar
canacnk parn ile pek ala hir manto 
tcdnriki imkanı dn mcvcuddu. 

Dunku ile hugUnku ikfoadi şart-
1 lariciye V l'kilimiz Snracc-glu lar. ara..;ında hiç hir fark vul-un gel-

Be l~rad : 30 (Radyo) - H ükii miş değildir . O hl'1de çıır~afla kara-

met Yugosla v hududlar ından u ça cak p ARTf GR UPUNDA d<'nun tekrar soka.ita çıkmasını bam 

ecn ebi tayya re lere ateş açacııktır. ba~ka -.ebeplerdc cr~mamız ve ehemmi• 
1 k j yctle görmemiz lazı mdır. uemek ki 

H er t arafa d af i h a va b1'ta rya arı on H • • • • • cnn çekişmekte olduğunu znnneltiğimi.a 
muştur. Çünkü son h afta içind e se 1 arıcıye v ekılımız mazinin kötu zihniyetleri zararlı iti· 

kiz A lman t a y y a resi Y ugosla v top· yntlan kıp ırdanmak için 7aif Lir-

ki 
.. - d t izahat verdi 1ii1k Ve h.ıraret bc.-klenıekted:r. ' Fakat: 

ra arı ustun e uçmuş u. ı onlnrın yenid.t·n canlannın!o'.lrınn mu-

" . k il' \ k :10 ( l lıısusi muhabiri- -.ai t :.ı:eminin l .: ~ekkulune hiç bir su-
A 'man ya Yugoslavyadakı a a ıyet / 

n ara : ' rette mllsaına.ha etnıiyeceğinıiz ıııuhnk• 
d'kk mizden ) - Buyuk ı\\illct M~disi 

lerde son giinlerdc şayanı ı at knktır. Gt:riye doğru ntılmak istenen 
· Paı·ti Grupu bugUn toplandı. l lnrici- b' k ı ı h" l d şekilde alakadar olmak tad ı r. ır pnrnııı fi l tmı < n 1 ' ur urnın k he-

ye Vekilimi z Şııkı-U Snra~og lu söz pimiz için inkilfilı ,.nzifesiclir. Bunun 

Londra: 30 (Radyo) - Yugos- nlarnk oı beş gııııluk ılnhill ve hııri- için dir ki, başında gc.-nç, mUlllv,·u-, 

lavyadaki tedbirler Balk:-tn devlP.t- ci siynsctinıizd t" n ,.e dtınya hiidisele- lıir reis bulunan lıelcdiyenıi z<le.ı htı 
ı ·ınd cn bahscbııiştir. 1 >ııhn l.:ızı ha- luzumlu ;yao;ag ı l:nkip \'e tatbik hu r. u· 
tiplerimiz koııu i mu ş \'e sııat on altı· ~unda sUl'atli tedbirler beklcml•ğc hnk. 
dn. içtim na nihayl·t Vl0rilmi~tir. kımıl vardır. 

ıı ~ .. e . 
'4q .tı ın ortaşark 
' '- k 

llv v etleniyor 
~,~ '--...___ 
ı : 3o 
~,iltk (Royter) - lngiite· 

~ti Otd 
tııltıi llsu yeni bir unsur-

"~ Ştır. y . 
~tt enı bir kısım 

ıcırrıiııt · 
v ır. 

!erinde teyakkuzu aı tmasırıa seLep 

o muştur. 
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Ziraat makineleri 
( Ha.makaleden artan ) 
Zirnnt V .. kilimizin (Sabnn bnşınıı) 

lrnmnndnsiyle milli bir parola hnlinc 
gelen bu dıwaya butun memleket 
çiftçi.,i gibi Çukurova çiftçi,\ de lıtı· 
tıın gnyrcti ile s:ırılmıştır:. Hangi Çu· 
!kuro,•a çiftçisine: Nekadar Luğday 
c:kdin'~ ... Nekadnr pamuk ekdin? ~e· 
.kndnr t:ırln hnzırladın? ... Disc sor.s.'.l· 
.nız hepsindeıı nyni cevabı alırsmız : 

- Geçen seneden fazla ... 

Orta tedrisatta öğle 
sonu mütaliası kalkacak 

Okul 
ettiği 

direktörleri 
mütalaalar 

ve öğretmenlerin beyan 
tasnif edilmiş bulunuyor 

göstermektedir. 

BiR MAY15 

-- 1 r k• ~ 
Bütün talebe e '° ~ pll" o, 
eğlenceleri ya . 

. ilerıO 
Bugün Bahar ve ışC lô1' 

mıdır •Dün aldıgımıı 1111k 0 
re, şehrimideki hir :ço h• 
bugünü geçirmek üıere 'tii" 
yapmıstır. Talebeler bLJ 

1 
menleriyle birlikte kırlar 

BugUn en yeni ziraat usullerini 

tokibedcn, eıı modern ziraat makinu· 
}arını k ullannn çok çalışkan Ve de· 
,ğerli Çukuro~·a çiftçileri istihsalin 
.arttırılması y•>lundaki milli davayı 
~uurlu bir .şekilde kavramış lır. B:ıtun 
<>vndaki hummalı çalış'11a hunun en 
beliğ if a<lesiılir. ÔnUmUzdeki hasat 
mevo;imi de bu idtlcanın rakamla~mış 

Orta tedris-ıt müesseselerinde 
bu yıldan itibaren tatbik edilmeğe 
başlanan yeni ders sisteminin neti· 
celerini, haber aldığımıza göre Ve· 
kalet tesbit etmeğe haşlamıştır. 

Bu hususta bizzat Maarif Vekilinin 
tedkikleri ve umum müfettişlerin 

raporları yeni rejimin memnuniyet 
verici bir şekilde devam ettiğini 

Okul dirt'ktörlerinin ve Öğret· 

menlerin bu husustaki mütalaaları· 

na d1 müracılat edilerek alınan ce· 
vaplar tasnif olunuştur. 

ı eğlenceler yapacaktır. rıe5 

Buğün her d-lire ve.;1,, 
til yapacağı gibi, fabrı ;etle 
til yapacak ve işçiler eğ 
tirahat edeceklerdir. , 

neticesini ortayn koyacaktır. 

Fazla İ<1lihsal işinin anlayış ve 
enerji tarafı bu suretle tamamen hal· 
)edilmiştir. Fakat bu milli davnyı 
hnkki.rle uoşarahilmek için Çukurova 
çiftçi!ti şiddetle muhtaç olduğu bir 
elemana maatlessuf kafi derecede sn· 

Öğrendiğimize göre, Maarif Ve 
kaleti tali'll terbiye heyeti, öğleden 
sonra mütalaıtlarını kaldırmak dü· 

( Gerisi altincı sahifede ) 

,yenileri gelemedigi için .Amerikan Filhakika doviz mllsnadesi verilmek 
hip değildir... mamulatında"l olan ziraat nıakinalnrı· için b:ızi takyidat ve formaliteler tnt· 

Ziraat makinalarının yedekleri. nın ,•edekleri tamamen bitmiştir. Bu hik edilmektedir. Fakat memlekete 
İzah edelim: sehe.ple Çiftçimizin elinde bulunan istihsalntilc her .;ene sel(iz milyon li· 

Çukurovada ziraat tamamen ma· m:ıkinalar gtlnden gUne kullanılnmıız r:ıy1t _y:ılıın döviz temin eılen çukur 
kinalnrla y:ıpılmakt:ıdır. Avrupanın bir hale gelmektedir. ova ziraatının muhtaç bulunduğu yUz 
bazı ziraat memleketlerinde bil<! he· Reıınıi bir teşekkuluo y11ptıgı tet · bin liralık bir döviz mu~ande.,ini buz 
ııUz tanınmamış olan birçok ziraat kik:ıfa göre bugUn Çukurovada kulla· dolnhı \'e,va radyo iclhal dilmek is· 
nıakina ve aletleri senelerdenberi Çu· nılnıakta olan ziraat nıakinalorının tcnildigi zaman riayet edilen ulullere 
kuro,rad:ı kullnnılmo.ktadır. Traktör· kıymeti bir buçuk milyon lirayı teca· tabi tutmak, sıraya koymak herhalde 
ler, harrunıı makinalarrnın ~nvaı, ça• vllz etmektedir. iı,;inde bulunduğumuz acil ve mllbrem 
)>il makinal:ırı, or:ık m:ı.kinaları ve .Bu makinaların yuzde sckc;eni A· vazi\"etle kabili telif değildir, 
daha birçok hunlar:ı benzer ıııakinn· merikan markalarıdu. Salahiyettar -Bu i~i milli bir mesele halinde 
nalar ve aletler. .Mahinı bir kısmı kimselerden yaptığ1mız t:ıhkikata gö· mUtaHla etmek ve fevkalade tedbirlerle 
Amerika ve pek azıda Avrupa fahri· re butun hu makinalar için azami halletmek lazımdır. 
knlnrının mamulntından olan bu ma· yllz bin liralık ~·cdek parça kafi ge· 1 lasat me\•simi gelmiş çntmıştır 
kinalnrın hazı aksamı kullanıldıkları lecektir. Bu temin edilmeılii:;i taktir· l Jnc;attan kıc;a bir :ınman sonrndn der:; 

de nihayet iki sene sonra bir buçuk hal nadasa bac;lamak lazımdır.Şu hnl 
ağır işler dolayısiyle sık, sık kırıl· • milyon liralık bir servet mııhvolaca· de gnybedilecek zaman yoktur. Butta 
mnkta veya a7ınarak artık kullanıl· ~1 gibi çiftçimiz ic;tihsal için muhtaç geç knlınmışbr. Yedekc;izlik yUz.Unden 
mıız hale gelmektedir. Tabii bunları bulunduğu butun vesaitten mahrum atı!kalnn makinaları bir an evvel 
::yedek parçaları ile yenilemek icabet· kalacaktır. ta(llir ebnek. tamamlamak icnbetnıck· 
mekteclir. Fakat harp dolayısı ile A· Adana çiftçi birliıtinin bu çok tedir· 
merika fobrikaları akreditif :ıçılma. ınuhim ve ciddi vaziyeti göz önUne Çiftçilerimizin makul ve yerinde 
<lıkça mal vermedıkleri gibi birçok alnrak hundan dört beş ay evvel ala· olan hutun isteklerini buyuk dikkat 
Avrupa devletleri ile de ticari mUna· kn·~ar ın:ıkamlar<lan Amerika Uzerine ve nl:ıkn ile dinleyen, yerine getiren, 
scbetlerimiz hemen tamamile inkitaa altmış, yUz bin liralık hir akreditif cıertlerine çare bulan hukumetimizd(•I\ 

Temsilciıerı 
dün geldil 

. ~ 
Gençlerimiz gard',~ 

evi gençligi tat~ 
dan karşıl~~ 
Nigde ve Konyad• 

1 

sil vermek üzere gidell 
Halke.vi temsil kolu gd' 
şehrimize avdd etmişler 1 

Gençlerimiz garda 
liği tarafından hararetle 

mıştır, f, 
Aldığımız telgrafl•~ ~ 

seyahat hakkında günü gtJ~I 
miz mahimatdanda anld tJI 
gençlerimiz ğerek Nit~: ti 
se Konya halkının büYU O 
sevgisini kazanmışlardır: 
mize "hoş geldiniz,, der•:· J 

H alkevi 111ıı 
uğramış bulunmaktadır. Bilha sa A· mllsadesi istediğini faknt bu teşebhU· bu ha\'ati meselen1n en kıc;a bir zn· 
merika fabrik:ılnrı ile alış verı7 ım· sun manttessuf şimdiye kadar mu,,. mann~ esa-;lı bir şekilde hallt·dilme• ------- f 
kansız bir hale gelmiştir. Bir .seneye bet bir netice vermediğini haber al· .;ını beklemekte\'İz. Dün gece. ı kOP 
""'akın bir zıımandanberi Am.-rikadan dık. ~ VEDAT OÜÇL0 J .; .. , p 

,-----------------------------------·------" Dün akşam şehrıılll ~ 
• 

fstanbul Üniversitesi. A~.,ı; 

v az saatle r ı 
Doçenti Hüseyin Naıl ~.,,-

1 t btJ -"' fından "ferd ve: dev e f~'" 

Yaz geliyor. yarın öbür giin 
bütürı dünyada oldu~u gibi memle· 
ketimizde de l az saatinin tatbikine 
ba~lanacaktır. Fakat yaz saati ne
dir, diye hiç düşündünüz mü? 

Bu saat, Amerikan icadıdır. A· 
merika Birleşik Cumhuriyetinde bir 
senede yüz milyon dolarlık • yani 
.sarfedilen kömürün yüzde beşini 

tasarruf etmek şüphesiz ki mühim 
bir iştir. ÇünfÜ istatikçilerin he sa· 
bma göre, Amerikada 19 l 8 senesi 
martının son pazar günü ba~layıp 
birinci teşrin ayının sonuncu pazar 

günü biten yaz saati usulü ile bu 
kadar para tasarruf edilmıştir. 

Yaz saatini tatbik etmekle sa 
behrn bir saatlik güneş ziyası ak

şamın bir saat!ik sun'i ziyası yerine 
kaim olmu~ ve amele de eğlence 

GÜNÜN MEVZUU 

ıuu üzerine verilen k0"fılldl' 
kaldırıldı. Mamafih Amerikanın bir bir münevver kitle t•''~k• 
çok yerlerinde bugünde yaz saati 
tatbik edilmektedir. 

mış ve büyük bir •
1
' 

mıştır. 
. 

istirahat zamanından bir saat ka· Bizde yaz saati bir kaç sene tat-
bik edildi isede sonradan vazgeçil· 

zanmıştır. 

. es• 
terb•Y , 

. "e gardenparti .. ,tı 
Beden 

Bu projeden şehirler çok mem 

nun olmuşlana da çiftçiler itiraz et. ' 
mişlerdir. 

Çünkü ziraat işlerinin tulü ile 
başlamasından dolayı çiftçiler saat 

lerini bir saat ileri götürmekle hiç 
biı şey temin etmiş olmuyorlar. 

işlerini şehir halkiyle birlikte bi · 
tiımeğe mecbur olmalarından dola· 
yı bilakis akşamları bir saat kaybe· 
diyorlar. 

Çıf tçi lerin şikayeti üzerine 1919 
da Amerikada yaz saati kanunla 

di ve sonradan bu usul kabul olun· 
du. 

· SeY" Beden terbiyesı 
,ıııı 

19 mayıs spor baY~ "e'V.J 
1 · ·ı b A tiyle bir gardenparti · tof' 
ngıltere ı ~ azı vrupa mem· . . ..

0 
bİ' 

1 k 
. d . 

1 
A A b"k Bunun ıçın du • 

e etlerın e yaz saatı e an tat ı 1 I ıe'' 
d ·ı k d" Y · f k · · "lk pı mıştır. 'ı e ı me te ır. az saıth ı rının ı • ü;eŞÇ J 

evvel 1907 de lngilterede Viıhelm Seyhan ~ bıa1'' 
Vayt tarc1fından ortaya atıldığı söy· grup musa i"'_'I_. 
leniyorsa da bundan bir asır evvel Türkiye serbest ~t• 
maruf muhteri Franklenin tavsiye tikleri için hazırfanf11~3f~ 
ettiği muhakkaktır. han güreşçileri gruP ;ıt11' 

F ranklenin neşrettiği" almanakta 
(erken yatıp erken kalkan sıhhatli, 

a:Cıllı ve paralı olur. 

na iştirake karar ver~ 1 

Gıup müsabak•1~d' , 1 

yazdığımız gibi Mer
5

' 1 - ' 
ı . 

ve burada k • ~ 
Kıı kpınarda yapılac' 
iştirak edecektir. 



Sahife 3 
1 

~ltasözü/ 
~ ~K GAZETE-ADANA 

1 

~ 

1 
12 Aylık 

Kuru§ 
1200 

' 000 a 
,, 
,, 300 

ı 
WU " 

~ı ~ ı ...... 
haıı Dış memleketler ıçın 

C ~Oılt t bedeli dcgişmez yalnız 
2 ıtıa rafı zammedilir. 

't'•c ...._ hanlar için idareye 
~rıt d'J '1ıı,,, ' 1 melidir. 

Qerıçıerimizin 
"tay seyahatı 

, to 
~tanı tesbit edildi 

lıa~ ay 
·~la sonunda Adanalı gençler-
lipa y gençlerinin ~por temasla
&:. taır. 

e "l ~ gltıı yazmıştık. Bu seyaha· 

t~1:.0~tarn tesbit edilmiştir. Bu-, . ıs c . .. b k 
'(ıl~ urnart~sı: gureş, o s 

~ ~t: hınpiyonu Seyhan Spor 

fı ,/ hrnpiyonu arasında fu:J· 
~- ~·. J ~ f) 

01 b,k •~ar günü: sabahlayn tenis 
f. ~ası, 40 kilometre bisiklet 

~ ası, Öğleden sonra atletizm 

~ehe, 200 metre, 400 met

il} rnet re sürat ile 1500 
~ e~rc rnukavemet koşuları 
~ ayrak yarışı, tek adım, 
~İı atıaınalar yüksek atlama 

be~ cirid müsabakaları ile 

)\~t ~1Resi muhteliti) ile (Ha· 
'ı.ı,~ •ti) arasında futbol ma 

e -qt ktır. 

t t'tıiicadele müdürü 
~ 
tııı -------d i~~ ~~dettenbcri şark bölge
~! b ''aat mücadele işleri~le 
. lt.Gc "

111
nrnakta olar vilayet 

4th~ele rnüdürü Bay ~a 
l9 tı'llııe avdet etmiştir. 

i~~11Yıs bayramı 
~~t' 'fl hazırlıklar 
~t 1'lli~de 

tcrtk gerek Bed~n Terbi 
'~ıı d se orta tedrisat okul 
~· ok 
~1

111 h- uı ~ayıs Spor bay 
~ tr 81~1 tlıklar ilerlt'mektedir, 

, ! ~ııp sık okul bahçelerinde 
!)~o,,.,,lllaktadır. Umumi pro 

• •• 1 1.ıld • 
eıcı hafta başlana· 

' ~ ~ita l 
~~k d~ arında yapı-

\ t Uzeltmeler 
edtisat 

~d~IJht,lif ders kitaplarında 
~ ıı'lıişr varılışlıklar bu yıl 

l:;ık ''" 
b;t d~rs 
lı h,ıd Yılınd;ı kitaplar 
'lİ~Dc «;ıkarılacaktır. 
'ilh. f: HAVA 
\~:'~de d~ 

•fır tırı gök .. .. k • tii ~ >uzu apa-
. ~ıı ıgarJı ve yağmurlu 

tok sıcak 25 derece 

Norveç cephelerinde büyük 
muharebeye hazırlık var 

bir 

( Birinci sııhifeden :ırtnn ) 

manlar kesmeğ'e uğraşmaktadn. Al
manlar buraya motorlü kıtalar götür

mektedir. Fakat burada her dıirlü 

ilerleyiş ie mani olma"' için tütün 

tedbirler alınmıştır. iki tarafır, son 
çarpışmalarrla aldığı nctıceler hakkın-

da kati bir malumat yoktur. /.iman 
kıtal arının Kıvan etrafında } apdıklilrı 

hücumlar kıtılmıştır. Gloint:n köprü· 
sünü Non:eçlıler b!'rhava etmişlerdir. 

Almanlar Trondhaiın bölğesine tay· 
yare lerle takviye sevk etmektedir. İn· 

gili7 dafj bataryaları Almdn tayyare· 
Jcrini çok ) üksekden uçmağ'a mecbur 

etmekte, bu suretle hedeflere isabet
lerinı azaltmaktadır. Fransız - Norveç 

kayak kıtala11 Tr.ındhaim şimalinde. 
cephe almışlardır. lngi izlerde mevzi-

lerıni takviye etmektedir. Bolştad fi· 
yorlarında Almanlar büyük bir hü-

cuma hazırlanm~ktadır. Bu mıntıkada 
Almanlar 12 ölü vermışlerdır. 

Londra : 30 (Royter) - Skajarak 
üzerinde bir />iman gemi kafilesinin 

simale doğı u ilerlediğı görülmüştur. 

Londra : 30 (Royter) - Bir in. 
gilız tayyaresi bir Almarı denizaltısı 

nı su üstünde yakalayarak bombalamış 
ve batırmıştır. 8 nisandan beri Al-

manlanıı 28 levazım ve nakliye ge· 
misi batırılmıştır. 

Londra : 30 (Royter) - Gelen 

haberlere göre, Alman if P.ri hareketi 

1 

j Almanyaya gönderilen 

Rus petrolu miktarına dair 

Londra: 30 (Royter) - Rus 

petrolu Almar.yaya Bu1garistan yo · 
lu ile nakledilmektedir. 

Bulgaristan sahillerine Rusya

dan nak !edilmekte olan petrol bu-

radan s:unıç vagonlariyle Alman. 

yaya gönderilmektedir. 

Bu petrol ayda 20,000 tona ba· 
lig olmaktadır. 

İsveç - A iman ticaret 

müzakereleri 

Londra: 30 (Royter) ·- Alman 

kaynakla11 fsveç - Alman ticaret 

müzakerelerinin hazırlık safhasının 

temamlanmış olduğunu esaslı mü· 

zakereleri Stokholmda başlanacağı· 
m bildirmektedir. 

her tar af ta durdurulmuştur. 

Müttefikler yakında Norveç'in 

muhtelif köşelerind) büyük üsler 
kuracaktır. 

Londr• : 30 (Royter) - fsv«"ç 1 
gazetecileri Norveç cebhesini tetkike ı 

davet edilmiştir. 

Ma-:ar nazırlar meclisinde 

Karpatlaraltı Rusyası 

muhtariyeti konuşması 

Budapeşte: 30 (Rady0) - Ma-

car nazırlar meclisi toplanmış ve 

Karpatlaratı Rusyanın muhtariyeti 

mesdesini konuşmu~tur. 

Vatandaş ! 

Yuvanın saadet ve varlığını 
doguran, Aiıe düğümünü kuv\·et
lendıren çocuktur. Çocuğu sev. Se
vilmekten mah rum j bikes yuvaları
da hatırla yılda bir lira ver Çocuk 
Esirgeme Kurumuna Üye oll 

----------------------~ 
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Dünqaqa hiıkim olmak iştihası 
Avrupa matbu;ıtında Almanyaya dair tetkikata 

müstenit yazıların çokluğu fazla görülmemeli • 

Mesela Alman yanın ev\ ela Avrupay?, rnnra 
da dünyaya hakim olmak iştıhası yalnız ·bugün 
kendini ! österm?ş olmadığı • ı anlatmak iç n taı ih
ten çıkarılan rnisallar pek şayanı diı<kat, 

Fransız alimlerinden Baron Seillere'in bu hu
sustaki yeni tetkikatı feı:sefe nokıai nazarından 
olmakla beraber Almanların ötedenberi siyasi ve 

a~keri sahıılaıda da tezahür edegelen haleti ruhi· 
yesini göster ııe~i itıbariyle manalıdır. Bundan şu 
çıkıyor: Düny<ıya yeni bir nı:nım ver m~k dava:-ıı 
Almanlar ıçın yeni değildir. 18 inci asrın sonunda 
Almanlar şunu düşünmüşler: 

Dünyaya yeni bır din ve yeni bir ahlak öğre
telim!. 

Kı ndini böyle bir vazife ile mükellef sayan 
Alman için başka memleketleri zaptetmeğe çalış · 

mak en sevap iş demekti. O zamandan bu zama
na kadar gelen Alman fıkir tıdamlari ar asın Ja kuv
vete hürmetten başka iııaıı lacak şey ol, adığını 
söyliyenler de a-ı değildir. 

Bugün ne kadar süreceği belli o~mıyan bir 

harbe giren Almanya dünyanın hakimiyetini elc
geçirmek için yine büyük bir iştıha beslemektedir. 

Şu halde , diyorlar: yeni ve eski Almanya arasın
da ne fark vaı ?. Eski Almanya başlıca düşn:anı 

kim ise onun üzerine derhal hücum eder, galebe
yi böyle şiddetli bir hareketten beklerdi, 

Bunda muvaffak olduğu da çoktu. Fakat Hit
ler Almanyası garbi Avrupada bü}ük düşmanlarla 
çaı pıçmak için te~ebbüs hususunda altı ay hare
ketsiz kalmı .·tır. Bunun sebebi olarak şu gösterıli· 
yor: . 

Bugünku Almanya hiç bir ıaman İngiltere \'C 

Fransa ıle harbi göze almış değ-ildi. Son olarak 

Lehistanı da z;ıptettikten sonra garp d, vleılerinin 
buna ses çıkarmı7acakla11, hele bır harbi göze al, 

mıyacakları ümidi i e besl.!niyordu. 3 EylUl 939 da. 

lngilterc sonra da Fransa harp halini ilan edince 

Almanya şaşıtm ı ştır. Majinoya taarı tı7. :r.amanı geç

miş; çiinkü Fransa da seferberliğıni yapmış, bitir
miş. lngilıereden de Avı upııya a~ker gönderılme· 
~e brışlanmıştı. Sun yedi ay bugünkü harbin tari 
hinde pek mühim bir devıe olmuştur. 



Hitler harp planını 
değ i şt:i r m emiştir 

Norveçe taarruzu ·bir şaşırtma 
hareketinden başka bir şey değildir 

BAŞKA s·ÜRPRiZLER MUHAKKAK 
Bir haylı zanıan evvel Hitler, husu· 

si konuşmaları esnasında siyasi 

tecriibelerini şu suretle hulasa ederdi: 
"'Her insanın, veya her insan grubu· 
ll\tn düşünceleri kendilerine has olan 
bir plan içinde inkişaf eder. Fikirleri 
tamamiyle muayyen bir istikamet ta· 
ldbedcr. Bu planı keşfetmeğe bu plan· 
m hatlarını birbirinden ayırmağa çalı· 
şınız. Düşmanın oyunlarını önleyebilir 
ve bozabilirsiniz .. ,. 

Bir takım doğru müşahadelere 
dayanan bu metod Hitlerin kendine 
karşı da muvaff akiyctle kullanılabilir. 

Çünkü, siyasi düşünceleri, muhakkak 
olan hataları hep açık ve muayyen 
bir usulle tezahür etmiştir. 

** 

B itlerin Norveçte takib~ttiği. görün~r 
maksatlar bir kaç kelıme ıle teşrıh 

oluna bilir: 
lngiltere ile harp yapabilmek için 

daha müsait denizaltı ve hava üsleri 
temin ve isveç demirinden istifade et
mek .. Almanyanın lsveçe taarruzdan 
vaz geçeceğini düşünmek imkansızdır. 

Fakat hiç zannetmiyorum ki, bun· 
lar Hitlerin takibettiği yegane hedef -
ler olsun. Bu hak iki hedefleri fark et
mek mümkündür. Bunun içindir ki, 
Morveç'e yapılan taarruz bir şaşırtma 
hareketi olarak telakki edilebilir. Ve 
hepsi de bu kadar değil.. Norveç işi 

hiç şüphe yok ki, "harbin ikinci ha· 
zırlık safhası.. denilebilecek bir hare
ketin birinci devresi olmakla beraber 
en ehemmiyetlisi değildir. Yani : Nor· 

ı __ ş_a_~.a-oa_ır _i 
Fransız f ık rası 

1939·1940 harbinin hitamından 
epey sonra güzel bir yaz günü iki 

Belçikalı, bisikletı,..ı iyle beraber, 

şark hududunda bulunuyordu. Bi· 
il : 

- Bugün ne yapalım ? dedi. 

- Almanyanın etrafını şöyle bir 
dolaşsak ? ~ 

-Fena deR-il. Fakat öğleden son 

ra ne yapalım ? 

Papağan gibi ! 

Selim ( sekiz yaşında ) - Ba · 
ba, midem ağrıyor. 

Babası - Yemek yemedin, mi· 

den boşta ondan .. 

Ertesi gün mektepte : 

Muallim ( elini alnına götürerek) 

Of 1 haşım ne fena ağrıyor. 
Selim - Başınızın neden ağrı

dığını biliyorum. 

Muallim - Neden ağrıyor ? 
Selim - Boş da ondan 1 

veç'in işgali nihai darbeyi temin için 
fethedilecek son mevzileıi elde etmek 
için yapılan hareketleı in sonuncusu 
ve en ehemmiyetlisi sayılamaz. 

Binaenaleyh çok yakın bir za
manda bi:tün cebhelerde büyük bir 
taarruzdan ziyade muhtelif noktalarda 
mahdud hareketlere intizar olunabilir. 
Bu hareketler, ani taarruzlar şeklinde 

olacaktır. Ve bunlardan bazıları da 
muvaffakiyetsizlikle neticelenebilir. Fa
kat bu hal gizli Strateiik planı işkal 

-----Yazan 

" Hitter bana dedi ,, ese· 
rlnin muharriri ve eski 
Danzlg Ayan meclisi reisi 

Herman Rausehning 

etmez. 
Müttefikleı in Norveçteki muvaff a

kiyetleri ne kadar büyük olursa ol· 
sun, donanmasının yarısının mahvedil· 
mesi Almanya için ne kadar ezici bir 

darbe olursa olsun bütün bunlar bir 
başlangıç hareketten daha fazla birşey 
telafi olunamaz. 

** 
Hitl.~r .. şimdi ne.~i tc~rübe ed.ecek~!r? 

Buyuk Strateıık planı ne dır? Boy· 

le bir planı var mıdır? 
Ye sonra müttefil-lerin ı\lman . 

yaya ilanı harp elmesi, Hıtlerin Av-

TAtilH. COGRAFYA 

rupnnın cenubundan ve cenubu şar· 
kisinden başlıyarnk bir biri ardına 
f .kat birer birer milletlere taarruz 
etmek suretiyle dünya hegemonyası 

kazanmak planını alt, üst etmedi mi? 
Bunun cevabı, < hayır > dır. 

Hitlerin planı daima yaşamaktadır. 
Bu plfoın:keşfini tecrübe için Hitle· 
tin vecizesini hatırlamak lazımdır: 

< Hasmın düşüncesini keşf için 
işlediği hataların nereden geldiğini 
aramak lazımdır, > 

Hitlerin göıe çarpan hataları ne
lerdir ? Çünkü, bir çok hay · 
ranlarının onun hakiki hiç bir ha· 
taya düşmemiş olduğu hakl-ındaki 
iddiala11 bence ıamamıyle yanlış bir 
iddiadır. Hitlcr hala işlemiştir. 

Bu hat..ıların müşterek vasıfları, 

her defasında tezahür eden 'vasıfları 

nelerdir ? 
Norveç taarruzunu gözü pek uz 

bir çocuğun ihtiyatsız bir cesaretle 
oynadığı bir oyun farzedelim. Bu su
ret le Führer 'in düşüncelerinin siyasi 
makanizma.;ını aydınlatmış olur. 

** 

Y ük vapurları~ın anbarlarına 

tı bdilı kıyafet etm:ş askerleri 

saklayarak Narvik'e ihracatı lemin 
eden haile, zamanır.da Hitlerin ba· 
na anlatmış olduğu Fraansanın istila
sı plan:na çok benzemektedir. 

Hitler, Fransa ilanıharp etmeğe 

vakit bulmadan ora<1a iktidar mev· 
kiini ansızın ele geçirmek için böyle 

MAVERAYI ERDÜN 
Maverayi Erdün hükümdan Emir Abdullah memleketimize gelecek. 
Fransı7.cası Transj'>rdanie yahut Transjordııne ol;m bu diyar eskiden Os 

manlı Suriyesine aidken ondan ayrılarak, berıi bir memleket halinde teessüs 
etmi.ş: Britanya A. mandası altına girmiştir. Mesahası takriben 42,000 kilo· 
metre murabbaı; nüfurn iki yüz altmış bin müslüman ve merkezi Amman· 
dır . 

Arapların Şeriat el • Kebir dedikleri bu memleket, isminden de anlaşı· 
1 -tcağı üzeı e. Erdün ne hı inin ötesinde bulunmak tadır. 

Filistinle arasını bu su ayırmaktadır. Komşuları Irak ve Suriye ile hu·· 
dudları henüz iyice taayyün etmemiştir. Şamiye yahut Hamad denen üç 
köşeli yavlanın bır ltısmını teşkil eder. 

Bu çöl parçasının yalnız garp kısmında steµ nebatları mevcuttur. Gar· 
binde Bahri Lüt bulunur. 

Halkın bir ~ısmı yerleşmiş ve ziraatçi, diğer kısmı ise bedcvidır. Ko· 
yun, deve yetiştirir. Şehirler mevcut değildır. Ammanda beş bin nüfus var· 
dır . 

Memleket Kudüsteki Britanya yüksek komiserliğ-ine bağlıdır. Hüküm. 
darın nezdinde bu makamın bir mümessili bulunur. 

Hükümdar emir Abdullah meşhur Kral Faysal'ın biraderidir. Bir nazır· 
lar heyeti memleketi idare eder. Hicaz demiryolu birkaç otomobil pisti 
memleketi kateder. 

Maverayi Erdün'ün muhtariyeti 1921 de tasavvur e:iilmiş; < Omm • 
Keys .. denen lngilir. • Maverayi Erdün gidi itilafiyle 28 nisan 1923 de ih· 
das eciılmiştir. Bu devletin mukadderalı Hıcaz Haşimilerinden Abdullah ib
ni Hüseyin'e tevrli olunmuştur. 1<124 de memleket Akaba \e Maan'la bü· 

. yümüştür. Bunlar Hıcazdan a·,trılıp Maverayı Erdüne iltihak et'lliştir. 
20 Şubat 1928 de bu ilhak, bir muahedeyle Büvük Britanya tarafından 

tasdik olun:nuştur. Akabaoın iltihakiyle, Maverayi Erdün Al<aba körfezile 
ve Kızıldeniz yo\iyle denize kavuşmuş oluyor. 
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Bu planı anlamak ıçın bas• 
totlarının hiç bir zaman .. ı 

h' ar • du manevrasına in 15 ti•'" 
. d' d- - 1 suikaS fel iklısa ı uşun erın, gW 

keri sıratejıniıı birbirine ebbö§ 
""'u bir çok karışık teŞ 1, ıiı' 
5 b"\mC" -~ 
ibaı et bu lunduğuını 1 
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temin maksadiyle vuku3 ~y8sl '1, 
hareketlerden bazılarını ~ar•~ d 
keri bir delilin buhr~nı ~aY' 
ki etmekle büyük ~ır h~oğ''ıı 11ıııı mektedir. Eğer gerıye etiııll'I 
rek bu hareketlerin hf.~elili1' 
mütalaa edilecek olor53
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kolaydır. Buna sebeb ~8dıı1 ' 

deniı. hakimiyeti bol~~afaasıı 05ı 
cenahı temamiyle ınuldılğ'll ~ r 
bir taarruza mecbur 0 • sebebe 11 
bilir. Fakat bu mantık~utii11 ı1I re 
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b- ı -n ıt1 "el kiyetlerinin sırrı, u 0 1ıı1re 1 
lıselimin aksine olarak akhl1 'di~ 
değilmidir? "Daima, olıJ'" ı 
şeylerdir ki, muvaffak 

değilmidir. b' 
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B ugün akibetlerı bjjf' 

toprakların çok . "8td1~f 
· tıerı ( ı ve askeri ehemmıye 1 ca 

bunlardan bazıları baş 1 
• 

pozisyon) !ardır. r..ıot"e~I . 
Hitler, İsveç ve 8" .;e 

demir madenlerin~ al~ni el~glİ~ 
ye karşı taarruz usle ·"af 1 

için Hollanda ve Bel~~8rıs'f /. 
lerini çoğaltmak ve şB'"· -~ 
bırakmak için CenıJ~~deıı~ı' 4' .J 
sını ve bilhassa Jetİ ,ıe r .. 
Fransanın müstemleke ,Jl'..I. 
lunu kesmek için. "8 1t 

Hitler, bundan baş rt~ 
yayı kendi davasına 0 
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''l d eb·r 
~ e\ıleıı 1 ır. Ve bu arazi-
, ~istaıı:~e ,:erk edebilir. Me-
. ~C\ıletteralyaya: . Rusyaya, 
Ylsııı.. H kendısıyle teşri-

a ani sad atta muvakkat ol
,'dıJir. ç:ce iktisadi zaferler
ker ın- Unkü o çok iyi b'-
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ıad • ~arıiın . ere galebe çala-

Gücüm yetmedi, deme. Bu yıl 
ekilmesi mümkün olan bir karış yeri 
boş bırakmak günahtır. Her zaman 
~le böyle fırsetlar geçmez, ayağına 
gelen fırsatı tepme. 

Bak, havalar uygun gidiriyor, 

pat~tes ek. 
Kıştan hazırlanmış, sürülmüş, yu · 

muşak tarlan varsa durma, hemen 

patatrs ek. 
Patates ekmek karlı bir iştir. 

Buğdaydan, arpadan, yulaftan daha 
çok mahsul verir. Daha çok pa!'a 

a ltaıy etın taksimi anında 
ayada hükmedebile- ' getirir. 

Ama, diyeceksiniz ki zahmetide 

Q ·· ı----0 &enıizde j 
~t~~ 
"'•~ ısat um ll"t" um .tın .. 
~~i Un tetkikleri 
~ •• ~ie a"ıla .. . 

, ti"' " n o~ıtmen kur-
t sreırn • k 
hpıtı k e~ o ulu hakkında 

~ ~aa ~ uzere şehrimiz . 
Ilı 'lı .. drı.~ Vekaleti ltk Ted

u Ur" H ı\da u akkı Tonguç 

çoktur. Hakkın var. Fakat (Zahmet 
olmıyan yerde rahat olmaz) derler. 
Çalışmak, zahmete girmek var am~ 

sonu da kardır, 
Pdtates yetıştirmenin en uygun 

şekli yumrudan olandır. Zaten iyi 
çiftçiler hep bu yoldan yürür. 

Tohumluk olarak ayıracağın pa· 
tate.s yumruiarı orta büyüklükte, 
düzgün filizlenmemiş olmalıdır. iyi 
olmıyan tohumluk patatesten çıka· 

cak nebat zayıf olur, az mahsul ve
rir. Emeğinin karşılığını alamazsın 
Bazı çiftçiler patatesleri ortadan bö
ıerek tohumluktan kazanmak ister· 
ler. bu iş yanlıştır. Zira patatesten 
alınacak mahsul de yarım olur. 

Eğer bu yıl tohumluğunu ayır

madınsa en yakın kom~undan to
humluk iste. Yakında tohum islah 
ve deneme istasyonu varsa oraya 
baş vur, akıl danış, nereden nasıl 

tohumluk patate~ alabileceğini öğren 
Eğer tohum is1ah ve deneme istas· 
yonu yoksa ziraat mualliminden sor, 
öğren ve dediiini yap. 

Patates ekeceğin tarla kumlu 
killi ve iyi hazırlanmış olmalıdır. Çün · 
kü patatesin kökleri çoktur, yumru
ların rahatça gelişmesi için toprağın 

yumuşak ve gevşek olmısı şarttır~ 
- -p cltatesleıi çok sık dikme. En 
aşağı sıralar t;stünde i~i ve sırala; 

arasında bir buçuk karış aralık bırak 
Sık dikilirse yumrular iyi gelişmez. 

Alınacak mahsul az olur. 
Patates filizlenip çıktıktan iki, 

EK 
üç gun sonra çapalayıp boğaz dol
durmak çok faydalıdır. Boğaz dol· 
durmakla yumruyu güneşin sıcaklı
ğından koru :Juğun gibi rutubetli kal· 
masını da temin etmiş olursun. 

Havaların gidişine göre, patates 
tarlasını bir iki kere sulamak, yaba
ni otlarla durmadan savaş yapmak 
alınacak ürün miktarını çoğaltan se-
beplerdendir. • 

Tarladaki her yabani ot patate
sin yetişmesine engel olan ve pata· 
tesin haklarını Çl\lan bir düşmandır. 

f arlan da yabani ot koma ... 
Patates sona gelecek yıl için iyi 

hazırlanmış bir tarla bırakır. 
Tarlandan sökeceğin patatesleri 

saklamak da önemlidir. Mahsulü kal· 
dırır kaldırmaz hemen pazara koş. 
ma; pazarda ne kadar çok mal bu. 
lunursa fiyat o kadar ucuz olur. O
nun için biraz bekle, pazarı kolla, 
fiyat yükselmiye yüz tutunca mc1lı-
götür, sat. 

Patates ek, zaman geçiyor, çabuk 
davran, fırsatı kaçırma ... 

S. Rıza Oujukan 

, llada 'lt"k 
Utııii 1 ı at eden Maa 
~il) :~.~etkiklerini bitirmiş· 

•vıud-
nir Ur Malatyaya 'ha-

' 1ı • 
aıd,R 

~lı 1 ırnıza göre k .. .. & . a11 • • oy o~ 
' 1•at •çın ( 250,000 ) ti
~ k ayrıl 

SANA YiDE AZAMi · iSTiHSAL 
iÇiNBiR PROJE HAZIRLIYORUZ 

• 6y d rnıştır. Bu µara 
~ ~&lı t ~vamızın tahakku 
'il csısat 

fstanbul : 29 (Hususi muhabiri
mizden) - iktisat vekaleti devlet sa· 
nayii iıe husnsi sanayiin münasebet • 'Yırı Yapılacaktır. 

k~çc ın yirmi da d ·· d ve müşterek programlı faaliyetini tes· 
~-t tı CRitrnen k r unl e I pit edecek bir proje hazırlamaktadır, 

• b Unj,_, ursu ta e H . . " 1 • • 
•~ı rede t ususı sanayı muessese erının 
, allı, 1 oplanmış ve 1 f b 'k 1 . 'h ı· ·t ()lre ş ardır· devlet a rı ·a arının ıstı c;a atını ı -

1a, 1ıtıc0 ok '
1 

• marn etmeleri, devlet fabrikalarının, 
il " • u unun bır haf·• hususi fabrikalara lazım olan ham 

'" 82ı ··ğ 1 ~do ~enilmiştir. maddeyi kolaylıkla vermeleri bu pro· 

1()l ğ,lılm 
'il eA·ı u.ş ve karısının 

ı r ısı rnı r 
d 'ten ş 1

• Kalbine bir 
ll~d Şu CÜ 1 • 

~ lı: m eyı oııun 
> ııı ~ 
~rıı~ oııa,ın, 
'tı btı ber n arasında ol· 
1 trı· şe>'i u 

ııtı d nu tu yoru rn 
~h~ Unyarn k~ . 

llt • aınatim· 
·~ t b lı . b llııf atı .. 

'\" So J k Q,, Uy8 Y er en gü-
u~ onu 

el )()td o,, göh"ı,aadet ufuk· 

1 \ ~~ ~: Şuph u. heyecanla 
i\1 11~,i '.' başk:sı~ Pek yakın 
ı Ilı tQ sıyle yaşadı-

~tıra k >'asır.da tekrarlı . 
\ot ~~ı · i!dın s k· 
. ~~ 'illi d a ıofeşti rü-

1ıı e rnah ' itap vetmiştı 
J Ve h· , 
alı ıddet/e tit 

~tl~lıı ltıe~er b 
bit YQr, < udalalıkmışl 

~- e et > Zam 
ı.~~i nıerj · . ana ka -
\J~ 'eJ~t b .. ı .. Rı birtakim 
~ tı ~ .. ısoıu0 .. .• 
< ~"rıı lıddet un onün• 
\'•it tıltııştıl ne budala 

lı ~biilik l<arısıııın h 
~Ct..• Old a 

, lı~ cıl to• Uğunu çok 
b,_ '<>rı 1>'di? 

~ ..._b ~ .. 1'11 
'~~ ıuıı "e anlardaki 

Psiı b· kederli ha
ıddetı . 

erıne, 

H • 1 K 

sık sık sokağa çıkışlarına şimdi za· 
lim ve feci manasını verebiliyordu. 

Fakat Müzahherini çalan sefil 
kimdi? Onu bulmak, gırtlağını zevk-

le sıkmak isterdi. 
Gözünün önünde tanıdıklarına 

geçid resmi yaptırdı. Bir yığın isim, 
bir sürü çehre hazırladı, fakat Feri~ 
isminde bir tanıdığı aklına gelmiyor-

du. . b" 
Yavaş }avaş hıddeti derın ır 

hüzün ve kedere inkılap etti. Sakin 
ve masum uyuyan karıs.na bakmak-

ta devam ediyordu. 
Şu kumral buklelerin sakla.dığı 

yanakları artık okşamıyacak, :u ya· 
rı açık ağzı bir daha hiç öpmiye· 
cekti: çünkü onlar bir başkasının da 

olmuşlardı . 
Yanağından aşağıya bir ?~z ~a· 

şı damlası süzüldü. Affedebılırmıy
di? Hayır! Buna imkaıı olamıyacağı· 
nı hissediyordu. Müzehhersiz yaşı-

jenin esaslı noktalarını teşkil etmekte
dir. Böylece harici ihtiyaçların milli 
sanayi tarafından tamamen \'eya aza-
mi imkan dahilinde karşılanması le
min olunacaktır. 

Milli korunma kanunile sanayii
mizden istenen azami istihsalin tahak
kuku için neler lazım olduğunu fabri
katörlerimiz grup grup toplanarak 
tespit etmişlerdir. Bu husustaki rapor 

A E 

----YAZAN 

j __ H_i_k_a_y_e_c_i_j 
yamazdı, fakat onu af da edemezdi. 
Zaman her şeyi unutturabilir, lakin 

bu müthiş gecenin hatırasını asla 
silemezdi: 

" Sen benim dünyam, kaina· 
tımsın F eridi,, 

Sonra kendi kendisini muhake· 
me etti. Belki de kendisi de büsbü
tün kabahatsız sayılamazdı. 

Son za:n.:tnlarda işleri bozuk 
gitmiş, çok çalışmağa mecbur kal· 
mıştı . 

Bu yüzden bir bakıma karısını 

ihmal etmiş addedilebilirdi. Evinde 
de çok zamanlar fena giden işlerini 
hatırlıyarak dalgın, somurtkan dur· 
muştu. Bütün bunları şimdi hatırlı· 

hazırlanmıştır. 

Milli sanayi erbabımız bu maksa
dın temini için, bazı sanayide iş mü
kellefi yetinin kabulünü, çocuk ve ka
dınların geceleri de çalışmalarına mü
saade edilmesi, icabında günün iki 
kısma ayrılarak 12 saate kadar me
saiye müsaade olunması, bazı sanayi 
ham madde stoklarının hükfımetçe vü
cuda getirilme~i ve bir kısım kredi 
açılması dileğinde bulunmuştur. 

yor, fiata ettiğini anlıyordu. 

Müzehher ne olsa bir kadındı • 
kocasının işleriyle meşgul olmasını 
kabul ederdi, fakat onun ne kadar 
meşgul ve kederli olursa olsun ken
disiyle daha az alakadar görünme
sini mazur göremezdi. 

Halim bu bakımdan çok hata 
etmişti, karısiyle her hususta anlaş
mış olmalarına güvenerek onun his 
ve kalp taraflarını ihmal etmiş, be
ceriksiz davranmıştı. Halbuki rakibi? 
O en müsaid bir zamanda gelmiş 
ve yaralanmış zayıf kuşu avlamış· 
tı . 

Teessüf etmek neye yarardı ? 
Artık iş. işten g.:çmiş saadet 

uçup gitmişti. Ah ! Hayat ne ma
nasız ve haindir. Halim mesut yuva 
sinı kederli ve dalgın olduku halde 
neşeli bir aşık ro1ü oynamamış ol
duğu için yıkmıştı. 

Yataktan kalktı bir cigara yak 
tı şafak söküyordu penrerenin önü . 
ne gitti ateşler içinde yanan alnını 

soğuk cama dayadı. Bir müddet 
öyle dalgın ve mahzun durdu. 

Pencerenin yanındaki masada 

( Gerisi altıncı sahifede 



Uykuda 
( Beşinci sahıfeden artan ) 

bir kitap açık duruyordu. Gayri 
~uuri bir hareketle alıp okumağa 
çalıştı fakat harfler gözlerinin ö· 
nünde dansediy0r kelimelerin ma 
naları idrakinin önünden kaçıyor 

du. 
· Bid~n irki di bir çığlık atmak· 

tan kendini güç Zılptetti. Hayır 1 
Bu bir kabus değildi. iyice gö· 

rüyordu kitapta gördüğü cümleyi 
tekrar okudu : 

" Senin kollarının arasında ol· 
duğum zeman her şeyi unutyorum 
Ferid sen benim dünyam kainatım· 

sın,, . 
Halim sevincindc-:n çıldıracak gi 

bi oldu. 
Demek mt-sele bundan ibaretti. 

Müzehher g ·ç vakte kadar roman 
okumuş rüya5ında bu roman.ian bir 
sahneyi yaşamıtı ah sevgili Müuh· 
her ! 

Yatağa koştu karısını kollarının 
arasına aldı onu öpücüklere boğdu. 

Bırdenbire uyan"n Müzehher ko j 
casını çıldırmış :anmış'ı. Az kalcı 

bağıracaktı. Halim izahat veı mek 
Jüzumunu hissetti : 

- Korkma şekerim ! Anlama· 
ğada çö)lışma 1 Öyle m~suJum ki ... 

Çok korktum karıcı~ım. Müthiş 
bir rüya gördüm seni kaybettiğimi 
sandım evet korkunç bir rüya gör· 
düm. Nakleden : Fr:thi Kardeş 

TAN Sinemasında 
Bu Akşam 

iki Heyecanlı film Birden 
1 

Sevimli Artist 

Noah Berry Jr. 
Taraf ındaa Canlandırılan 

MEMNU 
GEÇiT . 

2 

1°M;~·k~lır'·ç;t~ğ, 
Pek Yakında 

o 

Orta tedrisatta öğle sonu 
ıniitalaası kalkacak 
-ikinci sahifeden artan -

şüncesindedir. Bu suretle birçok 
memlt-ketlerde olduğu gibi memle· 
ketimizde de orta tahsil talebesi 
dersin bitimi olan 13 den sonra ser· 
best b rakılacaktır. 

Bu hususta talim terbiye heyr:ti 
tetkiklere başlamıştır. Yakında bu 
meseleye dair müsbet bir karar 
verilmesi muhtemeldir. 

Düzeltme 
30-4-940 tarih ve -1715 numaralu 

gazetenin altıncı sahifesinin 2 inci 
sütunundaki Be-tediye ilanın 2 inci I 
madde-sinin 11 inci satırının başın 

daki {Kullanılmaması) kelimesi yan. 
lışlıkla (kullanılması) olarak yazıl· 
mıştır. 

Yanlış yazılan (kullanılması) ke· 
limesi doğı usu olan (kullanılmaması) 
olarak düze-itilir. 

ilan 
Adana askeri satın al

ma komisyonundan: 
Merkez birliklerinin hayvanatı i

çin 445 ton }eşil ot p1zarlıkla :.ima 
C'iktır. 

Muhammen bedeli h900 lira olup 
muvakkat teminatı 666 liradır. 

Pazarlığı 6-~-940 pazartesi 
günü saat onbtşde yapılacaktır. 

isteklilerin belli gün ve saatta 
kom:şyona müracaatları. 

11785 

ALSARAY 
SJNgl\1.ASINDA 

Bu Akşam 

Şahane Yıldız 

lmperio Argentina 
Tarafından .Y~ratılan ~\levsimin Jı:n 

,\lukemmel Aşk ve ihtirao; Filmi 

AYŞE 
TÜRKÇE SÖZLÜ, İspıınyolca 

ve Turkçe Şarkıla 

Gördup,u Bu_,·uk Alaka dolayısile 
Birkaç gUn daha gösterilecektir. 

Pek Yakında 

i SiNEMAO~ 
BU M AKŞ A 

Jtlaı 
Harikulade canlı - Hareketli - Muazzan• "e 

hiş sahneler içerisinde insani bir rnevıll 

HÜCUM -TÜRKÇE SÖZLÜ 

Bugüne kadar görülen heyecm ve dehşetli filmleıİ 
gÖIS!'ede bırakan süper film 

Baş rollerde : 

John Vayn - Glaire Trevar - 1 im f-lolt 

Bugün gündüz 2,30 matinede iki film birde" 

1 - Canbazhane çocuğu 
• • • 1 

2 - ~ç palavracılar polis hafiyes 

Pek Yakında 
BEY AZ PERi 

Seyhan Vilayeti 
dürlüğünden : 

Vakıflar 
~~ 

d ~i 
Kale Kapusundaki Vakıf sebze ve kasap hali iç ve dışın ' 

kanların kiraları. 

Bir senelik muham 
men kıymeti. Mevkii Cinsi Vakıf No. 

Lira 

100 Kale kapusu Sebzeci 5) 
dükkanı 

100 ti •• 6) 
150 

" " 
7) 

120 
" .. 8) 

120 " " 
9) 

12LJ Kale kap sı Dükkan lO) 
Eski Sa'cılar 

-0- -0- tOt 130 " " 
11) 

1 MarkopOlo ' nun 
Müthiş Maceraları 1 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
YAHATAN: 

GARRY COOPER 
ALSARAYDA 

Bugün 2.30 da iki fılm Birden 

l - AYŞE ( 1 ürkçe sözlü) 

2 - M ASKELI ÇETE 

TANDA 

Bugün 2 .30 da 

1 - MEMNU GJ:ÇIT 
2 - MASKELi ÇETE 

130 it ,, 12) 

120 
" " 

13) 

250 Y orgarıcılar s. Dükkan 14) 
ve Salcılar 

80 Y ()rgancılar s. ,, 15) 

80 ,, " '6) 
100 " " 17) 
100 " " 18) ~ 

Kale kapısınde Vaktflar idaresince ytniden yaptırılan k9~~~ııo~~· 
hali içindeki 5 . 9 numaralı beş sebzeci dükkanı ı 6-940 tgr 91• 0~~ 
mehal teoslim edilmek şartile ve hal dışındaki 10 · 18 ourn';eıifle 
da teslim tarihinden nıuteber olmak üzere Mayıs 941 nih

9 
Jile" 

icuları açık artırma ile ve birer senelik icarlanoa tahmin t~,ııı~; 
rındaki bedellerle kiraya veriiecektir. ihaleleri 8.5.940 ~~ı'eıill > 
saat 14 de Adana Vakıflar idareos;nde yapılacakfır. iste~ 1

11 c;~,t 
malumat almak istiyenlerin her gün Vakıflar idaresine rnı.Jf 
olunur. 11770 28 l 



ilan 
Belediye Riyasetinden 

~diye ln•clisinin 12·2·940 gün ve (:10) sayılı karariyle. kabul edilen 
'•tııf 

caddelerden :• 
1 k,tısfalt dörtyol ağzından kolordu caddesini takiben yazlık sine· 
\ıil ar, 

~'faı~ d~rt}ol ağzından Kuruköprü mey~a~ına ~adar . 
dortyol ağzından geçeciler caddesını takıben yem otele ka-

~ 
} •1~ıt .. . 
•t,tı C!addeden yeni istasyona doğru 1 urkkuşu omasına kadar, 

~~ko 'kapıdan Abidinpa~a cAddesini takiben Taşköpıüye kadar, · 
tdar ltıct Önünden saat kulesi - belediye caddesini takiben Yeni ote· 
~I • 

t... :ıık b1.1 Caddelerde mevcut dükkan cephelerinin 111 ci teşrin 1940 
,>, <ldar ·· • ı b d 1 1 - • d · \'<'•ıh guzcl bır şekli! konu masıııa ve uca c e er uzerın e umu 

~lltıııı: kan~nuna göre 1. ci, 2. ci ve 3. cü sınıf gayrı s ıhhi m_~esse -
1tııaı· dahıl olup da hali hazırda mevcudu bulunan marangoz, mo · 

ı~~f} tathancleri kantarcı kalaycı tasç.ı ve müzayikçi gibi tsnafın 
a 'h ' ' ' ~tıt 11 İne kadar muayyen mahal!eıe nakil etmelerine ve bu ta-

l ~ '1' a Perakende suretiyle olsun kömür ve o::lun satılmasının ve hü 
11' ~' ~~k~Öprij parke yoluııda bulunan bisikletçilerin men'i 
01

' ~fJ~ıo ~ llınet önünden nehir kıyısını takiben taşköprü • divanyolu 
~kült\ tskj istas)ona kadar 
~~- tt ö .. ' 
ıı. lı,lıct ~'H~nden depo meydanına kadar (eski askerlik şubesi önü) 
,1''"darı ~nunden saat kulesi · kapalı çarşı · belediye önü · Tar 
~t'ıı&lc,p Uru\cöprü meydanına kadar , 
r. ~~Op -~S•tıdan Abıdinpaşa caddesini takiben Taşköprüye kadar, 
'~I tı..ı lll d d \ Q\cld ey anından Hacıbayram kuyusuna ka ar, 
~ b\J trı asfalt caddeyi takiben yeni istasyona kadar, 
~11ılatc:akddelerde tahmil ve tahliyesi doğrudan doğruya yol üze 
I~ 8 " d ti ltıa81 .1 3 pılan pamuk, koza ve hububat gibi mevad epolarının 

"c tıa~~ Yine bu cadde-lerde mevcut bulunan araba tamirhaneleri, ' G .~nt esnafının kaldırılması, 

~harı, 0 n hanı ( Kömür Pazarı ) 
~t Qd1.1~:Zar rnahallinde belediyece verilect!k krokiye göre ancak 

~~•lcır1rı:· eski ve az miktarda yani peraken ~e suretiyle yeni ke· 
~i ~,

1

tcr ts arı başka esnaf bulunduru lmaması ve' ancak burada halen 
1 ~L-~aıd narın 1 1. ci teşrin - 940 tarihine kadar aşağıda gösteri 
~ ~ '\o4ı it •iması : ~ •'t ıcer e 

~•ııa, snafı mevcut krokiye gE.r(", ( B. 61 ) numaralı sac b~-
ltcırı 

ıoz, Yağlrcı, kebapçı, paçacı, yine krokide gösterilen 

1 

l 

Sahi e 7 

ilin 
# 

Adana Elektrik Şirketi T. A. Şirke-
tinden: 

Sarfediltn cereyau htdtllerinin müste-hliklerdt.n tahminen bir buçuk 
av sonra istf'flmesi, alacaklard;:.n hir kısmının tedahülde kalması ve hatta 
hiç ödenmemrs;ni intaç etm~kde-dir. Bu, göz öııünde tutularak. !-iüküme
timizce, elektrik, hava gazı ve su gibi işlere ait imtiyaz şartlarına, abone 
lerden bir miktar trminat c kı;ası alınması kaydı ilave edilmiştir. 

imtiyaz şarlnı>memizin muaddel 48 inci maddesi hükümlerine göre 
şirketimiz de sayın abcnelerimizin tahminen bir ayda istihlak eyledikleri 
kudreti ele"hikiytr.İn be?e-lini tc minat olarak peşinen istemekdedir. 

1 - · Sa} ın al onelerimi zdı n nezdın izde teminat akçası hiç :>ulu t n 1 • 

yanlarla, bir kaç ~ene eHel \ermişse de ya lorcundan dolayı mahsup 
ediln•ek veya evvelkine nazaran daha fazla istıhlak etmek gibi sebepler
le ttminatı gayri ~afi gel erıleıin trnıinat iıcretlerini ödemeleri veya milc
darı kafiye iblağ etmeleri; 

2 - Elimi1de-ki e-ski trmim•t ddterlerinde soy adları bulunmaması 
yüzünden Tahsildarlarımız tcm.fından bazı yanlışlıklar yapıldığı vaki şika. 
yetlerden anlaşılmc.kdadır Sayın abonelerimizden, yapılan muamelede 
bir hata bulunduğundan şüphe edenlerin doğru fan doğruya mü.:!üriyeti
mize müracaat etmeleri rica olunur. 

28-30-1 11768 

( A. 61 ) numaralı zifirciler çarşına, 
C - Helkeci, tenekeci, sobacı esnafı ( 63 ) numaralı hasır pazara 

çarşısına, 

Ç - Eski elbise, eski mobelya ve bu çeşid eşya satan esnafın krokide 
gösterilen ( a. 63 ) numaralı sipahi pazarı çarşısına, 

D - Hurda demir satıcıları, çilingir ve ufak demir işçileri, kazma, 
kürek tamir ve yapıları, eski kundura tamircilerinin ( 65 ) numaralı eski 
köşkerler çarşısına, 

E - Kazrncılar, kalaycılar, mevcut kazancı ve yem~niciler çarşısımn 
arkasındaki dılsizler sokağına, 

F - Hasırcı, cereci ve çömlekçi esnafının krokide gösterilen (67) 
numaralı pekmez pazarı ve (69) numaralı un pazarı çarşısına kaldınl
maları belediye encümeninin 12 - 4-940 gün ve (713) sayılı karariyle 
kabul edilmiş ve yukarda sayılan esnafın birinci sınıf ana ccsd~e!erden ve 
kömür pazarından kalkarak gösterilen mihallere yerleşmeleri mecburi 
tutulmuş ve gösterilen yerler mevcut esnafa kifayet etmediği t~kditde 
ayni semtlerde dükan tutmaları kabul edilmiştir. 

Verilf'n mühlet içerisinde bulundı,kları mevkileri terkederek göste
rilen yerlere gitmiyenlerin cezalandırılacaklerı ilan olunur. 

11774 30-1 
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ilan ilan lJan Seyhan Vilayet• -gaııde' 

1 

· muhasebe müdrlıl 
Adaana 2 ci icra Me- Adana askeri satınalına Belediye Riyasetinden: ıJy 

b•t11 p m urluğundan : Komisyonundan: Dairemizin (60) lira aylık ücretli 1 - Bahçe kazasına • ·d•'e 
18 - 4 - 940 de Pazarlığı ya- avukat katipliği için imtihanla bir runiye nahiyesindeki buS~~ıd:ııe 'il 

Bir borçdan dolayı bnlunup pa 
raya çevrilmesine karar verilen 24 
dün fabrikası ittisalinde Bahrinin 
demir hanesinde bulunan Doç mar
kalı deyirmen motorunun birinci art· 
tırması 15 5-940 tarihinde Çarşam· 
ba günü saat 9 dan 12 ye kadar 
icra olunacaktır. Takdiri kıymetinin 
°!o 75 yüz.de yetmiş beşini bulma
dığı takdirde ihale 15 gün daha tem 
did olunarak 30·5 940 tarıhine rast
layan Perşembe günü ayni mahal 

pılan 100 adet karyolaya v~rilen fiat memur alınacaktır . imtihan 6/51940 ait kaplıca bir sene rnu ~erile' 
pahalı görülmüş ve 1200 kılo kuru tarihine tesadüf eden Pazartesi gü açık artırma suretiyle kir•Y' 
ota da talip çıkmamıştır. nü öğleden evvel saat 11 de Bele- .. cektir. 

111
e,. icl 

ikinci pazarlığı 7-5-940 salı diye salnunda yapılacaktır. ~ - Senelik muhadl 
günü saat onda yapılacaktır. Orta mektep mezunu ve asker· bedeli (300) üç yüz Jıra~~· 5r 

lsteklilerin Lclıi günde komisyo· !iğini yapmış olmak şarttır.Talip o· 3 - Açık artırma 9 
rnbe ~ 

na müracaatları. 117~3 )anların ~belediye Riyaseine u~ulu mayısının 9 uncu per.şe _ f.ı1Coıv 

il" veçhile ve evrakı müsbütelerile saat 10 da Vilayet daıını 
an birlikte müracaatı Hizumu ilan olunur. ninde yapılacaktır. vvtl 

4 - [hale vaktioaerı e eı~ıı / Mersin garnizonu için 100 ton 
un pazarlıkla alınacaktır. 

ve saatte ikinci arttırmaları icra o 
lunacağından talip olanların % 7,5 
yüzde yıdi buçuk pey akçesi ile 
mezkur tarihlerde mahallinde bulu· 
nacak memuriyetimize müracaatları 
ilan olunur. ~ 1178 i 

Muhammen bedeli tıOOO lira 
olup muvakkt teminatı 900 liradır. 
Pazarlığı 4 5 940 cumartesi gü
nü saat onda yapılacaktır. İlişiklerin 
belli günde temin:ıt makbuzları ile 
komisyona muracaatları. 

11785 

Yegane mesire mahalli olau Atatürk parkı yanında 

Kır Kahvesi açıldı 

Ht'r tür lü içilfçt k Ş<')ltr, razardın maada güıılt'rde 5 kuruş; nargile 
ve dorıdurnıa , hu y~ıde olduğu gibi, en kuruştur, 

Bütün kış dtmrnlı k<hvrltıdt: otuım«ktan bural<n sayın halkımız te. 
miz hava almeok üzere kır kahvrsine ~U}Urrnnlar. 11712 

Pazar günİni l:.ütün mfşrubat 10 kuruş 

R. C. A. 
nın 

Hiç bir hizmet istemeden 
bf r sene çalışan 

B_ataryall 

Nevyork B. 
Modelini mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo : 
Abidinpaşa caddesi 

İlan 
Adana İnhisarlar Baş

müdürlüğünden : 

11521 

11787 --------iiii-iiiiiiiiiiiii9 
Bu gece 

Nöbetçi eczahane 
Hükumet yanında 

lstikamet t"Czahanesiriir 

tırılmış bulunması lazım ~) 1 
vakkat teminat ınik tarı ( l 

iki lira (50) kuruştur· vt 
5 - Şartname A.dana c;r~l e 

çe hususi muhasebesınde ~SO 
lir. 11 v6 

21- 25-

-------------------------------~ 
ilan 

Adana askeri satın al

ma komisyonundan: 

890 çift yemeniye 17-4-940 

de yapılan pazarlıkta talibi çıkma· 

n: ıştır. 6,....5"' 
Pazar lığı yapılmak üzre t•lı~ 

pazartesi ~ünü saat onbeşe 

dilmiştir. , z li'' 
Muhammen bedeli 1 oO 

1• dıf· 
muvakkat teminetı ı2 ıra te 

isteklilerin belli günde ,pi'' 
makhuzlarile komisyona 

1
8z 

ları. 11 
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Muhterem Çiftçilerimizi' 
Sayın MüşterilerimiziıJ 

"Nazari Dikkatlerine,, 
· ~ 

Dünyaca Maruf ve Çıftçilerimizin uzun tecrübelerile metanetle'' 
ve aradıkları 

''MELiCHAR GRATi~ı 
. Orak makinaları geldi o' 

"d' (Şapkalı adam) markasiyle maruf Orak Mdkinaları çarklar yag tııl' 

gıbi tozdan muhafazalı tamamen kapalı olup tekerlekler temarrıel'l 

Ticaretanemizde büyük miktarda Yedek parçalar me~· - .~ 
Dünya ahvaline rağmen Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını teınin. ~ı~· 

Büyük .fedakarlığa katlanarak M.ıhdut bir parti getirt~ 

BI { DEFA ARAYINIZ 

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

TORlYE GENEL SATIŞ 
DEPO Si fF..Rl 

YAKO BENYE.Ş ve oGULLARl 
Kızılay karşısı 48- 50- 52 numaralı -.... _.IİS~ 
dükkan Posta Kutusu Nr. 9 

ADANA 

Acelltclt'rımız hH vilayette mevcuttur. 

~=::.:-,ım 

Ceyhan ve hioterladı acentemiz Çıfçi Yurdu Ma~azası 
1 ~ 

4-20 11766 
• Adana inhisarlar Başmüdürlü 

ğünün eski ve )t'nİ istasyonlar İda
rehane Ga:.zhane, lmlahane, Barut 
deposu ve indelhace Mazbahadaki j 
depoları arasında sevk ve naklolu 1 

nacak tahminen ( beş milyon ) kHo 1 
balya halinde varrak tütün, sandık 
çerisinde mamul tütün, müskirat, 

barut ve patlayıcı mevad ve çuval. 
lı tuzlar ve boş mahfazalar ve bil· 
cümle idareye ait eşyanın nakil iş1 e 

ri ( idarede mevcud :;artnamesı cıe 
cibince ) mukavele akdi tarihinden 
itibaren bir sene müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 21 ·5 94Q tarihine mü-
sadif Salı günü saat 16 da inhisar 
lar Başmüdürlüğü binasında komis · 
yon huzurunda yapılacaktır. 

Şar tnamcyi görmek ve fa zla taf 
silat almak istiyenler satış şubesme 

müracaat etmelidirler, 
Eksi!tmeyc istirak etmek istiyen 

ler ihaleden evvel yüzde 7,5 güv~n 
parası olan 96 lirayı makbuz muka
bilinde Başmüdüriyet vun~siııe ya· 
tırmalıdırlar. 1174J 

21- 1--16 

Umumi neşriyat 

~ 
G{ıçl 

Mactd I 
ı' 

Adana TürksÖ'Llİ 


