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-ıoslavya'ya 
1>-an'lar bir 
~ .. 
lız Y.apar mı ?J 

~ 11to 
, 1 ' 1•vya •flllrı umu· 
ltı bununla m••guı 

'

•llta, aUkQnetl• 
•et • buıunmakted ır. 

lt,cl • 
•ıı · (A.A.) - Royt:er: 

~•t J a Ve ltnlyo.nın cenubu 
~t 

11

~11S•ndn her hangi bir te · !
1 

ttindc bulunmoğn hiç bir 

ı\llrıadıgıııa dair !;On 24 saat 

• .. ltıan ... e ltal van bn:nnının ., b • 
tı . •~ı nı tnrnfındnn iktibas 

tı\• 
ı b· llt ı Yugoslav"hnlkının en· 

ır d • 
erl'reye kadnr nzalt· 

tt 
tar f1. h Ik ti 11 l;nn Yugoslav n ı, 

1 Qrın .. t . .. . 
1 "' am emnı;) C\ını mu· 
tııı k 

•ııı· e ttdir. 
\Jı'.Yttl" iyi haber alan Yu· 

/i!ı~rindt' g;ttikçe fozlaln· 
1 İtnlvnnın bir hnrekt't 

0lınnk nİ\ etinde bulun· 
tr t f ~ h . li nı n tnn gnyrı mu nr•p · 

1 Ilı.len d d'" . • iv r. e onnı•yı:ct·~· nıcr· 

~0UAN 
,b" ~~TBiRL 

1 

Avam kamarasında tenkid 

Muhalefet 
olmak 

liderleri daha cezri 
lüzumuna kani 

Londr a : - a .a.- Reuter : 
Dun avam kanınramıtJa başvekil 

B. Çemberlayıadan sonr a cıöz alan 
muhale fet l ideri B. Attlee ev.-ela N or 

veç harek a tın a i ştirak rden İngiliz, 

Fransız ve N orvC'çli muhariplerin h a

tıralarını t a ziz t"tmiş \'e Norveç mil· 
letioc: karşı sempatilerini hild irmiştir 

İngiltere' nin Italya' ya 
nota verdiği soyleniyor 
Rom aya döne n İ n giliz elçisi bu nota il t:: 
Çemberlaynde n Musoliniye bir mesajl ha ıni i miş 

Roma : 8 (A.A) - Bir koç haf
tal ık bir gn,ybubeti mUtenkip Londr a· 
tl ıın avdet etmiş olan Sir Pcı·cy Lo· 

rainc'in birbiri nrkasındnn Kont Ciııno 
ve l\luı;solini tornfındnn kabul t•dildi · 

ğine dnir nrilen fnkat teeyyud d 
meyen haber, diplomatik mahfiller· 
de alakıı uy:ındırmnkfodır. 

A,·ni mnkfillcrde has ı l olnn kn.· 
nnntn ~göre İngiltt<re sefirine • \usso-

liniyc Londrn huku netinin nıuhim lıir 

notas ı nı tc\•Ji clıııck 
miştir. 

IInttn bu mnhfillc:rde Çember· 

layn 'ııı Muscoliniy e lıir mesaj gön· 

dcrdi~indc:'l de hohsedilmcktedir. 

Diğlr cihetten Sir Lorrainc'in 
dun Kont Ci:ıııo ılc görUştU.,u nyn ı 

mahfillerde tt'kzib edil ııt>ktedir. 

1 Mr. Voroşilofun 
vazifesi deği şti 

B. Attlee, bundan -ıonra, bilhas· 
sa aleyhte şerait :içinde tahliyenin 
mu vaff akiyetlc başarıldıgın ı övmUş· 

tür· 
.Muhalefet lider i, .B. Çemberla_y:uj 

PC'rşembe gUnU beyanatından, B. 
Çörçili de "fkarı umumi.yede biUha· 
re tahakkuk etmi.)·en Umitler dogur· 
t;urtan fula nikbin nutuklarından do
la)·• tenkid etmiştir. 

B. Attlee Al maııların Narvik y• 
luou maynlnrla kapamak ~uretiyle 

yaptığı mukabtleııin bu.yuk t"ht!nımi

yetini hesap etKıemiş oluın .. ıııclnn do 
la~ ı da huk Ometi tt'nkicl f~.rlemiş ve 

,füdt'rİne şöyle devam (C' tmiştir: 

Finlarıdıyaya göndt>rılmtk Üzere 

hazırlanmış o'an kıtaların lu derece 

çal uk bir surette dağıt ı lmış huiun· 

masının seht pleı ini anlı )'amıyoı um. 
Zamarııııda hareket t<tmediğimiz dü · 

şüncesindeyım. Bizim kuvvetlerimiz 
Namsos ve An falsne~·<', Almarı kuv-
vetlerinin rıondheınıe ihr JCından 

on gün sonra varmıştır. Her halde 
Noı veçte entellıjerıs .servisde çalışı-

yordu. Bu servis, bize ne gibi ma· 
lii'Tlat Vc!rmiştir ? 

B. Attlee, bundan sonra, hüku
mete şiddetle hücum et n.iş ve: de· 
miştir ki : ~td 

itrıgi bir tecavüz silahla mukabele görecek Harbın ıdarf'Sİ me .. 'u İyd İ rıİ üzer 
lerine almış bulunanların h i ) atlan 

'lcrda 
aı 22, ın 8 ( a. a. ) - Dün 
~ er dl' Hollanda ıle ecnebi 

1 •ıı~ 1 l arasındc1 telef orı muha· 
tıdc <ıa u~rnmıştır. Aıakadar 
~lesi ll'ıulı vcrclerın bu sııbıı lı 
\:· ~ Cdi!eceği he}an edil· 

~~ 23 ııs· 
• q f.ı · le yaptığı neşriyat 
~'.ilr 01'«nd.ı radyosu nlınma
·'Q· L "er ı 

"~i t .. b' en a~keri tedbirler 
~ .. ı·g.· 

,,~t ~&ık 1 1 bır kere d ahö neş· 
tılq· 1 Vazıfelerınc dönen 

tııdpfın hc:ıkJıni işkal etmemek 
er 

1 ~o culuklsıın ı tahdid 

...... _ •. ___ _ 

ctmeğe davet eylemiştir. 
Amsterdam : 8 (a. n.) Reu 

ter 
Enternasyonal vaziyet üzerinde 

end ışeler art111 ken He lan Ja nerden 
geliıse gds.n her türlü hücuma mu· 
k averııet içın hazır lıkhırına sükun için · 
de devam cınıektediı. 

Bu sabahki gazeteler, memleke

tin müdafaasının kendisine tevdi e· 
dildiğı baş kumandan General Win 
kelmıınn ıarnfından alınan tedbirleri 

büJük memnuniyetle karşılaınaktö-

c1 ı r. 

Amstcrdam : 8 - a.a. - Dün 
akşam saat 22 den itibaren Hol· 
landa ile yabancı memlekf'tler ara· 
sındaki bütün teldon n.uhaverle r· 
leri ktsilmiştir te don muha verele· 

rine bu sahah normal olaraic yeni· 

d en başlanmıştır. 

Bu sabah üç Holanda rad yosu 
( Gerişi UçUncU sahiftde ) 

İta lya - ispa nya tica ret 
an laşması imzal and ı 

Voroşilof 

Moskova: 8 (A.A.) - Tass Sov· 
yeller Bırlı~i yuk. ek Sovyet medi i 
riy:ıset d ı vaııı. müdafıta hnlk komi· 

Sl"rİ maraşal Vo ro~ilov'u bu vazife
sınden af ede rek Soyyeıler birl iği 
halk komıserleri meclisı ikinci reisli· 

ğinc ve halk koıniserlcıi meclisinin 
müdafaa komıtesi reislığ i ne getirmiş

1 bir sürü muvaff akiyetsizlik ... silsilesi 
teşkıl e tmi~ irısnnlar olduğu söyleniyor 

1 Norveç muvaffakiyetsizliğini, Çekos 
1 lovak)'a ve Polonya muv.ıHakiyet

siz!'ğini takib eylemi~t ir. Mütema
diyen hatalı düşüncelerde bu!unanlar 
bir zamanlar Hitlerirı Çeko:;lovakya 
ya hıicıi m çı miyeceğine immınış o· 
lan ayni insanla r, Hıtlrrin Norvcç'e 
hücum edeceğin i anlıyarnamışlar dır. 

. Başvt kilin zaafı. mesai arkadaşları· 
( Gerisi dördüncü sahifeGI~ ) 

>...,.. ....... ._. ............... .._. ....... .... . ._. . ._.. ~ .< 
i Ruzvelt yeni bir ! 
! teşebbüse geçecek ı 
• • 
• • ! V•f ington : 8 -e a .- i 
• t • i Reu er :. ! 
• Reisicumhur Ruzveıttn t • • i avrupa anıa,mazhOı ile ! 
i all kad9r bir tefebbOs ha- ! tir. 

Kiev husıısr asl.;e:i mıntıkası i zırlama kta olduOu kanaati ! 
kumanrla rı ı mareşal Sem on timoçen · i Vaşingtonda g ittikçe fazl a · ! 
ko d.ı Sovyetı~r hıı lıği ınüd ııfııa hdlk i ıa,makta ır. Hatta bazı ~ 
komi serli~in c tayin olunmuş • ıır. i mU, ahltler be yaz •ar a yda ! 

i s ulh le hinde b i r hareket ~ 
Moskova; 8 - a .n. - Tass: Sov- i h azırlanmakta o ıduOu ve ! 

yetler birliği yüı..sek ~ovyet mec!isi i bu harekete vatrkanm s u lh ! 
riyaset dıvanı, birinci sınıf ordu ku· i lehinde yapacağı b fr da- ! 

Madrid : 8 ( A..A ) - Hariciye ına ıdanlannrhııı Sı:m on t ımoçcnko· i veli Ue b irlikte baf lana ! 
nazırı Btigbeder İle 1 t a 1 Y a ya, grigori kulık'e ve roı ... şııpoş· i caGı fikrlnded lrler. t 
Büyuk Eıçisi ltalya · lspaııya nıko 11'd Suv) etler bııı ı ğı nı aı q.ıl ı i · !' 

------------------~---~~ı -~--...ı... ........................... '-&.i .... ________________ .ı......::.....,._....;:;;::~~·-=.;:•-::.;.;•-:;..;..•-:..;.•~-~·~-~·~-~·~-~·~-;;;....·---·---·---~ __ ___. 



SaOif t: 2 

Bütün talebeler 
ayni kıyafette 

Yeni kıyafet talimatı 

Yeni disiplin talimatnameıinin 
okullarda tatbik edihneic başlandı 
ta bir yıldanberi, talimatnam.enin 
verimi etrafında yapılan tetkıkler 
memnuniyet veri~i ıörülruüştür. 

Seyhan Nafia dairesinin 
bu yılki geniş faaliyeti 

Valimiz k3 

teftişlerin~ 
.k Oıtıı' 

Valimiz Bay F' aı diiO 
lerde bulunmak üzere 
ritmişlerdir. . Maarif V ckilliti bundan başka 

talebenin önümüzdeki ders yıh ba· 
şından itibaren yeknasak bir kıya
fet taşımaları esası üzerinde de tct 
lcikler yapmaktadır. 

Yollar, köprüler, mektepler 
Oradan da KadirlıYe1 

bilahare avdet buyurac•~ .. 
Maarif MüdÜt~ 

tedkikleri 
Buna sebeb de talebelerin muh· 

telif gençlik bayramlarında tam bir 
kıyafete sahip olmadıklara ve renk 
renk elbiseler taşıdıkları tesbit edil
mit olmasından ileri gelmektedir. 

Huulanan projeye göre, ilk ve 
orta tahsil okulları talebeleri bir kı 
yıfette olacaktır. ~Bu kıyafet erkek 
talebeler için ayn, kız talebeleri için 
de ayrıdır. 

Velilere teıbit edilen kıyafeti 
lıuırlamak üzere bir yıl müsaade 
verilecektir. 

Talebelerin elbiseleri üzerinde 
yalnız bulundukları okulların arme· 
lerini ihtiva eden bir iıaret buluna· 

caktar.'' 
Resmi, hususi bütün okul tale· 

belerin in kıy af eti bir olacaktır. 
Kız talebeler için şekil dik\cate 

alınacaktır. Elbiseler tamamiyle yer 
li kumaştan olacaktır. 

Bu vaziyet ve karar tamamiyle 
hazırlandıktan sonra okullara tebliğ 
edilecektir. 

Kirmen Mehmed 
mah- um oldu 

Bazı kimıelerc, para lcoparmalc 
maksadiyle tehdit mektupları yaz· 
maktan suçlu belli sabıkalılardan 
Kirmen Mehmed hakkında birinci 
•sliy• ceza mahkemesinde devam 
eden duruoma sona ermiştir. Mev· 
kuf bulunan Kirmen Mehmed 1 se
ne 17 ay 20 gün hapis yatacaktır. 

r 

Dün Adana Nafia dairesinin de- 1 
ğerll B<şmühendisiylc görüşen şe 
hir muhabirimiz Nafia d4ireıioin faa 
liyeti hak~ında bir çok faydalı ma· 
lıimat almıştır. 
Yollar llkbabar mukcllef ameleleriyle 
Eğner - Musullu Mentcş yolu güıer 
gahındaki tesviyei turabiye ikmal edi 
lerek tekerlekli vesaitin işlemesine 
müsait bir hale konulmuştur. 

Bu yoldan Camili köyü - Mu· 
sullu - Mente~ten ve Eğnerden Kar 
sanlıya gitmek kabil olmuştur. · 

Kozan - Feke - Saimbeyli ara
sında kış mevsiminden sonra yıkı
lan yarmalar, çöken köprüler tamir 
edilmiş ve nakliyata elverişli bir 
şekle getirilmiştir. 

Önümüzdeki yaz mevsiminde 
Nafianm kamyonu ile köprüler için 
kum çekilecek ve yol üzerinde mev 
cud kireçlerlc köprü inşasına başla
nacaktır. 

Osmaniye - Fcvzipaşa hududu 

f urhan Cemal Beriker 

lçcl mebusu hemşehrimiz Turhan 
Cemal Beriker Ankaradan şehri
mize ıelmişlerdir. 

Halkevinde dün gece 
verilen konferans 

Ankara Tarih, dil, coğrafya Fa 
kültesinde Doçent Bay Pertev Naili 
Boratav tarafından dün akıam Halk 
evinde Türk Halle şairleri mevzuu 
üzerinde verilen konf eranı yüzlerce 
dinleyici tarafmd1'n alika ve dikkat• 
le takibedilmiş, konferansını mütea
kip P N. Boratav hararetle alkış

lanmıştır. 

Cemiyet ve münevver 
mevzulu konferans 

ve Bahçe - Sıtmapınarı - Y arbaşı Halkcvinde yarın akşam Döçend 
Haruniye ve Ilıca yollarında da mü- Mehmed Karasan tarafından ,. Ce· 
kellcf amele ile bir çok tamirat ya· miyet ve Münevver ., isimli şayanı 
pılmış, :ıakliyata müşkilat gösteren dikkat bir konferans verilecektir. 
kısımlarda bu gün muntazam bir Bütün gençlerimize bu k1ymetli 

Yolgeçen, Gerdan, S~~ 
Çıldarım köylerinde ttftı 
ve bu köylerde mekte~ ~
kanlarını arayan Maarıf · 
Ekrem Gürsel dürı ıebr• 
dönmüşlerdir. 

Sporcuların garde~ 
Beden terbiyesi Ad• 

kası reisliki 19 Mayıs S(o 
lilc bayramı münasebetiY 

1 ~ 
Seyhan Dans salon ... od• 
denparti verecektir. -r/J 

Gardenpartinin o 11' 91 
riyle mütenasib bir güz:el 
sına çalışılmaktadır. 

Bıçak,kama ar 

' Şehr miıde buı fiİ~ 
bıkah eşhas üzerinde 'I bİ' 
malar neticesinde geçıell / 
de 26 bıçak, 9 kamı. 4. ~ 
tabanca müsadere ediltJIİI l 

Kapalı bir jil11~~1~ salonu inşa ed• 
vaziyet iktisab etmiştir. konferansı baretle tavsiye ederiz. 

Haruniyeden meşhur lhcaya git· 1 l "d k Beden terbiyesi O'erıe~ . mra ıya gı ece b ı mek için mevcut yol, arabaların s<.y· lüğü Adanada kapah bir~ 
rüsefcr yapabilmeleri hakımından mahkumlar lonu yapılması için 1-4: ti'· 
tamir edilmiş, bazı yerleri genişle· Şehrimiz Cezaevinden imralı bir tahsisatı kabul ctlrn•f I-' 
tilmiştir. ceza evine gönderilmek üzere tes· direktörlük nezdind" yaP~, 

Müteahhit marifetiyle yapılmak · bit edilmiş bulunan 55 mahkuma büslerle 13,500 liralık bl 
ta olan .\dana - Kozan yolunun 3 ait evrak Adli}e Vekaletine sunul- dı temin edilmiş bul~~' 

( Gerisi beşinci sahifede ) muştur. Adana yakında 27,SOO .~ 
------------------,tinde modrn bir jımnıstı 

Loyd corç kim? 
kavuşmuş olacaktır. ~I 

Sattığını geri alııı~,; 
dan bir yeıne01 

L.yd Corcu ismi yine sık ıık 
ıeçiyor . 

lıımiai Loyd Corc diye teliffwc 
ettitimiz bu zat MaDcheıterde 1863 
yılında dotmıaf 18~0 da mebus seçil-

.aittir· 
Misacındak.i ço7k\lnhılda n teli· 

katile derlıal dikkati Radikal kana
atte old.uı11 içia mvhafacakirların dUf 
111aaı kHildi. 1895 ile 1goı> araauıda 
iktidarda bulunan bu fırka ile mU· 
cadele etti. İngilizlerin benubi Afri· 
kadalr.i te1ebh1tılerinin de aleyllinde 
•ıalHdu. 

Hl06 da Liberaller iktidar mn
kiiae geçince Lloyd George Caabell 
Baaaeraaa kabiaeıiade Ticaret na

aın •lcl•. 
Aıı•itll k.abiacıi.de de aaliye 

1- OUNON MEVZUU ' ·--·--
uazırla&ma geçti 190) -1910 da Lord· 
lar k.amaraunda arazi ve e•lak yer· 
gileri etraf10daki hararetli mUnakaşa
lara i~tiralt otti Te neticede Lordlar 
karnarasııa10 kudret ve ı>ela'1i.retinin 

taltdidine muYaff ak oldu. 

1914 Harbi ba~layioca lnıilterenin
lideri b.aline geldi : E vvela mUhim· 
mat nazırlı&ını deruhte etti UU6 da 
başnk.illife geçti. 

l tilaf devl~tlerinin galebesi tlTe• 
rine lnıiltere huk1lınetiniu ~efi olarak 
sulh. kon.f cransıına i~tirak etti. 

V crsaillcıı Te Sevre• gibi n1ua'1e· 
delerin yapıl !llıuında amil oldu. Vil· 

döğdület 
soa Ye: Clcmeıaceaıı ile birlikte bir . J 
muddet dünyanın uc diktatörUııdeıı ____ ......,,._ et Yı 
biı l halinde buluadul Maksud otlu MehO' 1~ 

Ba,Yekilliti 1914 dea 1922 yo Bekir oğlu Mehmet eı:~ 
kadar 1UrmU7tur. Al manyaya lr.al'p iki kişi yemenici Hti.~ll&le"~ 
Fraıasanan hoşuna ıitmiyecek bir ıi· k T k b un .., ti aş ından ir 1 Ji111 • • 
yuct takip etti. Turk.iyenin Y unaa· eıoev- f 
lalar tarafından istilasını tertipliyea. ları yemeniyi geri ver f dl 'I 
de kendisidir. Tevfik Taşkım bir h• t~ır. 

Turk milli zaferinin taltakk.uk.ıa bilecek derecede döfOI ""' 
Uzcrine rıae•kii sarsılmıştı mulaaf aza- Said ve Mehmet b•ttr• 
karlar muhalefet ettiklerinden Coa· nuni muamele yapılııı•t V~ 
lition lıabinesi 1922 tcşrinieYvelinde t.Jft 
sukut ett i Ye Lloy d Gcorıe ela mec · ŞEH(RD E .. iJ~:. 
li~te muhalefete ~cçti. k 7· · (P 

Ş h . . d d.. 60 ,, 
19:?5 senesinde " TYenty - five e rımıı e urı ,. f ,a$, 

yurı 189! · 1~16 ., hmile hatıratını men bulutlu. hıva bafı .t. 
ne?ret111i~tir . yıtmurlu geçmiştir. f d• 1" 

*** E11 çok ııcak gôllş 
ceyi bulmuştu. 
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Ruzvelt cuma günü 
bir nutuk söyliyecek 

Alman .. Yugoslav ticaret 
görüşmelerine başlanıyor 

Belgrad : 8 (A.A.) Alman 
ekonomi heyeti reisi Doktor Lanfri · 
ed, dün hariciye nazırı B. Markoviçi 
ve ticaret nazırı B. Andres'i ziyaret 
etmiştir. 

Vaşington : -a.a.- Amerıka bir 
leşik dtvletleri r~isi Ruzvelt önii 
müzdeki cuma günü Vaşington1a 

Amer:kan i'im kongrrsinin açılışı 

münasebetiyle bir nutuk söyliyecek 

ve bu nutuk Amerikada olduğu gi 

bi avrupada da ra~yo •ar ile neşre· 

dilecektir. 

Hollandada ihtiyat 
tedbirleri arttı 

( Birinci s:ıhifcdı ıı ortan ) 

da bir müddet çalışmamış ve bir 

müddet sonra bu radyo!ar da nor· 
mal surette işleıntğe böşlaınıştır. 

Vaşington : 8 - a.a - Hollıında 

hükümtti Ameı ikada ki 5efcri Dr. 
Lou fona fevka la le ah"al zuhurunda 
Hollanda hükumetinin f"Cne ı İ mem 
l('ketlerdeki mümessillerin~ her tür· 
lü tediyatta buluuaıası için emir 
vermiştir. 

Bıı emrin Hvllandadan alı lıın he 
yecan!ı haberlerle alakadar oldu~u 

zannedilnıekt~dir. Hallan ia sı firi 
geç("ıı cuma•t~~i günu harıciye r•e· 
zareti erkanı t r .. fın-J.\n k ıhul edii· 
mişti. 

Vaşingtonda bulunP.n Hollanda 
diplomatlarından biri demiştir ki : 

Alınan tedbirl~r tecavüze uğra· 

dığımız takdirde:: çarpışacıı~ımızı 

göstert-n kati bir delil adci ,.di lebi· 
tır. Alman propagandası Hollanda 

bir tı cavüz karşısırda kaldı~ı hık· 

lngil erede tedbirler 

Londra : 8 (AA) - Daily Eks 
pres gazetezi logi l ter.enirı 1 ha\adan 
veya denizden her türiü hücumlara 
kaışı tedbirler almakta oldu~unu sö1 

!emiştir. 

Fu·adın taşması 

Bağdad : 8 -a.a.- Fıratın taş 
ması neticesinde su :\ /tında kalan 
arn1i mıntıkası genişlemektedir. Bağ 

dad Basr a d;miq,olunun bu lunduğu 

mıntıka da m altındadır. 

Alman· Yugoslav .daimi komi· 
tesinde esas ımüzakerderP, bugün 
sarıt 11 de hariciye rıcz~retınde baş. 
la nacaktır. 

Bir yolcu vaptaru bath 

Londra : 8 -a.a,- rol den is
mindeki küçük Norveç yolcu vapu· 
ru Alman tavyarelerinden atılan 

bomoalar mticesinde batmıştır altı 

kişi öbıüşıür hir çok yaralı vardır. 

Norveçe Polonyalı 
kuvvetler yollandı 
Röros civarında çete darbi devam ediyor 

Loııdra : 8 (Roytc!r) - N.uvik 
· etrafın~a karfırtınaları devam et· 

j mekte~ir. Röros dışında Norveçli· 

dirde mukavemet etmiyeceği kana· ı' 
aiirıi Amerikaya yaymağa çalışmak 

tadır v zh·etin böyle o lmadı~ın~ şüp ı 
he yoktur. 

lerle A lmanlar ara~ında çete muha 
rebeleri devam etmektedir. 

No Vt'Çe Polonya kıtahırıda sevk 
ejilnııştir. 

Stokholm : 8 - a.A. H :1 ves : 
buraya ~den havadis l«"re göıe Al. 
manlar Narvik fiyordunu m~ynla· 
mışlardır maynlar tayyareler vası-

tasiyle dökülmüşt\ir . 

GONON M 0 H M MESELELERi KARŞISINDA 

• • • 

• 

Siyasi ·roller ve harp 
Garbi Akdenizin fskenderiye, Portsait li

manlarile, şarki Akderilin Hayfa, Kıbrıs bahri 
üslerinde toplanan lngiliz ve Fransız donanmasına 
karşı ltalyanın da 12 ada ıle d iğer limanlarında 
ayni 'suretle ve dah:ı evvel tedbirlerini' almış bu-

lunduğu anlaşıldı. 
Yine Mister Çemberlaynın nutku gösterdi ki, 

müttefik devletler Norveçte devamlı harbi istilzam 

cttire:ı yeni bir cephe açmak istememişler, deniz 
ve kara kuvvetlerile hava silahlarını. !falya tecavü· 
zi tehlikesine karşı Akdeniz havzasında tahşide 
başlamışlardır. 

ltalya hakikaten tecavüz harbine bıışlıya· 
cakmı? Başka bir wınan olması daha muhtemel 
olarak bu harbe müdahale edecek. Fakat İtalya, 
hazırlıkl arı, tedbirleri, tehditleri, siyasi f a:ıliyeti ile 
Almanyaya yine mühim hizmetlerde, yardımlarda 

bulundu: 
Müttef ık devletleri Non·eçte cephe harbine 

• 
devamdan \'azgeçirmekte, kuyvctlcrini Akdeniz 
mınlakasında tahşit eylemelerinde amil oldu. 

Tecavüz harbi nerede olacak şimdi? Akde
niz.de mi, Balkan arda mı? Holanda, Belçikaya, ls-
viçreye doğru mu? Bu ciheti kat'i tarzda kimse 
kestiremiyor. Yine lngiltere Başvekilinin söy ediği 
gibi, Alınanyanın Avrupadaki merkezi vaziyetinden 
istifade ile yapması muhtemel tecavüz mıntakala

rında müttefik devletlerden başka alakadar hükü
ınetlcr dahi tedbirlerini şimdiden almışlardır, kısmi 
sf'ferberliklerini, hudutlarının tahkimatını tamamla
mı~lardır. 

Vaziyet cenubu ~arki Avrupada, Balkanlar
da, Akdeniz.de olduğu kadar, garbi Avnıpadaki 

bitaraf küçük memleketler hudutlarında dahi cid· 
didir, gergindir. 

Fakat tecavüz silahlarının ne zam aıı, nerede 
ne tarzda patlatılacağı belli değildır. Muhakkaktı r · 

ki, her lmafta mukabele tedbirleri tamamlanmı~ lır. 



• 

Savf~: 4 

Avam Kamara
sında tenkidler! 

( Birinci sa hifedtn artan ) 

na itimadındandır. Başvekilin mesai 

arkadaşları, hay atta muvaffak olama 

mış aciz insanıardır ;veyahut istira· 

hata ihtiyacı bulunan insanlardır. 
İçine girmiş bulunduğumuz bu ha · 
yat memat mücadelrsinde, mukad

deratımızı acizlere veyahut istirahat• 

ihtiyacı olanlara tesliın edemeyiz. 

Bugünkü kabine, harbin idaresi 

için lüzumu kadar kuvvetli değildir. 
Hükumet, harbin lüzumu kadar enerji 

ile talCibedilmediği kanaatini taşıyan 
memlekette ve millette fazlalaşmak· 
ta olaıı endişeyi anlamıyorsa. herhal· 

de kör veyahut satır olmalıdır, 

Memlekette büküm sürmekte 
olan umumi hissiyat şüdur : Harbi 

kaybetmiyoruz fakat harbi kazan 

mık icinde bugünkü ıim•mdarlar 
dan batka insanların dümeni ellerine 

alması lazımdır. 

Londra: 8 (A.A.) - Reuter: 

Liberal muhalefet lideri B. Sinçlair 

dün avam kamarasında yııptığı be

yanatta bilhassa şu sözleri söyle

miştir: 

Trondheim'in alınması için lü · 

zumlu harekatın muvaffakiyetle ne
ticelenmesinin imkansızlığını haber 

alınca, hükümetin cenubi Norv"çi 
tahliye hususunda verdiği kararı ten 
kid niyetinde değilim. Bütün tenkid. 
lerimizi bir nokta üzerine te;..sif et· 

meliyiz . O nokta da şudur: 
Nihayette bizim için Norveç'te 

mağlubiyeti kabulden başka bir şey 

kılmıyan böyle bir vaziyete niçin 

girdik? Zira Norveçteki bir mağlu
biyettir. 

Askerlerimizin cesaretine ve ha· 

ralcitındaki müessirliğe olan itima

dımı~• sarsacak birşey yoktur. Bu 

laarbi kazanmak azmimize te~ir 

edecek veyaht da bu azmimizi za~ 

yıflatacak birşey mevcut değildir. 
Fakat zaferi kazanmak için, harbe 

devam hususundaki · gayelerimizin 

yüksele idaresinde daha büyük bir 

elHtikiyet ve sarsı'maz bir azim vo i 
irade zihniyeti göstermek lazımdır. 

Bay Slnclair bundan sonra nor

veçin, Almanya tarafından işgali 
neticesinde lngiliz ekonomisinin kay-

1 Şakalar 1 . -----
Mukayese mi ? 

,, 
Birkaç aile arasında > apılmış 

olan toplant:da, ıesi güzelce sayılag 

bir renç kız birkaç şarkı söylemiş

ti ev sahipleri tekrar söylemesi için 

rica ettiler. Genç kız : 

- F akıt, dedi, saat on ikiyi 

;%eçiyor kom~ularınızı rahatıuz et

miyelim. 
Ev 11hipleri cevap vardiler : 

- Aldırmayın onların köpekle· 
l'İ fiinün yirmi dört saatinde hav. 
&ıyer da biz ıeı çıkarıyor muyuz ? 

Türkıc;ı 

' .... 
BUGUNl<i BULGAR 0.RDU 
NE VAZİYETTE · b ~ TLUNUYO~ 
Bulgar tayyare ınevcud 

Türkiye, Romanya, Yugııslavya 

ve Yunanistan arasıuda merkezi bir 
vaziyete malik olan l Bulgaristanın 
evvelce - ve yarın için de böyledir. 
- Balkan devletleri arasında çıkacak 
her hangi bir harpte mühim bir rol 
oynayacak vaziyette olduğu kabul e· 
deilmekte idi. 

Bir kere Bulgaristan boğulara 

yakındır. Nitekim bu sebeple Türki· 
yeye muhtemel bir taarruz için mü• 
kemmel bir müttefik veya bir rakip· 
tir, 

Bulgaristan istiklalini kazandıktan 
beri f ğe denizi üzerinde bir mahreç 
aramaktadır. Tuna üzerinde 400 ki· 
lometre sahile malik olan Bulgaristan 
ayni r.amanda garbi Avrupayı lstan. 
bula bağlayan büyük demiryolu ta
rafından da katedilmektedir. 

Nöyi muahedesi mucibince Bul
gar ordularının yirmi bini asker ve 
üç bini jandarma, gümrük memuru 
ve polis olmak üzere otüz üç bin ki
şiden mürekkep olması lazımdır. 

Növi muahedesinin askerliğe ait 
maddeleri 1938 de sela.nikte tnplan· 
mış olan Balkan Antantı tarafından 

kaldırılmış ve Bulğaristan o tarihten 

sonra mecburi askerlik vazetmişti Bu 
münasebetle Bulgaristan halen sil~b 
!anmaktadır. 

Sulh zamanındaki Bulgar ordusu 
askerliği meslek ittihaz etmiş olan 
35,ooO zabit, nefer ve silah altına alın· 
mış olan elli, elli beş bin kişi jle dok 
san bin kişi tutmaktadır. Bu miktar 
dört ordu, on süvari hrkası, bir 
dağ livası ve iki seri fırkayı teşkil 

etmektedir. 
Harp halinde Bulgar ordusu beş 

dettiği kayıblan bahis mevzuu ey· 

lemiş ve sözlerine şöyle devam et· 

miştir: 

Diplomatik bakımdan, dünyanın 

her memleketinde vaziyetimiz za· 

yıflamıştur. Harbi idare hususunda 

ki gayretlerimizin sarsılmaz sağlam 
bir enerji ile, bir cengaver enerjisi 

ile desteklenmemesinin ve inkişa~ 
ettiı il memesinin esaslı sebeblerini 

yüz bin kişi olabilir. Bunların üç yüz 
elli bini kara, yirmi bini hava ve on 
bini de deniz ordusund1' yer alacak
lar bundan maada on iki bin asker 
de mahalli kıtalarda çalışacaklardır. 

Bir ziraat memleketi olmasına 

rağmen, Bulgaristanda sanayi henu:r; 
yeni başlamakta ve Almanyanın .er· 
diği m< kinelerle inkişaf etmektedir, 

~---·- Yazan -----

Lö Tan 

Bulgarlar şimdiden tayyare atelyele· 
rine maliktirler. Almanya Bulgaristana 
büyük miır.yasta tayyare, silih ve mü· 
himmat göndermiş ve göndermekte· 
dir. Bu şekilde Almanyadan gördüğü 
yardım. sayesinde Bulgaristan modern 
silfth bakımından oldukça zengindir. 

Bugün Bulgar ordusunda bir çok 
hücum arabaları, mükemmel toplar, 
hücum arabala r ı dAfi topları ve mü . 
kemmel tayyare dafi topları mevcut· 
tur. Bundan bir iki ay kadar evvel, 

Bulgaristan 300 tanesi birinci hat 
tayyaresi olmak üzere beş yüz elli 
harp tayyaresine malikti. 

Bulgar askeri kanaatkar ve ener
jiktir. Bulgaristanda bir hayli yol vıu· ' 
dır. Fakat bunlar çok kötüdürler. A· 
lelade olan bu yolların ebirisi ağır 

makineli vasıtaların geçmelerine ve 
nakliyata müsait değildirler. 

Bulgaristan arazi itibariyle mu· 
kavcmete pek elverişli değildir. Şi· 

aramak, parlamentonun vazifesidir. 

B. Sinclair nihayet sözlerini şöy 
le bitirmiştir~; 

Zaman daima bizim müttefikimiz 

değildir eğer harbi kazanmak isti· 

yorsanız harekatta Hitler kadar se 

ri ve kati olmayınız Yanm tedbir 

lerlc bir ;ey yapılamaz daha enerjık 
bir harp idaresi siyaseti üzerinde 

toplaamamız lazımdır, 

Narvik- isveÇ yolunun 
ele geçmesi meselesi 

Londra: 8 (A.A.) - lnriliz harbiye na·tın Bay Stanlez, dün avam 
kamarasında bir süale cevaben şu beyanatta bulunmuştyr: 

Norveç hareklitına devam edilirken yapılacak en muhim şeylerden 
birisi, Narvik yolu ile İsveç ile münakalltı yeniden tesis eylemek olacaktır. 

Londra: 8 (A.A.) - Arehibald Sinclair'den sonra birçok hatibler, 
söz almışlardır. Bunların arasında filo amiralı Sir roıers keyes'in beyanatı 

dikkate şayandır. 
Sir rogeıs Keyes şöyle demiştir: 

Çok bedbaht bir vaziyette bulunan denizdeki a-emilerirnizin zabit. 
leri ile efradı namına söz söylemek istiyorum. 

Düşmanın vaziyetleri çok iyi olan limanlara ve tayyare meydan· 
!arına yerleımesi ve onlara takviye kıtaatı getirmeA-e imkan bulması hiç te 
bizim zabitleriraizin ve efraciımızın kabahati detildir. 

5111 
maide Tuna ile hudutla!~P de~i 
tanın, yalnız şimali şarkısın . ısı 

·ıınesı ruca mıntakasında geçı 
tabii irııalar mevcuttur· 

h ı:tııdll 
Ct'nuplaki Turk u ,.e 

tabii arır.alardan mahrU111 
men açıktır. 

1
• 

kC 1 
Balkıtn dağları meınlt 1 ,r 

vaya taksim eder. Fakat .sıı ~i 
siyle Rumeli ovasını bırleŞ 11 ııt 
çok geçitler, çukurlar ıne"cıl ,ı 

Bulgar ordusu Alman .
11111 

tarafından yctiştirilmektcdıt· 

CiNSi 

Hazır 

Vadeli 1. 
Vade'i 111 
Hind hazır 

Nt:vyork 

,, 
..,e ~-

Yuvanın saadet .. 11a l 
doturan, Aile dü~üıtl~r' ', 
lendiren çocuktur. Ç~~el i 
vilmekten mahruın b~ , "'';ı 
da hatırla yılda bir ''of 
Esirgeme Kuruınuna 
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hl~~ Nafia dairesinin 
~· aeniı faaliyeti 
~t~ Babifedcn artan -

~llıt' ~111bı Hazirana kadar 
~t" 0lıcaktır. 
'-ret~ LlSESl BlNASl 

111 1 ~ Sesi binasının çatııı ta· 
il P•tıJ biiı- ınış bulunmaktadır. 

llrı kaba inşaatı da bit· 

~ '•lık t d" . . ld k bu b· c ıyc emrmı a ı . 
· bi •nanın bıran evvel ka· 
tı,1 r hale gelebilmesi için 

i ~'/•ha ihtiyaç vardır. 
t 
2 

1

1
11 Vekaletine arzettik. 

111 e 111'? yeni sene tedrisat 
•I • kadar bütün noksan· 

ed k 

Türkaöıü 

-----ı J TARiH COillAFYA 
~~~ 

HOLLANDAYA DAlR 
Bu ismi de Hollanda olan bu memleket. A•;rupa kıtasının şimalinde 

deniz seviyesinden alçak topraklardan mürekkeptir. ve suların hücumuna 
karşı, sedler tarafından himaye edilir. : 

Escaut, Meuse ve Rhin muhtelif kollara ayrılarak bu toprakların akar 
su şebekesini teşkil eder. Bu alçısk topraklar, asırlar süren meşekkatli çalış· 
malar rıeticesi kuruhdmuştur ve buıünkü gün-ie hububat ive hayvancılık 
için pek mOsait arazi halindedir.' 

Hollandanın sanayii bilhassa bahriye sahasındadır. Gemi ınşaatı tez
gahları pek mükemmeldir. Hindi Felcmenıi denen müstemlekeleri de büyük 
çok ve müreffehtir. 

Meşruti bir devlet olan Felemenk 34,201 kilometre murabbilt mesaha
sında 7.212,000 nüfusludur.: 

11 eyalete ayrılır. Payitahtı Amsterdam ise de ~mme müessesatı La 
Hayededir. 

*** . tt lier,. . Adana ya güıel 
.ıeaı bınaıı hediye ede · Felemengin ilk ahalisi Batavlardı. Bunları Rom ahlar sonra Frison'lar in-

ta~ kiyad ettirdi, Onlar da Franklara tabi oldu. 
~i k Pous KARAKOLU Charlemarne ( Şarlman ) Frankları hıristiyanlaştırdı. Şifman Charles 

Ona11. · d I k ( Şarl ) de bu memleketi kontluk haline ıetirdi.1 g gt cıvarın a yapı ma 
ııı Daha ~onra Burgonya dukası Philippe ( Filip ) Hollandayı asrın icab-

b· cvcutlu modern polis ettirditi manada devlet haline sokmustur. 

~~asının kaba inşaatile Hanedan izdivaçları sebebiyle, Felemenk Avustury aya. sonra hpanyaya 
'dit ''•na kadar ikmaline l'eçti. Fakat bu son devletin müstebid hükümdarı ikinci fthilippe :c Filip ) 

~ktedir. Hollandayı öyle ezdi ki, memleket isyan etti. Mültehid eyaletler ismiyle bir 
,. •n sonra 5600 liralık cumhuriyet kuruldu. 

1 ~e gönderildiği takdir· Bunun da başına Orange hanından Cuilaume ( Giyo m ) devlet reisi o-
't dıtcr aksamı da ikmal ıarak getirildi. ( 1579 ) bu devlet, 1648 Vestphalie :kongresinde Avrupa 
~: ~ eşrini evvel ayı içinde devletlerince tanındı. 
... rı On yedinci asırda, Fransa ve lngilterenin rakibi olarak !b:iyük rol oy-
~ 'Yet dairesi konforlu, nadı. On dördüncü Louis ( Lui ) ile epeyce ve hayli muvaffakiyetle uğ-~ı .. t Polis karakoluna kavuş· 

t. 1111, raştı. 
'l\~t Caktar. Büyük inkilabı müteakip Fransız orduları Felemengi istila etmişti. 1895 

(\ LiSESi BINASl de - Hollandanın ilk halkına izafeten - Batav cu mhurlyeti kuruldu. 1806 
Aı.ı:ıbuı_unan ve her an inhi- da da Hollanda krallığı vücude getirildi. 
"'ll'llC • Nllpolyon burasını 1810 da Fransaya ilhap etti. 1815 de Aclçika ve 

\) esı gösteren tehditkar ' Hollanda bir tek de"let halinde toplandıysa da 1830 da birbirinden ayrılıp 
~ l Önüne alınan Erkek 1 müstakil devletler kurdular, 
\, 

11•nın çatısı ve tavanlari -------------........ -~~~----------..-=.~ l .. 
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BUGUNKUPRUGRRM 

TÜRKiYE RADYO OIFOZlYON 

POSTALARI TÜRKiYE RADYOSlJ 

ANKARA RADYOSU 

Perşembe 9 - S - - 940 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 

12.35 A j A N S ve Meteoroloj 
Haberleri 

12.50 Müzik: Türk 
13.15 Müzik: Halk türküleri 
Mefharet Sağnak ve Sadi Yaver 

Ataman 
13130 
14 Oo Müzik : Kanşık Müzik 

( Pi. ) 
18 00 Proğram, ve memleket sa 

at ayarı 
18.05 Müzik: Operet parçalan 

ve Hafif Senfonik Müzik ( Pi ) 
18.30 Müzik: Radyo caz orke1· 

trası ( Şef: lbrahim Özgür ) 
Soprano Bedriye Tüıünün iıti· 

rakile 

19. 10 Müzik: Eıısıl heyeti 
19.45 Mtmleket saat ayara ajana 

ve melroroloji habt rleri 
20.00 Müzik Türk 
20.30 Kolluşma 

20. 45 Müzik Türk 
21.1 O Konuşma ( Bibliyografya) 

( G~risi alt!nçı sa~ifode > 

'~~fiyle en fenni bir şekilde 1 
,, ırı~a edilmektedir. inşa· 

kadar bitmiş olacak· 

\
/ ~lJ 

~ F.VI MERDlVENl 
~ Ilı • /' 'b,,~e çocuk bakımevinin 

MEMLEKETTE DOKUZ ZiRAA T 
MINTIKASI iHDAS EDiLiYOR 

• 

/, ~~la ntcrdiveni yıkılarak 
't~ıı~trne ve binanın dışın · 
lcdi llış bir merdiven İnşa e· 

t, 

~Ctd' 
,,, / İ)fe ıv,nin yıkılmasiyle sa· 
/ , llı~t llek •ıkıntıda olan bu 

· 1•ca · '-~'• ol tsı mümkun mertebe 
L~Lt •caktır. 

~ l\e:l' HASTANESİ 
( ~tt~t. bııtancıinin bozuk ve) 

•ı •ltıncı aahifede ) 

~-" it\ ~!le, 
8 
ahcuy olmanın sebebi 

~ bo ununla beraber gene 
~le tıutınadı. Ara sıra sa

bah tıerdik. 
~()lc:ilıhsını tanıyanlar, Fınncı

t.. .tcıttı nu söylerlerdi. Kati-
.~ eı ı: h. d - ı · t f • ye ır e soy enmı-
~-~'titj~~a Yerlerde vaktini 

11ıı ı, ış. Evde oldu~ za-
\ 

1
. i~erı a!•nı odasına kapanır 

~ ~tct •Çerıniş. Taliine kan
t; ~ bilt t Cldaını gibi işini bilir 

. ~~1-tırı c~:.a?tar _ise çok açık 
''it &urıı ışı dukkinı idare 
~. baka ardan bahsedenler 
~tıı~c iç~ak ~ manalı, manalı 

t tit '-la b~ 2:üldüklerini bilmi
. :'liL ~td' . aıle de her şeyin 
~l ~~ •tıni 
; l~l de b? f~rkında idim. 
lt. ~ ~Ucşr ır çıçek gibi bü
'\ t..teÇi ı. Günler baş dön-
~ ... i'orfardı B' .k. . 

"'"'rı f • ız ı ımız 
arkına varmadan 

Büyük mikyasta zeri yat meselesi 
lstanbul : 8 [ Husu~i muhabiri 

mizıien ] - Verilen malumata göre 
hükumet milli korunma kaııunuoun 
zirai hükümlerinden bazılarının tat· 
biki için hazırhkltr yapılmaktadır. 

Bunun ıayeai memlekette istih
sali arttırmak ve her hale göre ted
birli bulunmakdır. 

Bu kanunun zirai hükümlerine 

H i K 

onbcş yaşına basmıştık artık. 
Bir ilin konuşurken, birdenbire 

IAh çevirerek benden şunu sordu : 
- Sen daha Aşık olmadın mı? 
- Oldum! sakin ve sade yaptı-

ğım bu itirafa : 
- Ben de ... diye cevap verdi. 
O zamanlar, eczacının oğfo da 

ıık sık sahile gelirdi. On sekiz yaşın
da yüzü llivilceli lisenin son sınıfında 
bir çocuktu. Bir gün bana onu gös
tererek : 

- işte Ol dedi. 
Bu sozün manasını birden anlıya-

1namışbm. Diana'ya ıröre çocuk çok 

v: yapılan hazırlıklara göre, oıem· 
lekctte 9 ziraat mıntıkası tesis rdil· 
mektedir. Bunlar fstanbul, Ankara, 
Konya, Adana, Erıuıum, lımir ve 
Sıvasla diğer iki 'vilayetimizdir. 

Ziraat Vekaleti bu mıntıkalara 
evvelce Amerikadan alınan külliyet· 
li miktarda traktör, harman maki· 
nesi, orak ve biçki vesair motörlü 

y E 

----YAZAN 

Erdos Rene 
----------------------------
gençti. Bu hiç kıymet verilmiyecek 
çocuQ"a aşık olacak kadar garip his
leri olan bu kıza hayret etmekten 
kendimi alamıyordum. Halbuki istik
bal için benim daha büyük emellerim 
vardı. Çocuk orada bizimle birlikte 
iezerken Diana'nın bw kadar boş, 
manasız birisini saatlerce dinlemeğ'e 
nasıl tahammül ettiğ'ine şaşardım. 

vesaiti sevkedecektir. 
Bunlardan başka bu defa büku· 

mctçe Amerikadan alınan 2,5 mil· 
yon liralık ziu•at alit ve edevatı ile 
İngiliz kredisiyle alınacak ziraat alit 
tamamiyle bu mintıkalara gönderi
lecek ve böylece kuvvetli bir çalış
ma hareketine ieçilecclctir. 

( Gerisi altincı sahifede ) 

Böyle zamanlarda onları yalnız 
bırakır giderdim, Artık alctiris olmak 
için iyiden iyiye hazırlamyordu. Ôğ'
rendim ki, uzak bir şehirde amcası 
aktörmüş son baharda yanına ıidip 
orada onunla çalışacakmış. Bir az i'IP
ta etmedim değ'il. Bu ıüzellik şahese
rini sahnede tasavvur ettim; kim bilir 
ne kadar cana yakın olacaktı? Onu 

hararetle alkışhyacaklar, onun için bay
ramlar yapılacaktı. Bana gelince; ihti
mal asla evimden uzaklaşmadan bu 
rüyadan ibaret, kimsesiz ve kapalı ha
yatımı yaşayacaktım . 

Birlikde ieçirdiğimiz son yazdı, 
kışa karşı birimiz sağa, birimiz sola 
ayrılacaktık . 

Bütün bir yaz onun bu seyahati
ne ait hikayelerini dinledim. 

Annesi ona bir çok iç çaraa~ın 

ve elbise diktirmişti. Çünkü o bir se
ne eve 1relmiyecekti Elbiselerini gös

- Sonu var -
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Seyhan Nafia dairesinin 
bu yıf ki geniş faaliyeti 

( Brtirıci sahifeden artan ) 

ylluk belılariyle lağamları yeniden 
İllfa ve tamir edilmektedir ayrıca 

pavyonların dahil ve haricindr: de 
bir çok tamirat yapılmasına lüzum 
hasıl olmuştur. Bu iıfer 7700 ve 
3500 lira olarak iki parça halinde 
mütuhhidine ihale edilmişıir. Ha
zirana kadar ikmal edılecektir. 

KARAİSALI HÜKÜMET KONAÔI 

T5rksnıü 

Adana 
sinden: 

icra d·aire-

Gayrı Menkul malların 
Açık Artırma ilan madde: 

910-128 

ilan 
Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Adana Mcmlektt hastahanesinin 
bir senelik yiyecek ve yakacak ihti 
yacı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Açık eksiltme 23151940 tarihine 
müsadif Perşenbe g önü saat 10,30 
da Seyhan Vilayeti Daimi Encüme
nine yapılacaktır. 

Adana asliye 1 el 
hakimliğinden; 

Esas: 278 
Adana posta ve tel,,..,. 

nin posta ve telgraf e•~.1 • 
··r f'lc -d- vekılı o u tev ı ve mu ur 'h 
ikame eylediği vazifeden 'ıııt 

··t ve murakabesizlikten mu e k 
h• e nat davasının cari g;U k 

müddea aleyhlerden f evfi . 
.. te 

sinden oğlu Hayrının gos I 

Karai!alı hükumet konatının ke 
şif evrakı vekaletçe tasdik edilerek 
gönderilmiş ve iheleye çıkarılması 

hususunda emir verilmiş ise de tah 
sisatı hakkında bir malumat veril 

Musa Kazim vereseıine boıçlu 
Mehmet kızı Atikenin Açık artırma 
ile paraya çevrilecek gayri müoku
lün ne o!duğu: Adananın Şeyhzade 
mahallesinde eski ölçü 230 zira ü
zerine mebni ev. 

Gayri menkulün bulunduğu m~v 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : Ta. 
punun Eylül 340 tarih v" J 5 Nosun· 
da kaytli Garbcn Ayişe iken el
yevm J uı han, Şar kan Sakine iken 
elyevm Bekir. Cephesi tarikıhas arka 
sı köylü Bekir ile çevrili }Ukarda 
bir sofa ve iki oda altda bir kö
mürlük ve Turhan ile müşterek bir 

istekliler ~artname ve münakasa 
kaymalarını her gün hastahane ida 
resinde görebilirlf'r. 

Eksiltmeye iştirak edebilmt.k 
için daha evvelden muvakkat temi 
nallarını Hususi Muhasebe vt:zn• si· 
ne yatırarak eksiltme gün. ve saatın 

da Vilayet Daimi encümenine mü· 
racaatları ilan olunur. 

resinde olmayıp lsta11~' 
ve lstanbulun neresinde 1 

tiğinin meçhul bulund~~ 
namına yazılan davtl•Y 
tcbli'"ine ralYmen muayytfl 

g e fl(ll 
de gelmediğinden gıyabı mediğinden tekrar nafia vekaletine 

arzedilmiştir. fstedigimiz malümat 
gelir gelmez bu iş de 28 bin lira 
üzerinden ihaleye konacaktır. 

Memleketle dokuz ziraat 
mıntıl(ası ihdas ediliyor 

( Bf'şinci sah ı feden artan ) 
Milfı korunma kanununun zirai 

hükümlerine göre, hükumet, ziraat· 
te çalış 11 bilir, her va tand;. şı, kı-ndi 

zirı1at işi yüzüstü kalmamak şartile, 

ikametgahının en çok 15 k:1ometre 
mesafe!-i dahilinde bulunan gerek 
.devlete ve gerek şahıslara ait zira· 
at işletmelerinde tahakkuk edrn ih 
tiyaca göre münasip ücretle çalıştı· 
rabilir ve bu mıntıkalarda eşhasa ait 
o!up da sahibine lüzumu olmıya n 

.her nevi ziraat vasıtalarıcdan müna
sip bir kira mukabilinde istifade e 
detilir. 

Hükumet lüzum gördüğü mın· 

tıkalarda yapılacak zeriyatııı r evi ve 
çeşidini .tayin ve tesbit edehi ı ir. Ü 
zerinde zeri yat ya pılmıyan l'-eş yüz 
hektardan fazla araziyi bir bt del 
o.u1<ahinl-fe işletebilir. 

Zir~at vr kale ti haziranın on be. 
şinden itiharcn bu hu:iUsta faa iycte 
geçecektir. 

R ADY o 
Beşinci sahifeden · artan ) 

21.:iO Müzik: Radyo orkestrası 
( Şef: H. F t rid .t- lnar) 

2.t.20 Müzik: Moldiler (Pi) 
22.30 Memleket saat "'yarı, a

jan,. haberleri; Ziraat, Esham -
l'abvilat, Kambiyo - Nukut Bor 

sası ( Fiyat ) 
22.So Mü7.ik: Caıband ( PJ. ) 
23.25; 
23 30 Yarınki proğram , veka· 

panış . 

ilan 
Adana • Ask eri Satın al
ma komisyonundan: 

1 - Adana garnizonu için pa 
zarhkla (4') Ton un alınacaktır. Mu 
bammen bedeli 5625 lıra olup ilk 
teminatı 421 lira 90 kuru~tar. Pa 

su kuyusu o'duğu: 

Takdir olunan kıymet: Döı tyÜ· 
zelii lira. 

Adana Birinci icra memurlu~un· 
na bir inci Artır nıarıırı yi pılacağı yer, 

gün, saat : aıt irnıasi / 12 I 6 / 940 
Çarşanba günü saat 10 - 12 ve 
ikinci ar lırması 27 I 6 / 940 Per
şembe giinü saat 10 - 12 

1 - f ş lıu gayri menkulün artır
ma $arlnamcsi ilan tarihindrn itiba· 
ren 128 numara ile birinci icra da· 
iresinin muayyf'n · numara~ıntlı her. 
kesin görebi!mesi için açıktır. l ıan· 
da yazılı olanlardan fazla malumat 
almak istiyenler, işbu şartnameye 
ve 128 dosya numarasiyle memuri
yetimize mür~caat etmelidir. 

2 - Ar tırmıy~ işti• ak için yu
karda yazılı kıymetin O/o 7,5 nisbe. 
tinde pey akçasiyfe veya milli bir 
bankaorn teminat mektubu tevdi 
t.dilecektir. (1241 

3 - lµotek s;ıhibi alacaklılarla 
diğer a lakadarların ve irtıfak hakkı 
sahiplerinin gayri mtnhl üzerinde
ki hakıarını hu->usiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihi r den itibaren yirıni gün içinde 
r:vrakı müsbiteleriyle '8irlikte mc· 
muriyctimiz l'? bi ldirmeleri icabeder. 
Aksi hafQe hakları tapu siciliyle sa
bit oldukça satış bedelinin paylaş 
masmdan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırma 
ya İştirak edenler artırma şartname· 
sini okumuş ve lüzumlu malam<lt al 
mış ve bunları tamamen kabul et· 
miş ad ve itibar o!unudar. 

5 - Tayin e.:iilen zamanda gay 
rı menkul üç dr:fa bağrı 'dıktan 
en cok artı r ana ihale edilir. 
Arttrma bedeli muhammen kıynıetin 
yuzde 75 şini bulmaz veya satış 
istiytnin alacağına riichani olan di· 

11805 7-9-11-13 

Zayi Tezkire 
Dörtyol 41 inci piyade alayında 

askerliğimi yaparak al dığım tezkire· 
mi zayi ettim yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmu yokdur. 

Ceyhanııı Mercimek köyünden 
İsmail oğlu 31 -J doğumlu 

Eyyup 
11813 

ilan 
Seyhan Vilayeti Defter
darlığından: 

keme icrasile giyap kara~ 
mumaileyhe ilanen tebliğ•~ 
hakt"menin 27 / mayıs/ 94 
musadif pazertesi saat 9 
karar verilmiştir. 

Mezkür gün ve saatt• i. 
ye gelmediği veya bir vek 
ni gön.-f ermediği takdirde 
cta muhakemeye devanı 0 

ve bir daha muhakeme>e .. ~ 
m:y<ı cağı malumu olmak ıı 
o1unur. 

İlan 
Seyhan Vilayeti 
müdürlüğünden: 

Adana 2. inci Ortll 

açık bulunan 20 lira msıfb 
ğe müsabaka ile memur ,ı 
imtihan 151Mayıs/ I 940 
günü saat 14 de Maarif O 
yapılacaktır. Memurin k•ll~ 
şartlara h .iz olanların e~r' · ı 

1 
teleriyle birlikte ve dilekçe 
arif Müdürlüğüne mursc•''' 
ri ilan olunur. 

1t811 

Müstahdemin kazancın !an 49 
li·a 60 kuruş borçltt Mehmet oğlu 

Niy;ızinin Şahin ağa köyünde na
nıına kayıtlı 800 aı şm ar sa üzeri
ne kain fevkani maa tahtani iki o
da ve ahır ve samanlık ve müştemi· 
latı saİ!"C)i havi çiflik damının brş 

hiss ı: itibarile ik'i hissesı tahsilat ke
misyonu kararile ifan tarihinden ıti· . 

baren 2 l gün sonra satılacatından 
alıcıların vilayet idare heyyetine 
müracaat arı ilan olunur. 

11~10 Zayi tasdiko•aıt 
----------------! 2 inci orta okul 1 cidt~ 

o gayri menkul ile tl"min edılmiş 
1 

aldığım tasdiknamami ı•~ 
alacakları mecmuundan fulaya çı· Yenisini alaca~ımdan es . 
karmak şartiyle, en çok artırana ı mü olmadığıdı ılan ederi'°' 
ihale edılir. Böyle t ıir bec'e elde e 1 Haneden rn• 
dılmezse ihale yapılmaz. Ve satış Nustafa otlLI 
talebi düşer. 

6 - Gayri mmkul kendisin~ 
ihale olunan kimse derhal veya ve· 
rifen mühlet içindP. parayı vermez 
se ihale kararı f< sho!unarak kendi · 
sinJer. evvel en yüksek teklıfte bu· 
Junan kimse aı zetmiş olduğu 1-edel· 
le almağa ra11 olursa ona, razı ol 
maz, v,.ya bulunmazsa hemen 15 
gün müddttle artımaya çıkarılıp en 
çok artırana ihal~ edilir. (ki ihale 
arasında fark ve g~çer. günler i çin 
yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ue diğer zararlar ayrıca hükme ha· 
cet kalmı.ktarı ıııemuriyetimiıce alı
cıdan tah~ i! olunur. 

Madde (133) 

Bulı u 

Zayi 
Adana askerlik şu 

mış olduğum terhis "e•1
"' 

ettim. Yenisini alacağund•• 
kıymeti kalmadıtı ilin ol 

Kızıl tahta 
Hacı Ahmed 

med 317 J 1 

Zayi 
23 üncü alay 2 ci t~ 

dığım askerlik teıkererP• 
z~r'ıtı tYMayıs/940 Puarksi günü 
sa~t onda Adana askeı i sat•n alma 
komisyonunda yapılacaktir. lstı-kli ı 
lerin teminatlat ile birliktf" komisyo- l 
na müracaatları . 1 

1lb16 I 

ter alacaklılar bulunupta bedel bun· 
Jarın o gayri menkul ile temin edil· 
miş alr.caklarmın nlfcmuundan faz· 
J;ıya çıkmazsa en çok artıranı• ta. 
ihhüdü baki kalmak üz ~ re artırana 
on btş gün daha trmdit ve on be. 
şiııci günü ayrıi ~aatte yapılacak ar 
tırmada Ledeli satış istiy<:Pin alaca- ı' 
ğır a rüchani olan diğrr alacaklılar ırı 

Gayri menkul. Yukarıda göste· 
rilf'n tarıhlerde Adana tı i ı irıci lcri 1 
Memur luku odasında iş~u i ı ao Vt'!. 

göst-!: ilı· o artırma ~art.namesi satı 
lacc;ğı i ıan olunur. l 1817 

Yen isini alacağımdan '~ 
mü olmadığını ilin edel 

Sultan sok• 
oğlu 315 <tat 
tafa Sarlocıl,r 9 1 ısO 
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LS~RAY Si NEM ASI 
1 ASRi SiNEMADA 

-- BU AKŞAM 
~~"~inden güzel, Her zamankinden cazip ve her zamankinden 

( v 1 v İ ~hN zalimR

01Ö M A N c E ) 
, ve Dehakir 

~PIERRE BLANCHAR) 
uğU . r~Vİlibi dikkat bir tarzda temsil edilmiş olan Büyük Rus Edibi 
iyeııill1~ S Kf.nin oyuncu isimli ~ıbeıer Romanından iktibas edilen 

);: ~UMARBAZ 
9 t ., 

~~ca Sözlü Büyük filmi Takdim ediyor 
8i:t! kı.dının meraklı bayati, Paranın insanlar üzerindtki tahribkar 
~ Heyecan, Atk ve ibtiraslıriyle canlandmlmış mükemmel 

~~ Bir film 
"tten Tabanca Kanunu 

t-------1'N Sinemasında 1 

~~ BU AKŞAM 1
1 

l! Y C O O P E R , ı n yarattıtı ( TÜRKÇE SÖZLÜ ) 

tttarko Polonun Maceraları 
VE 

. AYŞE 
•ki güzel Türkçe Sözlü film birden. 

~tı, "faha kavuflurmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kurumuna 
ıt Lira vtrip Üye olunuz 1 Çocuk Milletin en ktymetli hazinesidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

BU AKŞAM 
iki Emsalsiz Film Birden 

1 

Heyecan - merak - esrar ve muamma ile dolu 

Şarlişan caniler peşinde 
2 

Göz kanlaştırıcı dekor - Emsalsiz mizansen -

1940 renkli (BU Z) revüsü 

Joan Kravfort'un 
çok kıymetli, misilsiz şaheseri 

BEY AZ PERi 

- Pek Yakında : 

1 NEL SON EDDV 

1 ALEV ŞARKISI 1 

Çocuk insanların çiçeğidir. Seviniz okşayınız fakat öpmeyiniz. 1 
. Ço~uk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

-----



Saltile: 8 Türkıöıü 

1 - Hususi idareye ait cins ve mevkilerile eski bedelleri ve teminat 
miktarları aşajıda yazılı akarlar 116/940 gününde 31/5/941 gününe ka· 
dar bir sene müddetle kiraya verilecektir. 

2 - Şartnamesi hususi muhasebede görülebilir. 

3 - Açık artırma 940 senesi Mayısının 16 ıncı Perşembe günü saat 
(10) da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - istekli olanların teminat makbuzlarile birlikte daimi tncümene 
müracaatları. 

Akar N. Akar Eski icarı Pey parası 
Cinsi Mevkii Lira Lira K. 

210 Dükkan Karasoku - betestan 25 1 87,5 
213 • • • 75 5 62,5 
~173 • Eskihamam-yağcami 401 30 1,5 
121 

" .. • 300 22 50 
119 • • " 

300 22 50 
81 • • • 100 7 50 

3 Eski postahane 50 • 3 75 • 
13 • Bucak -- hastahane altı 30 2 25 
26 • " • " 

391 29 32,5 
22 

" .. • " 
110 8 25 

24 
" .. " • 200 iS 00 

28 
" " " .. 120 9 00 

30 -4- 9-15 11776 

-
--

Muhterem Çiftçilerimizle 
Sayın Müşterilerimizin 

"Nazari Dikkatlerine,, 

Dünyaca Maruf ve Çiftçi le ı imizin uzun tecriibelerile metanetleri malüm 
ve aradıkları 

'' iCH R 
'' 

Kel ynak cihazları 
50 amperden 500 

ampere kadar 
• 

her işe göre ayrı bi~. 
kaynak Transformat~ 
veya kaynak redressO 

' 
izahat ve teklif isteyifl1 

Muharrem Hilmi Remo: AbidirıP9 

caddesi 
Telgraf : Remo Adana telefon 110 posta kıı t

1 
,,~ 

GAZETEl ILIK-MATBAAÔ~ 
• • • • 

tb~ 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü 01 9 

cılıkta son tek nikle çalışıyor 

. Orak makina ları geldi ı ı 
(Şapkalı adam) markasiyle maruf Orak Makin & ları çaıklar yağda döadü~ü , 

gıbi tozdan muhafazalı tamamen kcı palı olup teke ı lt'k lcr t t mamen bilya lıdır 
Türksözü 
matbaası 

,, 4 ô 
Türks·o~, 

Tıcarelanemizde btiyük miktarda Yedek parçalar mevcu tt ur. -
Dünya ahvaline rağmen Çiftçilerimizin ihti yaçl a rını temin maksadiyle 

Büyük fedakarlığa kat !anarak Mahdut bir par ti gPtİrtd ild ık . 

BI < DEFA ARA YINJZ 

Viking markalı maruf ve tecrü 
btli lsvrç mamulatı Süt makinala
rımızde geldi. 

TORIYE GENEL SATIŞ 
DEPO;,( ı ERi 

YAKO BENYEŞ ve oGULLARI 
Kızılay karşısı 48- 50- 52 numaralı 
dükkan Posta Kutusu Nı. 9 

ADANA 

Acerıtelrrımiz ht r vi layette mevcuttur. 
Ceyhan ve hintoladı actnttmiz Çıfçi Yuıc?u Ma~azcı SJ Kadi r Çingi 

10-20 

ilan 
Köprü kÖ)Ü ca mıi önünde köy 

menfaatma ai t o!an dükkan ve kah 

"VC 12- 5- 940 p azar günü Si\ at 17 

mezkur saatte ta liplil~r in köprü kö· 

yü mümessılliginde hazır bu unma 
ları ve şeraiti ögrenmek istıyenlerin 
htrgün münıessıllığe g .- lmdrri İ 1an 
olunur. l l 803 

Son geti rttiği zarif 

yeni t ip harflerie 

Kit aplar, mecmualar , gaze teler, 
ı cedveller, çekler , biletler, kart· 

1 
vizitler, haritalar , planlnr, mak
buzlar , her boyrfa defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve r en .. ı 

baskılar sürat ve nt'faset ıe ı 1ttı 
edilir • 

Bu 
Nöbetçi 

H ikGmet 

gece 
eczahane 
yanında 

~C'.7:ıhanl'\ irlir 

1 : 

Ciltharı6 
_____.-/ 

,t~ 
En modern "a~ 

~ 
lı.J~ 

n1Ücehhez bll 

~-' Kit aplarını z ı Şıı~lc bir C 

Avrupa karı nefıs 1 
11•' gormek istiyors! dt:1 ıtı 

Cıidh ıınes inc gorı .. ,9~ 
Zarif sag 

ııi 
d 

ıı , 
Bir cild. bölge e ısıil 
- - - . ~tkBr sozunun san,. 

elinden çıkabılir· .. 

-
~I 

. ,t 
Umumi n~rt.Y /. 

,,,,~ 

Macid (jıJ 

... ' 


