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~.llianya artık Rusvadan l 
u~ çevirip italyaya döndü 

~Oskova 

~ Rııy Ruzı;p/f 

tnerika 
~Norveç ---

-

~flık kanununu 
~.tetkik edecek 

k \'l> . 
.,,~ ' 10gs, 27 Radyo - Ru7.· 

tçıe 
d "\lmanyanın hıırp ha-

~. lıkJaıını b:Jdirmiştir. Bina· 
1 b• 

'ı, ıtaraflık ka n\.ınU Norveç 

l~~ada hıtbik edilecek ti . Ruzvelt 
,, l ltıtd L. 
~ ~,ıd eıJu ihtilafta Amerikanın 
11 tt, b1~ 111 ı ilave eylemektedir. 
t t ır b h . ~~t eyıınnamede mu arıp 

tt tlbah· ı · 'k ı · ~, 11 erın Amerı an ı· 

Başvekilimizin dün 
yaptığı tetkikler 

Berlin arasında güçlük 

Ankara : 27 (Hufüsi muhabi
rimizJen) - Başvekilimiz doktor 

Refik Saydam dün Divriğiye gel

mış harar~tle karşılanmış, gı ct-yİ 

( Gerisi dördüncü sahifed;! ) 

Amsterdam : 27 (Rad) o) - Ec
nebi müşahidler, Alman har;ci siya · 
.set!nin mü~kül bir halde oldu~.ınu 

söylemektedir. .1 

Şehir meclisinde gine .. ··ıı .. l.. .. k l . Söylendiğir.e göre, Alman-So,.. 1 

yet işbirliği ge, §emiştir. Ve Alnanya I guru u u muza ere er 
tekrar hal~ aya dönmüştür. 

Londra : 27 (Ro~ ter) - Hitl~rin 

yıldönümünde Stalinin kendisine teb
rık telgrnfı göndermediği anla,ılmış
tır. Sanılciığına göre Moskova · Ber· 
lın ar .. sında ğüçlükler çıkmıştır. 

r.., ....... ~ ............................................ < 
iBay Görig Balkanlarda ! 
• • ! bir seyahate çıkdı i . -
• • ! Lon ra : 27 (Royter) - i 
! Haber alınd•Aına göre, Bay t 
! Göring yakında BUkret ve i 
! Belgradı ziyaretinden sonra i 
• Roma yoliyle Berline döne 2 • 

ektir. j 
..................... ._. ....................... 49. 

veç b;ından sonra satın aldı~ı harp 
malzemesinin bedelıni peşinden öde 

mc~e ve bu mal7.cmeyi Ameıika';ıa 
ait olmıyan vapurlarla t .. şıma~a mec· 

burdur. 
Bu iki beyannamenin metinleri 

biiahare Vaşingtonda neşredilecektir. 

Resmi mahfilleride Oanimarkadan 

bahc;~dilmemekte v~ bu rı · emlektt 

hakkınrta bir beyanname neşı edilme 
si ihtimal' mevzuubahs olmamak!a-

dır. 

Şehrimiz içme suyu işinin henüz 
fili bir safhaya girmediği görüldü 

Adana B..lcdiye !\1aclisi dun saat 
onda toplnndı. Üç saat suren bir 
celseye raAmen !J40 mali _yılı masraf 
budcı:si Uzerinde biı· karıır alın:ımadı. 

Buna da St"heb gert"k buJçe ve gerek
cıe ruznamc<lcki diğer hususat hakkın· 
da lıir kısım azanın kanaat bahş mn
h1mat sabibı olamamasından doğan 

fıkir tııatilcri olmuştur. 
Bu celse konu~rnn pro~ramının 

ilk maddesini yine geçen celseden ar· 
tan bir mevzu te~kil ediyordu: Şt-hir· 
<le insn edilecek bina cehhelerinin on 

\ 

metre mi ? Yoksa st"kiz metre mi ol-
ması lazınıgeldigi. Mestle hakkında 
imar ve t nyin ercUmeninin okunan 

SIRASINA GÖRE 

lıu def aki mazbatası da, eski fikirde 
mu:;İr bulunduğunu anlatmakta ve 
bina cebhelerinin ugarl on metr~ ol• 
ması fikrinin kabulu i-.;tcnm~kte idi . 

Azadan !\lacid Guçlu, n'>gnri hacJdiıı 
-.ekiz metre olması, çunku l.ıt'lcdiye-

nın bir çok kimscl"re l.ıu genişlikte 
( Gerisi beşinci sahift"de ) 

Fransız horp · omitesi 
bir toplantı yapll 
Paris : 27 (Radyo) - Frcınsız 

harp komitesi Reısicumhur..ın Reisli· 
ğinde Elıze sıuayında bir içtima yap
mıştır . 

Belediyenin memur 
niçin gizli tutulmak 

kadrosu 
isteniliyor 

Dun t=plnnan Belediye medisin-
de, ma,raf bu ılçe .. inin mUzakeresi 
e .. na .. ında nzndnn birio;i haklı o 
larak Belediye kadro-;una dahil me· 
murların maaşlarının topyekün bir 
kalem olarak göst..:rilmt·sini tenkid 

etmiş ve hu huo;u.,da mUfredntla bir 
listenin meclise tevdiini istemiştir. 

Bu haklı ve ,yerinJe arzunun re• 
;ye konularak meclisin zayıf bir ek
'ieriy eti ile reddolundugunu hayretle 
öğrendik. 

~~~kara sul tına gi~mele· 
•ı~11ı

1

~dı~j bıldirilmektedir. 
lı.anununa tevf kan Nor 

1~1\~tler ---------

''·ı. -

Ba,lı başına bir halk mUes-;esesi 
olan Belediyenin ne gibi i~ler ıçıa 
ne miktarda memur kullanıiığını ve 
lıunbrın maaşlarının neden ibaret bu. 
lunduğunu, hnıııileriniıı man~larına 

zam yapılmış olduğunu hangilerinin 
ilaveten tayin edilmiş bulunduklarına 

hnlk tarafınclan intihab edilmiş olaıı 

\;l\t BERLIN ~ll.ftı.. rik . k . 
t~ . ş1r etının 
tnınat bedeli RADYO -

&u ı 
il erd 

)tt e aldıtımız mutead· 
llıtoltt b 

~ •b u lnrında, Elektrik 
,, Orıe 1 

'lıı lllt-ı erden iki aylık te · 
~'l·ı nda bir parıı istediği 

b·ı "'er · 1 dir·ı ınıyenlerin ceryanı 
ı lrıckt d' e ır. 

~ .. t••el 
llıi1 Ce bir aylık teminat 
•'• ol"nl -."c l ardanda bu paranın 

1 o Un 
t ~- maktadır. 
.. ıılled· ""ta· '.Y ~ '"d 0 ruz ki ~irket im-
llıi.. c ıııu~t "d ı . 
~ "'t \ı r erı en ancak nr 

\ ltd· cdcı· 
'\~ '"· ş· ı almaıa cevaz 
1~ ıQ'rı • ''lı.etin bu fazla pa· 
\ 1ııııı '•teıtıeg 'h 

lb l lled, e • akkı varmı-
"ııı,.Y n luzuın görmuştur, 

\'.)ot "raıadık. 
·~ ~"da.. . 

Ctldi . hır a "lık teminat 
~ '"t lırıe .. v • k b 
~~ l"ııı ı . gore şır et u · 

1,)o "11. ıhf ·~ tıııi . · ıyacı:ıı duymuş· • <ın 

nazarıdikkatini 

• 

Bay Hit· 

ler Müs-

lün.anlı-

ğa gönül 

. 
vermış 

• 

SUNA 

GÖRE: 

• 

) 

mecli<ı azalarının tetkik gözUnden 
saklanmnsını 1ayanı hayret buluyo· 
ruz. 

Filhakika bir meselenin belediye 
meclisinde mUzakere edilib edilme • 
mesini kararlaştırmak hakkı yino 
meclise verilmi1 bir salabiyettir. 

Fak.at bu böyledir diyerek her 
vakit vatandaşların gözll önUne açık
ca konulması lazım gelen bir hesab
dan başka birşey olmıyan hu'iu,lara• 

da reye koyub temin edilmiş bir t:kse-
riyetle re-:!.detmek halk idaresinin e
sn<ı prensiplerine uygun degildir. 
Çunku halk memleket işlerine sarf .. 
dilmek Uure ödediği paranın nerele
re ve ne şek.ilde sarf edil Jiğini açık· 

ca hilmek io;ter. Bilhassa btlediye 
mecli•leri halkın kendi kendini en ya• 
kından idare ettiği ve idare ile :ıli· 
kalı gördUğU bir mUes<ıe<ıedir. Bu 
meclislerde serdolunan makul n : ka · 
nuni fikirleri :-.ırf meclisde t:kseriyet· 

( Gerisi ikinci s< hılede ) 



Sanif t- ~ 
c: --~----

Belediyenin ınemur kad
rosu niçin g:zli tutulmak 

isteniliyor 
( Bııinci sahifeden artan ) 

Tür ı<Cifü i 

, . 
de olmıyarı kimselerden geli,yı>r. De· 

;yersl'k fuzuli addetmenirı. reye koyarak v ı • • ı 
ekseriyet ka~şısrnda. aki~ bırakmanın l a ımız petro 
ne dcınokrası prensıplerıne ne ı:l.e mem-
leket menfaııelerine muvafık olmıya· 

l rı' 
kampında 1 Halkevi genç,J~ 

' miz KonY3 

cağını takdir etmek faydasız bir şey 
olm:ı.;a gerektir .. Bu gibi sakat mec
lis taktiklerinin yerioe göre maddt 
ve manevi ne geniş zararlar ib.du ede 
ceğiııi bir takım işlerin insicam.,ızlı~ı 
bi,;e göstermektedir. 

Yapılan tah\iıler, artak Aliho~aı, bölgesinin 
bir petrol rnıntıkası olduğu neticesini verd.i 

Bu tarz harek.tt (idare) tdakki 
ediliyorse buı a diyecek bir tek,sözUmılz 

voktUr. ı 
"' Knldıki belediye kanununun 88 in· 
ci m :\dı{e~inde belediye memurlarının 1 
kadrolarının belediye meclisince tayin 
edilecegi sera ha ten yazılıdır. 

Şu halde herhangi bir azanın sor
maııın:ı. bil~ luıum kalmadan belediye 
idare•İnce kadro cedvellerinin geçen 
senekil .. ri_vle mukayeseli bir şekilde 

Valimiz Faik Üstün, dün rı fa 
katlerinde Başmuharririmiz İçel 
M-busu Ferid Celal Güvrn olduğu 
halde Alihocalı petrol kampında 
tetkiklerde bulunmuştur. 

Bir saat kadar burada kalan 

Valimiz ve Baş'lluhuri rimiı alaka 
darlardan çalışma seyri hakkında 
izahat almışlardır. 

Haber aldığımıza göre, bugün 
• hazırlanan butçenin mUzakere4'indan 

evvel tevzi edilmeo;İ icabederdi. 
Bu kailun hukmllııUn göz önUne 

alınnrnk bu kadar memurların me· 
muriyetlerini, maaşlarını ve isimleri
ni gösteren kadro cetvellerinin der· 
hnl belediye azalarına tevzi edilmesi 
luzumludur. 

ı 400 metreye kadar işlenen sahada 
kayan bir tabakaya rastlandığından 
sondaj bırakılmıştır. Bu sahanın ÜÇ· 

yüz metre solunda yeni bir sondai 

ameliyesi yapılacaktır 

Bugüıı Şehir Hipodromun 
da yapılacak a 1ş 
müsabakaları 

Bu5iin ş"hir Hipo1roır unda A· 
dan.t a~ıcılık ve avcılık spO!" kulübü 
trafınd< n ter tık ediltn ( uçar gü· 
verçin~ dış müsat alCaları ) yapı· 

facak tı . MüsahakalMa saat ondör

te başl.ınacdktır. 
Bu mu sa~ akalar tsnas ı nda Hal· 

kevimiz bandosu da lu'unacaktır. 

... 

Çocuk Haftası 
kapanırken 

Çocu\c H ftaı;ı neş' e içinde bi 

terken ( Gıı zipaş' ol< ulu } geceli ve 
gündüzlü olmak üuı~ talebe "eli le· 
rine iki ze ıgin müsamere ve-r .ıı iş tir. 

~üsamerc: pek mu""ff .kiyetli 
gtçmiş ve seyirciler hoş vakıt ge· 

çirmişlerdir. 
Düo Maarıf Müdürümüzü n tı ş -

vikiyle Namıkkemal okulu bahç"sin 
de G-tzi ve Nımıkkeınal okulu (V0 
leybo') takımları ög-retmen ( Ç Jı.,an 
Yurtçu ) nun İ iaıesin ie ve kala 
'1a'ık hir sey:ıci huzu·un Ja karşı· 

!aşmışlar ve maçı Gazi o1<ulu kazan· 

mıştır. 

1 

Önümüzdeki bir iki ay içinde 
büyük makineler bu yeni sahaya 
taşınacak ve ikinci sond~ia başla· 

nacaktn. 
Ilundan daha iyi neticeler ah· 

nacağı kuvvetle ümid ediliyor. 
· Tahliller neticesi buranın bir 
petrol mıntıkası o~duğu artık anla 

şılmış bulunmaktadıt. 

-·-
Seyhan spor takı
mımız Konyaya 

gitti 
ı · Böğe şampiyonu .Se}han ~por 
1 tc.kıınırnız dün O " altı ~işilik bir grup 

1 
hal inde ve fut tol aj rnı Ali lııyınm 

1 
idar"c;inde dünkü trenlt: Ko yııytt 

hareket etmiştir. 
Seyhan spor Konyada Ko1ya 

şampiyonu olln gençler hirligi ta· 

kımı ile iki maç yapacaktı'. 

Mo tosikletç1le:-im ! z 
Ha taydan döndüler 
23 Nisan Hdtay'ın kurtu'uş hay· 

ramM" iştirak ttmiş olan Seyhan. 
spor k ulü hünıüzün mot osik letçıler i 
Adan:ıya dönmüşlerdir. 

Hatay .. Seyhan 
Spor temasları 

- -- . 1 
Bölg .. miz Bedrn Terbiyesi Mü. \ 

dü. Ü Hatay'a gi ierek Bc:ien Terbi· 
yui Hatay Bö•gesi Başkanı ve As· 
başkanı ıle görüşmelu yapmış ve 
iki komşu vilayrt arasında sık sık 
temaslar yapmak üzere anlaşmış 

tır . 
B. r. Seyh:ın ~ölgt!Sİ Güreşçi, 

atlet, boksör, tenisçi, hisiklttçi ve 
futbolculaı dan müı ekkeıJ (40) kişilik 
bir grup 25 ve 26 \.11iyıs günleri 
Hatayda Antakya şehrinde rnüsa· 

bakalar yapacaktır. 
Bütıjn bu seyahata "aid ml\src.f · 

lan Hatay Eölgesi Başkanlığı ka
bul etmi~tir. l eşrinitvvelin ilk haf· 
tasında da iadei ziyaret aynı şart 

lar dahilinde Adanaya y11pılııcak
tır . 

Şimdiye kad,.r Vılayttimizden 
bu kadar mi.ıtenevvi spor hareketle · 
ri yapmak üzere hariç ile temas ya 
pılmamış olJuğundan Lüyük bir ye· 
nilik v,. spor hareketi temin etmiş 
o1an Bö geyi tebrik eder ve genç 

lı rinıize de başarılar <liltriz. 

Halkevinde verilen 
dün geceki konfrans 

~ 

Halkcv:miz ie <.Ün gece öğret· 

men Rasim '3ö 1<nı· I tarııfınd .. n (Fok
lo rlaı da 13iımt cc:ltr ) nıevrnlu bir 
~ onfrans veıilmi~ ve ı u u Hc1lkevi · 
ıııız gençlerinin bir ko,seri takip 

etmiştir. 

ŞEHİRDE HAVA 

.Şeh·inıiz le dün gok yiizü açık, 
hava hafıf riizgarlı idi 

En çok sıcak gö'g · ie 27 dtre· 
c .. yi bulmuştu. 

Gençleri mi% 

ııb' i 111 ı( 
Konya · ?.7 ( Huı;us · ı ... . ııcevı 

mi1den ) - Adana · Ha '1'irı' 
Kolu ~cnçlerimiz Niğdede 1,cr•~ 
sillerini de büyük bir ır. ov ıtil'' 
vererek Konyaya hareket e "''f 

· jıe 
lsta~yonda gençler.• : bi''~ 

yük alaka ve sevgilerınt f' ıeriOI 
· 9 ır 

kesmeyen Nığdeliler mıs 1 ıJ t 

1 

1 

1 
ı 

k h
- .. d '10 c 

u" teza ura t ıçın e ' t-Jıtl~ 
Başta Parti, Belediye ve 

1 
bil~ 

isleri olduğu halde k• 
8
dl· 

gençlik ve halk kitlesi var . 1 

ıdi~' ' 
Tren Ulukışlaya ge .ıedı' 

gençlerimiz Kaymakaın. 8- 1 ,ı 
si ve büyük bir kalabalık 
karşılandı ve uğurlandı. 1 ıW Çumrada da HıılkC\ 1 

1 
bir karşılama ve uğurlaıtı 3 ~ 
tasyonu Halkevliler del~~~ 
darma kumandanı ve hll ~ 
loru istasyona gelmek sor~ 
!erimize karşı naıik bir al d 

mişlerdir. Halkevi ban ioS 
yona gelmişti. J ., 

Konya istasyonuna g rtl 
ktsif bir kalabalığın hl!~: ~ı 
hüralı ve alkışları arasın 

• 1 

dık' ,ı~ 

1 Grnçlerimiz bu akŞ311\1~tl' 
1 .. K . salon 

1 

1 

eıını onya ı;mema 
ceklerdır . 

; İlk ok u_ı __ .....--" 
' ~ı 

Yeni bir progra•
11 ııı' 

den t~krar yaı' 
o~ 

ı ı rı 1r• • 
lk ok•ıllada o <ll .. JJel1 

1 rJllı "' tap arını l muayyen '/~J· 

) toiden tetkik edilerek ibt' 
ihtiyaç g ·)rü• n iştli(· BJ c~ı 

"" kinci hir se~P.bi de Jfl gr' 
kitaplarının ilk okul P'

0 ~ıl 
! Akalı mevıu1 a•la tam a a . tı' 

,.------------------------~---- w====---""' vt hayat bilgisi de.r~ı 
noksan bu'unm ısıdır· , el 

Bay 
Büyük Fransıı ed:bi Bt-1y Duham

·mel"in bugünler.de mem~eketirnizde o· 
lacağı, dün lstaubul muhab rimiıin bir 
telgrafına a ıfen ok uyucula11mıza b 1-

·cııı mışl ık. l>uhamel yalınız Fransız 
edebiyatının degıl, bütüu dünya harp 
sonu ecieb;yatının en ouyÜK şahısla
rından biridir. 1914 harbine bir dok· 
·ıor olarak iştirak eden Duha mel, ı o · 
manlarınddkİ bir çok kahramanları 

bu harp içinde l<eşfe • ıı , iş, ve cnlara 

Oühamel 

, ___ o_o_N_O_N_M_E,_v_z_u_u __ I 
btirap ve şefkaltan zerreler lrntarak 
yaşat n•şlır. 

Dulıamelin Türıo.çeye ilk çevrilmiş 
eseri " gece yarısı ilirafı::lır. Bu , se 
ri 1920 de yazan muharrır müteakip 
senelerd ''jıturn ll de S ılavin,. ıle 

" Cı ubfoc; Lyonndis,, eserlerini ver-

mişt . r. Bunlardan Sala l•in'de hayatı 
yeni bir 'görüş zavıyesinden tt:ıkık 
' . 
elmiş ve inc;::ınlığı yap ilkları ıle de-
ğil düşündükleri ile romana koymak 
istem ştir. 

Komedi Fransez artj, ,lerinin mem· 

leketimiıi ziyaretınden sonra diğer 

büyük bir srn;ıt had ısec;i de hiç ş Jp· 
he yokkı Duharnelı'n gdişldir. 

*** 

~' Bu mü.ıuebrtle ve e pt# 

f 
~ ıe' 

r ı iı;in ayı ı olm ık ll • i ~ 
b. k k' b s .. ' 14 
ır o uma ıta ı I 

açmıştır. ,,.J 
· M ıs•" ,.r.r Mü'iab1ka aY 5V. 

başlıyacak ve Ma• uıı I 
marnla nacaktır. ,.e~ıtl 

'(("' ( 
Müsabak.aya gı ~,&' 

Mayıs akşamınJ dİ'' 1 
müracut eJcc"ıcter . ~~f ıt" 
i Müsabakada bir•'\~rl~ . ' . ~ cak kitaba 2500 ıır 11e 1 

·ı k .. 1 .... u .. jJf 
rı f'C!' ; UÇ yı ,., 
(fa oku •u 'ac 1ktır. 



Ab -
One Şartları 1 

' Kıır11§ 

\erı' 12 l'f)iık 
ı :::oo 6 

'd~ 3 " 600 

" 3(.fö 
,, ıuo 

Almanlar 
fena bir 

Norveçde 
vaziyette 

",... mer.ka ~ sadece 
-bir g;y;i -muharipıi.-,, 

Ncvyork: 27 {Radyo) - Nev
yorkpost gazrte!iİ, •t ugünkü harb
de lıitaraf yoktur. Biz sad< ce gay· 
ıi muharibiz,, dtmtktedir. 

NARVIKE KATi HUCUM iÇiN HAZIRLIKIA ~ VAR 
Papalık gazete~ine hücum 

Londra : 2·1 (Royter) Son 
gelen h'l berlere göre, Nm vt"çte he Bulgaristanda talim Roma : 27 (R~dyo) - P .. p2lık 

gazetesinin satışı artmaktad ık Buna 
seb~p Roma - Berlin kaynakların
dan başka diğt>r kaynaklardan al• 
dığı haberleridıo nt-şretme~idir. Ro
ma matlıııatı bu gazeteye hücum 
etmektedir. 

men bütün cepht"lrrde Almanlar 
müttefiklerin sıkı bir çemb~ıi ı çin
dedir. 

H.ılen mukavemtt etm,.kte olan 
Hrgra kalesi Alman hava kuvvet 

)erinin en mühim hareht rı oktala· 

rından Hıini teşkil dt>n Val ı nf's 

(ayyare meydanının her gün müte· 

madi surette bombardıman edil ı .ek· 
tedir. 

Sorya : 27 (Rdd)'o) - Bulga

ristanda talim görm~miş efrat talim 

için davet edilmiştir. 

Alman yanın Roma. elçisi 

Roma : 27 (Radyo) - Alman 
yanın Roma e!çisi Berlirıden bura
ya dönmüştür. 

Mılli küme maçları 

Ankara : 27 (Husuıiİ muhabiri· 
rimizden) - M.lli köm: macları bu 
gün yapıldı. Galat:.saray muhafız 

gü<'Ü maçı 4-0 Galdtasaray lrhine 
Fener grnçlerbirliği maçı 3-1 fener 
lehine neticclrnmiştir, 

Henüz t .!eyyüt ed:lmiyen h .. ber· 
lere göre Almln kıta!arı tarafın Jan 

steinkj deki müttefik mevkilerine 

karşı yttpılan şiddetli taarruzların 

ht"psi muvdffakiyetle pü)kürtülmüş · 
tür. 

rette geri ç<-kılmekte bulunduğu 

hakkındaki haberlerin hiç bir esa
sa dayanmadrğını bildırmektedir. 

Ro}tcrin bildirdiğine göre-, 
Dığe!' taraftan Norveç hava kuv 

vetleri kumandanı yüz~aşı L1arse· 
nin ö 'dü~ü h lkkında'd haberler Nor 
veç m kamlaaı tarafından tekzip 
cdilmt"kt:!dir. 

Narvikin şimalinde küçük müfreze· 
lıor arasında çarpışmalar vukua gel 
miştir. Norvrç kayakçı müfrezeleri Vatandaş ! 

lngiliz Harbiye Nezareti f\'or· 
veçdeki lngiliz kıtalarının hezimete 
uğradığı veyahut intizamsız l-ıir sıı 

bu mırı tık •da bazı faaliytttc bulun 
muştur. Havalar iyiltşir iyileşmez 
m'ıttrfiklcrin Narvike t~krar kati bir 
hücu nia bulunmaları beklenmrkte· 
dir. 

Hava Kurumuna aza al 

1 

Ha va k uvvetle r l mlzln ç o

§alma•ına yardım ed iniz 1 

BUNUN M 0 H 1 M M ESELELERi K AR ŞISIND A 

• • • 

Rusgadan Af mangaya gardım 
BugUnkU Avrupa harbinin bir safha-;ı da lcı

kandinavyırntn bir kı'lmında cereyan ediyor. O .;a· 
hnda ne gibi amillerin karşı kaqıya geldiğini du. 

şUnmclı sırasıdır. · 
Serbest denize çıkmak Rusya için daima bir 

gaye olmuştur. Harita gözönUne getirilince Mur· 
man-;k o;ahılinin, kola yarımnda~ı ııahillerinin meş • 
bur sıcak su sılnnb-.ı Gulfi-;trim sayesinde senenin 
her mev siminde buzlardan azade olduğu hatıra ge · 

livor • 
~ Rusyanın son lmparııtoru ikiııci Nikola ~1ur · 

man.;k'a kadar demiryolunu uzatmıştı. Şimdiki 

Rus hukA mti, 19:33 de Baltık kanalını Beyu de· 
nize kadar kazdırmıştır. Malam ~ekilJc İmzalanan 
ıon R u" . Fin sulh m ıahede İne göre Finlandiy:\ · 
dan bir dehliz elde ederek Petcıamoya kadar var· 
mak sur etiyle Rusların almış olduğu hak ergcç 
bir gUn Norveçte bir limana cıahip olmak icıte~ik· 
lerini göstermi ;otir. 

Ruslarla mUzakt•rey.: ~mur olan Fin murah · 
ba .. larından birinin dediğine göre Mo~kovada ko· 
nuşulurken meşhur Rus Çarı Deli P<.'tronun da 
adı geçmiştir. Çunku Petro Rusyayı buyutmt·k 
için buy~k tasan·urlo.r b, .,]emiş, Lunları h"lkikat 

haline getirmek. için harLler 11çmı~ oir Çardır . 

Bu sefer Ru .. yanın Finlandiyadaki muhim bir 
çok yerleri ele geçirmesi ileri de Almanya ile 
bir harbe tutuştuğu zaman butun rnUdafaa nokta- • 
!arına malik olmak içindir, diye Uzerine konan 
sözler, tahminler vardır. Ancak Avrupalı askert 
ve siya~! muharriı lere göre buna birdenbire bük • 
metmek do~ru değildir. Çunku şimdiki Almanya bu 
gunku Ru~yaya buyuk hizmet etmiştir. Fiolandiya 
garbinde Rucıyayı mUşkilftttan ,kurtarnu;.tır. Eğer

mUttcfikler Finlandiyaya İm·lad için Norveç veya. 
Petsamo sahillerine ao;ker çıkarsa idiler Almanya· 
da lcıveç'e bir ordu ,yollamağa mecbur kalacak,. 
Al -nanyanın muhtaç olduiu demirden bir muddet 
mahrum bulunacaktı: işte Almanya bunun için 
Finlandiyaya yardı ·n etmek Uzere muttefiklere yol 
vermemeleri için İsveç ile Norveç'i son derece 
tazyik etmiş, onlar da eğer . mUttefikler karaya. 

a-;ker çıkarırlar<ıa Finhndiyaya kendilerinin artık 

hiç hir sureti~ yal"d ım ctmiyeceklerini bildirmi~

lrrdir. 

Bu safhalar hatırdan aıkmıyor. Bitaraf Rus
yadan bundan -;onr:ısı için işte Almanyaya bir yar-

dim edilecek-;e bunu hangi şekle inhiı1:ır edeceğini 

görmek kalıyor. 
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TC RK1YE RADYO olFOZlYON 
POST ALARJ TÜRKiYE RADYOSl.J 

ANKARA RADYOSU 

PAZAR 27 - 4 - 1940 

12.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayarı 

12.35 A J A N S ve Meteoroloii 

Haberleri 
12,50 Müıik: 
Çalanlar: Şerıf lçli, Cevdet Çağla 

hıettin Ôkte, Kemal N. Seyhun· 
1 - Okuyan: Sadi Hoşses 

13.3()/ 

14.30 Müzik: Küçük orkestra (Şef: 
Necip Aşkın 
18 00 Program, Memleket Saat ayarı 

18.QS Müzik: Radyo caz orkestrae-ı 
( Şef; lor ahi~ Ôzgiir ) 

Soprano Bedriye Tüıünün iştirakiyle. 
18.30 Çocuk saatı 
18 55 St>rbest saat 
19 .10 Mem leı<et saat ayarı, Ajar:s 

Haberleri 

19 30 Müzik 
Çalanlar: İzzettin ô .... le, Kemal N, 
se~hun, Şerif İçli . Ce\:det Çağla. 

1 - okuyan: Saclı Hoşses 
18.40 Konuşma ( Çocuk esir~eme 

kurumu tarafından ) 
20 30 Müziıc.: Fasıl heyeti 
'21·15 Müz.k: Niisret Kayar taratın. 

dan Vıyolonscl paıçaları 

~t.35 Müıik: Ccıı.band ( PI) 
22 15 Meml~ket saat aya:ı, Ajans 

Haberle ri; Ziraat, Esh11m -
Tahvilat, Kcımbiyo - Nukud 
Borsası (Fiyat). 

?2:30 Ajans spor servisı 
23.40 Müzik! Caz.band ( Pı ) 

23.25 
23.30 Ydıınki Program, ve Kdpa 
ş.u 

Başvekilimizin dün 
yap1ıgı tedkikler 

( Biı inci sahifeden artan ) 

orada gfçİrmiştir. Baş\ekılimiz bu

gün demir made,lerini tetkik etmiş 

müteakiben Mdlatya istikametinde 

hareket ttmişlir. 

Riyaziyeci 

Kad n, misafire küçük çucuğunu 

methede ede bitiremiyordu: 

- Hesabı d~ çok kuvvetli, bü· 

yüyünce meşhur bir riyaziyeci ola · 

cak galiba. 
Çocuğa döndü: 
- Söyle yavrum, iki kere iki 

ne eder? 
Çocuk cevap verdi: 

- - Ue~I 
Kadın bozulmadı: 
- Gördünüz mü? Pek fa7.la ya 

fl•lmadı, ytklında ancak bir fazlalık 

.,- Af. 

Türlccö2 2sN~ 
~ 

İngiltere 
vaziyet 

-Japonya arasınd• ~ 
merkezdedir ı Q 

Tokyodaki lngiliz elçisinin istirahat için Ame· 
rika)a g dece{i ha'J:ıleri lngiltere, J1p::>~ya n 
Amerika arasında Avrupa ha bi dolayısiyle bir 
ıtnlaşma hususunda müzakerelere girişileceği riva· 

yellerini de ortaya çıkardı. O kadar ki Japonyanın 
Avrupa harbi karşısında lngiltere ıle birleşmesini 
temin etmek için çalışılacağı sözleri de Avrupa 
matbuatında yer tutmuyor değil. 

Her ne olursa olsun, Avrupada harp vaziyeti 
devam ederken Uzak Şarkta neler o:duğu ihm"l 
edilmemek gerektir· Orada da harbe dayanmak 
meselesi var. 

Japon :nilletinin uzun bir harbe katlanın sı 
lazım g.eldiği söyle'liyor. ı-'arp üç senedenberi 
devam ediyor. Bu gidişle nereye varacağını ise 
kimse kestirememekte jir. Geçen sene J tponlar 
Çin ie '<i Ç rnış ldn çel< ilm ;şlerdi . 

Ru sene Şubatın da d<l Pinyaogdan çekildile . 
Fakat bunu yaparken maksatları esasen Çı oin kuv· 
vetini mah vetme!< Qlup yoksa memleket zaptet· 
mek olm .1dı~ını , onıın için çekilmek laıım gelince 
bunda tereddüt etmiyeceklerini söylem işleıdi. 

Muhak kek o1an bi•şey varsa o da }ıponların 
üç senedir bir taraftan harbe devam ederken di
ğt:r taraftan da sanayi ve istihs'llat ~ ahıısında ça· 
lışmayı arttı r mış olmalarıdır. Söylemeğe hacet 
yoklltr ki bü tün bunlar haıiçten boıç para alına· 
rak yapı lmamıştır. Lakin yine anlaşılıyof ki uzun 
süren ve daha da nekadar devam edeceği kesiti· 
rilemiyen bir harbin tesirleri Japonların üzerinde 
görü lmektedir. Evvela devletrn masrafı artıkça 

~ 
ıdor 

artmış, harp için konan tahsisat çoğaldıkC 
mıştır. .A ·ıysr r 

Japon milletinin varidatı Jencde '25 ııı~iıtçe~,ı 
tutuyormuş . Bunun yüzde 40 ı dev.ıet 1 1' ja~~ 
geçiyor. yüzde 60 miktarı ::la 70 mılyon ı.ıahsU• lg 
millet nin yiyeceği, 2'iycceği, barınacağı. ;. orııı'* \ 
eğlence~i için g idecek masrafa karşı ge ~~in ıır 
Yalnız bu kadar değıl: Sanayiin inkişafı 1 içiııd; 
olan serma)e ve mesaida bu yüzde 60. 

10 
h8rb1 

dir Devlet masarifınin en çoğu ise çın ıiY'~ 
gitınektedir. Japonya bugün dünyanın e;ıJ hal, 1 
pamuklu mensucat dokunan yeri oldu_ ade ~ ~I 
pamuklu giyecek orada µek azmış f n ı~e pi ıj 
rinç istıhsal t-dilen bir yer .olduğu halde 
azmış . O .ıha bunl benzer misaller var. ,~ . .ıs' 

oeb' r r 
Japonya harice mal ~ ollı~·arak ec dlf 

• . ecel.:ı 'J 
almak ihtiyacındadı•. H .ı rptenberı Y') . deıııJ I 
rek, ısıtacak fiatları yüzde 35 armıştır, I ,la~ 
Halbuki resmi şekilde tayin edilen fıat ~le s• 
vakit mal almak kabil olmadığı içı n a ıcı ~ ,0 ı!1 
arasında pazarlık edilmektedir. Yaınız To ~,,e 
tıkaınn ia geçen bir sene zaı fında bu sure cO . da i 

b;n va'< 'a meydana çıkarılmış\ır. Japonya 
de düşünüyoı IMmış: .J 

brr 
Üç sene harbe katlan an mi let daha. ~ ' 

J.:'''' / ıaman mdhrumiyetlere t;ıhammül edece 19$ 
cak Avrupalı muhabiı lerin yazılarınd:ın °'\~ı ~ 
ise vaziyetin geçen senelerdekinden d'lh

8.0 
madığı ve bu sene de g eçen sen~kindeO 1 

cağının anlaşılmadığıd ır. 

Türkiye 
ticareti 

- Bulgaristan - Macarista~ 
inkişafı yoluna giriyot 

İtalyanlar isr>, pe:ımı..k almadıkça mal vermemekte 
. 
ısrar 

fstanbul: 27 (Hususi muhabi 
rimiz bildirıyor) Bulgarla tiçari mü. 
nasfbt>Iİerimizin artırı'ması yolunda 

iki memleket tacirltri arasında baş · 
lıyan temaslar çok harantlenmişt:r. 

Bu maksatla g"çenlerdc Sof· 
yaya giden lctcirletimizden allı kişi 
lilC: bir gıup bugünkü konvansiyo· 
nelle dönmüştür. 

Buıılar trşcbbüslerinin i}i neti 

KiTABLAR ARASINDA 

ce vndiğin;, Bulgar1aı ın fabrikalar 

için lüzumlu olan bi•çok irtidai 

maddeleri mrmlekcti ııizden teda• i · 
kc karar verdiklt:ı ini söylemişlenfr. 

Bunc!an başka Macaristanda 
tdkiklerdr. bulunan bir Tü k maden 
müesst sesi mümessili de gelmiştir. 

Macarlar madenle•im!ze çok 

alaka gö:.termişler ve makine mu· 
kabi l indey~uoları ithal edebilecek 

"iki münekkid Şafr 

şaheser,, ve iki 
Adana Ticaret Mektebi öğretmenlerinden Bay V thbi Evinç, iki mU· 

nckkid şair .-e iki pbeser,, adlı bir kitab çıkardı. 

Otuz altı ~ahifc hacmindeki bu kuçuk kitab, oldukça geniş bir ctud 
çalışmıısımn mahrnludur. Bu kitabda. Ruhii Bağdadinin Vehib Paşanın meş· 
hur olan terkib bendleri, mukayeseli olarak bugUnkU Ttırkçcmizle ne~re 

çevrilmiş bulunuyC\r . 

Kitabın ilk sııbifesini c Ruhi ve <·seri> başlığı altındaki mukaddeme 
knblnmakda ve nıUtenkib sahifelerde, şairin Terkibi bendleri, buolnrın nes· 

re çevrilmişlc:ri yer almaktadır. 

Kitabın yarısıda Ziy a Paşanın hal tercUmesİnt>, eserlerinden seçilmiş · 

mısralara lııh-;is edilmiştir. 

Öğretmen Bny V t:hbi Evi~ç derlediği bu kitaba iki kıymetli şaırın 
mahsullerinden gUzel taraflıırını seçmekde muvaffak olmakla beraber, bun· 
lnrın tı:rcUmelerioede zevkle okunabilecek bir çeşni vermiştir. *** 

!erini bildirn ı i~ler.~ ir. .4Jt~ . ıtl'" 
Macarlar memleketl tı' 

da •' tün mübayaal•uını 

karar vnmişlndir. ol~ 
Mdcar tütün morı0~11 Je 

d Y • · ast11 ' 1 nın an oza ııın rı)' .. ıerd~ 
kişilik bir heyet ~u gu~ ere 

k - .. t 1 " "ı re tutun sa ın a ma 

terimizle görüşecek tir. "ıbİ~ 
So, senelerde iki ~~~c f 

ya kadar düşmüş oları teıl' 
.. .. . h t zıO t tJ na tutun ı raca ımı 51 

la 801,000 liraya çıkrfl' . 
mrl gö ütmek f t"dir. . tıcl 

ltalyadan gelen b•,' r gı'r 
d 

1 ·J,.rıe 
e bundan evvr gı 

1
,,111 

boş döndüğünü, ltalyarı ..,ı1~ f 
"p' ... ·; 

t .. şebbüslere karşı: o·ye 1 

dıkça mal vermeyiz" .' ;ı" 
tikleıini, klering vaıiye~1, /. 

dutu halde bu tarı. jıİ" / 

yapılm.ısınc.hn taciıler•fr'"~ 1 

tessir olarak bilhassa te'ct~ 
giltereden mal atcnağı 
lerioi si)ylemrştir. 

----·"' e Bu ge'~,~~ 
Nöbetçi ecı:, 

rlelediye yarı•".,e~ 
Yenı ecıa~• 



İİrd VT· . . B . . '
la ı ilyctının eşırı "a 
ın •ında bulunan petrol, 

\ ~i errılek"tin her taıafında 
-"' ''•. ar~· .~"••ebee"'nç!e kar1ılanmıştır. 

çeSı~ \tııin t~e bızd,., petrol ara· 
i·~~ ~tr'Çırdiği aaf baları kay-
sih tg33 Yoruı: 

or7:, ~ ~ur:ı: P: trol arama enstitü· 
~ ·ıı6' r,,,. asıylc başhyan petrol 
1;~b~ Siı,d 1~ti" ilk defa olarak Mar-
·r'' lif ılayetlerinde başlamış 

ıı µı Y~rlc d 
tı' 1227 r c yapılan sondaj 

11de f ~lun metre inildiği halde pet-
., · inam 

P1 l Ilı k· ıştı. Bundan sonra 
ı .. 8 

•neleri Siird civarında 
f ıtof· 

pı1 
( t•da u .. Yakınına nakledilmiş 

, ~ı10 tıtıa >'uz metreden itibaren 
eıı1Sbl , tf'i"rİ bulunmıya başla· 
rla ~:\ıı 

s• :ı ij . 
e 11'_,, tt lcrın hu mıntıkaya e· 
•O 'Y Ve ·ı . 
11e ilıti rı ınış ve burada Tür· 
şO ilır Yaçlarına kifayet ettikten 

a ile" d k 

( 

~~! a yetece zengin 
bcnlırıabileceği anlaşılmıştır. 
le 0 havalide Kerbent, 

"e R 1 B · · • 1 'd·. ama , eşırı cıvır a · 
it 'l'ara devam e::lilmiştir. 
'illa . 
ı ışlerinde çalışdırılan 
1 nı~ 
~ Utehassıs Graig de en 
. da Petrol bulunabiltceğ'İ 

rrı .. 
, Utchassıslarımızın nok· 
1 1ııı k abui ve teyid etmi~-

'ı 
, devamı neticesindedir 

.. hıi 1 d 1 1 &
11 

sa .'a a pet•o bu un 
~. ' adak· l k ' ~ ı petrl')I ra pet-
"tı~İtıd~ıernck tedir: 
1Mar''· Tetkikatın ikmAlini 
1'lih,'n

1
. Yapılmasını müteakip 

~I 'ı i . . d . llı;ı, Çın ıcabe en tuıs:r 
'fll b ltıla başlanacaktır. 

IJ u 
~mevki trrn yo 

~~ar 
) <:'U \, ~. yeı. f dkir ve .. saf 

ttı~ıı· cıııyetıni ıslah ıçın e 

1 ~rıı ~a~aPtı. Lakin tf'şebbüs 
\~ lılrı dığını görünce, inkisa 
:r~.~~tak Allaha bir mek 
~ bi, 1 düşündü ve bütün 
'11 iltay~ . d'k . ttı 1• · getır ı ten son· 
'ı '''kk b t/ald,. " e daldırıp şu 

~:ııah, 
·r 4c • 

~~ldu~ Yın mevcut ve ga· 
~ 'h>,, Unu biliyorum P c1· • 

,~. Aaı~~ı Fakat icaJ e · 
\ \~ ı-. a 1 ınl.. Joan Maro 

) '
1ha 'tılı ınct et ve zarfın 

t ~ Ola 
1 "'\! , rı •drese yüz al · 
:il kil ~tttle onu, açlıktan 
.. b· •rrn ' lq illik •ş o ursun" 
·~ terı k'' ı-" c eı· sonra oy u, 

ı. ~ ()1 '"'den g ld'ğ' k ~· ıtt.ırı k c ı ı a 
ı 1 ~bda lı bi, şr kilde 
~ .. ,. 

\~1111,k. 
~ ı :ııltılf,.\llah efendimize 
)~ı )Uk b· 
tİ\ tltirct·._

1
' ihtimamla zar-

tı lııtte 
t~ ~, n sonra pos 
~ıta~ktubu taahhüt· 

•rzusunda ol· 

Şehir meclisinde y;ine 
gürültülü müzakereler l

lngiltere memleketimizden 
çok yumurta alacak 
İstanbul : 27 ( Telefonla )-ln

giltere, Danim;wü Almanya tara-
fından işgal e<lilincefe kadar hemen 
bütün yumurta ihtiyıetnı bu mem
lekette-o temin edi1ordu. ( Birioci sahifeden artan ) 

ar~alar satmı~ olduğuou, şimdi ise on 
metre Uzeriodeo verilecek bir kara• 
rın, şehir<!e ferdi imar lıareketi.oi 

gUçleştireceğini kaydetmi' Ye aynı 

mevzuda geçen ctlsedek.i fikirlerini 
bazı mioııallarla geoişletmiştir. 

Oahn bazı azaların mUtaleaların· 
dan ıonra reye konaıı imar ve tezyin 
eocUmenioin fikri bir kaç azaoın da 
iştirakiyle kabul imkanı bulmuştur. 

Mutealı..iben, Adana şehrinin ön 
plandaki davalarmdan olan c içme su· 
yu > i~i ele alıomış, riyaset maka · 
mına bırakılan bu işin henuz fiili bir 
safhaya girmediği görUlerek. riyasete 
bu i~i intaç için bu dı:fa da vasi sa· 
lahi_yı:t verilmesi kararla~mıştır. 

Bundan sonra ıuznamtnin son 
mad.:Jesi olan 940 mali yılı masraf 
büdçesi meselesi ele alınmış vı:: büd, 
ce encümeninin okunan mazbatasiy
le ortaya mufassal rakamları topye· 
kun bir bü ic~ konmuştur. 

Okunan, hüdce encümeni esba· 
bı mucibe maıbatasın 3a beledi1e 
hizmet otomo">ili benzin masrafının 

arttırılması , hizmet otomabili ~öfö
rünün maaşına yapılan zam ve sair 

tahsisat Artışları h<lkkında topyekun 
şekilde kaydolunan izahat azaları 

tatmin edemedi. Ve uzun münaka 
şalara yol açıldı. 

Şehir umumi sıhh'ltinde yıldan 

y71a görülerı s:ılaha ve " ölt>n rıisbe 
ti ,. r ı in azalmakta olduğu tabii bu 

hına yakındır . A•a:ıi vaziytti akıt· 

ma tesisatiyle petro'ün istas}ona 
kadar ind i nlm,.sirıi mümkün kılacak 

ş,.kildeair . 

Kuyudan petrol çekilmeı>İne de. 
vam t:dilmektedir, 

H • 
ı K 

duğu .u posta ml'muruna söyledi. 
Posta memuru, mektubun Alla· 

ha yazılmış olduğunu görüncı-, ka · 
bul etmt>sine imkan olmadığını bit· 
dirdi Jo:ın Maro, hayatta geçirdiği 
fe la'<et'i anları düşünert k posta me· 
mu•unu l karşısından uzaklaşmak 
ist,.miyord. Çok geçmeden köylüy. 
le posta memuru arasında bü)ük 
bir miinakaşa çıktı 

Bu h.ıl posta müdü ı ünün nazarı 

dikkakatini celbetmişti Olup bitini 
anlamak i .tedi. Posta memuru ile 
köylünün sözlerini büyük bir dik 
katle dinledikten sonra posta memu. 
ruruna gC:Z kırparak köylüye dön· 
dij Vt': 

- Dostum! .. Mektubunu ver: 
G6nderecegiz, dedi. 
Joan Maro sorılu; 
- Taahhütlü mü? .. 

lunm'S' neticesine ratmen, cenaze 
otomo'"lili şöförünün işinin çotalma
sı gibi bir sebeb zikri ile maaşına 
zam yapılmaamın ve kezi mezar kı · 
zıcıları adedinin arttırılmasının şayanı I 
kabul bir cihet olamıyacağım, ve bu 
gibi daha bir çolc yersiz zamJar ya· 
pılmış bulunmuı ihtimaline mebni 
mecliste masraf büdcesi müfrede 
tının behemehal kalem kalem mü· 
zakeresi arzusunu hiss~ttiren bir ha~ 

va hakimdi. 
Şehir Meclisi salonunun köşele· 

rinde fısıltılar var; 
- Zamlar kimlere ? Küçük 'me· 

murlara mı, yoksa büyükle'e mi ? 
Bunu anlamalıyız 1 

Salonda biran hakim olan sü. 
kfita azadan Bay Macid Güçlü re· 

isden aldığı söz üzerine nihayet ver. 
mış ve: 

- Memur ve müstahden ma· 
aşları bütcenin yüzde yirmi seki
zini teşkil ediyor. Bu rakam içind~n 

kimlere ne vermek kimltre ne ar · 
tırmak !atım gelecl'ğini konu~mak 

hakkımız iır srnırıın. top yekun ra · 

kamlarla tanzim edilmiş bir bütçe· 
yi kabul etmekl~. kanuna aykırı iş 

yapmış olutuz. Bu husu~da yazdı · 

ğım takriri takdim ediyordum de· 
mişdir. 

Müteakiben söz olan Vehbi Ne. 
cip Savaşan Macid Güçlünün fik
ıine iştirak dti~ini ve buna ilave 
edr ceği hususların mel bu sat ve kır· 

tasiye tahsisatının da şubeler ihti. 
yacına göre tefriki ve yine müf re· 
datından meclisin malumattar edil
ml'sİ lüzumunu teyit etmiştir. 

Bütçe encümeni re-İs Bay Has:ın 
Ataş ve reis Bay Kasım Ener l::u· 

A y E 

Hikayeci 

- Evet: taahhütlü. 
- Kaç para vereceğiz? .. 

Posta müdürü tere-ddüt etmeden 
cevap verdi: 

- Malum ya .. Cennet biraz u· 
zaktır. Oraya gidc-celc mektupl3rın 
pulları da pahalıdır. Fakat Cenabı: 
bakka gönderilen mtktupların husu· 
siyeti vardır: Pul yapıştırılmaz 

:iaf köy, böylece arzusunun mas 
rafsız olarak yerine getirildiğini gö 
rünce büyük bir sevinç içinde pos
tahanedcn çıkıp gitti. 

Posta müdürü gayet zeki ve 
vicdanlı bir adamdı. Köylünün 
mektuı.. unu krala göndermcği bir 

Bugün buna imkan kalmadıtı 
için müracaatta bulunmuştur. 

Yumurta tacirleri bu münase. 
betle bu çok geniş talebi karşılıy a-
bilmek üzere bugün bir içtima ya· 
parak konuşmuşlardır. 

Yakında bir çok lntiliz vapur· 
larr lstanbula boş olarak gelecek ve 
yumurta alıp gideceklerdir. 

yolda Macid Güçlü, Vehbi Necib 
ve daha bazı azaların fikirlerinin dot 
ru olmadığını masraf bütçesinin 
müfredat halinde meclise arzı tak
dirinde yüksek meclisi yoracağını, 

bunun lüzuınsuz bir şey olduğunu 
.söylemişlerdir. 

Bu ~snada azalar arasında fı-

sıltılar : 
- Lüzumludur 1 
- Yo· ulmak o.ur mu ? 
- ütçe c ncümcnince, müf redah 

işaade m ·hzur görülmiyt"n müfre· 
data aid esbabı mucibe mazbatası 
reye konmuş ve lütçe er.cümeni 
azalarının bu fıkrine daha bir kaç 
aza iştirak ctmiştır. 

Müteakiben, Mdcid Güçlü ta-
rafından, masr< f bütçesi hakkında 

kanunun emrettiği hususata d ir • 
maddtoin tatbik edilmesi ve bu 
işin müzakeresi yolunda evvc-lce ver-: 
miş o!duğu takrir reye konmuş fa. 
kat Gu talep - Şl'lyan dikkattir ki
ekseriyet toplayamamıştır. 

Bu vuiyeot, s'ımiin salonunda da 
büyük h~yreti mucip olmuştur . 

Şehir m--clisi 29 nisan pazartt:· 
si günü saat 14 d•! toplanacak, büt· 
çenin müzakeresine devam edecrk· 
tir. V ~rılen ına'u nah göre, belt-diye 
kadrosunda 30) liralık bir avukat· 
lık ihdas edilmiştir. 

vazife ttlakki etti ve betbaht ada· 
mın mektu':>unu temiz bir zarfa yer
leştirdikten sonra kralın husus: ki
tipli~ine gönrerdi. 

S rayda köylünün safiyetiyle 
posta müdürünün çok l i ' mişliğine 

herkes kahkahadan güldü; çünkü, 
bu mektup kralı güldürecek mahi· 
yettey i Kral güleceği kadar gül· 
dükten sonra Joan Maroya istediti 
paranın verilmesini emretti 

Lakin hazine müdürü söze karış· 
tı. 

- Emir l-uyurursunuz efendimiz 
hnretleri,. Yalnız aciz.ferine kalırsa 
elli altının köylünün işini tamamen 
göreceğine kani'im. 

- P .. k ili. Ôylese elli alhn 
gönderiniz. 

Bir hafta sonra Joan Maro Al· 
laha şu mektu~ u gönderdi: 

" Bendenize ihsan etmek Jı1tfun 
d.t bu'un11duğunuz p:ıra için size bü
tün kalbimle müteşekkirim. Fakat 
bir daha ku'unuza yardım etmeli 

ci üşünecek olursanız. Çok rica ede
r im, parayı doğ•u Jan doğruya ben
d~nize gönderıniz; çünkü, kral pa· 
ranın yansım alıkoydu ,, 



T:irkı.özü 

ALSARAY ve. TAN. 
SiNEMALARINDA 

BU AKŞAM 

Büyük Sinema 
Müsameresi 

Cinsi Cazjbes · En t•azla 

Olan Büyük ve Şahane 
YILDIZ 

lmperio Argentina 
tal'afından büyük bir 

kudretle yaratıl~n 

AYŞE 
Ttirkç ~ S) dü, lsparıyolca 

ve Türkç~ Şar.<ılı 

Şaheserler şaheseri 

Ayrıca ALSARA YDA ilavrttn Avrıca TANDA lıaveten 
Dünya Habnleri (Maskeli Çete) Heyecanlı Film 

Bugün 2 30 da Bugün 2.30 da 
1-A YıŞE Tü kçe sözlü ve Şarkı'ı 1- AY .;>E 1 ürkçe söz Ü ve Şarkılı 
2-Masktlı Çete 'l.- Maskeli Çete 

DİKKAT: İzdihama Meyd:ı.n vermemek için Lutfen Bileth:rinizi erken alanız; 
Te>lefon Al~aray 212 Telefon 266 Tan 

PEK Y~KINDA PEK YAdNDA 

1 SAMiMi ANLAŞMA 1 
lNGILIZ - FRANSIZ lTl IF AK 1 

YARATANLA.R: 
GABY MORLEY - vıc TOR FRANCf.N - PIERRE RICHARD VILM 

ilin 
Adana Elektrik Şirketi T. A. Şirke
tindeD: 

Sarfedilrn cucyau bedellerinin müstehliklerdcn tahminen bir buçuk 
ay aonra isttnmesi, alacaklardan bir kısmınin tedahülde kalması ve hatta 
hiç ödenmemtsini intaç etm'!kdedir. Bu, göz önünde tutularak. !1ükume· 
timizce, elektrik, hava g .. zı ve su gibi işlere ait imtiyaz şartlarına, abone 
lerden bir miktar teminat akçası alınması kaydı ilave eJilmiıtir. 

imtiyaz şartnamemizin muaddel 48 inci maddesi hükümlerine göre 
~irketimiz de sayın abonelerimizin tahminen bir ayda istihlak eylt"dikleri 
:kudreti elektrikiyenin bedelini teminat olarak peşinen istemekdedir. 

• 
1 - Sayın •bonelerimizdcn nezdımiz Je teminat akçası hiç bulunma 

-yanlarla, bir kaç sene evvel vermişse de ya borcundan dolayı mah~up 
~dilmek veya evvelkine nazaran daha fazla istıhlak etmek gibi sebepler· 
le teminata gayri kifı gelenlerin teminat icretlerini ödemeleri vt"ya mik
.darı kafiye iblağ etmeleri; 

2 - Elimizdeki eski teminat defterlerinde soy adları bulunmaması 
yüzünden Tahsildarlarımız tarafından bazı yanlışlıklar yapıldık• vaki şika 
yellerden anhşılmakdadır Sayın abonelerimizden, yapılan muamelede 
bir hata bulundukundan şüphe edenlerin doğrudan doğruya müdüriyeti· 
miıe müracaat etmeleri rica olunur. 

28 - 30-1 11768 

Seyhan Vilayeti 
• dürlüğünden . ' 

Ka'e KapusunJaki Vakıf sebze v~ kasap hali iç ve d,şındııkİ 
kanların lciralaıı. 

Bir senehk muham 

'"' n kıymeti Mevkıi Clnsl Vakıf No 
Lir~ 

100 Kale kapusu Sebzeci 5) 
dükkanı h•I 

JOO 
" .. 

150 
6) Bunlar 

.. dedir· 
7) ıçın 

" " 
120 .. •• 8) 
120 .. " 

9) 

12 J Ka e kap sı Dükkan 10) 
Eski Sa'cılar h•I 

130 
" " 

130 
11 ı Bunlar 

d dı' 
12) dışın 3 

" " 120 
" 

,, 1 3) 

250 Y orgarıcılaı s. Dükkan 14) 

ve Salcılar 
80 Y • .>rgar.cılar s. ., 15) 

80 " " fı) 
100 " " 17) 
100 " " 18) / 

"t 
Kale kapı.,ınde Vakıflar i iaresince ymiden yaptırılan kasa~ dt 

hali iç·ndeVi 5 9 nu naralı heş s~bz,.ci dükkanı 1 6-940 t'irihıll d~~· 
mehal trslım edılmek :_,artı le ve hal dışın faki 10 · 18 numaralı. e ~ 
da teslim tarihinden muteber ol.nak üzere Mayıs 941 nihayetıfl ~ 
ic:ırları açık artırma ile ve birer senelik icarlarına tahmin edile~, 
rındaki beddlerle kiray;ı veriieccktir. İhaleleri 8 5.940 çarş~ffl ~ 
saat 14 de Adana V.tkıfl.:tr iJarrs·nde yapılacaktır. lcıtekli)erıf1tlf 
malumat alm.tk isti yenlerin her güo· V dkıflar idaresine mürac.ı• 
olunur. 1 1 770 28 1 
-~~~~~~~~~~--~~~~~~~~---___-/ 

ilin 
Ziraat mücadele istasyonu 

müdürlüğünden 
. dı' 

lstasyonunmuz için bir anet G . M .C . marka 6 sil•~ 
·ıt11r 

tonluk bir kamyonet şasesi on beş gün m\id~etle açık elc51 

muşdur. ,, 1 
2 - Şasenin muh,mmen bcdelı "2250'' , teminatı 1

' 168 
kuruşdur • 

3 - ihale 13 5 94~ P azarte ~i g i• Ü ~ad t 1 5 de 
müdü lü~ünde yapılacaktır . . Je 

4 - Makina ihale ~ününden :ri~1aren nihayet 15 gıin jçırı 
Gümrüğünde teslim edilecektir. "e 

5 - Şase, iç ve tış ı~stı~ıylc hcra~>er bir yedek tekertek· ıee' 
sınca verilen bilcümle standart te,.lııı. atla birlikde tesliın edı 

6 - Bilumum masraf müteahhide aiddir. . .... , 
l ·· twı.fl' .. dür ıJ» 1 7 - Şartnam0yi görmt k isti yenlerin nüessese mu ,,,.., 

2s-" caatları. 11769 

ilan 
Kadirli İcra m~murluğun
dan: 

Sayı 1117 

Kadirli unafınden Hasan tana 
borçlu Kadirlinin hark aştı2ı köyün 
ıien Tevf ık ErJuğanın köy civarın · 

de vaki ve tapunun Mart I 3)0 gün 
ve 51 ve 52 ve 12 ve 94 ve 53 
ve 54 sıra nosunda kayıdlı ş<akan 
bark şimalen ve cenuben yine bark 
garben keli ile çevrili bir bap de· 

.. . . b satıl 
gırmenın açzen 1 
vekili M. yalım taltP" 
lebi vaki kanuna '°" ,
olduğundan aJacakh" · 

mahallinde vaziye~~ 
ci artırmanın 251 

" 
günü saat onda "e 
delin yüzde yetaıif ,_, 
taktirde ikinci ar ur ,t 
P . .. ~ •' .......... 
azartuı gurıu I -

icra dairesinde ib• ~ 
ğındau hlip ol ani•'. ;I' 

it'' muracaat t y!tıne z 
1111 

{ 
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o~\ ASRi 
SiNEMADA 

BU AKŞAM 

dünyasının üç büyük kahkaha yıld1z1 Reks kardeşlerin 

İ" \te Dev Maymunları tarafından yaratılan 

h•I (3 Palavracılar polis hafiyesi ) 
3dıf· 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
heyecanlı, Zevkli, nefis bir şaheser 

tı ~ 
ve~ av eten: (Gine Otri) 

ode ı ~ 
-~· dil ~t t) g . . . . d . . . d 

ioe Un gun uz matına a: 
ııı 

tefi f. 
ıııb' 1 
f1 ~ 
3tlf ~-(ALTI 

Telefon : 

A L T 1 ·Si LA H SES i -
1 - Palavracılar Po1is hafiyesi 

SiLAHSESi) 
250 



~ 
Sahife: 8 Tfüksözü ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 'f'~d 

Seyhan P·f· 
1 d ... ı ·· "' ·· dell: 

1 

ur ugun kurıl' kt 
Bu sene alacağınız soğutma dolabı: 

" Kelvinator" Olmalı 

Çünkü: 

'' Kelvinator" Dünya da en tekamül etmiş, 
KELVIHATOB 

1 - 9:~s Lira 47 r biıı•; 
bedelli Seyhan P. f. ~tile e~ 
tamiri açılc eksiltm"" 5ur f 
meye konulmuştur · 5 . 94Ü 

2 - Eksiltme 2 • f>.ÔI~ 
şembe günü saat 15 d;lıf!J 
Müdürlük binasında ktıf· 
komisyonunca yapılaca. ,t 1 

3 - Muvakkat teın'" 

az ceryan sarf eden, zarif idea], bir dolaptır. 
16 kuruştur. . ta ,;ı 

4 - Talipler tamır~ . "e 
name ile keşif cedvell~rıodahıl 
vele pı ojesini ( mesaı . e ısı 
hngün mii iürliık kalelfiJn 

M. Tahsin Bosna biraderler. 
atla görehilirler I giifl 

5 - Taliplerin ıha e ti 
. ııt 1 

atinde mu .rakkat telJll~ ,.-~rı~ 

Yegane rnes;re m2halli oları Atatürk parkı yanında 

Kır Kahvesi açıldı 

Her türlü içiltçek şt>yler, pazardan maada günlerde 5 kuruş; nargile 
ve dondurma, htr yerde olduğu gibi, on kuruştur. 

Bütün kış dumanlı kchvrltrde oluıme:ktan bunal;ın sayın halkımız te. 
miz bava almak üzeıe kır kahvesine buyuı~unlar. 11712 

Pazôr günleri bütün meşrubat 10 kuruş 

1 R.· C. A. 
nın 

Hiç bir hizmet istemeden 
brr sene çalışan 

Bataryalı 

Nevyork B. 
Modelini mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo : 
Abidinpaşa caddesi 

Saat sahiplerine 

Yayla mevsimi müuascbetiyle 
dükkintmazın kapalı bulunacatıP<lan 

yanımda emanet saatları olanların 
1 O Haziran 940 tarihine kadar mü· -

IJ'acaatları aksi takdirde mes'uliyet 

.kabul etmeyeceğimi ilin ederim. 
Tarsus kapuda Saatcı 
Dilaver Btylan 11762 

27-28 

11521 

NEKER 
Sa atları 

fsviçrede rasathane takdirlerini 
kazanm!J!ır. 

Zarif dakik ve emsalsızdır. 
Adanada saat kulesi karşısında 

saatcı Vehbi Çömelf'k de satıltr. 

11710 9 - 15 

ve Seyhan nafia müdur u 'k 
• vtSI 

iş için alınmış ehlıyet 391 
birlikte komisyona mÜ't~730 

16-20-24-28 / 

Abidin Paşa Cadd. 

Muhterem ·çiftçileri oıtıle 
Sayın MüşterilerimiılfJ 

"Nazari Dikkatlerine,, 

D.. M f Çf ·ı · · · t ··b 1 ·ı taoetle' unyaca aru ve ı tçı erı nızın uzun ecru c erı e me 
ve aradıkları 

BI ~ DEFA ARAYINIZ 

Vıking markalı maruf ve tecrü 
beli fsveç mamulatı Süt makinala
rmıızde geldi. 

TORIYE GENEL SATIS 
DEPO:;IJERI ~ 

YAKO BENYEŞ ve oGULLARI 

Kızılay karşısı 48-50-52 numarolı 
dükkan Posta Kutusu Nr. 9 

AO.'\NA 

GRA1i 

Acentelerimiz her vilayette me.,,cuttur. 
Ceyhan ve hintcrladı acentemiz Çıfci Yurdu Mağazası 

2-20 

Zayi askerlik vesikası 1 

2 inci Fırka 18 inci alay~an aldığım 1 

askerlik vesikamı zayi 'ttim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olma· 
dıtını ilan ederim. 11767 

Cedid Nafia mahalle· 
sinden 319 dotumlu 
Ahmt.d oğlu Selim 
Yılmaz baş 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti-
yaç vardır . fdarehanemize n Ü· 

racaatları 

11766 

de 
Zayi şab9 . ~ 

. t•'' Başkale Rüşd•t,c1t 
nesınde aldığıoı ş• Jı1 
yi ettim. 1,r.J 

Yen isini alaC' ilİ" 
liülcmü olmanıtı•ıl 

Ad•P• j 
· de nesıll 


