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Falih Rıllcı Ahly 

1 lalgQIJca Oggi gaMlttıi Soug•~" 
l.r Bir/ilini itham l!f!den bır 

.._le nqrflmi#ir. Soaget- Türk 
"-lcltiraı!JOllu, SofJgetkr Birlifl fitı 
Y..,.aniatan ve Yugoılavga arasın
da alcdolunorı m_,,edekr, hlırii 
le1t1iJc eden malıigette İlnİI: çiJn/..Q 
Sot,yetler Bitlifi, bu dttlclüroıyon 
Ve rrrrnJıedelerle, Tarlciye'ge w 
difer d~letlere tliyormuı lci. • -
Eler siz bir tecaoilz.e ulrar,sanız, 
6.n ıize lıilcum etmem!• O lıalıle 
S°'Wetler Birll,li. haibi kŞtJik et
memek ue .sulha 9ardun etmek 
için ne gapmalı idi? Tecavüe ul· 
rtllncık ilatimali bulunan bütün dev· 
letlertı dönertık, ıoyle mi demeli 
itli: " - Efer siz tccaPiize ,ı.ıfrar
lanız. Ben de sizi arkadan uura· 
6i/irim!" Bu suretle hu deuletler 
ilci ate~ ara.sıncla kalacaklarını his· 
•ederde. teslim olup, me1elô !tal· 
!/ani.arda 'Arnavutluk' la uframış Ql· 
dukıarı feci TTUlllü.hiyetlerin acı.sın
tlon kurtulmuş mu olacaklardı? 

Sooyeller birlifinin B•l/canl.r 
t.ıe Yakın ıark siya.ti, ıimiliye 
ktuıa,., hüakiı, har6i t~#flik •ime
"',•k, laar6in airaytıtlerüai mrJmlnln 
0 duf u kadar taluıü ıtmelc CJIW/
ı.,, ile lcborüz etti Bugün lctmla· 
ra oe harabelere lwJlulan 6't6alat 
8oılcan/ardalci facianın ımtt..Ugeli, 
lllfe11 te,rinin aonu11da Yuna..U· 
ı.,.· a lftem>Ü% eJilmiı olmelclan i· 
bar ettir. Gerçi bu lıartllctıt, ~•f•r 
~YGIUtemesi Alman hofltumamlan-
11111dan fllflel ltalgan ba,kuman· 
dan/tiı tarafından neıredilmiı ol
maıına rafmen, ltalya'yı Alman 
orfhılar.ı tarafından 'iaıtı.rılmış o
l111t "e hayat şohaıı ile ıômarp
ler; ancak Alman ordıihırının lıi-
17tageıim/e tutunabllttn /Jir tle<IJ.t 
"aziyetirıe dtişiirmüı olma/ela, pek 
~ahalı bir mukabele törmDıtflr. 

akat maatttıUll/, 1llct.,rin taarru· 
~Ulldan yalnu onlar kayıph çıkma 
ıl~r: Yuıoılat1ga ue Y.unaniıtan 

~~61, 11ihayete kadar, hiç 6ir 11eç-
ile harbi taJırik etmigtıcelclerine 

•We olmı]ltµI .mO.Um th11kderde 
ııtııap çektiler. 

~ RliJdafm etmek ,.,.tfini 

1 
alc için, JtaJyan matiaalı 

•afutdan -Sot1yeıler 6irlıfine w· 
: .... le i&tcnen 111Uif.,Jn, lôli/• o· 
ça ak aayı... dal.l, n• kador la'J. 

lltJciı llir ,.y ,oldufu al• f ötj,. ::•zx Soogaler Birllfi, B'1Joanlor 
fe Glcın·ıarlc'ta Mal• :w.ga fiJJH, 
-le~ teşW/c. Mr laiç /Jir ha~e
'6al e hulruınaamı,ür. Yalnız '1u 
tilcı~ler~e. Y"lıyanlMrn kendi. iı
S lerım müila/aa etmelerintle, 
b;°;:'Y•tler Birlili menfaatları ile 
bildi le~at. fÖslermelcte oldufunu 
Porı/m11tır. Savyetler birlifi, ja-
Pak,,°rla son imza etmiı oldaf u 
rirı; ~ ~agc.si de, harbin ıir~ttle· 
101,. 'h 11 •meye çalışmak oltliıfunu 
6u ı etti . .. Acaba O,ıi ıazeltııi, 
"e;:'~'" dalıi, S011getler birlfli 
telt>ik aponya aleylıine, harpçi liir 

At oldufu iddiasında mıclır? 
.,,_ ulıalcerneler bocaladtf.ı nman 
10,. 

811 oe Jca/ftmden 1M/c1lleat1lc 
llolJc"'-tl•re hudut olama%. FoJcat 
~.,..an~,. -Aar6i me•uliyetini, Y...-

Ç u ku ro va d a M a k i o e il ı i r a a J 

v "'I ti önder.diği 

M kineler Geldi 
Ankaradan bir 'heyet geliyor 

Bifer döer malıinaları 

B. Vilki'nin 
bir makalesi 
Latıntıre'r• ller 
ten verelim 

Nevyorlı:: 2 ( A. A. ) z.... Ven
de! Vilki yazdığı bir makalede 
Amerikadan tngiltereye Hcstro
yerler ve cfffcr ıremiler devredıl
meıini ve icap ederıe Okyanusta 
kafilelerin himayesi sisteminin lca
bul6nü •iıtemelctedir. Bu makale 
reçenle~e Undberg'in yaıdıtt 
makaleye cevaptır. Ve neereden 
mecmuanın bat makalesinde Vil 
kinin makaleıi basiretli ve dotru 
lcelimeler:le tavsif edilmektedir. 
Vilki bu makaleıinde her ıeyin 
lnriltereye veritmetini mylemek 
te ve lntiltere; Amerika, Kanada 
ve Avustralyımm miifterek i;tih· 
aalAttnın 1942 de lngiltereye ha· 
va f alkiyetini temin edece~ini ve 

0 zaman Almanya tarafından zap
tedilen memleketlerin ıhattA biz 
ıat Almınlarıp ~an edeceklerini 
talve 4.ttmektedir. 

Bir A•llDU 
llloı• l_llarüete 
pçmııı ilam 

AmaiJıa IİfÜncü d•nİ~ 
lilll8ai lıumanelanmın 
ıiylHifi bir nutdlt 

Nevyorlt : r~( A. A. ) -
Birlefik Amerikanın üçüncil de
niz bölıea.i kumandanı Amiral 
Anclrcva bir nutkunda deınittir 
ki: < Filomuz hareh~te aeçmete 
imidcdir . Ve iyi bir haldedir • 
lngiltereye lAıım olaq:iafe mad
deleri ile harb malzemesinin tea· 
timini temin etmckli~imiz IAzım
dır. Bunun için icıibederıe kafi· 
leleri himaye etmeliyiz. Buaünkll 
keımekef bertaraf olmadan ıulh 
bahis mevzuu olamaz . Kendimizi 
her ihtimale kartı hazırlanmaklı

tımız icabeder . > 

/aflİller• •alh ıçın 6ir 
telllil belilemiyor 

Nevyork : 2 ( A. A . ) - ln
gllteredcn tayyare ile buraya dÖ· 
nen Amerika hava kuwetleri kU· 
manöanı General Aruold lnriliz 

1 'fll'ldJI lallliol ldl'lllllQlWI j 

Grup final maçı 
garın gapılacak 

YARIN AYRICA IKt Hu•u•I MAÇ YAPILACAK 

, -.-.-.. - .. - •• -. - IÜ-__., 

I 

Ç'*urDvadaki :&iıaatı makinr
l~ftirmek ve bu suretle çitçimizin 
istihaallbnı .rtınnak yolunda .zira· 
at vckilctimiz bir çok tqebbüs· 
ler.e ririım~ bulunmaktadır. Bu 
ıaye.yi telAin yolunda Ziraat Ve· 
kileli ilk iş olarak: böl,gemiıe aon 
sistem biQer döker maki"lerin
den bq tane .rön~rmipir. Bu 
mekinttler bpgün istasyonda va
goo ... rdan indirilrcektir. ôtrcndi 
timize iarf', bu makineleri idare 
etmek üzere Ankar~dtın bir de 
tetkik beyeti relm~ktedir.' Kısa bir 
zamanda büyük bir iş çıkaran bu 
makineler 'if tçimiıin hasat i~nde 
amele derdini tahfif ctmiı olacak· 
lır. 

Yeni lngiliz 
bombalar• 

Bu boml>alar İfflınaf 

bir vaalı haWlir 
Londra : 2 ( A. A. ) - ~a 

1ıcureti ilUhbarat ..aerıriaioia bil· 
dirdiAine ıöre, yeni lna:tli:ı bom
baları ietiaoal bir tahrip kudreti· 
ae Mhip olup son defa Emdene 
yapılan hücumda poatahane ci
varan~;atalan b4ylo bir bomba 
tchrin 1bu fnmımı tem bir thera
be blıHhe cqyrnut. )etınwi tema
m.en tahrip edilmiı olma1' üzere 
200 teY hal8ra .ujramıttır. Bom· 
banın düttOIG yere elli metre 
meeafede bulunan pencere ve de•· 
pı çerçeveleri . ne: oatıiarı yerle· 
rinden fırluıtflır, Bombaların çı-
lr.ardıtı yaoıınların alevi 300 met
reye kadar yilksehniıtir. 

milletinin bını lehinde hiç bir 
teklrf beltlemedlfini ve bö)le bir 

zamanda Çörçll çapında bir ada
mın lnılliı mllletinin bqmda bu· 
lunmaıı bir tali eseri olduttJnu 
a6ylemiıtir . 

saJıip ve Baflltuhanfrf 

FERiD CEL"lL 111JYEN 

KuruJuı Tarihi: 1 Kinunusani 1924 

OnJ•dlncl yıl - S.yı : &02t 

Büyük millet 
meclisinde 

Muhtelif meseleler üzerinde 
müzakereler yapıldı 

Ankara : 2 (Türksözü muha· 
birinden) - Büyük Millet meclisi 
bugün Refet Canıtez'in Rtislitin· 
toplandı. Celsenin açılıoım müte
akip Bilecik mebusu Salıh Bozo
kun vefab münasebetiyle hatırası · 

nı taziz için bef dakika susulmuş 
müteakiben Buenos Airee posta 
konıresi kararlarını havi senetlerin 
tasdücına dair kanun layihası ve 
Hariciye ve Nafia Encümenleri 
mazbatalarını Milletler arası Tele· 
komünikosyon mukavelenamesir>e 
batlı telgraf ve telefon nizamna
meleri ve nihai protokolları ile 
Rodya komini.ııkaayon umumi ni
zamnamesi, nihai protokolü ve 
illve nizamname protokolü rniai 
onlanntn tasdıki hakkında kanun 
liyıhası ve Hariciye ve Nafia en
cümenleri mazbataları, Milli Piyan
ro idaresinin 1939 yılana ait billn
çosunun iÖndcrilditi hakkında aq. 
vekllet tezkeresi ve Muiye ve Di-

ÇOR;ll IABllESINDE 
OEGl~lllKLEll 

Londra : 2 ( A. A. ) - lnai· 
liz kebineıiindo(qatıdaki detifik· 
liltlcr yapılmlfbr.. ~Havacıblr. iaUh

(Gerisi ilçilncil .ayfada) 

' 
vanı Muhasebat encümenleri maı· 
batalm,aTürldye-Almanya arasın· 
imzalanan ticarr mübadeleleı e mü
tedair hususi "anlaşma ve tican mü
badtlelere ait tedıye anlaomasında 
mevzaub~his bazı Hükümlerin tav
zihi hakkında teati olunan notala-

(Gerisi ikinci sahifede) 

11'1111 • lllfllb 
ıergtaııtı 

IHGILIZ lif YARE IEYOMH 
ETRAf ıNOA IRAK 

KUVVETlEBINlf JAHSfBI 
INGILlzııERE ATq 

ı:ondra : 2 ( A. A. ) - Roy
term diplomatik muhıbiriain öt· 
renditine .yöre , raktaki vaziyet 
son bir kaç ..ut ı~intte bir mik
tar rrrıinlefmiftir. Irak makam
ları Bağdaddan 190 kilometre 
meaafede Uin Habbaniyei:felti Jn. 

giliz tayyare meydanı etrafına 
çok milttardö aner tatqid etmiı· 
ler.dir. lriOiliz biUdlmeti Irak -'ma
ltamlanna bu kıtaların geri çe
kilmesi i~in ricada bulunmuıtur . 
Afc•i takdirde bir hadise çık'abi
lccek ve bunun mes'uliyeti Irak 
maluunlanna ait olacaktır • Ma-

( Gerisi OçüncO Mhifede ) 

: ........................ , 
i ABONE VE ILil 1 
İ OCRETLERJMU J 
ı Bu laor/Jln ~1 ııJn- ı 
ı dttn:iıihtu-ttn /cNıd. milrelcJ,.p ı 
ı "' dilttr mohemtt /igatlaruulıı .ı 
ı d•rhal hir ltıre//ı1 &a.,Lam,, ve ı 
ı hu gil/uel;, '6ugr7ne /cador da f 
ı 'dftlam ıtm;,tir, 

f Y cıbıu lctVıt f jgatlar.ırtil. ı 
ı güade, gil.e/li bir gillueliı ol- ı 
ı lhll.flur. ı 
ı Şimdig• 'kaJor allontı oe f 
ı llô~ tarif~~ harpten ~ilci ı 
ı halinde muh<i/Ha için 6llgflk ı 
ı gayr~ler ve f •Jakdrllklar Y"JI- J 
ı lılc. Fakat 'bugün artllc •aJ/ılc 1 
ı birer Jo•tumın olan abone/•· J 
ı 1'İmüden Je klıçiJlc '6irn- ~da- ı 
ı karlık .,_.mek nNCburigetlmk ı 
ı lctllıgoruz. j 
ı Şehirde ·"" hariçteki aglı/c J 
ı abonelerimiz ıimdigtı Jcıultu S 
ı yüz kuruı ödttmekte idüır. I 
ı Buna yirmi 6.ı lcur411 ..zilli 
ı crJz'i bir ı•g '110.e tıilerelc t2a 

-.::::- ı te.Jim almalc i9in ilJii
y u1'G tıernıelc w reddolUltllnDO 
gö,.,,. 

11~""' a hücum etnwk fii/lııde 
Yuna~~ıp ~· Sooyethr hirlif inin 
eı,.._ . itan la Cloıt oltlufunu beyan 

Türkiye fudbol bidaciliklerine 
hazırlık Qlmak Gııere sruplar ara

ıında ıehrimizde yapılmakta olan 

mÜll1hhW- bu ıRa1111r ·afi ne

ticelenecektir . Malumdur ki ıon 

maçta Kayseri takımı Adana 
Milli MeftıHat takıanna o.--4 ve 

Hatay takımı da Elbıt ıhıleımına 

1- 2 galib gelıniflerdi · Şu hale 

aöre final maçı Kayseri ile Ha
tay araıında yapılacaktır. Ve bu 
takımlar yarın saat 17,30 da A· 

dana Stadında kartılaıacaklardır. 

Alma•larJıwlz Son auı.m"' /n.Uu bom6aNıman tayy,..el•ri 
ı kuruşa çılr.arıgoruz. Y.dlık abo- ı 
ı nelerimiz de 12 /len 14 lir'Wa ı 
ı çıkm~ oluyor. Zatttn bu /fgaı ı 
ı IJtıdınberl llfltır bfltiln ıq•t•· ı 
ı lerln tatllJc ettUclttri ttirif•y• f 
ı uymuş oluyor. 

'•6rJıın~ 'taa<KN•r et11Nlc, H/er 
dalı erinde atlres ş01ırmalctan 

a O!J/cırı oba ı~klir. 
--- - ULUSTAN -

Fon Papen 
geliyor 

Bertin : 2 ( A A )- Al 
Y•saı · · m•· p, n Ankara bOyült elçisi Foa 

J:.c:ıı va ·f · 1 11 esı bııına dönmek 
•ere buradan hareket etm~ir. 

Yann aynca iki hmuıf meç 
da ~11 .... hr . ~~ıu-
cat - .,ıiHl!'MenMCat..v.e Meııin
AdaM De~ SJ>RI' t91n•ılara kar
tılqac:aktır. Bu ~!ara ,.Mat 14 
de batlınacaktır. 

Londı;a: 2 (a. a.) - Yuna· 
nistandan tahliye edilen impara
torluk kuwetleri nezdinddki mu· 
bahir bildiriy.er. lm1>9retorluk 
kuv~etleri .bütün 1JnıfLarı tadetçe 
üstün kuvvetler ka1111anda YUİ· 
yellerini ifaeına imlcAn kalmadı· 
tanı m6dr;ik olmakla beraber Al· 
man ıt.tiljııaa nrtı leoymak için 
harp edegeldikleri ılcahr..maaca 
gayretleri bu-akmıı olmalarından 
dolayı mOtecaaif bulunuyorlar· 
Bir Avustralyalı hanı dedi iti bi
re hrfı on niabetiude piıkin 
kuvvetlere kartı harbı:diyoruı. 

B~e müsavi ıanı veriniz Alman 
orduıunu eıeriz. 

lag11tıreıı 1ıa1 ......... 
ALMAN VE lNG1L1Z 
TA YY~RE ZAYIA 1'1 

Londr .. : 2 ( A . A. ) - Hava 
ve dahiU ıcmniy~t neıaretıerinin 
teblitine göre, ıece dOpnan hil· 
cumu Mer.aey nehri kıyılanna 
tevcih edilmifaC de ııddetli -ve 
silreldi olmamıftrr. ~ti ve yaralı 
fula detildir. Direr ba.ıı mıata
kalara da bombalar atılmı,.. da 
huar ve insan uyiatı udıı·. Av
cı tayy.areleri 'hır A:l111an boarbar-

f dADan tayyaresi tahrib etmifler-
dir. 

Londra : 2 ( A. A. ) - lnai
liı teblit&erindeki rakamlara iati· 
naden bildirilditine ,aöre , Nisan 
ayı zarfında diifmanın ve lnıi

liılerin tayyare kayıpları ıudur : 

lnriltere üzerinde diifman kayıp· 
ları 112 tayyare, lnailiz kayıpları 

3 tayyare . )\!manya Gzerinde 

~ •11plan l8 tı.nıare • 
lnriıtı byaplan 106 1•yyare . 

Ort.19rkta dOpıan kayıpları 25S 
tayyare. lnailiı. \a,yıpları 6l tay

yaredir • 

ı llôn ıkretlısr.im;.; U• ,..U,ı ı f I O kar""an t il e ı;ılıerVJelfU.. ı 
ı :Reltlim malıiy.ıi,.;Je olan 1 
ı dftlflnllı "ilanlar fllWlm .Je 

1 
olı/rflu gibi ha..ı ~ ı 
~bidir. ı 

Okıagucuı;,,.,m...,. itle ilan ı 
ı ,,.._.U.rim""'-a Mir dihr ı 
ı ve 6i%i haldı ıörectı/ıl~inl ı 
ı la.owtti. tDMl'ıa, ı 

L 111RK8ÖZ0 ı .. .................... ı 



Sayfa 2 

1 UZAK DGNYALARDAN 1 

BREZİLYA 
Boyu 
adam 

170 santim 
Brezilyaya 

olmayan 
• 

gıremez 

Belllclmllaraa bir zeki eseri 
Amerikadan bahsederken Şi-

lmalt Amerikanın başlı başına bir 
kuvvet teıkil etti~ini zannedenler 
aldanıyorlar. Şimali Amerika bü
yük medeniyet ve sanayi mem
leketidir . Fakat Şimali Amerika 
ve Kanada fabrikalarının tam sür
atle çahımaları ve azami randı
manı vermeleri için Cenubi A
merikanın ham maddelerine kati 
surette ihtiyaç vardır : 

Bu münasebetle Cenubt Ame· 
rika dünya üzerinde bilhassa böy
le mühim iÜnlerde çok büyük 
ve ehemmiyetli bir manzara arz 
eder. itte bu sebebledir ki Bir
leşik Amerika Devletleri hudud
ları dahilinde muvaffak olamıya

caklarını anlayan Alman ajanları 
da Cenubi Amerika ve Meksika
da faaliyette bulunmuşlar. Bilhas
sa Meksika Panama kanalına ya
kınlığı dolayısiyle Alman gizli 
ajanlarının faaliyet merkeıidir . 

Cenubi Amerikanın en büyük 
memleketi muhakkak ki Brezil
yadır. Bizde daha ziyade kahve
sinin töhretiyle tanınmış olan 
Brezilyanın Başında Reisicumhur 
Verıas gibi dirayetli bir adam 
vardır· Reisicumhur Vergas Porte 
Alegre devletinin kurulu-iunun ikin
ci yüz yılı münasebetiyle söylemiş 
olduğu bir nutukta Brezilyanın ce 
nubi Amerikada baılı başına bir 
rol oynayacak vazi_yette oldu~n
dan ve Birleşik Amerikı ile mü
nasebetlerinin ıayet yakın ve sa
mimi bulunması icabettia"inden ha· 
raretli bir lisanla bahsetmiştir. 

Reisicumhur Vergas yalnız ce
nubi Amerik ile şimali Amerika
nın yakınlaşmasına taraftar değil, 

ayni zamanda Cenubi Amerika 
devletlerinin birle~mesine de taraf
tardır. 

Reisicumhur Verıas, Ameri
kan Kovboylarının Brezilyadaki 
nuıhalan olan Go4oların memle· 
ketinde dünyaya gelmiştir. 

Reisicumhur Vergas'ın babası 
a-eneral da bu münasebetle Ver· 
g-asta askeri tahsil yapmış fakat 
ıonra askerlikten hoşlanmadıfı i· 
çin sivil hayata atılmıı ve hukuk 
fakültesine girerek avukul çık· 

mı,tı.t 

Birdenbire siyaset hayatına 
atılan ve daha ilk hamlesinde mu
vaff akiyet gösteren Doktor Getu· 
lio Verıas ilk hareket olarak Lui 
Pereria'mn tarafım tutmuş ve Lui 
Pereria dö Suza başvekil olunca 
kendisini Maliye nazırı yapmııtı. 

temsil eden yirmi küçük grup bay· 
rağını yaktırdı ve bu şekilde Bre
zilyanın birligini tesis ve temin et . 
miş o'du. 

Getulio V er1ras kızlarına mü
kemmel tabanca kullanmasını Öğ· 
retmişti. Maamafih sırası gelince 
kızları bu bilgilerinden istif:ıde et· 
mekten hiç de geri kalmadılar. 

1939 senesinde Brezilyada çı· 
kan isyan sırasında beşvekalet sa· 
rayının etrafı ihtilalciler tarafından 
kuşatıldı. Vergas'ın kızları odala· 
rının camlarına yataklarını koydu· 
lar ve bu yatakları siper ederek 
ihtilalcilerle çarpıştılar. 

Berezilyada buıün de pek 
çok Japon vardır. Biraz da ırk 
prensiplerine sadık olan reisicum· 
hur Vergas temizlenmesi biraz 
müşkül olan bu sarı ırkın istilası

na mini olmak için b ir müddet 
düşünmüş ve nihayet zeki kafasın

dan şu kanun projesi çıkmıştır. 
"Bundan büyle boyu en az 

1,70 olmayan muhacirler Bre1ilya
da yerleşemezler.,, 

Bu basi kanun sarı tehlikeyi 
kökünden silip attı. · 

Getulio Vergas Birleşik Ame
rika Cumhurreisi Ruzvelte duydu
~ hayranlığı saklamamaktadır. 

Verıas kendi tarafından Brezilya 
ve Cenubi Amerikanın Ruzvelti 
olma~ arzu etmektedir. Vergas'ın 
da arzusu bir Bren Tröst'e "ma
lik olmak yani kafalı bir erkanı 

harbiyeye malik bulunmaktır. 

Fakat bu arzusuna rağmen 

imkansızlık içinde bugün Reisi 
cumhur Verg-as Amerikan sefirine 
şu sözleri söylemiştir: 

- Artık bu kadarı kafi.. Ba
na hiç değilse bir kol tröstü la
zım, kafa meselesine gelince, be
nim kafam hepsine kifi .. 

Brezilyanın menbalan, maddi 
ve manevi zenginlikleri Birleşik A· 
merika hükumetini Brezilyaya bağ'· 
layan ve Ruzvelt'in kıt'a müdafa· 
asını hazırlarken ıüvenditi unsur• 
lar ara&mdadır. 

Lond Vilington tarafından ri
yaset edilmekte olan bir İngiliz 
ticaret heyeti Rio dö janeyro'da 
bulunuyor. Almanya ve: ltalyada 
ötedenberi Brezilya ile dostane 
münasebetlere sahiptirler, hatta 
İtalyan hariciye nazın Kont Ciya· 
no'nun kansı Rio dö janeyro'da 
büyük bir hüsnükabul görmüştür. 
Siyasi veya askeri bakımdan ol
sun Brezilya bugün de dünkü gi
bi dünya üzerinde mühim bir 
anahtar vaziyetinde bulunmakta
dır. 

TORKSOZO 

- • 

Alfabe ve Yurt 
Bilgisi Kitapları 
BU KiTAPLAR YENiDEN 

YAZILACAK · 

Maarif Vekaleti, ilk okulların 
birinci sınıflarında okutulan alfabe 
ile dördüncü ve beşinci sınıfların· 

da okutulan Yurt Bilgisi kitapla· 
nnı yeniden yazdırmıya karar ver- -
miş ve bir müsabaka açmıştır. 

Vekalet, bu müsabakaya işti· 

rak edecek münevverlerimizin ana 
programı verirken bilhassa şu 
noktalan tesbit etmiştir. ilk okul· 
lar için yazılacak Yurt Bilgisi ki
taplarının takip edeceği belli başli 
hedefler şunlar olacaktır : 

Millet · mefhumunu ve Türk 
milletinin karakterini, olgunluğunu, 
kudretini çocuklara kavratmak, 
Türk milletini sevdirmek, saydır-
mak, Türk askerini ve Türk or· 
dusunu sevdirmek, saydırmak, bi· 
zim için askerliğin . önemini kav· 
ratmak; 

Atatürk'ün kurduğıı cümhuri· 
yet rejiminin mahiyetı, Türkiyede 
nasıl kuruldu~unu, bu rejimin baş· 
ka rejimlere üstünlüğünü, Türkiye
nin hayat ve istikbali için ne ka- · 
dar önemli ve zaruri bulunduğunu 
talebeye kavratmak ve onlan 
cumhuriyet rejimi için sadık ve 
fedakar birer yurddaş olarak ye
tiştirmek; 

Türk inkılabının manasını, 

muhtelif cephelerinin önemini, Tür· 
kiyenin saadet ve refahına yapbk\ 
ve memleketin istikbaline yapa· 
cağı tesiri talebeye kavratmak, · 
onları Atatürk inkılabının fedakar 
birer unsuuru olarak yetiştirmek.; ı 

Bunlardan sonra çocuğa dev- ~ 

let ve kanun mefhumları hakkrnda 
onun seviyesine göre malümat 
verilecektir. •· 

Ticaret Odasının . 
bazırladıtı rebber . 

Ticıtret Odası 1940 yılına ait 
olmak üzere Adanaya dair bir 
ticari rehber neşrine karar ver
miştir. Şehrimiz için büyük bir 
ihtiyaç olan bu rehberin pek ya
kında neırine başlanacaktır. ' 

Tek tip ekmek 
ilk olarak büyük şehirlerimiz

de tatbikine başlanan tek tip ek· 
mek imalinin bütün memlekete 
teşmili kararlaıtırılmıştır . 

Bazı mıntakalarda esasen tek
tip esasına uygun ekmek imal 
edildiği anlaşılmıştır. 

Yakında her tarafta ayni ev-
safta ekmek imaline başlanacak
tır . 

B. Kaıım Gülek 

Bilecik mebusu hemıehrimiz 

B. Kasım Gülek Ankaradan şeh
rimize gelmiştir. 

1 

Adanaga gelecek~ 
• 1 .. -~~ ı) 

l stanbullu aileler 
Ev lılralarmda llatllllra mUI 
olaamaıı VekAlettea bildirildi 

ı ........................ ı 
i DEMl.RYO~l~R 1 
f f AAUYETIMIZ i 
i Ellzıj-Van-lrak hu-i 
ı dudu hattının (lakeleklly)ı 
ı Van lskeleal - Van-hu· ı 
ı dud klsmınln demlryolu ı 
ı etUd lfl Nalla Veklletln· ı 
ı ce münakasaya konmuf ı 
ı tur. MUnakaaa sonunda ı 
ı lnfaata suratla b•f lana· ı 
ı caktır. ı 

ı ı .......................... 
Tabmla Blrosa 
taHmataamell 

Ticaret Odasına ba~lı olarak 
idare edilen Tahmin Bürosu tali
matnamesinde ba:ıı değifiklikler 
yapılması ve bu hususta bir pro
je hazırlanması düşünülmüttür. 
Bu cümleden Çifçi Birliğinin ve 
Ziraat Müdürünün mütalaası da 
alınarak proje kat't ıeldini alacak 
ve Vekalete gönderilecektir. 

BOYOK MillET MECliSIHOE 
1 
l 

(Birinci sayfadan artan) 

rın tasdikına dair kanun layihası 

ve Hariciye ve iktisat encümenleri 
mazbataları, Türkiye-Yunanistan a· 
rasında 26 Eylıil 1935 tarihinde im· 
za edilen klirini anlaşması ile mer 
butlarının tasdiki hakkında kanun 
layihası ve Hariciye ve iktisat en· 
cümenleri mazbataları, Türkiye Yu· 
nanistan klirinı anlaşmasının bir ay 
daha uzatılması hakkında, Türkiye
Yunanistan kliring anlaşması hü
kümlerinin 10 Mart 1940 tarihine 
kadar 1 O gün müddetle temdidi 
hakkında ve' Türkiye-Yunanistan 
kliring- anlaşması hükümlerinin 20 
Mart 1940 tarihine kadar 10 ıün 
müddetle temdidi hakkında layiha· 
lan ve Hariciye ve iktisat encÜ· 
menleri ·mazbataları, Vilayet idare
si kanunun 2 inci ve 71 inci mad· 
delerini · değiştiren 3001 sayalı ka
nunun 1 inci maddcıini tadil eden 
3451 sayılı kanunun birinci madde· 
sinin E fıkrasındaki (Belediye ka · 
nununun l inci maddesinde yazılı 
usule riayet edilmek üzere) kayda
nın tefsiri hakkında Başvekalet tez· 
keresi ve Dahiliye encümenı maz· 
batası Umumi heyetçe müzakere 
ve tasvibi edilmiştir. 

Dün aldığımız malümuta i'Öre 
Dahiliye Vekaleti, hükumetin son 
kararı üzerine Anadoluya ~ giden· 
lerin gittikleri iskele ve istasyon· 
!arda müşküllta ve ihtiklra ma• 
ruz kalmamalan bilhassa bunların· 
ıittikleri yerde kira ihtikirı ile 
karıılaşmamaları için vilayetlere 
mufassal bir tamim hazırlamıı ve 
bu tamim Seyhan viliyetine de 
a-elmiştir. 

Tamimden anla11ldıtına göre 
lstanbuldan Adanaya g-clecek ıi· 
lelere villyet, mesken hususunda 
azami dikkat ve alaka ıösterecek· 
tir. 

TAJl,Dlerl rapd•• 
BA••m a•mzetıerl 

Genç hakim namzetlerinin ye· 
ni vazifelerine tayinleri hakkında· 
ki kararname yükıek ; tasdikten 
çıkmışbr. Bu kararnameye dahil 
olan isimleri yazıyoruz: 

ltdır bikim muavinlitine ha· 
kim namzedi Tevfik Kendi, Ma
navtat müddeiumumi muavinliti· 
ne hikim namzedi Selim Ôztan, 
Muı hlkim muavinlitine hikim 
namzedi Reııt Araz,: Palo müd
dciumumt muavinlitine hakim nam· 
zedi Hayati Ülkürı, Cihanbeyli 
müddeiumumi muavinliğine hikim 
namzedi Abdülmünim Zafir, 

1930 Seçimi geldiği zaman 
Vergas kendisine bir grup yap
mıf ve bir seçim evvel destekli· 
yerek mevki iktidara getirdiği Lui 
Pereria Suza'yı devirmiş ve ordu
nun da yardımiyle mevki ikti
darı eline almıştı. Bu şekilde bir
denbire İf başına gelen Vergas 
1851 teşkilatı esasiyesini de ce
bine sokmakta bir mahzur gör· 
memişti. 

Ankara Radyo Gazetesi lı--

Bünyan müddeiumumi muavin
litine hakim namzedi Şerafettin 
Benim, Gürün müddeiumumi mu• 
avinlitine hlkim namzedi Ferit Al· 
piskender, Mardin müddeiumumi 
muavinlitine hikim namzedi Adil 
Gülapoğlu, Gülnar müddeiumumf 
muavinlitine hikim namzedi Sefa 
Ağlarcı, t" Arapkir müddeiumumi 
muavinlitine hakim namzedi Cev
det Kocaman, Soriun hakim mu· 
avinli~ioe hlkim oamıedi Haydar 
Ocakcıotlu,:Hopa müddeiumumi 
muavinlitine hikim namzedi Ce· 
Jil Çalgilner, Kars hikim muavin· 
litine hakim namzedi Mustafa Çal 
güner' Ovacak müddeiumumf mu· 
avinlitine bikim namzedi Adnan 
Apak, Atrı hlkim muavinlitine 
hlkim namzedi Edip Asya, Maz
airt muddeiumumt; muavinlitine 
hlkim namzedi Kevni Sızan, Aca
payan müddeiumumi muavinlitine 
hakim namzedi Yaşar Kuşotlu, 
Silifke müddciumumt muavinliQ'ino 
hlkim namzedi Talat Hınçal, Do· 
tubayazıt müddeiumumi muavin· 
liQ'ine hakim namzedi Muzaffer Al
buıan, Antalya müddeiumumi mu 
avinliQine hlkim namzedi Memduh 
Tunçer, Van hAkim muavinliQ'ine 
hlkim namzedi · Hüseyin Atalay, 
Lice: müddciumumt muavinlitine 
hikim namzedi Hikmet Akıu, lı
pir müddeiumumi muaviıılitine 

hukuk mektebi mezunu lbrahim 
Omay ~tayin edilmişlerdir. 

1935 senesinde Vergas tekrar 
seçildiği zaman bir yenilik yap
mağa karar vermifti. 

Fakat bu yeniliğin ne olduğu 
o zaman bilinmedi. Nihayet 9 
teırinisani 1939 tarihinde bütün 
nuarları başvekalet sarayına davet 
etti, hepsine ıi1rara dağıttı, sonra 
kendisi de koronasını bir kaç ne· 
fes çektikten sonra nazırlara bu 
kere birer tane daktilo ile yazıl· 
mıı kltıtlardan datıttı ve fu iza
hatı verdi: 

- işte efendiler, yeni teşkila· 
tı esasiye kanunumuz. 

Hemen erteıig ün Verıas u
rnumt bir meruimle Brezilyayı 

Londradan gelen hal:erlere 

göre, lngiliz kuvvetlerinin Yuna

nistandan çekilme hareketi bitmiş · 

tir. lıave edildiğine göre Alman

lar Yunanistan cebhesinde büyük 

zayiat vermişlerdir. Yunanistan

dan tahliye edilen İngiliz kuvvet

leri yekGnu kırk beş bini bulmak
tadır. 

Bul11ar kralının 

dünkü %İyaretleri 

Bulgar Kralı Boris Bulgar 
kıtaları tarafından isgal edilen 
yerleri ziyaret etmiıtir. Bulgar 
gazeteleri artık Büyük Bulgarista
nın tahaHuk ettiğini yazmakta
dırlar. 

Topruia hücum 

Alman ve ltalyanlar takviye 

kıtaları almış olacaklarki Topru
ğa hücum etmektedirler. mihver 
kuvvetlerinin tecavüzü şimdilik 
Tobruk dış müdafaa hatlarına ol 
muştur. İngilizler de mukabil ta
arruzlarda bulunmuştur. mihver 
kuvvetlerinin birinci müdafaa hat· 
tını yardıkları da bildirilmektedir. 
Fakat asıl~topruğun ~kuvvetli mü
dafaa hattı, ikinci hattır. 

Finlandiyaya çıkarılan 
A iman kuvvetleri 

Finlandiyaya çıkarılan Alman 
askerlerine dair gden malumat 
bu askerlerin transit olarak Nor
veçe geçecel< askerler olduğunu 

bildirme!Ctedir . Bu huıusta yeni 
bir haber yoktur > 

Iralı Va%İyeti 

Iraktaki gerginlik devam edi
yor. Gelen son haberlere göre , 
Irak hükumeti lngiliz askerlerinin 
topraklarından ancak transit ola
rak geçmesine ra1ıdıt . lngili:ı.ler 
Irak hükumetinin rızasını almadan 
lraka: ikinci part(yeni kuvvetler 
getirmişlerdir . 

İngiliz hükGmeti Londra rad
yosu vasıtasiyle~· Irak:: 'milletine 
bir beyanname neşrederek Raıid 
Geylani hükumetinin gayri mes
ul bir:hükumet olduğ'unu, komşu 
devletlerin de bu hükumeti tanı
madığını bildirmittir . 

Ziraat ollalaada 
lmtlllanlar 

Adanı Ziraat mektebinde im
tihanlara b&flaomııttr. VeUletten 
gelen bir emirle Ziraat Müdürü 
Nuru Avcı imtihan komisyon re
isliğine tayin edilmiftir. İlk olarak 
Bahçıvanlık imtihanı yapılmııtır. 

Nlbetçl ecıaae 

Ali NASiBi E&ZANESI 
Y•I çamll 1enında 

3 mayıs 1~ 

Zirai Bahi•ler 

Çeltik eklllll 
ve ıaıarıo 
bo,aıtıımall 

G eçenlerde intişar edeO b~ 
.ıımızue:kesik sula1T18 k~~ 

imt sulama usullerinin ~e k 
le mukayesesini yapmıştı · 

dll 
yazımızla da ıhhi durufll 1, 
sik sulamalarda suların tav•t 
süratle boıaltılması çar~J 
bahsetmeyi faydalı bulu}'~cılıİ°' ı 

3039 sa.>•ılı kanun~ J1l v . ·~ 
kesik sulama usulü tatb• ~ 
yerlerde suların her 0~11pı bir 48 saat zarureti oldUıo 

0 
re ıeniş bır alanın 5utarı1, 
müddet zarfında çarçab~~r ' 
etmek oldukça mühim 1 

1, 
dır. Bunun içın gerek t~,ıı 
habında gerek tarlatarı0h115ıı 
masında şu yazdıR-ımıı dt 
tahakkuk ettirilmesine soıı c 
dikkat etmek gerektir ... 

11 
j 

1 - Kesik sulama. 1~1 olr' 
edilecek tarlanın meyılh rJt' 1 
na dikkat etmelidir. ıt k 
veya meyili az olan bir ~e 1/ 
sularını boşaltmak güçtur· 
na?mütevakkıftır. . tı ; 

2 - Tarlanın ta~18ue r
olmahdır. Yani ıurke111~ oıe:k 
kısa bir zamanda emebılpe~ 
ıasına malık olmalıdır. 

1 
t• 

ııüzek kumlu ve çakıl 1
1 si 

çeltik nebatı için makbll d 
mıyacağından bu hususıı 
etmek 14.zımdır. . 0fak 

3 - Tarla genif ıse bİ~ f. 
çalara ayrılmalıdır. H~~O Ot' 
çanın genişliii en aı 
can ib'lret olmalıdır. ekd 

4 - Her parça ) ~11 ıı 
den tutanı arzanı tali ııt 
ayrılmalıdır. Bu kanaııarkol• 
dar çok olursa tırlaY1k ~· 
sulamak ve boıaıtın8 01Jl ·r aı Hatta tarlanıı, meyı 1 tarl• 
le tali kanallar suları 9<ı' 
hından çekerek boşaltıtı'ectl 
nallarına ve oradanda ~110ar 
biiye ulaştırmak ınüıtı~~0ııi'' 

Sular anafellerin bı)daJI 
kımından tarla sathıll ,e 
çabuk botalması eııepıi I 
çeltik nebatının biyolbir • 
mındaoda suların kısa 16,,ııı 
da tavayı doldurınası , 11of 

Geç boıalan sula~pi jıt11 
uçkun tekle girmeler• tavııl 
tiği gibi geç dolan idlsil 
çeltik nebatları ?~ ı~ h•1 

randımansız olabılır. ~ • 
haua mevsimin en s~~: ar1 

da, Temmuz ve ağu5 

tecelli eder. r111ıııl1 
Binaen aley her t• 0ıoı'' 

sulamaya elverişli ıtik ~ 
anl8fılır. Şu halde ç~ c'ı ~( 

b. ırı D 
yonları tarlaların ır ırfleD·,Aı 
ni yaparken talimatıı · ~·fi"~ 

b'rirıCI ,. 
ıncı maddesinin 1 Ui11de 
yuılı fıkraları nıaha 50ıa ~ 
terken le.esik sulama ı.ı 

11 
) 

tik ekilecek olanlar• ·ı. 01ı,r 
11111 ·cf 

uydı~ımız vaSJfları ııırı 1 • 
madığını araJ!ır~8 ve ~ 
Alc.ıi halde goruf ırıed'~'·ct 
kanun ve talimatn° 11el1~ 

k kaıır. ,,~ 
lerden pek uza "klik .il' 
tikçi için, o çelt• tanrl" 
oturan, yaıayan " 8 

,. 

feci alc.ibetler do~u~çok çf 
Haddi zat ında 0td11_,4 

Jer, ve köylü :ıiraat• JI rJ 
ınarı 1 ı.. 

beden keıilc. sula p'"' ı 
raatlerda tatbikatı Jdılrı~ 
ve ba:ıan imkinııı 0 

.. ç~ r ~ 
bu usulün ancak k~ vt ~·:; 

. ·ııııeS' , r ra inhi•ar ettırı. ıırı-' i 
raati aıf atını haıı o r"lı 
bil ve zaruridir. -~eti~ 
phede ve tccrıJ ,6) / 
neticeye vardı~ırnıı• ... if ol 

- ·tew a. 
kikatı ayniyle ao) ()fi~' 

Harıttı 1Paı 
ettik~ 

-- Mıntıka ç ~ 
ı ............ ,,,, 
ı satıld' 1 ~ 
1 '{ar•"d~ 
ı Tar.susun d ııııh ı 
ı de boyacı Ab 1~18rııı'ret 
ı Yusuf a~a ta~all ib' ,~ 
ı üç dröt parça ,Alll'1e 

ı t 1 ktıl'· ·ıı.ı tarlalar sa 1 1 
0 ef111 

1, ı yenlarin idareh:/,8c••
1 

ı medGörene "' 
ı 
ı.. .......... 
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Habeşistanda f "YüHA;SJANôAKi"1 
,~ ~.?.~. , ~~;~~a!ı. f AlMAN mim i 
' ~ dirild 'x.· · t" ı ı ı •ıı:ıne göre, Dessie'de ığı- bs.ı . 2 ( A A J- ı 

rııun d'l . · ı Mal urn. • • 
r . . c ı en harp malzemesın.m ı B r k· · :!l , ıdll Paden ı 11\ıptarı h ü t b't d'l miştır a .,. " 8 " · ta 
o Di~ en z es ı e ı m~ . . . ı lk daı-: : l'ye: rr :--"?:ırı Poll'unı 
ı ~ er taraftan haber verıldığı~e ı U t ek imzaları ile ı 

iOre, Adis ••· Ababadan bazı ıı· m • er 
villerin tahr . b lanmıştır. ı ne,redll~n bir teblljide ı 

K h' ıyesıne 8.f) 1 T.ı ı denlllyc:· :,r : Alman ra- ı 
t 0 a ıre: 2 ( A. A. - ngı 1 ı porlar ı.ıarnnların Yuna- ı 

t ~~ .Şark umumi kararııa~~n~n ı nlatanda insanca ve maı-ı 
h~ : lı~ı : Libyada : Dütman butun ı zemece bUyUk zayiata ı 
• i~n Tobru~un dış müdafa~ları~a ı ujlradıklarml açıkça göe ı 
~ hucuma devam etmiştir. Bır hol- ı ıermektedlr.Oeneral Bla·ı 
1. icde lcıtalarımız mukabil hücum- ı mey Yunanl•tandakl ha· ı 
f latda bulunmuşlar ve düşm am ı rekllln tahmin edlldlAI ı 
rt ieri atarak un bir tank ve insan· ı k•dar pahallya mal ol· ı 

ca bir çok zayiat verdirmişlerdir. ı madıjını söylerken al· ı 
t Diğer bölgelerde muharebe ı danmamıfhr • Fllhaklka ı 
; liddetle devam etmektedir. Sol- ı elde edllen askeri neti· ı 

' lunı mmtakasında keşif müsade· ı celer bunu gösteriyor • ı · 
llleleri devam etmektedir. Habe- ı Kahire: 2 ( A. A. ) - ı 

1 fiııtanda : Yollardaki tahribatın ı Yunanlstandan dönen iti· ı 
P., tamiri memnuniyet verici bir ı mad edlllr mUfahltler ı 
'I tarıda'"'devam~'t'tmiştir. Kıtaları- ı Yunanistan tloplar11;~a~IO ıı 

mı s"' " 8 b b' · 1 ı Alman kayıp armm • 
e ı . ahriberen ve e o ı ışga ı bin klfl oldujunu tah- ı 

fi, v t~ı~lerdir. Cennbda harekat ı mln etmekledlrler • ı 
rl erıcı bir tarzda devam etmek- ı 
ı tedir ı 
i~ . .. .............. ~-"~ 

AlMANlARIN HElOER 

ÜSSONE HOCUMlAR 
~ÖR~il KABiNESİNDE 
· DEGi~iKliKlER 
(Birinci sahifeden artan) 

aal~tı na:ıırı Lord Beverbuk dev-
let naurlı~ına, Yarbay Brabaıan 

A oudralyalı diyor ki 

Yunaalıtaadakl 
Mabarebelerdea 

Abaaa a neticeler ... 
Londra: 2 (a.a.) - Royterin 

Yunanistandaki muhabiri Yunanis· 
tan muharebelerinden çıkarılacak 

en esaslı netiçelerin kuvveti dola
yısile görünüşte zabtedilmez bir 
mahiyet arzcden bir hattın tam 
bir hava himayesi altında olma
dıkça muhafa:ıa edilcmiycceti nok
tası olduğunu kaydetmektedir. Mu
habir. Alman hava kuvvetlerinin 
bütün müdafaa kuvvetlerini kıy
metten düşürdüğünü kaydetmekte 
ve geri alınan müdafaa hatlarında 
bir hava müzahareti sayesinde tu
tunmak pek mümkün oldutunu 
söyledikten sonra Anzokların çok 
kahramşnca dötüştüklcrini ve bu 
kahramanlık karşısında Yunan as
kerlerinin hududsuz bir hayranlık 
duyduklanm i!Ave etmektedir. 

havacılık istihaalatı nazırlığına, 
Fleashers Seyrüsef ain ve müna
kalat naıırhğına getirilmişlerdir. 
Biverbruk harp kabinesi azalı~ın
da kalmaktadır. 

Vaşington: 2 ( A. A.) - Si
yasi mahfiller Lord Biverburk'un 
filen başvekil muavini ve İngiltere 
harp istihsalatı diktatörü oldu~u 
düşüncesindedirler. Bazı mahfıl: 
ler Lordun, Çörçilin her hangı 
bir sebeple Başvekileti bırakması 
takdirinde muhtemel halef mev
kiine getirilmiş oldu~u mütalea
sındadırlar. 

Büyük Tahribat yapıldı 
Londra : 2 ( A. A.) - Hava 

ncıareti bugün aşağıdaki tebliğı 
t'Ş~~toıiştir : Dün öğ'leden sonra 1 LA N 

~ ngılız tayyareleri Halder Alman 
deniz üssüne karşı tesirli bir ta· 
a -aı krruı yapmışlardır . Havuz. mıntı· 

, alarında duman bulutlarının yük-
9, ~Cldi~ini ve enkaz parçalarının 
r ~vay~ fırladığını görmilflerdi~. 
1 cktrık merkezine, kışlalara, dı
~ ier binalara tam isabetler olmuş
,, ~Ur · Helderde ve Sekselde Alman 
& •tatarı mitralyöz. ateıine tutul

:uıtur. Diğer bir tayyare grupu 
h 8 Londoı.un Lardinken petrol 
ııınelerine ve Hollanda sahili 

~Çıkt11rında düşman ııemilerine 
llarrvııarda bulunmuııardir. 
. Beş bin tonluk bir sarnıç ge· 

ltıısinin ciddi hs sara u11<radığı ı.an-
ned'l 5 

f 0 
1 

mektedir. Per,.embe, cuma ., •'C . B ... 
!" Cd' es~ rest havuzlarına hücum 
~I ta ılınıştir. Bu hareketlerden b ir 
şi YYare dönmemiştir. 

il 

!agoııavyada 
Alman tanaıı 

~ ı Dallan• 2 (a 8 ) _ Alman ç '-ıta1 · · · 
~ ta arı ostrak manutırında Sırp 
pi rn cın4 ait mücevherlerin bir kıs
~ Illını ele geçirme~e müvaffak ol· 
e et~·lardır. liu manastıra iltica 
~ d .. olan llrp patriği ravrilo 

a tevk'ıf d ' l . . 

, 

r e ı mışlır. 

YUNAHISTANDAKI 

KUKlA HOKOMET 
c· . 

ll'ıci Ga%eteteleri t•••aüf· 
ler· • 1111 beyan ediyorlar 

aian~anya : 2 ( A. A . ) - Ege 
iaıct nın . bildirdiğine göre, Girid 
A.loı clerı Atinada i1galden sonra 
kuru~nlar tarafından bir hükQmet 
dirın ~a~ına lc.arıı nefretlerini bil· 
2irrn e~~e ve müıtevlinin oyununa 
nanııc 1 

kabul eden bir kaç Yu
ctınei~ ~arşı teessüflerini iıhar 
bir k hedırler . Gaıeteler büyük 
nisbe~· ra~anlı1da harp etmif ve 
•ınc1 ız bır aded faikiyeti karıı · 
tnillcat·~a~ıup olmuı olan Yunan 

ının h' · 
lar10 hi _ıssıyatı ile bu adam-
bcy11 ç hır alakaaı olmadı~ını 
tıitc/ . Ve bütün milletin temen
lana:a~çinde Kralın etrafında top
lllilU h ~ ~iica~eleye devam eden 
tem .1 u unıetın Yunan milletini 

/ 
11 

ettiiini iUivc ctmiıtir. 

8[l(OİYE RiYASf TIND[N : 
1 - Belediye emlakinden aşağıda cirısi ve numaralarile muham-

men bedel icarları ve muvakkat dükkinlan 1 teminatları yazıtı kasap 
Haziran 941 tarihinden 31 Mayıs 942 tarihine kadar bir sene müddet· 
le açık arbrma suretile ve şartoamelerine göre kiraya verilece~tir. . 

2 - ihaleleri 13 Mayıs 941 salı günü saat 14 de Belcdıye hına-
sındaki Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminaUarını yatırmak ve 
şartnameleri görmek üzere Belediye Muhasebe Kalemin.e ve iha~e g~nü 
yatırmış olduklan teminat makbuzJariyle birlikte Beledıye Encumenıne 

müracaatlan ilan olunur. 29-3-7-11 12960 
Muvakkat Muhammen 
teminatı bedeli icarı 

Mevkii Cinsi No. Lira Kr. Lira Kr. 

Bucak Ma. Kasap dükkanı 69 97 60 1301 

" " il " 
71 45 600 

" " " " 
73 33 15 450 

.. .. " " 
75 22 50 300 

" " " 
., 77 33 75 450 

.. " .. .. 79 30 400 

" 
,, 

" " 81 24 10 321 

" " .. " 83 15 200 

" " " .. 85 15 200 

" .. Sakatat .. 87 15 200 .. il 
Kasap .. 89 37 50 500 

67 54 40 725 " .. 
52 50 700 

.. " 34 .. .. .. 
36 52 50 700 

,, 
' " 1 .. 

38 37 50 500 il 

" " 
,. 

40 37 50 500 
.. 

" ti il 

42 22 50 300 
.. 

" .. " 44 41 25 550 " 
" " 

.. 
46 26 25 350 " 

•• " 
,, 

48 22 ~o 301 " 
" .. .. 

50 13 15 175 " .. Sakat .. 
52 1.S 200 " .. Kasap ,, 
54 26 25 350 .. 

" il ,. .. 32/87 112 50 1500 .. ,, " " 89 90 1200 

" il il " 91 33 75 450 ,. .. " .. 93 41 25 5SO 
,, il .. " 95 52 50 700 
" .. " " 97 41 25 550 

" " " 99 33 75 450 JI 

" il .. 
ıoı 37 50 500 " 

" " " 103 30 400 .. 
" " " " 

29-3-7-11 

............................ ~~ .. ~~ .. tt..~ ........ -- - li 

i A1'oae ve nan T~.~~~~.~ü ! 
ı ,artları - .. ı 
ı Sahip t.ı• Ba1muharrırı ı 

'ı Sene/ili ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN ı 
ı 1 Ayltlı · · · 1 l5 " Umumi N•§rigat Mudürü ıı 
ı MACiD 00ÇL0 ı 
ı ııınıar için idareye -- -· lı 
ı mUraceat etmelldlr Bo .. ldı~ı yer : TüRKSOZO Molboo:__jı L .. " .......... ......-............ tt~~ .......... .. 

IRAK - iHGILIZ GERGiHLIGi 
(Birinci sahifeden artan) 

mafih Irak hükumeti ıimdiye ka
dar :bir tedbir almamı§ görülmek
tedir. Bunun neticeıi u çok ger
gin bir, vaziyete mevcud bulun· 
maktadır . 

Berut : 2 ( A. A.:) - Irak 
gazetelerinden Elahval gazetesi
nin verdiği bir habere göre, Irak 
hükumeti memleketteki muhtelif 
müesseselerde çalışan ecnebileri 
itlerinden çıkarmak için şiddetli 
tedbirler almıştır . Maliye komiı 
yonu Basra liman idaresiyle de
niz. işlerinde çalışan yabancıların 

büyük bir yekuna bali~ oldu~unu 
tesbit etmiıtir . Bundan başlca 
Irak polisi memleketten çıkarıla
cak bir çok yabancıların bir lis· 
tesini "tanı.im etmiş bulunmakta--dır. 

Ankara : 2 ( Radyo gazete
sinden ) - Son dakikada alınan 
bir habere göre lnıitiz. ve Irak 
araımda bilfiil askeri muhıısemat 
başlamıştır. Bu cümleden olarak 
Bakdadın.90 kilometre garbinde
ki İngiliz. tayyare meydanına 
rlakhlar topçu ateıi açmıılardır. 

BORSA . 
PAMUK - HUBUBAT 

-~ILO FIAn 
CiNSi Enu -l En çok 

K. S. K. S. .--..... - .....___-......ı;a 

Koza 
KJevland 1 
Klevland il 
M. Parlatı ---
P. Temizi 
Kapım ah 
Y. Çitidi 
~Çitidi 
Sülım --

5,00 
5,00 

---

5,00 
5,00 

-Butday - - · --

BUQ'day -TO.- 1 

Buğday yerli 
Arpa 
Yul"_af __ _ 

2 • .s . 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
lı hankaıından alınm11tır. 

~-----------------1 (Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 

- Dolar Amerikan 
.S.24 

132.20 

Adana Kız Llıeıı 
Mldlrllllnden : 

Bütün Kız Lisesi ta'ebesi· 
nin 3 Mayıs Cumartesi günü 
ıaat 16 da Liseye ıelmeleri, 

12981 

........................... 
1 ASRi SiNEMA İ 
• • • SUVARE SUVARE • 1 s.3o B U AK Ş A M s.3o I 
1 iki blylk şabeser birden sunar 1 
• -1- 1 
1 CEBELOTTARIK YiYIANE ROMANCE: 
!FiLMiNiN • 

• UNUTULMAZ GEORGES FLAMONT: 

i AR Ti 

5 :.~h:d:n1 Ne~ e;, S~e Te: Edile! O İ 
1 1 
ı Y!~u§ .. e;~~ .. §~~!! i 1 E.rar ~• maceralarla dolu, bogdk a,k ~• h<g•can filmi 1 
• -2 - • 

1 • 
Dlnya Slnemaclbtının En 1 

Korkunç Artisti 

MiSTER M OT O'NUN I 
1 f;I SON iHTAR i 
1 Beyecaa, Esrar, Muamma iıe 1 
1 Dola Blytlk Macera nımı 1 : ~ : 
• Bagln glndlz matinede son dela • 

1 ESRARENGİZ ~inLiK - ZORLA TAYYARECİ 1 
........................... 

*C##Aft#'U'Att:zr: 

DfBBATI •• DİKKATi. DİKKATi .. 

Saatçı Vehbi Çömelek 
SAAT KULESİ BABŞISINDA 

Zeaıt, arıoa, :nıker,aacar, blılon kadın 
ve erkek son model saatlerimiz yedek
leriyle beraber geımı,ur. Ber tirli ta-
mlrat .. kabal edWr... 12749 14-15 

ı ........................ ı 

İ HER NEVi MATBAA 11 Devlet Demlryouan ı. ıacı işletme Sa-
ı iSLERiNiZi GAYET TEMiZ tıaalma Bomlıyoaaadaa : 
1 Y[ UCUZ OLARAK 1 Muhammen bedeli 11516.SO lira olan 632 takım yadık 
ıi Tu·· R KSÔZU .. f elbise ile 309 kasketin dikimi 19 Mayıs 941 Pazartesi ıaat i: 15. de kapalı zarf usulü ile Adanada işletme Müdürlüğü bina-

M A J 8 A A s ı N o A i i ıında toplanacak komisyonca ihale edilecektir. 

ı YAPJIRABl'llRSINIZ f Bu işe girmek iıtiyenlerin 863, 75 l iralık muvakkat temi-ı ı 1 
nat akçalan ile kanunun tayin ettiki vesikaları ve tekliflerini 

•.. .. ...... ı ! ayni gün ve saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la-• .............. d 

ILAt.J 
Zaıt aıkırUk 

Tııllerııı 
Konya ıimendüfer taburun

dan 340 ıenesinde atdıtım ve 
ıubemin 6015 numarasında 
kayıtlı terhis tezkeremi kay
bettim, Y eniaini çıkaracatım
dan eıkiıinin hükmü olmadı-
Aını ilin ederim. 12983 

Adananın Ağa Mehmet ma· 
halleıinden İbrahim otlu 

317 dotumlu 

EDiP 

zım ır. 

Şartname ve mukaveleler Adana işletme Komisyonundan 
Adana, Konya, Mersin Gar Şefliklerindon görülebi•ir. 

3 - 7 - 11 - 1.5 12984 

... ~.~ .... ,.., ........... --. ........ 491 ......... ..,, • .-. • ._. . ...... ~ ....................... ,...i 
! i 
: DOKTOR ! 
• • 
j Yalçm Mustafa Ozel ! 
• • 
! DaldU Baıtabklar MUtebaııııı ! 
; Kınlay Ulucami caddesi lstiklaJ ilkokulu lıcarşıım· i 
! dalci muayenchanoaindo her gün hutalanm kabul eder. i • • i S. P. Cs. 2-30 ! 
• • '-·-·-·-···-···-····-···-·-·-·-·-·-···-·-·-·-···-·-: 
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SEYHAN YilA YETİ DAiMi 

ENCOMENINOEN: 
Adana Memleket Hartanesi

nin 497 lira 50 .kuruş muhammen 
bedeli bir kısım maalece ve mal· 
zemei tıbbiye ihtiyacı .pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

'Pazarlık 8J5f941 tarihine te· 
sadif eöcn perıembe iinü ıaat" 
10 da Seyhan vilayeti daimi en· 
cümeninde yapılacaktır. 

Eksiltmeye • girebilmek için 
muvakkat teminatın pazarlık gü
nünden üç gün ""mukaddem Husu
si Muhasebe veznesine teslim e
dilmiş olması'lbtmdır. 

lsteklileri~ Liste ve şartname
yi görmek_üzere hergün Hastane 
ldare<;ine ve pazartesi günü de 
Daimi encümen~bürosuna müra· 
caat eylemeleri ilan olunur. 

12967 29 - 1 - 3 - 6 

ı ........................ ı 
fBlzmetçlAl'&DIJOI' i 
i Ev i'lerini görebilecek f 
ı hir kadın hismetçi ara- ı 
ı yor. Matbaıımıza miira- ı 

ı caat etmeleri ........................ ı 
ı ........................ ı 
f ILKIAHAR AT İ 

aauteılJl• ve ıeılnla temlzlltlyle bar kesi bayrete f y A R 1 Ş L A R 1 i 
dtı,ıren radyo . ı ı 

MUHARREM Hl.LMı• REMO ı 'Yüksek Yarış ve lılah ı 
ı Encümeni natl)ına 4 ve 11 ı 
ı Mayıs 941 Pazar günleri ı 

Tlcaretllaneılnden abllız ı at koşuları icra olunacağı f i ilan olunur. 1-3 12984 ı 
ABiOINP,AŞA CADDESİ NO. 112 - TELGRAf : REMO ADANA - TElEf 0!:_112 __ .: .... ~_ .. _~_ .. _ .. _ .... ..ı 

ı-~

Celô.l Çalapöver 
ASllR1 HASTAHANE DIŞ TABİBİ 

&er gen ıtıedea sonra dllJ ı tablbl l 
ı .. an Bakin ıomafln maayenebaae- ı 
ılDde baataıarını kabal eder. 4 • 15 
~~ .... ..., ..... ~~.,.,..~ 

,._ .................................. , : 
FEMil 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanlann 

sıhhi, aylık temizlikle· 
rinde gösterdikleri a· 
lakasızlık, mühim ra· 
hatsızlık ve hastalık-
lara yol açmıştır. işte 
bundan dolayı, her sa· 
yın bayan, idet za· 

manlannda bu gibi hastalıklardan korunması için~yalnız 
(FEMıL l ı kullanmalıdır. Rahat, sılihi, pratik, bir kolay· ' 
lıktır. (FEMıL) in hususiBAGLARI da~vardır. 

ECZAHEtEROEN YE TUHAfİYE, ITRİYAT 
MAGAZALARINDAN ARAYIHIZ 

Cenup Mıntakası deposu : Bahri Dirı1 Tic:arethane•i 
Yaicamii oioan No. :1 L ..... _ 

1 LAN 
ADANA BElEOiYE RİYASETiNDEN: 

1 - Adana şehrini'n muhtelif semtlerinde bulunan fabrikala
nn pis sulannı Ağba mevkiine kadar isale edecek tahminen 12 
kilometre kanalizasyon etüdünün yapı' ması bir ay müddetle 
pazarlığa konmuş asede talip çıkmadığından Belediye encümeni 
karariyleişbu kanalizasyon etidüniin proje ve şartnamesi daire· 
sinde yapılmak üzere bir ay için açık eksiltme suretiyle muna· 
kasaya konulmuştur. 

2 - mu işin muhammen bedeli 2000 liradır. 
3 - Muvakket teminab J 50 liradır. 
4 - ıhalesi 20.5 941 tarihine rastlayan salı günü saat 16 

da Belediye binasında · toplanacak Belediye encümeni tarafından 
yapılacaktır. 

5 - Bu işe ait şartname Be!ediye Fen işleri Müdürlüğün· 
dedir. İsteyenler oradan alabilir~er. 

6 - Taliplerin ihale günü muvakkat teminatlan, ticaJ1Ct o
dası kayt vesikaları ve bu işi yapabileceklerine dair evrakı müsbi
teleriyle birlikte muayyen saatta Belediye encümenine müra
caat'arı ilan olunur. '. 

~19 _ ·· 26 - 3 - 10 12931 . "" . 

En Büyük Hakik~ 
R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 
N oıs MlCUN0NUN YARAUIGI Slffllf. 

CAZİBE VE · 60ZEllİKTİR 1 
\ 

"Radyolin,, hariku\Ade mücs· 
sir terkibi, daima tazelia-i ile 
temayüz etmiş ve onbinlcrcc 

. eler de parlak neııc . ısı 

"Ra~yolin,, siıi terkibi il_ 

kiıinin tercih cttiA"i yci'inc diş 
.411acunu haline relmittir. Diş 
hıfzıssıhhasında ve ıüıellitin· 

ve birkaç misli pallJlııııO 
müstahzarlarından d• 

\ ni kılmıştır . 

RADYOLİN 
~#WWXW•AWA#WW*ft#*W!U~ 

iLAN ,/. 
~ilalla IUINl'lar Ba .. adırıll ~ 
Ceyhan inhisarlar idaresi anbarile Şimendüfer ~ 

aruında tahminen ( 250000 ) Kilo ve istasyonla id~r:ıı 11': 
dan Yumurtalık idareşi anbarına taşınacak tahrn

111 11~ 
mamul tütün, içki ve bilumum mevaddın 94 l ınal~~t~ 
/tiyatı işi r2490 sayılı kanun mucibince mukavele ak 

1 f"1 
itibaren bir sene %arfında taşınması .22 • 4 • 94 ~Y~ 
12 • 5 - 941 tarihine kadar yirmi iÜn wüddetle ~ 
murluku ile Adana Başmüdürlüğünde mevcut şartıı' 
bince eksiltmeye konulmuştur. 4 de 

Taliplerin 12 • 5 - 941 Pazartesi 'günü saat 1 ııı:,; 
güven paralarile inhisarlar Ceyhan Başmemu~uğu•• ;;:; 
eylemeleri ilan olunur. 27-2-~ 

1 L l N 

ADANA BElEOIYE RİYASETİNDEN 
1 - Adana şehrinde Tarsuskapnsu ıile TaŞ ~ 

sına .bir lağam inşası açık eksiltme usulile ınü~~~ııi ~ 
duğu halde talip çıkmadığından Bele(iiye EncuJ1l ~11 ' 

işbu inşaat pazarlıkla ihale edilmek üzere bir a'j ~ 
saya konulmuştur. lı glJ"jl 

2 - 25.4.941 tarihinden itibaren cuma ve 5'. tJ" 
at 16 da Belediye Salonunda Belediye EncüıııeJl' 
yapılacaktır-

3 - ışin keşif bedeli (9271.56) liradır. , 
4 - Muvakkat teminatı (695.36) liradır. . ~ 
5 - Keşif ve şartnameyi görmek istiye.nJerifl 

Dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur. ı6 
12945 25-2-9-

DfRHAL J<ES€f.. (' 
H-e-r e~C. zahanede bullJ~ 


