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-ADANA 

ilıış ~< 
\' efinıizle Arjan-
ltl Cu h · · m urreısı 

arasında 

1-"k•r il\ ı; 31 a.a. - Ar· 
•t· lllllli Bayramı müna· 

Dönkerk'te müttefikler kahramanca 
bir mukavemet göstermekteler 

Kuvvetler salimen Ingiltereye {aşınmakta 
•)te R . • h flt· eısıcum urumuz ,,i1; reisicumhurun• teb· 
, •• 

1 
• telgraflamlşlar ve 

t,hunıteyh de teşekkür 
İlt 111•sUrlerini milli ·şe-

Aisne ve Meuse arasında 
topçu düellolar~ 

• telQ.rafla bildirmlşler· 

hatebenin lngilteriye 
~eçrn • l . 

e.sı mese esı 

lo 11dra· o 
~c · .:>l a. a. - Havas -
~lc~~ı~rı .B. Macdonald Radyo 
a l ~· .bır nutukta, harp pek 

'-ı\ . ngıltcreye naklolunucaktır 
'(~l.e cenubui şarki lngilteresi 
~tsj~.'' şehirlerindeki çocukla: ın 
1lit 

1 neıarı itibcııe almalıyız, 

CALAIS HAL~A 

Sp ANy A ASKER TOPLUYOR 
itdrid · 31 h · 1 V · · · d d 

1 
• • -a a. _ ispanya arbıye nazırı gcnera a era, ıı; · ır a e· 

ntıkalardaki 36,37 sınıflarına mensup avnı, \'aktıle cumhuriyete• ord ı 

111 
a Çalışmış gençlcrın si ah ;ıltına alınn ası hekı-:ır.da1'i emirnameyi 
ıştır. 

'ttgilterenin Moskova 
e/çisi değiştiriliyor 

t~)tt - lngiliz ticaret itilafını akdetn1ek için 
'l>Ps'in Moskovaya gideceği söyleniyor 

~~kdenizde lngiliz 
lllasının manevraları 

ltııı 
~i ~a. '. 31 (Royter) - Akde· 

~ll(tc tilıı kuvvetleri İskendcriyc 
~, ~ rnancvralar yapmıştır. Bu· 

Uvvctlcri de iştirak etmiş· 

-·-----· ~lnıatiyada 
~I:> aleyhinde 
\~~~ahürler 
"-' 'a· 3 "ll~Gk. 1 (Royler) - Alman· 
'' haı· rnckteblcr, müesseseler 
,.~ •rıe 'f . "ıy ı rağ cdilmckledır. 

, torn1'da harp aleyhinde ten· 
"ct,hi~rıck.tcdir. Cepheden Al· 

hQ)uı~c~ nakledilen yaralı ade· 
"'iur 

1 

Lo:ldra : 31 a. a. - iyi malümat 
almakta olan mahafı), Stafford Crip
ps'in yakında hususi büyük elçi sıfa· 
tiyle Moskovaya gönderilccc~ini be
yan el mek tedir. 

Bu mahafil, halihazı<da mevcud 
müşkilatın pek yakında halledileceği· 
ni ve bu suretle Cripps'in lngiltre 

ile Sovyet Rusya arasında ticari bir 
ihtilaf akdetmek ü1.cre deı hal Mos· 
kovaya gidebiieceğlni ilave etmekte· 

diri er. 
Ayn: mahafıl, Sovyetierin talebi 

üzerine Cripps"ıo " jfııyı vazifeye 

Sefl·r sıf alİ}' le Madride la· memur ., 
. d'I ·ş olan Samuel Hoar'ın vıı· 

yın e ı mı 
ziyetine mümasil bir. vaz iyette hulu· 
nacağını istihbar etmıştır. 

İyi miilümat almakta o'an ~ah~· 
fil, Moskovanın Cripss'e ıcını b_ır . dı~ 
lomatik statü verilmesini. i~tedığı b'.r 
sırada, lngıltere hükiimetının beş a1. 

b 
. hh·ı csbabdan dolayı mezu-

dan erı sı . s· 
, d da bulunmakla olan ır 

nen .von ra 
. Seeds'in yerine başka bır se-

Vıllıam . · · Moskovanın . · nderilmcs1 ıçın 
fırın gô . ·ş olduğunu sôyk.-
muvafakatmı ıstemı 

mektcdirlcr. 

MÜTl,EFiKLERIN ELİNDEDiR 

ı\luHefiklerin hir nıolorlu kolu 

RUZVELT'IN 
BEYANATI 

=------- . ------
W.lllt' müd•faa ıçı n bir 

milyar dolarllk yeni mun· 

zam kredi istendi 

·------ 1): 
Vcışiogton : 31 a. a. - Milli mü- · 

c'afa konseyi ile komisyonunun mesai
sini mev2uubah's erten B. Ruzvclt, 6 
ayda harp levaıımı imalatından tam 
randıman alınacağını ümid eylediğini 
bildirm:ş ve kongreden milli müdafaa 
için bir milyar dolarlık munzam kredi 
istediğini ilave ctmi~tir. 

Paris : 31 a. a. - 31 mayıs sa
bah tarihli Frnnsız tebliği : 

Şimalde , harekat, Dıınkerque 

müstahkem ordugahı etrafında, ayni 
şiddetle devam ediyor. 

Somme ve Aisne üzerinde, her 
iki taraf, bazı mevzii piyade harekib 
l apınıştır. 

Aisne ile Meuse arasında, olduk
ça şiddetli lopçu ~iiellosu vukua gel
miştir. 

Meuse ile Moı-elle arasında, düş

manın bir baskın hareketi geri püs
kürtülmüştür. 

Patis : 31 a. a. - Le Mat in ga
zetesi, Cenevreden istihbar ediyor: 

Harbin sirayeti dairesinin geniş
lemesi ihtimaline karşı Federal Meclis. 
yeni bir karar ittihaz etmiştir. 
. ~u karar mucibince işliyen veya 
ışlemıycn ve askeri makamatça mü
sadere edilmemiş olan bütün nakil 
vasıtalarının ilk işarette yola çıkmağa 
amade olmalan İcab etmektedir. Ta-

( Gerisi beşind sahifede ) 

---------------· ... _·-··--
BiNGöLDE ZELZELE 

Yine otuz sekiz ev yıkıldı 

İngiliz faşist birliği 
merkezinde araştırmalar 

Lond ra: 31 a, a. - İllgiliz faşist 
birliğın in Narhampton'daki umumi 
meıkeıinde po lis tarafından araş· 
tırmalar )'apı)mış ve bu işle alakadar 
olarak 4 kişı i.;ticvap edilmiştir. 

İtalyadaki Mısırlılar 
memleketlerine dönüyor 

Kahire : 31 a. a. Mısır hükü· 
meli, halyadaki Mısrrlılau Mısıra 
dönmcğc davet etmiştir. 

Ankara : 31 (Hususi muhabiri
miz~n ) - Şihrimize ıe!en maili-... . -mata gorc evvelki gün saat 17,~S 
de Bingöl Vi!iyetı ve kazalarında 

o ı saniye süren şiddetli bir zr.lzele 

olmuştur. Vilayı:tin Sancak nahiye
sine bağlı Mezracı köyünün 20 evi 

tamamen, 15 evi kısmc:n, Bek köyü. 
nün 18 evi tamamen yıkılmıstı·. 

Zelzelenin vukuu anında halle 
tarlasında olduğundan rıüfusça bir 

zayiat olmamıştır. Yalnız bır kız ço
cuğunun yı~ıl.an ~ c~kazdan eli kop · 

( Gensı uçuncü sahifede ) 
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ANKARA POSTASI 

İhracat vaziyeti 

Ankara: 3 l ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Harp vaziyetinin çok 
şiddetli bir şekil Almasına rağmen 
ihracatımız çok memnuniyet verici 
bir şekildedir. Bugünde muhtelif 
memleketlere 134 000 liralık · ibra· 
cat yapılmış. 

HALKEViMiZ YENi 
BiNASINA ÇEKiliYOR 

!Beyanname rnüd 
dün bitti ı~ 

Ôğt etmenler için bazı 
tasavvurlar var 

Ankara: 31 ( Hususi muhabiıi· 
mizden ) - Maarif Vekilliği, ötret· 
menlerin mesleki hayatını yakından 
takip ederek iyi ve f'bik tarafları 

nı tesbit etmek hususuna ch~mmi· 
yet vermektedir. Bu suretle eksik· 
lerin tamamlanm111, yeni ve müsait 
unsurların yetiştirilmesi için lüzum· 
lu olan tavsiyelerin yapılması ve 
tedbirlerin alınması mümkün olabi· 
leccktir. 

Maarif Vekilliti, ayni zamanda 
ötretmenlerin mesleki bayatını takip 
ve çalışmalarını mahrem ıicil karne
lerine geçererek bu işleri daha ve· 
rimli hale koymak üzere ttşebbüs j' 

leıe girişmiştir. Şimdiye k~dar yapı
lan tetkiklcı de vazifelerin.de üstün 
bir başuı gösteren 18 öğretmene 
takdirname, :i63 öğretmene de de
vam hususunda gösterdikleri itina· 
dan dolayı ttşekker edilmiştir. 

Ecnebi mütehassısların 
vaziyetlerini tetkik 
Ankara : 31 (Husu.ıi) - Başve· 

kilet kendi kadroları dahilinde ha· 
Jen çalışmakta olan bilUmum ecne· 
bi mütehassıs ve profesörlerle sair 
kimselerin vaziyetleri hakkında ve· 
kiletlerden malumat istemişti. Milli 
müdafaa. iktisat, Ticaret Vekalet· 

leri istenen malumatı vermişlerdir. 

Alınacak raporlardan sonra Baş· 
vekiletç~ mütehassıslar hakkında 
bir karar verilecektir. 

Vatandaş ! 
1 

Hava Kurumuna aza ol 1 
Hava kuvvetlerimizin ço
l•lmaeına yardım ediniz ı 

Halkcvimiz bugünden itibaren 
asfalt cadde üzerinde yeni yapılan 
büyük binaya taşınacaktır, Elvevm 
içerisinde oturulan eski bina Beden 
Terbiyesi Seyhan Bölgeıi ttşkilatı 
tarafından satın alınmıştır. 

Kitap sergisini ziyaret edenler 

Halkevimiı tarafından açılan ve 
20 Mayıstan 30 Mayısa kadar devam 
eden kitap sergüini 3300 kitapsc· 
ver görmüştür. 

Umumi evde 
kanlı hadise 

Bir kadın biçaklandı 

Dün umumhanede bir cinayet 
işlenerek umumi kadınlardan Yusuf 
kızı Samiye vücudunun )edi yerin· 
den biçaklnmıştır. 

Sami)·e tarafından geceliğe ka 
bul edilmeyen ve bundan iğbirar 

duyan Carih Mahmut oğlu Hacı 
Ah'Dct Ôzgüllü, dışarı çıkarak ka 
fayı tütsüledikten sonra Samiyeyi 

biçaklamağı göze "alıyor ve bu ka· 
rarla tekrar umumhaneye gidarek 
Samiyenin vücudunu delık deşik e. 
dercesine 7 yerind~n biçaklıyor. 

Koynunda sabahlamak istedigi 
umumhane kadmıllın kendisini re· 
füze etmesinden fevkalade teessür 
duyarak e\ini kana bulaştıran Hacı 
Ahmet Ôygüllü bugün nedamet his 
lcri altında göz yaşları dökmekte· 
dir. 

Yaralı Samiye tedavi altına alın 
1 

oııştır. 1 

Sahte nüfus tezkeresi 
kullanan bir adam 1 

Sahte niifus tezkeresi · taşımak- j 
tan suçlu Borlu Ahmet oğlu Kan- J 

ber iki.nci asliye ceza mahkemeıio· ı 
ce venlen kararla 8 gün kapse mah 

Şild 
yarın 

maçlarına 
başlanıyor 

Şehrimiz futbol takımları ara
sında tertib edilen büyük Şild mac· 
!arına yarinden itibaren başlanacak. 
tır. 

ilk maç yarin Toros Spor ve 
idman Yurdu takımlara arasırKla 
geç,cck ve bunu birkaç haf ta diğer 
takımların maçlan takib edecektir. 

Bir ırz düşmanı 
dün mahkum otdu 

Karşıyakada yamaçlı mahallesin 
de yedi yaşındı bir erkek çocuğu· 
na tecavüz eden ayni mahalled~n 
N !Cmi adında bir şahıs hakkı:lda 
yapılan şikayet üzerine zabita ve 
müddeiumumilikce el ~onar ak bir 
saat içinde atır ceza m~hkemesine 
sevk ve yine bu kadar zam ın zar·: 
fında duruşması yapılarak suçlunun 
bir sene altı ay hapseine karar verile 
rek derhal hükmün infazına başlan 
mıştı r. 

f( ardeşinin ölümüne 
sebebiyet vereo genç 

Sünnet düğününde kurcaladığı 
tabancanın kazaen ateş almasiyle 
namlıdan çıkan bi1 mermiyle 9 ya· 
şında kardeşi F cridio ölümüne se
bebiyet veren Yusuf oğlu Akif Gül. 
lü hakkında ikinci as'i»e ceza mııh· 
kemesinde devam edilen muhakeme 
sona ermiştir. 

Toplanan delillere göre Akif 
Güllünün 6 ay hapsine ve 20 lira 
para cezasiyle mahkumiyetine karar 
verilmiştir: 

Yuvanın saadet \.'e varlığını 

do~uran, Aile düğümünü kuv•;et
lendıren çocuktur. Çocuğu sev. Se
vilmekten mahrum bikes yuvaları· 

da hatırla yılda bir lira ver Çocuk 
Esirgeme Kurumuna Üye ol! 

1 .d . doıl 
stı atar yirrnı ~i 

kuruşluk pula 
Vergi ve resimlerine ı 'ı~e 

len mıddeler hakkındı ~ 2 
lıia beyanname verme dl 't,., 
b
. . . c, 
atmıştır. 

Bu günden itibaren be~ 
ler tasnif edilecek ve göıt 
tarların doğru olup olm•d•• 
dairesince kontrol cdilece~ 

Kazanç vergisine, n• 
gisine ve damga reıiml~i~ 
lan zamlar bugünden itibl'~ 
teber olacaktır. 

Matbua resimlerine 
ve nisbi resimlere de 
zam yapılmıştır. 

Bu zamlarda küsurat t 
şekilde kuruşa tahvil o~" · 
Meseli: şim~ye kadar ·~ 
16 kuruşluk pul yapıştırılı·J 
günden itibaren 24 kur' 
yapıştırılacaktır . 

Baba oğul ku 
kaçakcılığı yap 

Dörtyolda asker bul ,~ ~l 
Nuri ile birlikte kuma~, ,;; ) 
sucat, manifatura eşyası k if: ~ 
y2pan Kalıasakal köyünd,I 
otlu Keleş Ôıkan tevdi 
ikinci asliye ceza mah~ 
duruşmaları sona erdirifer~ift 
o}'ul gümrıik kaçakçıları fP 
oldukları c~ıtlara mahkutlld'ltl' 
lerdir. Suçlulara tdhirrı e 'e ) 
rara göre Keleş Ôzkao 6 ' ~ 
Nuri Ôzkan 3 ay hapis yat' 
dır. 

Eski bir iğbir'' ~ · 
yüzünden çıkan tı• 

Bir çok vak'alariyk t•;~, 
bıkah kimselerden çocuk r 
mal Dalğın isminde birisi t: 
vurulmuştur hadiseye sebe ıtf' 
eden cihet, bir kadın 111e5eır 
ve çocuk Ali ile Kemal Ddır· 
sında geçen eski bir ka~t• 1 

Çocuk Ali hasta~ey_e ":dl' 
ise de h ıyatın.iın uınıt • ~ 
lan altı mermiden dördu t 

------------------, derek yalınız ikisi isabet e 
kum edilmiştir, ;·--------------r-. ----------------

Romada Kral - Veliahd 
balya harbe girecek mi, girmiye· 

cek mi? sualleri her gün, her saat, her 
dilde tekrarlanmaktadır ve bu müna
sebetle ltalya Kralı sık sık mevzuu
bahs oluyar. Keza Veliahd de. İtalya· 
da . Kralık makamı yeni ba~vekil 
tayın etmek hakkını henüz haizdir. 

1
- &ONUN MEVZUU , 1 
'------' 
dikkate alarak Krallık makamını ipka 
etmiştir. 

Kral Emanuel mutedil, müneV\'er, 
zeki bir insandır ve Mussolini ile ara· 

Kralın Veliahdi, Prens Umbeıto, 

sevimli ve cazip bir gençtir. Bir ara
lık Faşizme karşı soğuk davranıyor· 

du. Fakat sonra ona ısındığı da söy
leniyor. 

Veliahd 1'04 de doğmuş ve 1930 
da Belçika Kralının hemşiresi Prenses 
Jose ile evlenmiştir. 

------------------------- c.ıe· ıt. 
_________________________ ,_.:, Mussolini, Krallık makamının is

tikrar ve emniyeti temin ettiği nazarı sı çok iyidir. 

Türksö•Oı 
GAZETE YE MAf8~ 
Bürolariyle birlikte Abid: 
caddesinde ı, Bank• .. ,..,, 

sındakl bln•Y• t•f111 4' 
lunuyor. Gerek Matb•~ 0'1. 
rekse Gazetemh~le işterı o~ J 

111••' j rın yeni binamız• ., 
rlnl rica ederiz· .,,. 



l2 Aylık 
Kuru§ 

1200 
6 600 " 3 300 .. 
ı ., 100 

~! - Dış memleketler ıçuı 
~t., c bedeli değişmez yalnız 

2 
ırıasrafı zammedilir. 

't.., - İlanlar için idnreyc 
caat ed"ıl l"d" me ı ır. 

Bin ··ıd 1 ( . go e zelze e 
nırin . 

tıı cı sohitedcn nrtnn ) 

i ~· Köylü grccyi dışarıda ge
~ trdir 

~· . 
~töl valisi f claketzedelerle 

, alakadar olmaktadır. Halk 
Q Yıktlnııyan evlerde ve civar 

l~dc iskan edilmiştir. 
kPold artık Belçika 
ratı tanınmıyor 

~ . 
itı~· 31 '-ı • a. a. - Belçika nazır· 

. tcli!li kr 1 L ld'' - t v· ı1 h" • a copo ın mııs e 
uknı- 1 • • 

~ _ u a tında bulundu~u ıçın 

·ı hu~unıdarlık edemiyecrğini 
ıta tnıl\ct· . · ' "•mına bildiren emır 
cyı tasvj 

p Ctfhiştir. 

~';---____ __ ---
lyi askerlik vesikası 

~dana askerlik şubrsinden al· 

y '~hrlik vrsikamı zayi ~t.ti~. 
'nısini alacağımdan cskısının 
~ olnıadığını ilau ederim. 

Nacaran mahallesinden 
Mehmed oğlu 312 do 
~um1u Ziya Sevindik 

~ • 11998 

1 
)l askerlik vesikası 
6 1 

ncı fırka karargahından al 
'•kcrlik vesikamı zayı et· 

y tlli .. 
U llnı alacatımdan eskisinin 
olrnadıtını ilan ederim. 

Adınamn Taşçıkan ma 
haHcıinden Duran oğlu 
319 doiumlu Ali 

11997 
Zayi mühür 

'~ . . l() :ud Güler Yazılı mühürü 
ttt· •Yıs 940 ~Pcrşenbe günü 
y •ııı. 
tlli,j • 

l "-~··n~ .. yaptıracağımdan zayi 
~ ~ .. ~~Unıün hükmülolmadığını 
~ı: Urle hiç bir kimseye bor 

1lrııadıtıni ilan ederim. 
lcadiye mahalltsinden 49 
rıurrıarah evde Kozacı 

Mahmud Güler 
11996 

gece 
eczahane 

Türksfrıü 

Arjantinde Almanların 
aleyhine nümayişler! 

Buenos - Airesteki Alman sefirini 
halk· casus diye tavsif ediyor 

Burnos · airrs: 31 a a. - Za. 
bıta, bir Alman tahtelbahiri tara
fından bir arjantİn vapurunun tor
pillenmtsine karşı irıfıalle rini izhar 
etmek mabadiyle gençlttin şehrin 
J:>üyiık caddelerinde )'apmış olduk· 

ları nümayiş dolayısiyle icra edilen 
t~vkifattan sonra daha bü}ük mik 

yasta bir rıümayiş yapılmasınd<tn 
korkmaktadır . 

Mebu!arı meclisinde birçok meb 
uslar ve bilhassa Bay 5, 1taoder, 

Bu!nos · aires'teki alman sefirinin 
faaliyetini tenkid ve kcndi~ini ca· 
sus diye tavsif etmişlerdir. 

Reisicumhur, alman sefırini ça. 
ğırarak kendisiyle görüşmüştür. 

Yüksek ~ umandanların 

yapdığı görüşmeler 

Paris : 31 -.ı.a.- Başvekil mu 
avini mareş~I Pctain ile başkuman
dan gneral Veyg.rnd, dün Polonya 

ordusu başkumand.ını ve Polonya 

Mısır parlamentosu içtima 
devresi temdit edildi 

Kahire: 31 a.a. - Şimdiki ah · 
val dolayısi>·le parlamcntouun ha
ziran başlan~ıcında hitam bulacak 
olan İçtima devre.si temdid edil
mişti r, 

Gene ayni sebebden do'ayı kr;.I 
ile hü~umet erkani bu ser:ıe yaz 

1 
mevsimini g,.çirmek üzere lskende· 
riye ve g itmiyrcelderdir. 

Bır emirname ile Mısırın bütün 
idari mıntıka l arında askeri mahkc· 
meler teş:Cil c.:ıilmiştir. 

Amerika bahriye nazır 
muavininin düşünceleri 

Vaşington: 31 a.a. - Memora 
il day münasebetiyle bir nutuk söy 
liycn bahriye nazar muavini Bay 
Compton. ezcümle şöyle demiştir: 

Avrupada son haftaların hadi . 
seleri hazır bulunmadıtı zaman bu 
hazırlanmanın nasıl ödenmesini bek · 
temek lazım geldiğinin müthiş bir 
misalini teşkil eylemiştir. 

Amerıka Birltşik devletleri bah 

aşvekili ~«' :r raf Si!c:arski ile bu!>ü .ıkib l 
hadiseler ve Polonya ordusunu al_a- 1 
kadar eden me~elelcr üzerinde bır 1 

giirüşme yapmışlıudır. 

riyesi, dünyada mevcut her hangi 
bir bahriyeye faik değilse bile ay· 
ni derecedtdi•. 

Fakat, yakm göıüken tchditle-1 
ri önlemek için de lüzumu kadar 
aslcere malik detiliz. 

Sahife 3 

Norveçte şiddetli 
hava muharebesi 

Yirnıi üç Alinan 
tayyaresi düşürüldü 

Londra : 31 -a.a.- Resmer> 
bildiriliyor : 

lngiliz hava filoları, 20 avcı tay• 
yaı esiyle birlikte se1ir eden 24 Al 
man bombarCıman tayyaresi ile bir ı 
çarpışmaya tutuşmuştur. 

lngiliz hava kuvvetleri hiç bir 
zayiat vermemişlerdir. 

Narvik mıntıkasında 27 ve 28' 
mayis günleıinde. lngiliz muharebe 
tay) ateleri 13 Alman tayyaresi dü
şürmüşlerdir. 

Kömür ocakları 

istihsali arttırılıyor 

Londra : 31 - a a. - işgal edi 
len şimali f ransadaki kömür ocak· 
larırun boşlutunu doldurmak üzere 
gal eyaletindeki kömür ocaklar ı is
tihsalinin f azlalaştıralmau için sen 
kararlar alınmıştır. 

Mısırd'aki Belçika elçisi 
Kahire: 31 a, a. - Belçikanıo 

Kahire elçisi, Fraosadaki pierlot b~ 
kumetinin nihayetine kadar mütte
fikler yanında mücadeleye devam 
azminde bulunduğundan Mı~ı; Bar 
vekilini resmen haberdar eylemiı
tir. 

Elçi, Mısırda bu'unan bütün Bel 
çikalıların da tamamile B. Pierlot 
ile e1dugunu ilave eylemiştir. 

[ 1.., ___ o_u_"_o_N __ M_U_H_i_M __ : E s : L E ~ E_R_i __ K_•_R_'_'_s_' _"_· _D_• ___ \ 
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Almanların verdiğiganlış maliimat 
Paris - Askeri mahafildc dün akşam şu be

yanatta bulunuluyordu : 
' Fransıı ve fngiliz ordularının · F landres'de)d 

vaziyetleri ciddi ve naziktir. Fakat Alman propa· 
garıdasının bütün dünyaya inandırmak istcd i~i şe· 
kilde üruidsir. değild i r. 

Fransa yüksek kumandanlığı ile temasta bu· 
J.ınmakta olan bir 1at, dün şu .beyanatta bulun

muştur. 
Bugünkü - 30 Mayıs - Alman tebliği , yanlış-

lıkla r la doludur. Am irallık dairesi, Dunkerquc 
açıklarındaki harekat hakkında bir rapor hazır-

lamaktadır. 
Bu rapor, müttcf ı klcrin uğramış olduklar ı za-

. t nisbetcn çek hafif oldugunu gosterccek ,.e 
yıa ın 

hava kuvvetlerinin harp gemilerine muti tk suret
te hakim olduğu idd iasını tckzib edecektir. 

Diğer taraftan askcıt mahafil, bir kaç gün:!en
beri suya batırılmış olan mınhkalarin şimdi aıarııf 
sahaya vasıl olmuş olduğl:nu ve bu sahanın Grar 
villines'den Saint - Omet'e ve Nieuport'ıan Yp

res'e kadar imtidad etmekte bulundut,ugu ehem
yelle kaydetmektedirler. 

Ypres vadisi 3 ila 4 Kİiometre ğenişliğinde 

sular tarafından istila edilmiştir. 
Lille mıntıkasında bulunmakta olan general Pri

ouı.: s'ın ordusu, muharebe etmek suretiyle kendi
sine Dunkerque'e doğrn yol açmakta, Alman ıaz
yikini parçalamak üzere gerisinde bu ordu muka
vemet merkezleri bırakmaktadır. 



Savft-: 4 

ROMADAKI 
NESRIYAT 

~ 

Roma : 31 -a.a. 

(e=' enebi miişahidler, Belçıka 
~ kralının teslimiyetinden son 

ra ltalyan matbuatındaki 
dedikoduların şiddetini arttırmış o1 
duğunu faşistlerin bu t('slimi}eti ba 
hane ittihaz ederek logiltcrc ve Fran 
sa aleyhinde ittihamlarda bulunmak. 
tadıılar. 

Yakayı hakkında mutalealarını 
serdeden gazete muharrirleri, kral 
Leopoldun haraketini muhik göster 
meğe ve bu babdaki mesuliyeti 
müttefiklere :ıtfetmektedirler. 

Bu muharrirlerin lisanı, o kadru 
şiddetlidir ki ecnebi müşahidler bu 
lisanı ftalyan efkarı umumiyesini te 
sir altında birakm&k içi kullanmak 
ta olduğu mutaleasını serdetmekle· 
tedirler faşist gazeteler, lngilizlcrle 
Fran ızların biihassa bombardıman 
larla pek büyük hasarlar ika ttmiş 
olduklarını ve bu yüzden kral Leo 
poldun teslim olrnak mccbuı iye tinde 
kalmış olduğunu yazmaktadırlar. 
ltalyan gazeteleri, Belçıkanın haki· 
ki mutaarrıılarının Fransa ile lngil
tere olduğunu ve Almrtnyanın ali· 
cenah bir hami vaziyetinde bulun· 
duğunu yazmaktadırlar. 

Belçikanın Peşte elçisi , 
Buda peşte: 31 a, a. - Belçika· 

nın Budapeşte elçisi Kont Lalaing 
pierlot hükumetinden alacağı tali-

mata ittiba eylemekte devam ede
ceğini bildirmiştir. 

Roınanyanın yeni 
Berlin elçisi 

Berlin : 31 -a a Romanyanın 
yeni Berlin elçisi B. · Romo!o, dün 
oğlcden SQnra buraya gelmiştir. 

Almanya a\eyhinde 
tezahürat 

Bucnos • eires : 31 a. a: - Rej 
sicumhur Artiz, aAlmanya büyük 
elçisini nezqjne davet ederek Baş· 
vekil Gantilo'uun yanında kendisi 
ile bir görüşmede hulunmuştur. 

Mebusan meclisinde lfü çok me 
bus , Almanya büyük dçiliğinin 

faaliyeti aleyhinde nutuklar söyle· 
mişlerdir. • 

-
ı __ ~-E'ID--~~Daı .... ır __ ı 

Mebusan meclisinde 
Reis söz söylemek üzere kür· 

süye gelmiş ve fakat sürahi ve bar· 

dakla meşgul olan mebusa sordu : 

- Bir şey söylemiyeceL:tioiz de 
neden kürsüye geldiniz ? ı 

- Pek susanlişhm da .... 

Türksöı 

İSTANBULDANMEKTUB 

Herkes. müttefikleril"' . b· 
zaferi kazanacağına kafi' ek 

Herkes kendi 
varılan netice 

1 ki seneden beri Leyle~ aı akta gör
müş olacağımki hemen mütemadi-

yen seyahat halindeyim. Martın ılk 

günlerinde Avrupadan döndüğüm za
man arkadaşım Nevzad Giiven seye· 
hat intibalannn pek yakında Türk Sö
zünde nc.şredeceğimi iliin ederek ba· 
na bir emri\•aki yapınışdı. 

Ben gördüklerimi ve düşündükle· 
rimi Kağıd üzerine geçirirken hadisat 
okadar süratle inkişafa başladı ki ar
tık · benim Avrupa notlarım tarihten 
bir yaprak haline geldi. Nevzad Gü· 
ven'in Londra yolundan yazdığı ( Du
manı üstünde ) Mektuplanda hesaba 
katınca benim notları yazıhanemin 
bir çekmecesine hapsetmekten başka 
bir.şey yapamazdım. 

B u ( fstanbul mektubu ) evvelden 
düşünülmüş, tasaılanmış değildir. 

Bu sefertası gibi bir Apartımanın Kü · 
bik olsun diye acaip bir şekle konul· 
muş bir penderesinden baktıkça kar· 
şıdaki evlerin iğri, büğrü abus çehre
leri ile kurşuni renkde daima yağma
ğa hazır bir gök parçası görmekten 
usanmış, bir odada yapyalınız üç aşa
ğı beş yukan dolaşan bir adamın ge
\'ezelik etmek ihtiyacından doğmuştur. 

Tabii gevezelik havadan sudan 
başlayıp Harpte biter: 

- Efendime söyleyeyim. bir hafta 

zaviyesinden görüyor; fakat. Ya 
aynıdır: müttefiklerin zafer• 

ef 
ewel Adanadan aynld:ğım zaman yağ· 
mur yağıyordu. Ankar\i}'l tıpkı Rad
yodaki gibi, Ajans haberlerinden son· 
ra Devlet meteoroloji işleri umum mü· 
dürlüğünden alınan hava raporlannda 
dinlcdi~imiz şekilde, buldum. Yani 
Gök yüzü Bulutlu .••.... Falan 
falan ... Rüıgiinn ·sani} edeki vasati 
süratini ölçmedim amma Ankaı anın 

bu havası hiçde fena değildir. 

B ir gün ewel yağan yağmur yol· 
!ardaki at kestanelerini, akasya· 

ledi, a~ırlaştı bir palto oltU· ııbtl~ ~ 111 
okadar tesir etmez ama si~ 1uııd ıi arı 
için boğucu bir ~ıcak, ertesi ~· ab 
. 'b n-uysrı ır . L~ 
ılı aren yavaş ya\·aş soır; bÖ'ıı e ııuk 

nihayet dün beni bir ahba ııı' I <aut 
da tik ettiğ"im pardesüyü sırtl ~ f 

• x. b . c 
çırme6e mec ur ettı. ~ ı 

. tS"JJ 't 
lstanbulun efkhriumuın•Y r~"ı1 ~ 

ketsiz, yalın ayak çocuklıır ta gr~I •cc 
şehrin dört tarafına te l aşlı b:ı-11 a c 
la ulaştırılan ga1elelerde. 

115 
~ f i 

aldanırlar. Bunun yalnız aıa Iile t V 
lan güzelce yıkamış, yapraklar yem· !erini anlamağa yarar. Akl08 ~'; es 

---YA z A N---J-. lindeki1 her hangi bir meds=ş'~ııda#j- ~k 
sında stanbJluıı neler u ~J d V • GÜ ı-. 1 Ü anlamak isterseniz gazeterıite ~'1 c 

Y itinizden başka bir adet be.Ş ı' ~ 
daha kıyup (güılüğ)e kadar ltı 
etmeniz lazımdır, Pıla 

l eşil \'e canlı . . . görüşdüğüm tanı· . 5 
dıklarla hava vaziyetini alelusul sürat· Güllük Bayazıd Camiiııİıı 511 

le mütalaa etlıkden sonra harp vazi- gölgesine sı~ınmış masaııırl ~ 
yeti üzerine münakaşalarımızı yaparak iskemleleri hasırdan basit. bt' ~ 
müttefiklerin muhakkak galip gelecek- kahveieri ayarında bir ~8 tı"'f 
leı i neticesine vardıktan sonra akşam bır dedim amma hakikat ta ı/ 
trenile 1stanbula hareket ettim. birkaç kahvede \•ardır. Bu?, t' 
G evezelık burada yine ha\·aya dutlarım ancak karsonlar ~1, '"''f 

intikal ediyor. İstanbul yeni zan bir iskemleyi bulundu ~~ r 
b"r Adanalıya layık şekilde karşılaş· den yarım metro ileride ol l' sı· 
dı. Bu harbin hareketine kadar üze• ahbabınızın masasına göııd ~ \J' 
ı imden çikarmamağı duşündüküm ka. hemıniyetli (hudut ihtilafla'1} ,~ 
im yün caketim sanki uzadı, geniş- beb olabiiir. Dıkkalli buııııı ~ 

zım. l' 
6ıL 

Orta tahsil talebeleri • • 
ıçın Burada üniveısite profe5 ıJ) " 

·11e ı ilk mekt:b talebesı 11e~ I 
fekkird n meczuba tadar ~' ııı'J 
maddeten kelimenin en geıııŞ ,of 
siyle bir birine 2ıd ne kad~r 11,~ / 

olabilirse her birisine bir 0.' ~t 
mak mümkündür. Her birİ 51 ş f 
denginde bir arkadaş bulrn\ 1ed·ı 
meselelerini münakaşa eıınc 111ıı 

Leyli Kamp usulunun 
aldı~ı dığı söyleniyor 

caklardır. Su sene leyi kamp kaldı· 
rılmı ştır. Talebe mektebe gelir gibi 

llJcl 
( Emin efendi } lokarı ·yıırı' r 

tenevvi listesinden enine~ bO ııııil ~I 
yeme'.- yiyen şişman nıute" dıJ~ 
elite uykulu gözl~rini oğ'ılş pst'·J 

~8 11'. 

Ankara : 31 (Hususi muhabiri 
mizden) - Maarif Vekaleti lise ve 
o taokullarla yüksek mekteplerin 

kamp şekillerini tespit etmiştir. Bu 
program dün bütün mekteplere teb· 

Jiğ edilm'ştir. Bu yıl }afnız yüksek 
mektep talebesi çaCl11 h kampa çtkn· 

caktır. Lisel~r, sanat ve meslek o 
kulları kamplarını mcktep!erinin bnh 
çeJerinde, bahçeleri olmıyanlor mek
tebin civarındaki sahalarda yapa· 

dig-er elile esneyen ağzın1 dıt·" 
sabahleyin kampa gelecek ve akşam - Canım bize bulaşmasın d·ye ıı> 

. .. . . . · , kesin işi gücü bozulacak ~rı:erde.9 
evlerıne donecektır. L1selerın 9 ve 10 ıca yürütürken saçlaıı gu ııt1 
uncu sınıfları 7 Haziranda, son sınıf- tarak yüzü o-örmemiş ıırsŞ',.pı1 

6 ~ J\'" 

ları 1 Temmuzda. öğretmen okulla- gökc,ıü aç ık genç bir un ~>" 
. Avıllr ~ 

KOR 

rı 22 Huiranda, mt!slek ve sanat 
okulları 3 Temmuzda kamp'ara baş-

Jıyacdkleirdır. Kamp müddeti 20 
gündiir • 

UT AN BOMBALAR 
Alman1ar zaferi elde edebilmek için casusluk, canavarlık. propaganda, 

tehdit ve tedhiş gibi her vasıtadan istifadeye kalkışmıştır. Bakınız şu Paris 
haberinde ne haber veriliyor : 

"Almanlar açık şehirlere karşı yaptıkları taarruz esnasında delici, ezici 
\'e yangın çıkaran bombalardan başka yeni bir nevi bomba daha kullanmıya 
başlamışlardır. Bu bombalar, işaret edildiği veçhile, bilhassa açık şehirlere 1:e 
nüfusun toplu yaşadığı yerlere atılmaktadır. Yeni bombalarla öldürmekten 
daha ziyade asabı bozmak istenildiğ'i zannediliyor. Çünkü Alrnanlann kullnn
dıklan bu bombalar sukut ettikleri yerde ölüm tevlit etmemekle beraber ta
rifi imkansız nıiıthiş ve canhıraş sesler çıkarmaktadır. Bombaların düştüğü 
açık şehirlerde halk bu ö.üm seslerini ürpertiler için le işitilmektedir. 

- Totaliter rejimın -ı ~ 
kim olması 20 inci asnn yuıııl•d'ıl 
oldu •. Amerika muhald;ak t ~"/ı 
edecektir. Hoş onada hnc~ bi' ~ 
dan müttefikler bu işe nrll tı'"/ 
yet verecektir. Bu ve ~o~:cJe 
şekiide heyecanlı bir hıta ~ 
nuyor. f ~ıej 

iitıe ı f, 
Mütekait bir asker J%l 

0
11§111 ~ 

harp planını başkumand~11 11a ", 
şekliğini tenkit ediyor... t ol~ı 
neler. Fakat en şayan dık1'1l gô~ 
kesin kendi zaviyesinde~a j 
\'aıiyetin daima bir noı-tıı o"'o 
mesidir. netice daimrı dem 
zaferi... cfı'~J 

• ·tc bir P"J 
J Ben lstanbulu buyu clifJl~ 

ı 
benzetiri n bu mahlul;u~.,ı.ec 
yaziddedır, bağırsakları d 

1 

sınin ortasıda Be o ıun a • 



Türksözü 

•• 
b?nkerk'te müttefikler kahramanca 
~ mukavemet göstermekteler 
ek ( Birinci sahifeden artnn ) 

aüt maaşlarına mir edilmek üzere bulunan nakil va-y sıtalannın mümkün olduğ"u kadar sü-

a pıJ an zamlar ratle sefer edebilecek bir hale getiril

tgt . 1 
'aı~ tekaüt kanununa göre maaş 
k111d a.ylıklarına zam yapılması 1 
Jarı ;ıkı kanuna ait izahname def 
Bu ığa bildirilmiştir. 
huk~a Oi!zaran eski tekaüt kanu 

<aut llrnlerine g5re bağlanmış olan 
ı f. vke Yetim aylıklarının tabsi 

"" al"d e b· a e ve yüzde on zamla-
~de ıt~ikte baliğ olduğu miktarın 
ı•e e~~rruj beşi maaşı aslilerine 

a ılecektir 
tı il" . 

~ v ave ayrıca tahsisatı fevka-
c/. >'Üıde on zamma tabideğil· 

ıq lek ·· k ~akt . aut anurıuna göre maaş 
~c a ıken mezkur kanunun neş-

n son 
lrı h I ra vefat eden mütekait-
ı: a en nı 1 1 11ltıle • aaş a makta bu unan 
h tıne de .. d . . b "'lac k . }'uz e yırmı eş zam 
~ .. a lır, 

~' Utekait '- t 'I' .. <ları ·Y am ve eramı ın uç 
lak ; Retek kırdırmak suretiyle 

e cyt 1 
gere_k do~ttı bankasından a an· 
İitfük' . grudan doğruya mal 
~\. • er,n i •rı rn:- ış alanlara bu 

'lrıoci gh " b 1 .... ıtnu tediyata aş ana 

. ~t yeni zam kanunu dolayisiy 
ltlıkfarın tamamlanması vakte 

mesi muktezidir. 

'~ondra : 31 (a. a.) - J Tavas: 
Yis:ımİral, Sir James sommer,•ille 

radyoda söylediği nutukta, hususi hn· 
va şerniti altında kuçuk Alman grup· 

lnrınıo, görUomcden, İngiltereve ihraç 
edilmesinin mumkUn olduğunu söyle· 
miş. ftıknt, İngilterenin buoa knrşı 
tam tedbirler nlm1~ ve mahfuz bu• 
lunduğunu da iln,· c e~·lemiştir. 

Sahila dôğru çekilme 

Londrıı : 31 (n. :ı.) - Bu sabah; 
nat 11 de bildirildiğine gör<' mutte

fik lntnl:ırıa sahile do~ru geri Ç"kil· 

mesi devnm etmektedir. İki fırka 
şimdiden dunkerque'e gelmiştir. 

Londra : 31 (n. a.) - Reutcr 

bildiriyor : 
Pnristen alınan hnbe..Icre göre, 

Fransız ve logiliz lutalnrı, Perşembc-

gunu, flandreslcrin ı:kser nokfssındrt 
hir seri dumdnr harekatı ile duşıuıını 
tutmuş. butun yser · boyunca ,.e dig-er 

nokfolnrd:ı mevzilerini mubnfazıı et
mi~ ve ~·n,•:ış ~urettc gerileme hare
ketlerini icra eylemiştir. 

Dünkerqut", mükemmel surette 
duruyor. Müstahkem ordugahın ce· 
nubu garbisine ve Şimali şarkisine 
dotru yapılen feyezan cklüzlcrin 
kapıları açıldığından beri rn sevi} esi 

yükselmiş o1duğundan,hal~n müessir 
bir mahiy~t almıştır. 

Dunkerque etrafındaki mıntaka. 
ların bataklık haline getirilmiş olma 
sı keyfiyeti hakkında Fransız asktri 
mahfillerinde şu tafsilat verilmekte· 
dir: 

Bu tcdbi in müessir bir mahiyet 
alabilmesi için bir kaç gün geçmesi 
icap ediyordu. Arazinin tank ve pi
yade yürüyişlerine bir mani t~şkil 
edebilmesi için, suyun iyice toprağa 
geçmiş olması lazımdır. Bu vaziyet 
bugün vücut bulmuştur. 

Dunkergue'in Cenubu garbisinde 
ve gravelines civarındaki mıntakanın 
heyeti umumiyesi, Saint - Omer'e 
kadar muazzam bir bataklık olmuş· 
tur. Şiınali garbi mıntakasında su 
hattı, yser va 1isi boyunca, 3 - 5 
kilometre bir gcnişlık üzerinde, Nic 
upartdan ypres' e • kadar gitmekte 

dir. ı 
Şimal müttdık ordularına me~· 

sup bir çok askerler, lngilterenin ı 
ct>nubu şarki sahillerindt": bir liman· 
da karaya çıkarrtmış ve dahile doğ
ru sevk olunmuştur. Bu askerlerin 
miktarı, bildirildiğine göre, binlerce
dir. Bunların bir kısmı üzerinde ha· 
fıf yaralu gözükiyordu. Yüzler ek 

(Gerisi ahincı sabitede) 

Sahife 5 

TÜRKiYE RADYO OIFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE. RADYE:>SlJ 

ANKARA RADYOSU 

Cumartesi 1 - 6 - - 940 
13.30 Program, \'e Memleket Saat 

Ayarı 

13.35 A J A N S ve Meteoroloji 
Haberleri 

13.50 Müzik: 
Çalalanlar: Fahire F crsan, Re

fik F erse: o, Şerif içli, Kemal N. 
Seyhun. 

Okuyan: - Semahat Ôzdcnses 
14.15 Muzik: Halk türküleri 
Serı Recep 

14 30 Müzik: Reisicumhur Ban-
dosu ( Şef: Ihsan Künçer ) 

15115 
ı 5.30 Müzik: O'!ns Müziği (Pi) 

!8.00 Proğram, ve memleket sa 

at ayarı 

18 05 Müzik: Hafif Müzi~ (Pi) . 
18.30 Müzik: Radyo orkestrası 

( şef: lbrahim Özgür ) 
19.0o Konuşma ( Yurd bilgisi 

ve sevgisi ) 

19.15 Müzik: 
Çalanlar: Fahire F ersan, Refik 

( Gerisi l\ltıncı sahifede ) 

tlc ç olduğundan bu tediyatın 
. ban\ca ve gerek mal müdür· 

tırı 
~ Ce hazırlıklar haziranın be· 

ihracatçılara 
gösterdiği 

hükômetimizin 
~ \•dar bitirilerek ayın altısından 

'n / Yapılması kararlaşmıştır. 

~ Ş~liiRDE HAVA 
/ ~e . 

kol~ylıklar • 
yenı 

1 br, .... ·ızd d'· -k - - k ~ b :·• e un go, yuzu açı , 
t> af ıf r" .. "d' "11 uzgar lı ı ı. 

1 bıııtok sıcak gölgede 29 deıe· 
muştu. 

t''J .afları 
~ u, . nı en çok mümkün kılan 

Ankara: 31 (Hususi muhabiri

mizden) - Gümrük idaresi bulun· 
miyan yerlerde yapılacak ihracat 

için yeni bir kararname çikmıştır. 
Buna göre tüccaı lar en yakın 

gümrük idaresine ihracat beyanna 

-•TÜRK iYEDE 

mesi verecekler ve mahallindeki 
gümrük mu haf aza memurlarının 

muayenesiyle mallarını derhal ihraç 
edebileceklerdir. 

Yani bundan soma mallaıı güm· 
rük idaresinin bulunduğu yer~ kadar 

0

ıfl ·ı 0t11i kaybeden halk şairleri 

~ ~'Yfll:~~= Yda__vaş yavaş azalmağa H .$\ o n.n ş .5' a e=:a o IS\ D 
.1 ~a 1 n uşmeğe başladılar. t9J ~ fS:U O U ~ (F O 
1 ·~ti~~~de ve göçebeler arasında ~ ~ 
~ ~~~·1 .~havrill~r ç~ d~a :~~~-~~~~~~~~~~,~-=-~··=~~~~~~~~~~~~ 
d'~J ~il '01 ~issettirmiştir. Hatta bu 
'' 1al1Jrer hır nevi bir reaksiyon -----=-·""""'--...---··----..... ---- Yilzan P.N. BORATAV 

r 'l . da hUYor • Onun içindir l:i bu- a;::::;:=:;:::ı:o~=::w~ .. ::; .. :;;:. ::::::;;: ;::: :: ı::ç :2:I:;t.:::;:;;;;;-::;:;;:ı; ... ~::ı:=::~'1::1 
1'ı 

1 
~~ ...... at~a son seneler içinde 

lf bıııltı ektJı ve orijinal halk tair· Göçebeler gittikçe köyfü! .. şiyor masını güçleştiren, hatta yavaş ya-
~ ·~be : mümkündür. Bu köy ve ve köylerde g;tgi Je küçük .şehir ve VJŞ imkansız kalan ami )erdir. 

el ~di .. •uhitinin halk şiirinin mü- kasabaların tahavvüllerini geçiriyor· Son zamanlarda, halk şairlerini 
'J ~ "Cvr d lar: Bir çok yerlere mektep giıiyor, korumak suretiyle, halk şairleri 

ııı f.J ~tdj,.. ın e dahi, ne güzel eser 

1
; 'sı~ne <'n güzel misal 19 birbirinden çok uzak bulunan halk an'anesir.in ölmesine mani olmak 

,,J,ı ~a~la a Dadaloğlu ile 20 inci camialarının hiç olmazsa memleket ga)'retine şahit olduk. Eski hayat 
0 JI'' rat t.a•lda C IAl'd b ı mikyasında irtib~tları gittikçe ge. nizamının tabii mevh1du olan halk 11 . ıı;at b e a ı e u uruz. 

~ arı Unlar edebiyat mahsul- nişli}or ve artıyor. Bütün bun1ar, şairleri o nizam kalkınca, tabii ola· 

1 
ı:ı d~Orıinıleşmeğe çok kc.b·li· hatla en kapıı!ı cemiyetler olarak rak ortadan kaybolacaklardır. 
\>iı~t'~u sahalardır. Onun için hala eskı ıın'anelerini kuvvetle sak- Bu tabii gidişi durdurmeğa ça-
tdt111~de tesbit edilmezse çok layan ve yaşatan ( fakat onlar da lışmak boş bir emek olur. Mevcut 
~tı' il halk şairlerinin eser yf'nİ san'atkarlar ve şairler yetiştire- halk şairlerini korumak ise, folklor 

~~ Türkler halinde dağı miyorlar ) , Alevi köylerde halk şii hazinesi olan bu adamları, eski an'. 
~rdir ri an'anesinin eski kuvveti le anelerin son mümessilleri oldukları 

naklederek oradan ihraç ctmiye 
lüıum kalmıyacaktır. 

Çabuk bozulacak olan balık, yaş 
meyve ve sebzelerin beyannamesi 
de doğrudan doğruya mahalli mu· 
bafaza teşkilatına verilecek ve mal· 
lar derhal ihraç olunacaktır, 

ıçm narin eşyalar gibi ihtimamla 
muhafaza etmek, ve bütün mabfu
zatlarını kağıda geçirmek için, şüp 
hesiz zaruridir. Fakat bu sun'i bir 
himayedir ve hiç bir zaman, yeni 
yeni san' at karların yetişmesine yar· 
dım etmiyeceletir. Gazete,· rad)o, 
gramofon plakı, mektep gibi mo
dern ı akipler bu eskiden bir çok 
vazifeleri > üklenıniş halk san':.ıtkar
la.rının sesierini çok geçmedeıı ta
mamiyle k,seceklerdir. 

Halk şaideri, edebiyat tarihimi· 
ziP, divan edebiyatının hakimiyeti 
boyunca ,bir ayrı faslını teşkil ede· 
cek kadar zengin bir mevzuu idiler; 
mukadderattan divan edebiyatınıo 
mukadderatiyle muvazi gitmiştir. Ô· 
nümüzdeki asırlarda Karacaoğlan 
veya Dadaioğlu gibi ş:ıirler bekle· 
mek, Fuzuliler, Bakiler beklemek 
kadar manasız olur. Yeni san' at· 
karlar, tıpkı voktiyle büyük şair Yu 
nuC3'a olduğu gibi, halk şairi olma· 
dıklnn halde halkın şairleri olacak-
lardır . - Bitti -
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Dönkerkte müttefikler 
kahramanca bir ınuka
vemet köstermek tel er 

( Beşinci sahifedtn artan ) 
seriyetle yeni traş edilmişti. İçlerin· 
de bir kaç günlük sakalı olan da 
vardı. Halk, askerleri evvela sükut 
.:ile karşılaoıış, sonra, Flandres'lerdcn 
geri dönenlerin el işaretlerine cevap 
vererek şiddetle alkışlanmıştır. 

Askerlerin bir çoi'u, çok yorgun 
bulunuyordu. Bunlar trenlere yerle· 

\ 

şir yerltşmez uyumağa başlamışlar 

dır, Diğer bir kısım askerler ise 
pencerelerden bakiyorlardı. Askerle 
rin bir çoğu, geçirdikleri müthiş 

günlerin hatıralarını yad etmişler 
ve arka arkaya gördülCleri hava 
bombardmanlan hakkında tafsilat 
vermişlerdir. Fakat hatıraların ea 
fecii, Alman tayyarelerinin muhacir 
lcri ve hasta haneleri bombardman 
etmeleri teşkil etmektedir. Askerle. 
rin bir ktamı· da Almanların muaz· 
zam kayıplarından bahsetmişler ve 
Alman tayyareleri ile olan çarpış· 

malarda İngiliz hava kuvvetlerinin 
sarih faikiyetini anlatmışlardır. 

Bütün bu askerler çok yorgun 
gözükmektedir. G~çirilfn büyük im· 
ılbandan sonra bir çok çehrelerde 
ağır bir ifade mevcut olmakla be· 
rabcr, çehrelerin hiç birinde hiç bir 
bitkinlik rmaresi gözükmemektedir. 
Butün askerlerin mancviyati tamdır 
ve ~üksektir. 

VEHAME f HABERi YALANI 
Paris: 31 a.a. - Havas. askeri 

vaziyet hakkında bu sabaha karşı 
aşiğıdaki komantı r eri neşretmiştir. 

Flandrulcrdeki Fransız - in· 
giliz ordusunun vaziyeti, ne kadar 
tiddi ve hatta ne kadar krtik olur
n ol~uo, dünkü gün csnasın:fa, ~l· 
man resmi teblitinin neticeten bil· 
di~gi ümidsiz mahiyeti almamıştır: 

Esasen Fransız baş kumandan· 
lığı adına söz söylcmeğe selahiyct· 
tar zatın fi1crine göre, Alman teb· 
liti, büyük yanhşhkJarla doludur. 

Fransız baş lcumandanhğının söz 
.cüsü, l>u mesele ile alakadar olarak 
Fr1nsız amirallık dairesinin çok da· 
kik bir rapor hazırlamakta bulun· 
duğu, fakat bittabi bu raporun ncş· 
rine kadar en büyük ketumiyet n:u· 
haf aza edildiğini bildirmiştir. 

Fakat şimdiden şu cihet devam 
eden deniz vakalaruil bahis mev· 
zuu eyliyen bu rapor. müttefıklerin 
deniz zayiatının düşman zayiatına 
nazaran çok ehemmiyet!İz oldu~-

RADYO 
( Beşinci sahifeden artan ) 
Fer san, Şerif içit, Kemal N. Sey 
hun. 

Okuyan: Sadi Hoşses 
19.45 Memleket saat ayarı ajans 

ve metr.oroloji haberleri 
20.00 Müzik: Halk türküleri 
Ahmet Gürses. 
20.15 Müzik 
Çalanlar: Fahire Fersan, Refik 

F ersan, Şerif içli, Kemal N . .Sey 
hun. 

1 - Okuyan: Melek Tokgöz 
Zc:30 Konuşma ( Günün mese· 

leleri ) 
20.30 Müzik:lSaz eserleri 
21.00 Müzik: Okuyan - Nec· 

mi Rıza Ahıskan ... 
21.20 Müzik: Küçük orkestra 

(Şef: Necip Aşkın ) 
22.20 Serbest saat 
22.30 Memleket saat ayarı, A. 

jans haberleri; Ziraat, Esh•m -
22.50 Konuşma ( Ecnebi diller· 

de - Yalnız kısa - dalia posta· 
sile ) 

22.50 Müzik: Cazband (Pl) 
( Saat 23. 20 - e kadar yalnız 
uzun dalga ile ) 

23.251 

23.30 Yarınki proğram, ve ka
panış . 

--------------

Pamuk ve koza 

CiNSi 
KlLO FIATI 

En az 
K. S 

Koz~ =oo,Oo 
- ·---· 44 1 00 

Ma. parlağı -----·-- - - - • 
Ma. temizi 43 _Q2_ __ 
Koza parlağı ..__,.......,,..,,,.... 
Kapı mali - _4o,5:....;0 ___ :--:::-;::----ı 
Klev'and 59,00 -ı-oo __ _ 
Klevland çi. 2,05 

Yapatı 

t:Seyaı 

Siyah 

çlClr 
Ycrli yemlik,_3-'-15_0 ___ \- _ 

tohumluk 
HUBUBAT -.--. = • 

~ı-ı Buğday Kıb., 4,50 
,, yerli 3,37 

Arpa 3,00 
Fasulya 
-Yüıat-- 00 
-oeıice o 
rKuş yemi--- --
su~am 00 

Livrrpol Telgrafları 
30 I 5 I 1940 

nu göstermeJttcdir. ,_H_azı_r _______ , O 00 
Lond•., 3 \ (Royl•r) - l<ale Vadeli 1. 

1 

O 00 
limanını mütttfıkler bala tutmakta· Vade i ili - 00 

dır ı--H-in_d_h_azı_r_____ 00 
. ~~Oo Lil de mahsur kalan genel Pi· 1 Nevyork 1 UQ 

)'u'nun ordusu döngerge yaklaşma · 
ğa çalışmaktadır. 

BATAN INGILIZ GEMiLERi 
Londra: 31 (Royter) - Asker· 

leri çekme sıraganda lngilizltrin 3 
torpito ve bir küçük nakliye gemi· 
si batırılmıştır. 

Narvik önünde 4500 tonluk bir 
eski krovazör kayıb edilmi~tir. 

Kambiyo ve Para 
I~ Bankasından alınmıştır. 

-r.;;; ı-~ l<ayişmark 
Frank ( Fransız ) -2- 96 
.Sterlin ( İngiliz ) -5- 24 
Dolaı ( Amerika'----) _ _. l 64 1 6S 
Frank ( İsviçre) 00 00 

1 

1 Adana Askerlik Şubesi reisliğinden: 
ki•" Yedek Subay ve Memurların 940 haziran yo 

larına davet hakkında ilan 
ı. ' ek 1 

• 1 - 107G ayılı kanuna göre emekli, ,yedek suba,ylarla cıll, 3~ memurların 940 haziran yoklnmal:ırı 1 hnziran 940 da başhy:ırak 
ran 940 dn sona erecektir. J~ 

• ~·t .-• .J 
2 - Adamı merkezinde ve köylerinde bulunan cmcklı '\"~ 1,ol". 

b~y ve memurlardan. şubede kayıtlı olanlarla hcnUz ka_ydedilmern•~ 0 d• 
huviyet cüzdanları \' e nskeri ve ikaları \Te sıhhi raporları olnnl::ırın40 { 
porlan beraberlerinde olmak Uzere 1 / hazirandan 30 / haziran I ~ 
ne kadar yo~lamalarını yaptırmnk Uzere Şubeye mUracaat ctmel.cr•· 1'1~ 

i3 - izdihama mani olmak ve mUrac .. nt edeceklerin fuzulı bt 0' 

rine mahal knlmamnk Uzere aşağıdaki sıra ile Şubeye mUracaatlnrı ,_ 

söruhnuşttır : . 'o/. 
A - 1 I Haziran / 040 - t; / 1 Iaziran / 940. 1 fer rutbede 

piyadeler ıJ ~ 
B - 7 / J faıirnn / \)40 - l t / l laziran / D40. Suvari ve tol'ç f r 

. C - B / Haziran / 940 - 16 / Haziran / !}40. Levazım, tle~ 
jnndarma, muhabere, istihkam, deniz, ha, a ve nakliye ınıflarıon ı;ııe 'f 
lanlnr. d~ 

D - 17 / H:ıziran / 940 • 20 / lla:.:iran / 940. llekimleı'. 

kimleri, eczacılar, veterinerler 
1
,11 

E - 21 / llazirnn / 040 • :?5 / Haziran / 940. Tufekçi ust• 
raç, muzika, sanayii harbiye, ııdli mUşavirler ~f 

J I - 2G / Hazirtın / 940 • 30 / f lazir:ın / 940. Sınıflarınn 

dilmi~ olan gUnlerde mazeretlerine binaen gelemiyenler c'~ 
4 - Adana mıntakao;ı haricinde bulunanlar Şubeye göodt'' 

tai'hhutıu mektupla _yokl:ım:ıl:ınnı ,yaptırmı~ olabilirler. ''' 
;; - .M~vakkatcn ba~ka ba~ka Şubeler mıntakasınd:ı bulu1111~Ş ~ 

bulundukları Şubeye mUr:ıcaat ctm<:k surctilc yoklamafo.rını yııptırrl' 
bilirler. . tıı'~ 

ij - Ya~ haddine uğramış olup be~ yaş ;yukarı kısma dahıl dffl 
yani (Ja~ haddine v;ırmış ol:ınlar _yaş haddine varnıı~ olduklnn yıl ,,ı f 
haren be' ya~ yukarı hanesine) alınacaklarından bunların da yoklııfll · 
leccklerdir. ~ 

7 - Kıtalarınd:ın teı·hisen gclmi~ olan yeı·Ii ve _yabancı geJ 
ba~larda ellerimlcki ve ikalarla Şubeye mUracaat edeceklerdir. 

S - 1 / l la"iran / 9'0 gUnUnden itibaren 30 / Hnziran / 't 
ne k:ıdar gerek hizzat \'C gerek mektupla ve gerek muvakkaten n ftt 
da .. bulundukl:ırı Şubeler \ .. :sıfa,ilc ,yok lamalarını y:ıptırmıyanlar a•, ,) 
kanunun 10 uncu m:ıdde inin g nci fıkrasına göre elli lira cezayı - r 
mahkum olacakları ilan olunur . .Muı-acaat; saatleri S - 12 <lir. 

ilan 
Seyhan Cumhuriyet 

Müddei Umumiliğinden: 

Seyhan Ceza ve Tevkif t'vinde· 
ki mevkuf ve mahkümların bir sr ne 
lik ekmek ihtiyacı için ( Yüz elli 

bin ) Kilo t'kmeğin 25/ 51 940 gii
nündc ihalesi evvelce ilan edilmiş 1 

isede yevmi mezkurda talip çıkma· 

mış olduğundan 26/ Si 940 günün 
den itibaren yenidrn on brş gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliy'e 
10/6/ 940 günü saat (il) de iha(e 
yapılmak üzere münakasaya konul· 

masına ve keyfiyetin İlanına komsi
yonca karar verilmiş olduğundan 

evvelki şerait dairesinde talip olan· 

farın teklif mektuplarını ihale saatın 
dan bir saat evvel komsiyon reisli· 
ğinc tevdi etmeleri ve fazla malumat 
almak isteyenlerin ceza ve Tevkif 
evi müdürlüğüne muracaatlau ilan 
olunur. 28 - 1 - 5 - 9 

J 1954 

Yitik askerlik tezkeresi 

Mersinde 23 üncü alaydan al· 
mış o 1 d u ğ u m askerlik tez· 
keremi yitirdim . 

Yenisini alacağımdan eskisinin. 
hükmü yo"tur. 

İsmail oğlu 317 do· 
ğumlu Yuyuf Çoğul 

Yeni gele~· 
fenni sünnet~, 

1 

11'' ' 
Bir gün İçerisinde çocıl~,,e~ 

taktan kaldırmak şartiyle ~ yefı 
pan Sünnetçi lbrahim Yel~ ~~ 
mi karşısında Ahçı Şevket ; 
nında bulursunuz. ~ 

Fakir çocukları mecC 
net eder. 1 ı<J9' 

ilan 
t••· Değirmenci us . 

aranıyor: . ııılı 
Undetirmeni içirl det•~ ""J 

tası arayorum bu işin ehh ' 
Akkapudaki undeğirınenine 
caatları ilan olunur. dt·~·ı 

Akk•P:.ı . f': 

• 
01üst~~-1 

11 j\ 

1-2 ·~' .k \fes• ~ 
Zayi askerh ~ 

taL"' 
Antalya Jandarma ol 

laiye bölü~ünden al~ış ttidl· .J 
askerlik vesikamı zayı ~ e, 

Yenisini alacağım jçıl1 de~~ 
hükmü olmadığını ilin ~,~/ 

• Şıh Mustafa Jıt ,ı,, 
den GenÇ 0~111 ~ ğumlu lbrahı l J 
lan Bide\I 
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++-o-+ 
Yazlık Sinema 

B U AKŞAM 

AÇILIYOR ... 
iLi\ PROCRAM : 

Guzcl Yıldız .. 
( VIVIANE ROMANCE ) 
Tarafından Heyecanlı ve Merakla bir Tarzda Yaratılan 

111f ARKA SOKAK ~ 
Fransızca Sözlü Şaheserdir 

~lsaray Sinemasında 
• • 

Başdanbaşa renkli büyük heyecan ve 

istek üzerine TÜRKÇE SÖZLÜ 

Sezar Borjia . 
Bu~ uk Tarihi Şah~ser 

~Cltuğu refa~a kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kurumuna 

~Bir Lira verip Üye olunuz 1 Çocuk Milletin en kıymetli hazinesidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

i ASRi SiNEMADA 
1 
1 

1 BU AKŞAM 
Dünyanın iki meşhur kahkaha kralları 

STAN OLIVER 
LOREL - HARDİ I , 
nin en güzel, en eğlenceli komedisi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

iKiZLER 
1 

AYRICA : Umumi arzu üzerine 
JANET NELSON 

MAKDONAL T ve E D D y 
nin ibdakerdesi 

AL TIN DAGLARIN KIZI 

SENORiT.A 
Bugün gündüz 2,30 matinede 

SENORİTA 

ARiZONA KAPLANI 

' 

"--------------------~-------------------- ------------------------
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Fırsat 

UCUZLUK UCUZLUK 

Ta~raya nakil dolayisiyl~ mağazamd1ıki bi'umum tuhafiye mallan 
toptan ve perakende tski sumaye fiatına ve hiç bir masraf zam edil
meksizin satılacaktır. Fazlaca toptan alıcılara iskonto edilecektir. 

Alıcısı zuhurunda mezkur mağaza vitrinleriyle bifumum mallar dev· 
ren sablacakhr. 

j 
1 

Adres: Belediye karşısında Yeniış1k tuhafiye .. 
magazası 

31-1-2 11993 

Devlet hava 
Yolları tayyare 

• • 
servısı 

Seyahatlerinizi • en emın 
ve en ucuz seri vasta 

olan tayyare ile yapınız .. 
Hergün Ankara - İstanbul İzmir 

arasında muntazam seferler biletler 1 
Abidinpaşa caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo ticarethane
sinde satılır 

Telefon: 110 

ilin 
Seyhan Vilayeti Nafia 

Müdürl~ğünden · : .. 
l - Seyhan Vilayeti drıhilinde Ccyhankazasında inşa edifmekte olan 

Ceyhan köprüsü uğ sahil tahkimatı kfşif tutarı olan (24480) lira (58) 
lcuıuşla kapalı zaı f usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7·6 940 tarihine müsacif Cuma gürıü saat on beşte 
Seyhan Nafia daiıcsinde yapılacaktır: 

3 - lıtiyenler bu işe ait keşifname ve sair evrakını görmek için Sey 
han Nafia Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (1836) lira muvakkat teminat vermesi ve ehliyet ve· 
sikaları alabilmeleri için t.vvelcc yaptıkları inşaata mukabil aldıkları ev
rakı müsbitelerini dilekçelerine bağlamak üzere ikinci maddede yazılı 
günden sekiz gün evvel Vilayete müracaat etmeleri lazımdır. Posta ile 
gönderilecek tekliflerin dış zarfı mühürle iyice kapatılmış olacaktır. Pos. 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. !1883 18-23-29-1 

1 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

zirai ve ticari her nevi banka muamelcl~ri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Barıkasınd::ı kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsaplarırıdll 
en az 50 lirası bulunanlara senede .s defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 
500 il ıooo 

" 
4 

" 
250 ,. 1000 ,, 

40 ti 100 ,, 4000 " 
100 ,, 50 ,, 5000 ti 

120 ,. 40 ,, 4800 ti 

160 
" 

20 
" 

3200 
" 

DiKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sme içinde 50 li· 
radan aş<-ığl düşmiytnltre ikramiye çıldığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 drfa, 1 Eyliii, 1 Birincilcanun, 1' Mart 
ve 1 Haziran larihlerinde çekilecektir. 

T. İŞ BANK ASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Planı 

Ke,tdeler : 1 Şubat, 1 Mayıe, 1 Aiuatoa 
1 ıkincitefrin tarthlerinde yapılır. 

Kumbar:ıh ve knmbaras1z hec:aplarda en aı elli lirası 
bulunanlar kuray:ı dnhil edilir. 

1940 lKRAMlYELERI -----
1 Adet ~000 Lirnlık 2.000 Lira 

3 " 
100t) ., 3.000 " 

ô ,, :;oo ., 3.000 " 
l:? ., 250 :3.000 .,. 
40 ., 100 ., 4.000 ,,. 
7;} ,, 50 ,, 3.7j() 

" 
:!10 ,, 2:; ,, 5.250 " 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir"" 
nıiş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş ohıuur.-'• 

--------~-------------· --.....;.·----------~ 
.. . Lüks bir otomobil 

satılıktır 
Acele satılık 

. Tiryonf marka az k Öl't 
Hususi kullanılmış, yüksek mar btş beygir kuvvetinde d b~tt" 

kalı mükemmel bir otomobil sat· sepetli bir motosiklet sa.tik 
lıkiır. fstiyenler Uluı Parkt ·p 

lstiyenler Ulus Parkı karşısın· da Bizim Bisikletçi N~c:"' 
da bizim bisikletçi Necip Uzyazan zan Ticarethanesine rnur ' 
ticarethanesine müracaatları num. 38 - 40 r 
ro 38-40 3 --4 1 t982 
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mumı neşr•Y• ,. Jiİ 
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