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~edakarhk ruhu 
'ye •• 
t• tını zevk ve huzur 
ıık . 

tıne terk edince •. 

NE.VZAD GÜVEN 

JA.. lmıın kıt'aları Fransız top-
~ rııklarını i~gale de\l'am 

~ıl ediyor. Fransız murab· 

lfitt'rı beyaz bir bwvarC\'C binerek 
tr' · ~ • 

~ 111 n.utareke Ye ~ulb şartlarını 
'rııtı k ~tt' ' Uzere meçhul bir semte 

' '· Şu dn'k.ikaya kadar bu şartla· 
~ .. ltıeler oldu~u da bilinmemektedir. 
1 '\ ~·· " • 'ıtıı 1

" Fransa va dikte edeceği sul-
'~ .llasıl bir suİh olacagını kestir· 

1918 
bir 

Mütarekesinin yapıldığı yerde 
vagonun salonıinda yemekli 

ve 
• • 

Alman yanın şartları Hitlerin huzurile 
dün Fransız murahhaslarına bildiriidi 

bir ltalyan 
edildi 

Libyada 
gonerali esır 

------------------~ 

LİBYA'NIN BOMBARDMANI 

Londra : 21 (Rady o) - Fransız 
murahhıı.;ları bugUn s:ıat 15,:lO da 
Alman murahhaslııri~·le buluşmuşlar
dır. Bu mulaknt HH8 de mUtnreke
nin yapıldığı Kompiyen'de vukun gel• 
miştir. Alman murahhasları bizzat 
Bitler, Hariciye Nazırı Ribbc:ntrop, 
lles, Başk•Jmandnn Bı·ovçiç, Erkanı• 

hnrbiyt'i Umumi~·e Reisi Kej tel'den 
mUtc:şekkil bulunmakta idi . 

~ 1'Uın~un değildir. Bu hususta 

~:~it tahminler vapılmı~hr · Bu 
ııı •. ı'rıl~rdeu en ku~vetli olarak ileri 
""11 en· 

........................... ..-ıl! ........... ~----

T e ey y üt etmiyen 
londra: 21 (Roytcr) - Libyada, 

İtalyan generalı Laspuççi'yi lngilizler 
bugün esir etmiştir. 

Almıınyanın mUfareke prtları bir 
yemekli ''agonda Ke."tel tarafından. 
Fransız murahhnsl:ırına okunmuştur. 

Bn esnada I litler de orada bulun· 
makta idi. 

".n lt '• muzaffer Almanyauın Fran· 
fıtr,t0'~kıvrak bnıh ·arak, yalnız im· 
~-ı. r ugunu taksimle kalmavıp ann 
~ ••dan d - · · · l ~~ td a bir lı.ı!lım ara:ı:ıyı ı • 
lııtı l '=rek Fransız donanma,,ını te~
ltııı ~ "ca~ıdır. ikinci derecede muh
\•rq.t giirulen "e"' i (' vıllardonberi ''Y T ,.J ' • • -f\"rll adaletsizli~indcn şıkayct eden, 
"ı:r Pll~·· Veni ve adil bir niz:ım 
l \~tlc. İddto ındıı Lulunnn 1 litler'ın 

.{j dudt .ttıuttefiklerin <luştu~ıı holo
Lıftc ~ııı 1.ıı:rck F'rnnsnva. knbul cde
llrtf;gı bir ulh teklif etme idir. B,ı 

e, lngılt.,r ııe mUcadcle gihi 
11 hz munzznm bır ga\ rt t 'c fcdn-

tı.ııga mecbur olan 1 litler, dunyıı) n 
bilhnssn Anıt'.rikn.) :ı. :ıdnlct ve 

< prensiplerine hurmetini ispnt 
c lı., son gunlerde mUttt" fikler lehi

~~U butun inkişaf fdt."n Ameriknn 
arı Umumiye inin gnlcy:ınınn bir 
tıı ko.) muş olııc:ıktır. 
Alınan.)·nnın Frnn.;n.' :ı kabul et· 

tcc-~i sulh ne olursa olsun, Fr:ın :ı 
l'ııllk tııUthiş bir fı:Hık t mnhi) etini 

,tan kurtulnnııyncnktır. 

1 : ran tının cluştugu ve t:ırihi.nde 
ulunm:ıvan bu nıuazı.am hezıme-a . -
;•ileri nedir ? 

tılı '11.~In:ı bize, dogru olarak ancak 
t· 30.Ylıyect."ktir. Fakat bu felRke

.ı 111 b' . l .. ıı • ırınci pH\ndn lan sebep erını 
~htiyar Verdön kahramanının ağ· 
~ ~ dinledik. Mnreşnl Peten Fran· 
~ llıı}ı .. t• · · b · na· ~td '" ıne karşı neşrettığı eJ an 

t ŞÜyle dcdı 
•ı'"' 

\ ııı '"0 k az nsker, çok nz ilah, çok 
\i ~llefik .. İşt'c bugUnkU vaziyeti 
b o&urnn sebebler. BugUnkU har-

lı. 'tlad lh d .'ili ııq 1 1:\•nıız zaman 1918 en ya-
\t~l 1 Yon daha az askerimiz vardı. 
Fır~'ltıız 1918 dekinden daha .:ı:a
~ •hk İtalyan ve 42 fırkalık Ame· 
~ bu01°'Ci\aları bizimle beraber degil
~ lıtııu•ınnnın nıateryel bakımından 

tltııtt ill asker itibariyle olaa UstUo· 't tn d h lıı_ ~Cil, . a a fazla idi. Fransız. tay· 
-~lıl .. , altıya karsı bir olarak dö-tr ,-
lt. l~ti . " 
~~1li {'r Fraıuız Mare~alıoıo gös· 
L 'tlı \ı" u ıebebler hiç fUpbe yok ki, 
~~i ''"' b' . - · ı t " • V ırcr nıagl6.bıyet amı • 
\ '11•&~ le bunların ağır mes'uliyeti 
\l 11\,11 b 9 19 dan itibaren idare et· 
~l '41,._1" Ulun fırkalara, butun dev· 
\;.~'•, F "•na racidir. Fakat bize 

~il rllns 
llt tlı- anın bugUn yaşadığı 

( C ·~·~ en mUhim sebebini 
trısı UçUnc:U sabif ede ) 

bir haber lo .drd: 21 (Royter)-Libyada ltal-

Bu şortların mukaddimesinde 
şö le denmektedir : 

Saraçoğlunun \ 
Moskova seyahatı 

Dün Berut radyosu Lond l 
radan aldıOı bir habere etten 1 
hariciye veklltmiz B. Saraç l 
oOlunun bugUnlerild Mosko- \ 
vaya h!lreket edeceğilli bildir ·. l 

yan kuwetleriyle lngilizlcr arasında 
büyük ça:-pışmalar olmaktadır. Birçok 
üsler bombardımanlarla tahrib edil

miştir. 
Londra: 21 (Royter) - l g' liz ha 

\'a nnareti tebliğ ediyor: 

1 - Almanya 19 14 de hrp 
• etmek istemiyordu. 

dl. 1 
D Oer l•t•• ani•'"•"• bılh•• 1 

sa Ankara radyosunun teyit 1 
~tmediöi bu haberi ihtiyat kay 
dlyıe tellkKi etml!'< Ubımdır. J 

lngiliı hava fih>lan bugün Ceno
vada Ansa:do ve Torinodaki Fiyat 
müesse5elerini şiddetle bombardımarı 

.. trr.iştir. 
Bu fabrikalarda büyük yangınlar 

çıkmıştır. Ayrıc l demir ve çelik fab
rikı !arı da tahr b e lilmişlir. 

Kahire: 21 (Radyo) - Bir hafta 
içinde düşürült•n ltalyan tayyarelerinin 
miktarı otuzu bulmuştur. 

:.--'\uttcfikleı· 191 8 de Almaya• 
ya m:ıglu~ edernı:mişlerdir. 

!l- HH ,\lutnrcke~i cc;nnc;ında 

A\ mnny a'y a gay ri in .. nni \ ' t• ... ı rt bir 

" kilde muamele t!dilJi. 
• 4- lngiltı:re v ..: Fran~a lQ:~G Ey
lıılun lı: scbı:b~iz ""c m:ın:ıo;ız n~rc Al· 
nı:ınyayn h.:ırp ilfın ettiler. 

Bundan ~onra lrnşk:ı. bir n ad,lı de ise 
( Geri .. i tıçUncU sahifede ) 

Voj dağlarında bir kısıın 
mukavemette Fransızlar 

Fransızlar 
. . 

r:ıçın ID:lğlup oldu? - Pete~ - Pol Reyno müla kaa 
Londra : 21 a. a. - lngilterenin 

cenup sahilinde bir limana vasıl o'· 
muş bulunan Royterin Fransadaki 
daimi muhabiri yazıyor : 

Objektif Fransız mahfilleri, Fran
sız ordusunun mağlubiyetini ve bunun 
üzerine teslim olmayı düşünen Fransız 
hükumetinin hareketlerini iki sebebe 

atfetmektedir : 
Fransa başkumandanlığının a:-;keri 

r uariyeleri ve hükumet azası arasın
daki şiddetli fikir ayrılıkları. 

Başkumandanlık, tankların ve ha
kuvvetlerinin ehemmiyt:lini istisgar 

va ·ı·hı • etmiş ve bunları:yardımcı sı a ar o.a-
k telakki eylemiştir. Fransız baş-

ra · "hk. h kumandanlığı, mevzi ve ıstı am ar-
bine güveniyordu. Alma~ların kullana
cağı taktiği evvelce goren de Gaul-

le, B. Reynaud'ııun makina harbi hak
kındaki kitabından ilham alarak, seri 
halinde tank ve tayyare imalini tav-

siye etmişti. Halbuki, bu başkuman

danlığın muhalefeti ile karşılanmış
tır . 

Almanlar ise, 100 kilometrelik bir 
cephede 4000 tank harekete geçirme
ğe muvaffak oldular. Almanlar, meş'um 
bir hata :yüzünden tahrip edılmiyen 
köprü üzerinden Meuse'ü, büyük mik
tarda tayyarelerinin himayesinde, tank 
kütleleriyle geçmeğe muvaffak olduk
ları zaman, 9 uncu Fransız ordusu 
geri çekilmeğe mecbur kalmış ve bu 
saretle açılan müdhiş gedik hiç bir 
zaman doldurulamamışbr. 

OOğ'dn kayıplar o kadar büyük 
( Gerisi UçUncU sahifede ) 

iki lrak 
Ankara ya 

n.a zır ı 
geliyor 

d ! 21 (Royter) - Irak hükumeti hariciye nazırı Nuri Sail ve ad 
Bağda 't Naci şevket resmen Ankarayı ziyaret edecektir. Bu ziyaret 

tiye nazırı !>BC~dad hükumeti hükümclirr.iıc malumat vermiştir. 
hakkında 8 6 

Bulgaristanda nün1ayişler 
1 Sofya : 21 (Rndyo) - BugUn bir 

knç YUL talebe Nö,•vi muııheJesinin 
ilgas; lehinde nUmn;i; yapmı~ ise de 
polis buna mani olmuştur. 

Romanyacia af 
Bukreş : 21 (Radyo) - Roman• 

yıı Kralı gtniş bir ·umumi :ıf karara 
imzalamıştır. 

Fransız - f .. p:) n yul 
münakalalr 

lruo : 21 (n. :ı. ) - İrun rııınta
kasında yağan şiddetli ·' ağmurlar, 
Fransız - İspıınyol hud udıı il~ Sau
Sebastien arasında tren \"e vol mU· 
naklllatmı bir kaç s:ıut kesmi~ ... tir. B 11 

esnnda telefon muhavert."ltri de çok. 
buyuk teahburl .. rle yapılmıştır. 

İngiliz Kralı Polonya 
Cumhurreisini kabul etti 

Londra: 21 (Royter) - Polonya. 
Cumhurreisini yanında hükumet er
kanı olduğu halde Londraya gelmiş 
Kral albncı jorj tarafından karşılan
mıştır. 

Reisicumhurun yanında lngiltere
nin Polonya sefiride bulunmaktadır. 
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. BUGÜNKÜ PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

AN KARA RADYOSU 

Cumartesi 22 6 - 940 

~3 30 

13 35 

13.50 

14.'W 

14.30 

15~ 15 

18 00 

18.05 

18.30 

19.CO 
19 15 

19 45 

20.00 

20. :JO 

20.50 

21.30 

'22.20 
22.30 

22 50 

2'.?.50 

Program ve memleKet 
Saat ayarı 
Ajans ve meteorolo:i ha · 
beri eri 
MLizik: 

Okuyan: Müzeyyen Senar 

Müzik: Halk türküleri (Sa
n Recep, Aziz Şer ses) 
Müzik : Riyaselicümhur 
Bandosu (Şef: İhsan Kün-

çer) 
Müzik : Cazband (Pi.) 

Program ve memleket sa· 
at ayarı 
MüLik : Hafif Müıik (PJ.) 
Müzik: Radyo Caz o kest• 1 
ı ası (Şef: lbrahi n Özgür) 
Konuşma 

l\·lüzık : Seçılmiş Eserler 
Çalanlar: Vecihe, Cı:vdet 
Kozan, Ruşen Kam. 
Memleket saat aya11, A· 
jans \'e Meteoroloji ha· 
betleri 
Müzıı... : Pıvasa Şıııkıları 

Okuyan: Mü7.eyycn Senar. 
Konuşrna:(Günün Mes'ele · 
lerı) 

Mü1.ık 

Çalanlar : Cevdet Kozan, 
Ruşen Kam, Vecihe. 
Q;rnyan : Muzııffer l.k Ar 
Mülik : Küçük Oı kestra 
(Şef: Nt'cip Aşkın) 

5ı:rbest Saat. 
l'v1emleket s;.at ayaı ı, A· 
ja ns habeıleri; Ziraat, l s· 
ham - Tahvilat, Kambi 

) o - Nukut Borsası (Fi- J 

y<>•) 

Konuşma (Ecnebi Dılfcıde I 
-Yalnız Kısa-Dalga Pos-1 
tasiyle) ı 
Müzık: Cazband (PJ.) 
(Saat 23.20-e lrndar Ya'-
nız Uzun Dalga ile) 

1

1 23.25 ·23.30 Yarınki program ve ka-
panı~. 

ŞEHtRDE H .L\VA 
Şehrimizde dün gökyüzü kısmen 

bulutlu, hava hafıf rüzgarlı idi. En 
çok sıcak l öl gede 36 de r~ceyi bul· 

nıuşt u. 

r 

Tür;csöıJ 

Bu yıl 
fazla 

geçen 
pamuk 

seneden 
ekildi 

Bu seneki ekimin faz la yapılması, 
istihsalin bu suretle yükseltilmesi hu· 
susundak i tavsiyeleri gözönünde tu· 
tan Adana çiftçileri, ellerinden gele o 
bü iin gayreti sarf ederek 7 kaza 
dahilinde 812,060 dekar Klevlant ve 
919,700 dekar da yerli koza ekme
ğe muvaffak olmuşlardır. Bu iki cins 
pamutun ye'kunu 1,7 31,760 dekara 

balığ o'maktadır. 
Geçen sene pamuk ekilen saha 

ise ancak 1,517,74} dekardı. G~· 
çen seneye m zaran bu sene 214,011 
dekar gibi lüyük bir fa1blık nırdıı. 

Hububat ziraaıjnie de yine•ge
çen seiıeye nis!:>etle bu sene 130,000 
d..:kar fark tesb t edilm:ştir. Büıün bu 
ça'ışnılır a ·:rn1dı şeh•imz Zıra t 
m ıdürlügiinün dt! b:iyük fdalıyet 

göslerdlği zikre şayandır. 

işçi haftalıkları 

Buhaftaki işçi haftalık ücretleri 

ot i~çisi i~ in 400, l<ınık işçisi için 
450 ve paıoz işç si ıçin de 700 ı. u • uş 

ol.ırak tesbıt edilıni~tır. 

Zehir\i Gaz Kursu faali-
yetine devam ediyor 

Pide sıkletierinin noksan 
olduğu söyleniyor 

Bazı furunların, ekseriya öğle 

ve akşam vakitleri çıkardıkları açık 

pide ekmeklerin bı.-lediye kontrolun
den uzak kaldıkları, bu ekmeklerin 
kilolnrınm noksan olmnsiyle beraber 
pişkin çıkmadıkları şikayet edilmek

tedir. 
Bizim de bir kaç kerre gözUrnUze 

çnrptıgı gibi, bu pide ekmekler .;a

dece ögle ve nkş:ım yem..:kleri sıraln
rındn çıknrılmnkta v.: çabuc3k <ıntıl~ 

m.ıkbdır. 

Bu husu~ta beledıyenin nazarı 

dikkatini celbcdt>riz. • 

limmetine para geçiren 
tahsildar ınahkfım oldu 

Z mm etine 300 küsur lira para 
geçirmekten suçlu husu!>İ muhasebe 
tahsildarı Mt1hnıut Genç hakkında ikin 
ci asi ye ceza mahkemes nde yapılan 
duruşma sona ermiş ve suçlu bir se· 
ne hap'>t! mahkum ed .l iştir. 

Üç kadın bir kadını 
döğdüler 

Salihiye mahallesinden Mehmed 
km Şerife, Şerif enin kardeşi Feri de 
ve Mahmud kızı Zeliha isminde üç 

zareti altımla :.ı.çılan "Zehirli Gazlar, kadın elbirliği ederek komşularından 
Sari ve Salgın lla~t:ılıkl:ır, Ilarp Cer- Şerife Güllcr'i döğdüklerinden hakla· 
r:ıhi~i" kursunda dcr~lere hergUn 'a rında kanuni muamele yapılmıştır. 
at 17 den 18 e kadar ınuntıızaman, 

Beden Terbiye,i bina~ındıı, Sılı · 

hat muduru Bay Kemal İkizer'in ne· 

devam edilmektedir. Sthrimizde mev- ı G Öniillü hasta bakıcılar 
cııd bulun ~ ıhhat nı:ıııurlıuiylc 1.·be, ! kursu n.üclavimleri artıyor 
hem~İrc. eczncı. kinıvııgcr ve diş dok· 

• 

Yarın yapı 1 aca1'' 
letizm müsabak3~ 

·ı10' 
150 atlet iştirak ed•~ 

Pazar günü şehir StadY?~ ,r 
Adana, Mersin, Hatay ve Esk1 ~· 
letleri arasında yapılacak ola11 .,-. 

ler arası atletizm müsabaka la~ ~ı. 
lıkları ikmal edilmiştir. Bu rnııt' ,tJ1 
lara iştirakleri muvafık göriilefl 
!erin sayısı 150 den fazladır. •

0 
Korunma siperleri iç'_.ı 

ı ·ı" harekete geçmek 8 1 
Şehrimizde resmi ve husus\et ~ 

relerle fabrikalar, bazı müessese 
halk ara~ında hazırlanmakta oıaıı / 
nınma Siperleri,, bi· çok yerlerde 
mıştır. Bu faaliyetin, beklenilefl f 
de ilerileyemediği görülmüştür· ıt 
temel herhangi bir tehlikeye ~~ 
lınması 1aruri olan bu tedbirJeı111 

at ve ciddiyetle ikmal edilmesiıı11 
mıza bir kerre daha tavsiye t 

faydalı görüyornz. JI 
! ız lisesi kadrosufı 

~ı~ 
Kız Jio;csi tarih stııjyeri \ı 

vet Gulnç Fransızca stnj \·eri 1 
fi 

f 1) f . . k • . c'' J er arer ve mctn ızı st:ıJS 

Akçabay'ın nldıklnrı Ucret 

çcvrilmişfo·. ı' 

Felaketzede kadıO 
odasına giren ad•ıt' 
Kupeli handa yatıp ko.11''~ 

zinco.n ft>lıikctzedelcrinden fı:, / 
odnsına rızn.;ı hilaf ınıı g .. celef 1 ,;• 
mckten suçlu ıwni hn01n odtıC. ' 
. ~ • • . .,I•.' 

dı Ccylnn meşlıudcıı ıkıncı :ı ~ 

za mııhkeme~ine V< rilrniştir "S~ 
Haruniye köy enstilıl 

s eçilec:::k t alebeıe{ı 
Yurdumuzıın bir çok ıııı1't' ~· 

kli.'' t t da. bu sene açılacak ol:ın torl:ırının işti;ak 1. ttildcri bu <ı.'.lglık Cum.arte i ve Pazar g~nlcrinden 
korunma kurşuna bu devre için hnlk· başk:ı <ı:11r gUnlt'rde cıııat l ı den son. 1 

t~n h"ç llı"rnsc l t Ik" . ra Askeri lh-;tnnc:de murıtazı:ı.man de:· 

si'' 
tuleri ara~ında bazılarının tecl 1 
şimdilik snrfınnznr edilnıi~sc 's• 1 

runi,ve köy enstitU,;UnUn ııçılıtl~J' J ... ı - ıı ııımıımış ır. ır cı 

devre.)'. clah~ , l • k .. vam edilen Gönullu hnsta bakıcılı:ı.r 
ı:, ... C\: \'<: .c urs gorınUş 

bnzi gerıçlc:rin de alırıınnsı kuvvetle kursu talebe kadrosu hergUn biraz 
muhtemeldir. · d:ıhn geni~lemc:ktcdir. Ş~hrimiz ilk 

tedrisat ögretmcnlcrinden 87 bayanın 
da bu kursa iştira~derini mc:mur ve 
daktilograf ba_v.\nlar tnkih dmiştir. 

Çok iotidai çömlekçilik 
Müze ~'üdürümüz Yalman Yalgı· 

nın Maarif Vekaleti tarafından "çok 
ibtidai çörr l .:kçilik,, adlı bir eseri çı

karıldı. Bu güzel, resimli etüt mahsu
lü eseri tavsiye ederiz. 

Gö ,tt"rdıkleri nlaka her turlu tnk · 
dirin u~tunde olaıı Adanalı Bayanlar, 
kur-;b gö~tt-rilt•n dc:rsll•rdcn çok 
memnun ol mnktad ırlar. , 

kıı.rrur et'ni~tir. llu en~titU.}'e ıııı'' 
ı\1er<ıin, ı:\larnş ve Antebden ıı i ıı 
olan lGO talebenin kat'! ~eçi~et ,J 
maarif mudurlugunde bir he)' dil/ 
lnn:u·ak naııızcd olarak .kn)'de Jt' 

•f e 
rin fişlerini tetkik ve tn~ııı 

{;ir . 

Fekedeki 

Mayn döken e 
ve bir · izah Jtl 

Turk:.özU Gazetesi Mud•~0 10 
G:ızetcnizin 10 1 Iıızir:ıo O <~~ 

·1'1.")(J snvılı nu~lııı.:;ının 4 urıc~ .. 3" . ,,~· 
sinin birinci <ıUtunund:ı ( .t . ,,r <' 
öldurdu ) başlığı attır.dil irıf•~ 1v• 
haberin a-ıılsız oldugu Feke "~~ Denizaltı gemilerinin de, denizin 

muayyen yerlerine mayn attıklannı pi· 
lirsiniz. Bu!ılara mayn denizaltı gemi
si denilir. Mayn, ya yuvarlaktır, ya· 
hut da armut şeklindedir. 

Bu tehlikeli fıçı, demir bir kürsü. 
üzerinde bulunur. Kürstinün altında 
serçe parmak k.ılınlığında çelik tel sa· 
rılı bir makara vardır. Mayn denize 
düşünce, kürsü üzerinde olduğu halde 
dıbe kadar gider. Bir müddet sonra 
haiz olduğu saLiha ku vvct i ile kürsü-

den kurtulur. 
3u esnada makaradaki tel sağılır. 

Telin bir ucu maynin altına ınerbuttur. 

oONON M~_v_z_u_u ___ \ 

Mayn deniz seviyesinin birkaç metre 
aşağısına gelince, artık tel sağılmaz 

Mayn ortada tele asılmı~ olarak kalır 
ve geıni çarpınca infilak eder. eu 
m1ynlerde vasati -100 -500 kilo pamuk 
barutu bulunur. Deni1.0ltı gemisi. may· 
ni heııı suyun altından, hem de üstün· 
den atabilir. Derinlığini de ayarlıyabi· 
lir. (200) metreden fazla derinliğe 

maynin teli } etişmez. 

Büyük denizaltı gemileri tayy~re 

de taşırlar. Tayyare güvertede her 
tarafı kapalı bir demir hangara ko· 
nur. 13u tayyarelerin kanadlan açılır 

kapanır tarzda yapılmıştır. 

lngiliılerin (M.2 ) denizaltısında 
tayyare vardı. Manavra esnasında tay 
yaresini uçurdukrlan sonra sür'atle dal· 
dı, fakat bir daha çıkmadı. Taharri 
neticesinde gemi bulunmuş ve tayya· 
re hangar kcıpısının açık olduğu gö
rülmüş. Anlaşılan ya d.ılarken bu ka · 
pı tamamen kapanmamı~. yahud ge· 
mi derine inince su tazyiki ile kapı 

zorlanıp açılmış ve gemiyi su basmış · 

tır. *** 

k .,.e" 
amlıgındnn l f).lj.!)40 gU~ O ) ' 

yılı ."azı ile hildiriloıiştır~ .1ıııll 
dUzeltilmesi rica oluııur. Se.) 

tisi a. - V. Berk 

YENi NEŞRiY ~ 

Ruhi Bilgile' .• , o" 
. /\"\'et • 

Arkadaşımız Hamdı '"' dilıl1" 
için Atalar sözüne tatbik_ e 

5
er \

1 

hi bilgiler,, adlı güzel b•: _e 0~ıı' 
mışlır. Bu kitabı muh·ıkk•11' 11 ıııl1" 
ve kütüphanenizde hulurıdttr' eı 1 

B o;ıı•• 
sahife, 60 kuruş, Güven a~ 
tan bul. 



ruhu 

( '· '"'eıkaleden artan ) 
'"11 p 
d eten b · · I o~ cyannamcsımn son a-

1ajftir: ~öyledi~i şu cumlede izah ,,, 
'l 'te 

1~18 den itibaren Fransada 
lı~ L Uzur fikri, lerağat ve feda-

runu 
İ?jJha . ııun yerini almı~br .,, 

1918 mütarekesinin yapıldığı yerde ve 
bir yemekli vagonun salonunda : 

~~l k.ık.a. bu sözler bize yeni 
,,. 

1 
at öğretmivor. Tarih, buna 

, , • w 
Almanyanın 

Fransız 

şartları Hitlerin huzurile 
bildirildi 

dün 
d llltsallerle doludur. Yalnız, 

tgoj%m· d 
murahhaslarına 

t d 1n e:ı, şab,1 zevk ve 
tttil\ Uş~ncesindcn doğan milli re
~tıh·ın:Hetleri daima felakete su-

1ı:rııoı b 

( Birinci sahifeden artan ) 
·ıı· f. . rv ................................... •"'ı Almaoya'nrn Fransaya mı ı şere ıoı > < 

ftt' ir kerre daha butun 1.Yle ·· ~ gormu~ olduk. 4 "llQ b bir ~a Stçen buyuk harbi mUte-
~la lllUddet için yaralarım sar· 
t, llleşgul olmu~ bundan sonra 

tııa.di • . 1 • • • 
t ıııl J en znferın verdıgı mnddı 
•· tıe?i . h . . l '"ti k ervetın ser oşlugu ıçım c 

, ""gnlariyle uğraşmıştır. 
~-ı· 

'ıııi d·~ Almanyasının fabrikaları 
t'rı31~ Ort saat ç:ılışdığ1 zamanlarda, 

lıı11• Pnrlnmentosu gundt"lik me· 
'· tıı b• ~•rıı ır snnt eksik veya fazla olma-
l . t Y'n • . 11 k llııHir ıçın yı arca mUna aşa 
~.~ · Alınnnyn ynğ yemed.:n, ek· 
t. Ye 
"ıı };' ltıedco tank ve ta.p·.are yapar· 
\' rıırı - -1

1"1 e d n; nmclesinin huzurunu tc· 
ıı i . 

'~ıı.rt Şesıylıı mil.> arlar sarf ederek 

)'lrdu'tıaıılnr yaptırmakla meşgul olu· 
~~ .\\ .. . k d llt1ı "Jıno hattının denıze a ar 
"erı :a"rıı i.,tiyen ha.kiki 'atanpcr· 

trııı 
@ır~.._ St>slcri yıllarca kulaklara 
il' ""tııı· -

"rııı ·~ti. Çunku hu fed:ıkarlıgın 
tıı•ı ,,~ 

ı ca llıillctine \'eni verAiler tııh· 
ı_ tr ı ~ 

"&rkıı] "I( refoiıınn dokunacağından 
f' ltıu~tu. 
nk.ıat bugUn 1-"ran,..z milleti uzun 11

tler için milli hay iyctini, hUriy. 
~ti . k b 1 f 1 Ilı, topra utun ugunu eda etmiş 
.dngu gibi refnh ve servetini kay· 

'cektir. 

~ l•'rnn.,a bugUn böyle bir akibrtle 
rşı k J v 1 t 

'dı .ar~ıyauır. ı a ınız unıı mama· 
~ r kı, lıöylı: Lir fclfıkettcn sonra 
~ik· F h 'd 

kıracak hir mutare.ke tahmil etmek 
niyetinde olmadığı, f ak:ıt İngiltereye 
kaqı yapacağı mUcadeledı: Frans:ıdan 

Jilmekte,lır. 
lliller mUforekenamenin okunu· 

·unu mUtcnl..ib Alman milli marşının 
~ağmelt ri nrasında salonu terk etmiş
tir. 

Londra : 21 {RC'.rter) - Roma 
dan resmen bildirildigine göre:: Fransa 
mulareke ~·upılnHhl için İspanya va· 
sitasiyle lt:ılyn,ya da Muraca:ıtta lıu· 

lunmu\>tur. 
Londra : 21 (Royter) - Fransız 

murahhnsl:ırı l litlerin mUfarekc şart

l:ırını öğrendikten sonra kendilerine 
tnh~is edilen çadıra gelerek araların
da nıUzakerc ynpmışlar Ye Bordo hu
k~metiylc konuşmuşlardır . 

Sonrıı. saul 13 de Alman erkanı 
harbiye umumiye reisi General Kt·y
tel ile Frnnsız heyeti tekrar mUzake
ı·elerde buluumnk Uzere buluşmuşlar· 
dır. 

Kanada hükumeti v<Jziyeti 
Ottn,·a: :!l a. n. - }{anada par· 

lnmcnto mahfill<>rindc dolıtşan haber
ler\! göre, hıışvekil Mackenzic :ıGng 
knbinesini, bugıın daha milli temellu
Uzcrine genişletecektir. 

A merika hava f.loları 
~... 1 ran~ı z ru unun yem en par 

. .,1 Londra: 21 (Royter) -Aınerika do-
Q sı, toprnk ve huri''"ct aşkının 
lhi., ı · k . h -1."' d k k nanınnsına mensub tayyareler adedi· 

r .ıır ren sıyon a 10 e U re· . k 1 A · 
t,i b k nin on beş bınc çı ·arı masını merı-
lat e lenilebilir. ~~rnn.;a m:ığlup olmuş ka meclisi kararlaşdırmıştır. 

Avrupa harbi bitmemiştir. Fran· ı . 
r~~ ıtıilletinin içindeki rednkarıık ve Fransız - lspanyol hududu 
,~'g•t •ohu aynklMncnk olu"a mC• - 1 
ıı:ıil ' 1

eye devam imkanı ,.e sahası da- lrıın : 21 - a a.- Muhac'rler ' rı 
lıııır ~0 evcuttur. Fransız denizaşırı giltikçe fazl ıldŞmJld ı olma sı sebc· 
t) d~ lnrı, Fransız Jonımma~ı henUz bıyle İsp ınyol mıka nları Frıınsız · 1-ı 
~ ~~rrıl'ıniş bir holde durmaktadır, panyol hududunda ,j kontıo'ü daha 
tttt k. . b' . d ı.. d . 

ttb 
1 ı lıu mUtbiş toknt mılletçe ır z yade sıkılaştırınışıaı ır nU U <l yenı 

ı,,~vct dtvresi yaşnnnş olan Frnıı· . lspanyol cüıutamları getıriımiştir. 
~~faciusaııdı'.'mış ol~un. . 1 Dük dö Vi ndsörle 
·~ . lldnn dığcr milletlerın alacağı der~ İ • 
~ıırıırı.,lletio, sulh zamanındn olsun, harp kansı spanyada 
lı~ :ııında. olsun feragat \"e fedakar· 1 
''lıı-ı ııygu\u dnimn U.) anık bir halde 
İıııl\ nısn zevk ve huzur fikrine da· 
4·b gnleb 1 ·ıı .. ' tt 1" e Ça mazsa, o mı et ıçın a· 

ransnnın akibetidir. 

Sttriyede vaziyet 1 

tlorrnal haldedir 
y~ ş 'nı . 

t ı~nı '2L -a.a - Suriyede vaıı· 
1~11 \ırı le k . 

Crı ı. s ı rıdır yakın şark kuv 
tr L l\'1ıl"a f 

g •ı:ııı: rır arıı general m tıelhau· 
ı,.ii1rta rı. 1 hıtaben neş•cttiğı bır me. 
t L '~ lrn 
L •ıc, ı- Vt: asayışı jj m 3 etmeğc 
•ıb urı-

llı ıı~ıer u !<org •Ş-ılık ç.karmak te-c 1 •nı k • 
il ş b cııı surette kırıı:ıağa az "'ar ı.ı'und ıı. , . • 
lJ s u6unu oıld•rm•ştır her 

ıKI ' 
ted bır let alınmıştır. 

Barselon : 21 -a.a.- Dük dö 
Vindsor karısı, Sekreteri ,.e refaka· 
tindeki d ğer Z!Vdt dün akşam saeıt 

23 e do~ru burayı gdmişlerdir. Dük 

Fransız lspanyol hududunu jungue· 

ra.-fan geçmiştır. 
Düklin sekreteri Dükde Vınd

sö ün cum 1 g inü Barselonda kalaca· 
ğı ıı cum ırtesı günü M.:ıılride hareket 
cdeceğıni ve oıada Londradırn ta[ı
mat ıılacağını bildırmişl ir. lngiltereye 
Lizborı yolu ıJe rıvdc t cd ilecek tır. 

Belçika hükumet erkanı 
dun Poı tt.kize geçti 
Londrn : 21 (Rndyo) - Belçika 

k.f\ n· erkanı 14 otomobille Por-hu umc . . 
k. h rludunu g<!çmışlerdır. 

tc ı z n . b 
Belçika devlet ndnmları Lız ona 

gifmcktedirlcı·. 

1 
1 
1 
1 
1 

Amerika kabinesi 
takviye ediliyor 
Vaşington: 21 a.a Re-

* uter bildiriyor: Sabık 
* Reisicumhur Hovver, Bb. * 
i Stlmson ve Knoks'un ka- ı 
i bineye •ahsl hizmette * 
$ bulunmak için glrdlkle· i 
t rlni, Cumhuriyetçi parti- i 
t yl temsil etmediklerini i 
t bil • irmiş va bunun bir $ 
$ temerltUz kabinesi ma- $ 
$ hlyetini ihtiva etmediği- * 
$ ni illve eylem iştir * 
i Vaşington: 21 (Roy- ; 

* ter) - Ruzveıt Koalisyon İ 
* kabinesi kurulması için •ı ! ıe,ebbüslerdedir . Har· 
T b iye ve bahriye nazırla-
* rrnın değiştirilmesi için * 
: de bir tekl ıf yapmıştır. t 
* Londra: 21 (Royter) * * Amerika harbiye nazırı ; 
t istifa etmiştir. ı 

• . * ................................. ..,._... ............... . 
Alman üslerinin 
bombardımanı 
Londra: 21 (Radyo) - lngiliz ha· 

va kuvvetlerinin Almanyadaki askeri 

h~def!ere hücumu dün gece· de çok gc· 
nış bır mıntıkada ve çok şiddetli ola· 
rak cereyan etmiştir. 

Rur ve Reııani'ye yapılan lnarruz. 
!arda Alınan toplarının müthiş faali-

yetine ra~ınen tayyarelerimi7. muvaf
f~kiyetli b?mbardımanlar yapmıştır. 

lkı tııyyarernız avdet e_tmcmiştir. 

H~m?ur~a yapılan hücumda tay
yarelerımız bır Mc rgaıin fabrikasını 
tahribe muvaffak olmuş ve 6000 ton 
balina yağı imha edilmiştir. 

Çıkan. ~an~ınları söndürmek için 
Almanlar ıkı gun Ç.ilıŞmışlardır. 

ltalya - Yugoslav müba-
dele komitesi dün toplandı 

Roma : 2 1 a. a . - Muhtelit ltal
ynn ' Yugoslav mUbadelc komitesi, 

rn .ıo - 4 ı senesi içinde iki memleket 
nrasıncl:ı ynpılncnk ticari nıUbadclc
lcrin programını tc~bit· etmek Uzcre 
Romada toplnnmıştır. 

Yugo~lnv ve ltnl,yan:heyctlerinin 
ı·cisleri bu hususta bir itilaf iıııza et-

Japon yada zelzele 

Löndrl\ : 21 (Roytcr) - Tokyo
da şiddetli zı.:lzcle ve fırtınalar olmuş, 
.vangı~l~r çıkmış, sekiz ki~i ölmuş, 1 
yllz kışı ynralıınmıştır. 

lngiliz ordusu 
dört milyon 

Londra : 21 (Royttr ) Tem-
mu.eda İngiliz hukdmeti dört aıoıfı 
daha askere çagıracaktır. 

Bu suretle İngiliz ~skeri kutrveti 
dört milyonu geçecektir. Askere alı
nacak sınıflar 190G, 1907, 1908 ve 
rno9 dur. 

milli Yugoslavyada 
sendikanın içtimaı 

Belgrad : ~1 a. a. - Yugoslavya. 
işçileri mili! sendik:ısının duııku he
yeti umumiye toplanb-;ında bir nıı·r 
tuk irad cdt!n Çvotkoviç milletin ik
tisadi hay:ıtının devletin ve halkm 
hakiki iktisadi hnyatı olması la.zım· 
geldiğini ve ancak milletin mt"nfnati
ne hizmet etm~si icabettigini söyle
mi~tir. l\lilli sendikanın programı 
budur. " 

J3nşvckil, \"eni İs si,•açetinin baş
lıca hatlarını frndc 'ede.n islahat ya.-
pıl:ıcağını ilave ı:tnıiştir. ~ 

Voj dağlarında bir kıs.ım 
Fransızlar muka vernette 

( Birinci sahıfeden artan ) 

olmuşlur ki bundan sonri\ki kahre 

ınanlık parlak talltikler ve durmadan 
verilen muharebeler bunu telafi ede· 
mem iştir. Bunun üzerine Zöfere dogıu 
bir ilerley•ş başladı ve Almanlar ka
zandıl ar. Fr;ınsızlar t~nktan ve tay
yareden mahrum oldukları için m ,g-_ 
lup oldular. 

Siyasi sahada hü~ümrt meıkrzj. 
ni müd11faa ctme.nek kararı. umumi 
ıtımada ciddi bır darbe vurdu. Hü
künıet Toursa taşındığı zaman vahn 
da teslim olunacağ'ı hakkında ş~yialar 
dolaş ııag-.ı b;şladı. n. Ruzvelte son 
bir hitap yapıldı. B. Revno ve Man
del ve dığ'e r bazıları şe.ıdli hir sulh 
akdi için Alnıırn gtnercıllerine müra
ca ıt~n faydası7.lığı üzer nde mareşal 
Petııın V<!ygMd ile beyhude yere mü
ncıkaşa etliler ve Hıtlere müracııat 
ederek bir askere müracaat etmekte 
olmadıklarını söyledıler. Fıkir ayrı'ık· 
l aıı devam edıyordıı. Kabine 13 ha
ziranda borco1a g itti. Boıdo 
dnki intinımsıılı~ın }anında Tourda· 
ki intizıımsıılık hiç bir şey değildi 
ida ı i tedbirler çok iptidai idi ve ni
zamsız ık mağlubiyetin pek yakın <>l· 
duğu hiss'ni faılalaştırrlı. 

Müzakere}e taraflar ş~hısları içi 
ne almak üzere kabinede tadilat ya· 
pılwası kara ının Bordoda pazar 
akşamı toplanan kab ıne içl maında 
alındığı sanı'mak t adır. 

CF.öHEOE VAZIYET 
Londr.ı : 21 .(Royter) Garb 

ccbhcsinden gı:len haberlere göre 
Luan nchti ü~cr inde bir değişiklık 
yoktur. Voj dıığları11da Fransızlar mu· 
kavcmct göstermekte devam ediyor. 

PE.TEN • REYNO MOLAKATI 

Londra : 21 (Ro} ter} -- Esk i 
başvekıl P,ıl Revno ıle Petain bııgüo 
uzun bir gorüşmc yapmıştır. 

. Roınn 21 (Radyo) Bcrnden gelen 
bır hııb<'re göre 1 viçre hududunu ge 
ç n F r an ~ ız k ıtd laıının ıni'..; tarı 100 
bin kişiyi bulmuştu. 



ılel 
gi 
ffit' 

Ü 

r 
d 
al 

nı 

Sahife 4 

ı-
t 

Pamuk - Hububat 
KiLO flATI 

CNS En <ıZ En çok 
K. s 

\ KO~ s· - ::::z:=- - =--
Koza 0,00 
Ma. parlağ'ı 48 00 

Ma. tCmizi 1 oo oO 
Kapı malı 00 
Klcvlan~ 60 __=-:-_= ~ 
Klevland çi. 2,05 1 

00 
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-i _/ _Y:rı,~ yemlik' 

tohumhık A 
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/- ·-
_, j BugdayFGb. -4~2 -

" 
yerli 3,37,5 

Arpa . 2,67-,5-

Yulaf '3,35 
-

'Zl I 6 I 1940 
Kambiyo ve para 

iş Bankasından alınmıştır. --

'== 
Unı 

, 8ayişmark 

,Frank ( Fransız ) o 00 
• Sterljn ( inııiliz ) -5- 24 

Dolar ( Amerika ) !~I 00 
Frank ( İsviçre ) 00 

Zayi şahadetname 
Adana istiklal mektebinden 

934-936 dcı s yılında almış oldu
tu n ilk mekteb şahaC:fetnamtmi za 
yi ettim. 

Yenisini alacağımd11n eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Mirza Çelebi mahallrs:n 

dtn Al; oğlu Ha 1il Yur· 
<la gül 

12069 

ilin 
Seyhan vilayeti 

da-mi encümenin
den: 

Adana memleket h3stanesinin 
bir senclık ihtiyacı olan 6453 lira 
85 kumş m·Jhammen bedı-lli ilaçları 
kapalı zarf usuliyle eksilmeye va 

zolunmuştur. 

Eksiltme 4 Tcmn.uz 940 per· 
şembe günü sut on da vilayet da 
imi encümen salonunda yapılacağın 
dao, isteklilerin daha evveldrn ya· 
tıı acakları muvakkat temina ti arı 

- 1 
., / 

Türksözü 

Zayi şahadetname 

Cumhuriytt ilk okulun den 926 
senesinde almış o'duğum ilk mektep 
şehadetnamemi zayr ettim. 

Y enisiui alacağımdan eskisinin 
Hükmü olmldiğını itan ederim. 

Y arbaşı mahallesin 1 
den Ali Rıza oğlu 

Ömer Ôı1ğörrn 
12071 

O~maniye Belediyes·n
<fen: 

Ayda 80 lira ücretli belediye· 
miz muhasipligi münhaldır. Bcleoiye 
memur ve müstahdemleri niıamna 
mesinin ikıci maddesindeki vasıfla

rı haiz olmak ş.utiyle taliplerin 
25 · 6 · 940 güniine kadar tllt-rin· 
deki rvrakı müsbitıoleri ile 1 irlikte 
Osmaniye bdedi;·e R yasctine mü· 
racaatları ilan o'ur.ur. 

110-i9 16 - 18 ·- 22 - 24 

Bu gece 
Nöbetçi eczahane 
Ta sus' apısı yanında 

Halk t'CZahanesidir 

mttkbuz!ariyle şatname ve ihtiyaç 
listesini görmek üzere hergün has 
tane idaresin~ muracaaatları ve ek 
siltme günü d~· teklif mektuplarınmn 
vilayet daimi Pncüaıcninde bulun 
du · ulması ilan olunur. 

22-25-30-4 12068 

En son yarattığı 

1 DENiZ KURDLARI ... 
2 

Sergüzeşt fimlerinin büyük kahraman• 
KEN MAYNARDIN 

YA ÖLÜ YA DiRi 
Aşk, Heyecan, Kahramanlık Şaheseri 

• Hugün ~gündüz: 2 30 mrttinada iki film birdc:n 

1-lki Yüzlü Katil )-Faka Bas~ 

1 

TÜRKiYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aj~ns aaedi : 265 

zirai ve ticari ht'r n~vi banka muamelelc-ri 

Para bıriktirenlere 28.800 Iİia 
ikramiye veriyor 

ti 

Ziı aal B.2r k; sır.dl! ı tımbaı <ı l ı "e ı ht aı ~11 f Psı-ıı ruf heı;apla!ınd• 
en az 50 lircısı bulunanJaqı senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göı e ikramiye dağ'ı!ılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 
" 

500 
" 

:t.000 
" 

4 " 
250 ,. rnoo 

" 
40 

" 
100 

" 
4000 .. 

100 " 
50 

" 
5000 

" 
120 

" 
4•) 

" 
4800 

" 
160 il 20 " 

3200 
" 

DlKKA T : Hesaplarınd.,ki paralar bir sene içinde 50 li· 
radan aş~ğı düşmiytnlnr. ıkramİ}'e çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile veıilec~ktir. 

Kuralar senede 4 dtfa, 1 Eylui, 1 Birincikanun, 1 Mart 
ve 1 Haziran tarihlerinde çı-kitecektir. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------.... ~ 
Yeni Bataryalı 

Radyolarımız geldi 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------~ Umumi neşriyat müdiiri 

Macid Güçlü 
Adına TürkSözü Mıtb,.,. 


