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liazır bekliyoruz 
fU:YZAO GÜVEN 

Sovyetlerin 
------------------------------

Romanyaya notası 
~ lrnanya Fran<ayı maglup, 

t-:tmekle bir EylulJenbcri 1 
Bassarabya ve Bukovina bölgelerinin 

idaresine terki Sovyet 1 kazanmakta olduğu zafer 1 tt' 

t;~3ı~~~:·~~~:ii~"':"~=~~ .. :~: Romanya Krallık ŞUrasının bu talebe 
~d 11 Ordularından birisi olan Fransız 

:t•ılı'Unu saffj harb harici etme'>İne 
1
• mtı•na go··stermı·yeceg\ııı' 

1
• 

istendi 

dı" lrıtn Almanya, horbi kazanmış deAil 
~tı • Almanya, Ct'rmen imparatorluğu· 

kurın k ' ,, . . 
t il , /1\ı rupa\'a n11zı nızamını 
ltıJl;ı v ' 

söyleniyor 
gilt ~e etmek imkanlarını ancak in · 
111 '""J i ve belki Amerikıı,yı da m:ığ l,t. tttıkten sonra elde edebilecektir· 

t•lt 
l. ere butun ku\•vc:tleri,·le tap taze 
Q(t ~ v • 

Teyid edilim!yen bir habere gör~, bazı bahri üsler de isteniyor - Sovyet 
tayyareleri Ba ;sarabya üstünde - Bükreş bir komisyon kun .. lmasını istiyor 

b ııldedir. Bu kuvvrtler harbm 
._1la " ı· b 1 ~i "'6• C ından beri hcnUz bel ı aş \ 
ç bir u• 

~, nr.iıntı,·n ukrıı.mam1ştır. uı· 

"'1111 lt-~h Al~anya busuk hedefine 
~:~•bilrrıek için çok Çt'tin. çok ttbli 

1 lıi 1 k 'ı ti, . r rnucndele~·c baş anın mc:c u 
'ttırıd d' ·ı b'l' ı.· F ~•ld l' ır. IJcnı e 1 ır Ki, •ran,anııı, 

ı.ı •r 1 nıln vurulmuş gibi, u~rıı.ıl ığı 
'&leı ı. b .) 'Wt "1~·, te rağıncn Al rnıınyn, t•n U· 

~'k g"Srt'tİni bundan ~onrıı. harcıy.n· 
t' \>e hıırbin lınşlnmak Uzer~ bQlu· 
d,~ bil \'eni snfh'lst daha çok kanlı, 
'>ıo 11 ~cık korkunç olocakhr. Fransn· 
lfı3Jı, ~ag Gbiyct"n len sonra Avrup 

EDEN'lN 

İngiltere 
yetinde 

MÜHiM BEYANATI 

miidaf aa vazi
kalacak değil ! 

Eden '' Çünkü hiç b'r muharebe müdafaa 
vaziyetinde kal ııa'< suretiyle kazanılamaz" diyor 

Bukreş : 2i (Stefani) - Sov.'·et• 
lcr birligi haricive konıİ;t>rİ Bnv .\1o 
lotof Romanyanı~ .Moskova , lçisine 
bir nota tevdi c:tmi~tir. Bu notn,Yı.göre, 
Sovyc:tlcr Rornı:ın_ynnın Bn .. a-

ra bya ve Bukoviua höl· 
gel Hinin temam en Sov:- et idnrt."~İne 

terkirıi istemektt:dir. Ayni znmnnda 

bu noto.da Romanyı:ının köstc:nce ve di· 
ğtr bazı limanlarında da So,·yd; bab· 

ri ıı-leri tesisi i~tenmt-ktedir. bu Sov 

yet nota ının mUddeti bu gece aaC: 
:?2 de bitec«"ktir. 

it 
1 Yııns•u .. ü.ı;ncaıi~tir. Fran-;anın 1 

-'~161.1, m, arınnrea iltıtft mlf!t%%am -------------------------------------------------

~'.:.!~a;;i10 n~~:ı:~~a~~~"d~ç;~:ir. ~i:i 1 F r an sız i ı n para torluğu n da 
( Yazısı UçUncü sahifede ) · 

( Gerisi UçUncU sahift de ) 

'lırıuştur. Binnnm nıUhim kısmı heni.iz 1 ., 
~;}:ıkta durm:ıkt:ıdır. ıı~ı·binba,ı:ım:ık rnUkaveı net hareket erı 
b~trc olan '.\'t'nİ s:ıfhHı eo:nnsınd:ı bir 
111kım ihtil~tlar Jtıp:ırak duba çok 
g~, İ>lt:mt>-ıi, şimdiye: kadar yangından 
lı~ıık knlmıs diger bir çok mt'mleket· 
ltr' 1 ' k ! 1 c e armn ı çok mllm Unc Ur. 

Fransı~ donanmas nın 
İngilizlerle beraber 

bütün cüzütam!arı g~oeral Nego;;e emri altında 
ha~be dev.4m kararr verm1 ş bul~nmaktadır 

Bu hnrp şu n·y:ı. bu nr:ızi p:ır
t:ısının ilhııkı için J, 8i1, bu!un dunyn
~ı alakadar eden Luvuk dn,•nların-, \ h • 11 

•kkuku için yapılmnktadır. f nsnnlıgı -----------
Eski Başvc kil Daladye Casablanca da mevkuf muş 

~~ııi bir niznının Çt'rÇC\'esi içine sok- ı 
~ak, dun,·a hnritnsına yeni bir şekil 
" w ttıtıek maks:ıdide ale\•leııen bu yan-
f:ıın ergrç dnh; bir çok memleket· 
t'"t sİrn\'d etmesini beklemek kadar 
•bii b' • 1 '''t k' Fr:ın-ır Şf'\' 0 anıaz. nı e ım 111 1l • • d" . ı 111 ınnıt)ilbi\'dİnden sonra, ~ım 1~ e 
--d 6 

• b 
.\ ar hıırbc knrısmnnıış olıın azı 
~.""upn ve A~yn memleketlerinde 
Jlı.rdıınmnlnr tnlcplt r hazırlıklar ya· 

l>ıl ' , 
ıtıagn haşlıındığını görUyoruz. . 

t k Hunlar bC"lirmeğe ba lnyan bır 
l t.b •ın ihtilat isaret leri olarak görU· 
t İlir u .' · d k" · · de bi ~. · ounun ıçın ır 11 ıçın 

General Dögol 
FRANSIZLARDAN MÜTEŞEKKıL 

Lejyon 
Londra: 

27 (Roy· 
ter) - Ge· 
nemi Oö-

gol 
Fransız 

lejyonu teş 

kil edecek 

kuruyor 

~Ilı de hulunduğumuz \'e şimt'iiye ka· 
l

11
r hnrp hurici knlmış memleketler 

1ı lıgun her znınnnk inden dnha çok tir. h 

~'" 111 k, dahn ço~ dikkatli bulunmak • ~u 1 .u~~s t:cburij·et;ndcdiı ler. l ~ ng~ ı1.ı. 
l~ !\\'1 trukü ıe'lı ı· ltt nşvekilimizin dun IlU\'Uk • 1 • 

ı\\l. ·!' · 1 k' L b.~. dun e Dögol a· 
had· • ıı rasıııda bir ~, 1seleri karsısındaki vaziyetım • 

~il ~ •~ını c ı ueyanatı ızım, •

1 <ıç, k b' ' . . . anlaşma ha 
1 . ır sun tte ıznh ctmı _.tır. 
:lı k · sıl olmuş· "ıı~ ~ iınsC'den bir şe\' istemıyo-... v b v • 

~1: lıil1:Q 01 cı ~ir knrış toprnk ~zerın· 
lllııg, tmt:lınıız yoktur. liarbın bnş· 
l" Cırıd:ın . . • . . t h 'l"dlı- · sonra gırıştığımız :acı • 
" rde 1 . . e • sn{tCt: :ı..ndi cmni,relımız 
... ;} ll)nd r. 'd . .,1:,1 • 

1bııtıız ıııınt.nltnda sulhun ı n· 
~ '~•nı'l 1, J 

1\, b . •r. · nknt sulh arzu nrımı-
bıt,~ ·ıı llugu ıku tehlikelerin dışında 

llı;ıgn kar, gdt cek bir garanti 

Gerısi ikinci snhif ede ) 

tur. 

...... lllSIR .. •mıllm~ e ...... Eil±R~CtilllliF.J.ı.~·;;:aii:I 

Oen ral Dögo'ıa ~ıd 
dikkat bır ye~ıyı 

ş 11 yanı b 
U cU sahıfeıııızd" U · Uç n 

ıacaksınız -·------

Londra : 21 (Radyo) - .Franqz 
donanmasının buton cuz'utamları şi· 
mali Afrika orduları Başkumandanı 
Gencı·nl ~ogese mUracaat edt>rck 

emri altında harbe devam ctmt'ge 
hazır olduklarını temin etmişlerdir. 

G<.'nernl Nogts deha evvelce, şi· 
mali: Afrika ordularının bir kan~ top-

rnğını bile duşmana te .. lim etmemek 

hu u .. undn verdiği kararı Jeniclen tC4' 
yid etmiştir. 

Cebeluttarık : 21 (Roytl'r) - Ha
ber verildigine göre, Casablnncn'daki 

F'ran~ız harp gemileri baJr.:ılr.larını 
bugUn ynrıyn indirmiştir. 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

1 
Jngilterenin gösterdiği 
geni mühim hareketler 

Alman sahillerine ihraç ve ablukan~n teşn i.i 
Loııdıa : 27 (Ro} teı) - Müttefik· 

ler tıııafınd• n Almıın iş~:ılı ! lıındrı.ki 
sahılle·e yapıla·• ihraçlar gös eııyoı· . 
kı. b•ı,Jeıce kı'ometre c,.nup sah•I bo I 
~:unca m:<ırrrış olıın Almıın kuvveıleıi : 
cJıı~ıııııış vt: ou ~uıt:t e za}'ılla~mıştır. ·1 
Bilhtıı-sa ş mali Fransııoa Almanlar sa· 

hıl boyu:ıca mühim mıkıaıda kıtaat 
huluııdu n.nk mtcbuı ydınde kalır ı~· 
lardır. 

·Lorıjfa: 27 (Ro,.ıe)- Fıar.s?, 
ı\ nırırı. a "~ l "y ı ı e mııta ff.t: ak· 
deıııgındcn ;,blut>a Fı .. ıı,,a ıçıııde l:it 

bık cdıleceı. ıir. 

'f optak ofisi ni n 
teşkilatı ge1Jiş~edi 
------- * -------. 

:-w~ustahsil beklenilm!ye
cek, tediyeler surutıe ya 
pılacak. 

---------- * ----------· 
Toprak mahsulleri ofisi müfettiş 

( Gtrisi ikinci snhifcdc 



- , 

Sanıf.- 2 -
Hazır oel<liy,or uz 

( ala•makaleden artan ) 

·--~ \. . . ( 
olduğun d'ıt: inanmıyoruz! Bunun 
içindir ki, gtln geçtikçe biraz daha 
hazırlıklı, biı-az daha kuvvetli olma· 
ğa çalışıyoruz~ Tehlike kapılar.ımızı 

çalnıadıkçıı , buyuk menfaatlerimiz 
tehlikeye du~medikçe .. de l:ıiç b~ı- saik· 
le maceı-aya atılmıyacagımız da mu· 
hakkaktıı-. Fakat biı- gUn böyle bir 
şeyle k:lrşı karşıya gelirsek ~ butun 
şiddet ve kudretimizle hudutlarımızı, 

menfaatleı-imizi müdafaa için şahlana· 
catımız da o kadar muhakkaktır. 

Nevzad Güven 

KOZAN MEKTUBU 

Ellilik bir adam 
en bir yaşında bir 

kız kaçırdı 
Kozan 26 (Hususi muhabirimiz

den) - Kozanın bir köyünde 50 li· 
lik bir erkek on birlik bir kıza aşık 
olarak kızı kaçırdı. 

Koyunevi köyünden 50 yaşlarında 
Mehmed oğlu lbrahim Saimbeylinin 
Kan köyünden Sultan adında bir ka· 
dınla evlidir. 

Sultanın akrabası olan ve bu kı 

. şı burada geçirmek üzere yanına ge
len Tan köylü Hüseyin, karısı ve on 
bir yaşlarındaki kızı Havva, lbrahimin 
huğunun bir tarafında ikamet ediyor-
lar. 

Günlerden sonra delikanlı ihtiyar 
Havvaya görülmemiş bir şekilde aşık 

oluyor. Bu vaziyeti öğ'renen karısı Sul
tan, hiç bir kadının yapamıyacağı bir 
işi yaparak Havvayı kocası adına ifal 
ediyor. Üç ay evvel lbrahim ile kaç· 
masına ve nihayet Havvanın namusu· 
nun kirlenmesine amil olan Sultan, kı-
zın babası Hüseyinle ihtiyar delikan· 
hnın anlaşmasındadır. 

Kadınlığa yakışmıyacak rol oynı· 
yor. ve lbrahimle kız üç ay karı ko· 
ca hayatı yaşıyorlar. Sıcaklar dola
yısiyle köyüne dönmek istiyen Hü· 
seyin, kızı Havvayı da beraber götür· 
meğe kalkıyor. 

lbrahim "benim karımdır yanım· 
dan ayıramam,. diyor. Bu yüzden ka
palı kalan kaçırma hadisesi adliyeye 
aksediyor.ihtiyat delikanlı zabıta ve ad
liyede sorguya çekiliyor. 

Babası kızın zorla kaçırıldığını 

iddia ediyor. Kız da babasını tasdik 
ediyor: Jbrahim tevkif edilmiştir. 

Vatandaş ! 
Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlerlmlzln ço

lalm a•ına yardım ediniz 1 

Yazı işlerimizin 
kabul saatleri 

Gazetemiz yazı işleri heyeti ile 
temasta bulunmak isteyenler ancak 
ötleden evvel 11-13 ve ötleden 
sonra 17- l 9 arası büroya müraca 
at edebilirler. Bu ıaı.tler haricinde 

müracaat yapılmamasını rica ederiz 

-------------- --- - - "" 

Tüııesfö.j ~ ~8 Haıir~ ,/ 

Toprak ofisinin 
teşkilatı genişledi 

, . .. sii•·e 

1 

Gazi Terbiye Eos~ıtU lef 
girecek olan talebe 11 ,ıl 

( Birinci sahifeden artan ) 

Bay Nihad Gökmen şehrimize gelmiş· 
tir. Bay Nihad Gökmen, toprak mah· 
sülleri ofisi Adana ajansının faaliyet 
tarzını, mübayaa ve tediye sistemini 
tetkik etmiştir. 

Çalışma mekanizması inceden in
ceye kontrol edilen toprak mahsülleri 
ofisi Adana teşkilatının faaliyet saha· 
sı oldukça genişletilmiş, müstahsilin 
bekletilmemesi, tediyelerde en küçük 
g e c i k m e dahi yapılmaması, 

hususunda memurlara direktifler veril· 
mi; ve tedbirler alınmıştır. 

Umum müdürlük, Çukurova mm· 
tıka~ına ait olan mübayaatın mihverin· 
de tam bir sürat ve intizamla yürü· 
mesi için büyük hassasiyet göstermek
tedir. 

Mübayaaya müteferrig bütün hu
susatın derhal ikmal edilerek gerek 
şehrimizde ve gerekse Ceyhan ve 
Tarsusıa alım işlerinin intizam ve sür· 
at çerçevesi dahilinde cereyanın te· 
min edildiği görülmektedir. Bilhassa, 
alımın normal şeklini iktisabından son
ra köylülerin müracaatlarının mevzuat 
dahilinde suhuletle is'af ve alınan Ar· 
pa ve Yulafın tediye işlerinin günü 
gününe intaç edilmekte olması da o· 
fisin gösterdiği gayret ve hassasiye
tin müeyyidelerini teşkil etmektedir. 

Mıntıkamız müstahsili muamelatı· 

nın azami sür'at ve suhuletle icrasını 

temin hususunda itihaz ettiği tetdirler 
ve gösterdiği hassasiyetten dolayı top· 
rak mahsülleri ofisi umum müdürlüğü
ne teşekkür ederiz. 

Bir işçi büyük 
gaza geçirdi 

bir 

Ali oğlu Marangoz Ahmed, Fab· 
rikatör Bay Nuri Ha.,·ın yaptırmakta 
olduğu mağazanın dnmında çinko ça· 
kaı-ken muvazenesini kaybederek 6 
metre yüksekten yere duşmuş ve sol 
omuzundan yıırala.nmıştır. .Marangoz 
Ahmed ı\.1. Mensucat lıutanesine ya· 
tırılmtştır. 

Altı eli bıçaklı çocuğun 
marifetleri 

Kozan : 2G ( l lusus1 mul:ıahirimiz· 

den ) - Y tdi · sekiz yaşbrında altı 
çocuk otuz beş yaslarında bir adamın 
başına çullanarak Uç ,yerinden yara· 
ladılar • 1 Iadi!le şöyle almuştur: 

Ceyl:ıanın Sarıgeçid köyünden lla· 
san oğlu Arif Koz:ın değirmenleı-in· 
den birinde un öğUderek köyüne gi· 
derken yol uğra~ olan Kozanın ldem 
köyU kenarından geçeı-ken 1,lem kö· 
yünden Ömer, Mchmed, Rustem, Kah 
ya, Feyzi ve Niyazi adlarındaki ço· 
baıılık yapan altı çocuğa rastlıyor. 

Çocuklar tnereden geldiğini hep bir 
ağızdan sorunca Arif kızıyor. Bu sua· 
le kufurle cevap veriyor. Bu kufur-
den çocukluklara tutan altı kuçuk bı
çaklılar Arif' in UstUnc çullanıyorlar, 

bir taraftan dayak atıyorlar bir ta· 
raf tan da Uç _yerinden hafif ve agır 
surette varalı vorlar. 

Suçlular ;orguya çekildi. Y ualı 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

E. K. O. 

Kız lisesi 
mezunları 

74 kız1mız1n muvaffak;yeti 
Adana \,;17 l ı sesi ı on sınıf mev• 

cudtı edebiyat 45 fen ~9 talebedir. 
KaneatlerC'!e söziü imtihanlara gir

me hekkını kazanan edebiyatta 19 
fende 16 idi. ':ıÖzlüler neticesinde ede ı 
bi~attan dokuz f nden 011 iki talebe 
geçmiş lise mezunu olm\Jş l ur . 

Bunların yüksek tahsile girebil
mek hakkını almak için girecekleri 
olgunluklar da b ı akşam sona ere
cektir. Olguııluı...ta geçenleri de yarın 
akşam bildireceğız. 

Edebiyaıtan geç -nler 

284 iffet Ünlüer, 362 Makbule 
Atıl, 409 ~üreyya Eronç, 416 Zişan 

Akgönül, 443 Nı1dide Birsen, 444 Ya
şar Bencr, 539 Nerime Gündüz, 722 
Nihal Barutçu, 

Fenden geçenler 

37 Nermin İ ı dem, 101 Leman 
Kocabaş, 148 Mualla Tuğ-tepe, 437 
Fatma Yılmoz, 445 Rabia Hayırlıoğlu, 
525 Saliha Yalçın, 5 .8 Süheyla Akat, 
530 Mediha Okay, 551 Mefl\lire Coş· 
kunlar, 1)04 Şıd·ye Yılmaz. 613 Fatma 
lntepe, 756 Saadet "ôztürk. 

Cey handa bir polisle 
bir terzinin muhakemesi 

c~yhan : 28 (Hususi) - Takriben 
bir ay evvel Ceyh . n emniyet daire~i 
memuı {arından polis Sami ile Terzi 
Ali Oincer arasında bir elbise mesele
s inden mütevellit terzi Alinin düha· 
nında çıkan münakalia kavgaya çev
r.lmiş ve dah;, büyüyerek iş mahke
meye aksetti~ i nden her ikisisi de bir· 
lirinci cürmü meşhut yapdırmışlardır . 

Ceza mahkemesinde icra ı<ılınan 
duruşma sonunda polis Sami 20 ve 
terıı Alı'de lf:: gün müddetle hapse 
mahkum edılmişlerdir. Tarafeyn bu 
mahkumiyet kararını temyiz ettikle
rinden badetteınyiz karar bozulmu~ 

ve bozma kararına uvuluak yeniden 
dünkü gün yapılan dur.ışmada mah 
keme, yine polis Samiyi 20 ve Alıyi· 
de 16 gün müddetle hapse mahkum 
etmiştir. Gerek polisin ve gerekse 
terzi Alinin bu mahkümiyet kararını 

yeniden temyiz etmeleri muhtemeldir. 

M. Selçuk 

Bir kadın tevkif edildi 
M.ahktlm bulunduğu Emniyeti U

mumiye Nezaretinden firar ederek 
Tar~u-.a kaçmaktan suçlu Karşıyaka 

mahallesinde mezarlık içinde yatıp 

kalkan Zekeriya Gıdak'ın metresi 
Gulzar, ikinci sulh ceza mahkemesince 
tevkif edilerek evrakı C. Muddeiumu· 
miliğine tevdi edilmiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şebrimizde dun gök yuıııu açık, 

hava bafif rUzgarh geçmi1tir. 
En çok ıııcak ıölgede 37 derece· 

yi bulmuştu. 

I fer yıl olduğÜ gibi bu ti;ds ~ 
Ankara Gazi Terbiye Eıı~f d•it' 
tal ebe alınncağınl\ dair .\barı ~0~cıı'· 
sine malO.mat gelmistir. 8~ ~ # 
nUn Pcdogoji şubesine gır# -l'ıl' 

k ]. . . 4 · ıl ,,., 
aoı er ığını yapmış ve ) ,l 
lik vazife!linde bulunmuş 01z 
zımdıı-. Bu şubeye yalnız MJ'~ 
mektebi mezunları ~lıoır. J ~~•' 

• İO"' Jt' mektebi veya algunluk dıp çt· 
haiz li~e mı:zunları di~er Turl< ~·( 

b··,·t• " bi\·at tarih .;o~rafy•a ta ıı. · 
~ , ' a; • • ·e~, 

ziy·e resim i!I beden terb•.' , , ı t go 
nıUzik şubelerine girebilirler· ,',/ 

k bı~ı1 yAlılı ve yatısız talebe n ° de~ 
tedir. Muzik. iş, resim ve be . ,; 
biye i ıçın taho;il mudd~~ıı"' 
diger dersler iki senedir. 1nıtıb ~ 

!l' 1 Ağusto.;ta başlana cak .,. '. 
tos akşamı nihayet verileceJıtif· 

İki ka vkacı şahit 
birbiriyle boğuştll 

.,ı 

Şahitlik yuzunden bir birle~~ 
ğen Şe.} l:ı ,\'lurad köy lu Ks01' f 
1 lasan ve İsa oğlu Zeynel t'ht~/. 
li surette yaralaomışlardır. .Vz 
yaruı 20 guıı sonra tekrar 11'~ il 
sini İcab ettirecek dereced~;:ıi' 
san 'ın yarası ise oisbeten hsfıırJ· 

Polis mektebine gitf 
isti yen talebelef A 

. Bu sene lstanbul Polis -1 J 
ile ille Enistitünün tahsil kısıtl -'~ 
stajiyer alınacağından Orta 6/ ~ 
mezunlarından isteklilerin 31-:'.ıeı_j 
gününden evvel Adana EnıP~rJJ" 
dürlüğüne müracaat eylemeıerı 

dıBr. •• •• k . d,I 
uyu eşya pıyan~ 

Adana Çocuk E!irgeıtt.C•el 
Maarif kurumlariyle llalk.e~• 61' 

• • J 
dan tertip olunan buyuk cş1 ,.-t ·.1 
gosu 30-G-1040 Pazar gUnU ' oJll'" 
B. · . N t b' h •· • tı ırınca o c:r ve ır ey e" • ~il'° 

da Ticaret Odası salonunda çe 
tir . 

iki esrarcı dü~ dİ 
adliyede tevkif edıl /ı ~ 

Maruf esrar satıcılarınd'11 1 
kalı Balıkçı Alinin şıınabıJfll "' J 
sattığı zabitaca haber alı.n~1!.ı~ 
birler ittıhaz edilerek evı ~ ~ 
Yapılan araşlırma neticesinde 'f'ı 
Alinin yatağı içinde bir kilo1'1~ 

h ""' esrar bulunmuştur. Da a e ~ 
bitaca gönderilen kimselere ıtl 
paralar mukabilinde esrar sıı ~ 
bit edilereK tutulan zabıt var~,Cjf 
birlıkte adliyeye teslim edilıı>',.. 
cı asliye ceza hakimi Bay 'fe"

11 
döl tarafından sorgusu yapıl• .t 

·ıerv 
hakkında tevkif kararı kesı ~I 
evine gönderilmiştir. d•tl ~J 

Gene tanınmış esrarcılar el'"i 
şıyakadan Cumali büyük ~;ııd' 
askerlere esrar satmak t~klı e ~~ 
lunduğundan ihbar ediJınıŞ :, 
başı polis karakol~ tarafın~, 
aranarak bir m;ktar esrar ~ 
miştir. ~ 

Adliyeye ıevkedilen ~ıı e f 
ci asliye ce7.a mahkemesıJI&,:(/ 
edilmiştir. " Uykusutallı •• ;iı' J 
ııyan kıbtı Cumali, ubık•'' 
dır. 



it· 

it 
taJ 

,Q... 
~u, ı.tnpa.ıat r:luğun~a 
n .. 1 ·e el: h:areketleri 

1 "•ıı . • 
" Cı SLtbjf caen nrtan ) 

'tQ ıııu ·~~ilit; lo~Jtfro i~ 
tr Cadet d 

llıiş b _eye evnm etme 
~ tıluiıtı,\'or • . 1~ "' 

tl,,., ııd.._ : 2i (Rovter) - \ .erilen 
~•ata 5 • • 

'triıı<l g re, e~ki Fransız Ba~ve· 
"" k~n Bay Dnlad"e Casn.blanca· ··•rv uf h ~ 

SlJI{ nlunmaktadır. 
L lYı.:oEKl FRANSIZLAR 

ondra . 97 • . 
'~ ) • • w (Radvo) - ~urıye 

a ade K · · • ı "'1"t l tr oınıscrı Gencra " ı e -
1 ' Meksikada bulunan Fransız 
~ :uhariplerinin : imparatorluğun 

ı evaınını isteyen mesajına ce
\'erıtı · 

At ış 've kendilerine te~ekkur 
cıı d . 

: 0 nra ezcumle şöyle emış· 

'• 
t'rı 22 

l lazirandnobcri Suriyedc:ki 
~zj. d 

ıı, k r ve Fransız şark or usu 
1Q y arar vermiştir. Ve İngiltere· 
~ llrıında yer almıştır. İmparator· 

llıtııaff · 
t , er olrr,ağn karar vcrmış· ,, 
~lJR.lyE VE LÜBNANDA 

r,11 erut; 27 (RaJvo) - Berutlular 
Sltla ~ '- . 

a. . rın mutareke:y i imza e~meu 
ıı. ~ 131SI k · 
"il k c matem aliim~ti olara sı· 

'Qı.{•vat bağlamışlardır. Kuman· 
tu11 ~ 7 Ynşından nşnğı çocuk ve 

~~\· •dınlnrın da~lara çekilmesini •.re ı:ı 
' S .ttll'liştir. 

.,, tı \> ~rıye ve Lubnıı.nda benzin satı-
ltl" l t~ık 
Ji' r ~~ 4

.}'a tabi {ııtulmuştur. 

t~-fl ~l:~~Sız 1 IlNDlÇl~ISlNDEKl 
te'J' ı\~DAN KARŞl KOYACAK 

IJ • lo d 
ıl I' ~111i~11 ra : 27 (Ro~ ter) - ilindi- ı 

;I. 

~ 6/~ 
i.f't./ 

os' 

Q'ıı, ı };'ransız ku"·vetleri kuman-
t·ı, "'ll l . 1ıq t'~ a yapılacak her tur U ıs 

'de t~Şc:bbusune silahla mukabele 
c,tin, bildirmiştir. 

O~yetlerin Romanyaya 

notası 

llirinci sahifeden artan ) 
8ukreş : 27 (Stefani) - Roman· 

' ltrallık şurası bugUn içtima ederek 
\o.Ytt notasını tetkik etmiştir. iç· 
:111daıı evvel kral Karol Alman ve 

~I ~lln elçilerini kabul ederek ken· 
t . 

ıı l'ıylc uzun görüşmelerde bo.lun· .}, 
r/,. •,da8 udopeşte : ~7 ( Radyo) - Bu · 

" t ~ ~Q dcvcron eden şayialara göre, 
",r.. ~:an ya krallık şö.rası sovy et nota· 

ıı;ilt" ~ki talebleri knbul etmiştir. 

Hur. 

tt b tıdapeştc : 27 ( Rady o) - Sov· 
~lld l\va filoları bıı~Un Basarabya Us 

, ~ Uçuşlar yapmıştır. 
jld1 _; ~ta)· 0trıa : 27 \ Rady o) - Romany a 

~ 'tı 'J·et Meclisi Sov ... ·et ultimatomu· ,, ~ llılı J 

I 'tf, takere etmek Uzcre bugUn Uç 1 
to l t "0 

l ' Q • ~ t P andı Son toplııntı saa -
)l Pılınıştır. 

8'% ''~ esıııi bir cahsh ·etin beyanatına ~ •ra r v 

a I ~. ~ n Rumen huk&.meti S•Jvyet ta· 
,ıe') 'tti .•rşı ında derhal Sovyet hukıl 
if"I '• l':lc temasa geçmeyi ve bir ko· 

ıtıl'~ ~r: ~eşkil edilerek vaziyetin mU· 
.~ it. b J 0 1uvla hallini kabul etmekte· • .,, Q\l .r 
ıf ı' ile suretle Romnnya, Sovyet Rus· 

"'~ "V~a. olan iyi mUnasebetlerini mu· 
,ıı \ Oıt~tınck emelindedir. 
~ ~t"İııd tıtı~tomun Köstence ve Tuna 

~~ ibl) tkı bazı Rumen limanlarını 
~~ "'- •a. cttigi tekzip olunmaktadır. 

,,~ı ~ "-----
e ~,., 
.. '/ 
e 

·~ 
ı) 

~cı;.. Yuva 
t:<tır1111 n_ın saadet ve varlığını 
~11(! 1rc11 ' J\ııc düğümünü kuv\ et· 
~,ıııc~t,;ocuktur. Çocuğu sev. Se
~ b,htta lllahr-um bikes yuvalan-

thlllt tlda bir lira ver Çecuk 
urumuna Üye oll 

F ransa;nın 1 
altiD· · sfôku 

Amerikada emnitettedir 
( Birinci sah ifeden artan ) 

.Londr, · : 27 (Ro.yter} - İngiliz 
l larbiyc ~azırı radyoda mUhim bir 
konuşma yapmıştır. 

Vaş ington : 27 (Radyo) - Fran · 
sadan salın alınan altınlar Amerikaya 

getirJlerek federal banka yatırılmış
tır. Altmlann mıktan hakkında sıkı 

bir ketumiyet muhafaza edilmektedir 
mamafi bankanın bir günlük hesabın· 

da 250,000,000 dolarlık bir fazla lo.a· 
yıdolunması çok mühim bir mikdarın 

me,·zu bahis olduğunu anlatmaktadır 

Bu h usıısta gazeteciler tarafı udan 
sorulan suale hariciye na1ırı Bay Hu! 
cevap vermekten ımtina etmiştir. 

Rumen hava servisleri : 

Bukreş : 27 (Radyo) - Roman· 
yadaki butun hava servisleri vaziyet 
dolayı iy le tatil edilmiştir. 

Peten hükumeti ve 
İngiltere ile münasebat 

Londıa : 27 (Royter) - Haber 
verildiğıne göre, Petain hükumeti İn
giltere nezdinde yalınız bir maslahat
)lU7.ar bulur.durac~~tı.r •. ~ondradak i 
Fransız büyük elçıs•nın ıstıfası tarr.a-

Bay Eden bu beyanabnda ucum
.le şöyl~ demiştir : 

- " Buyuk Britanya, düşmana 
fC"vkalade (lakikalar JB~Rtac:ak şekil-
de bir hı\Va kuvvt:tine maliktir. Duş
man, Jalnız fngilterenin mUdaf na 

\"82i_yetiyle iktifa edeceğini sanıyor
sa aldnnı_yor. Du~man İngiltereden 
tecavuz hareketleri de görecektir. miyle şahsidir. Çünkü elçi İngiliz -

Fransız dostluğumın en kuvvetli bir 
taraftarı idi. 

lngilterenin eski 
malıare• İngiliz tayyarecilerinin . ı tinden emin olmalıyız. 

Hurriyeti tekrar tesi1 savaşında 
yalnız bR~ına bulunmak İngiltere için • 
buyuk bir imtiyazdır. 

Roma sefiri Lizbonda 
Londra : 27 (Royter) - Alınan 

malumata göre, lngilterenin eski Ra· 
ma sefiıi bugün Lizbona gelmiştir. el· 
çi ile birlikte 280 lngillzde gelmiştir. 
Bunlar bugünlerde Londraya hareket 
edeceklerdir. 

Şu muhakkak ki biç bir muhare
be mudnfaa nıziyetinde kalarak ka
zanılıımaz. Bunun için yakında h:ır· 
ruza geçeceğiz . 

FRANSANIN BU FELAKETiNi 
DöGOL T AHMiN ETMiŞTi 

Dögol Fransız 

lsYİçrode çıkan Wolwoche mec· 
muasi general de Gaulle hakkında bir 
makale oeşretmi~tir. l\lecmua diyor 
ki: 

General Charle~ de Gaulle mUs· 

tnkbı:l lıarplerin hııngi usulde cereyan 
edeceğini evvlden gören ve buna gö· 
re Fransız orduşu e'ilihasının tadilini 
istiyen Fransız zabıtlerinden biridir. 

Almanyanın bugGnkü harp usulü
nü ilk keşfeden ve bunun içın hazır· 

hk yapan general Von Seeckt, Versay 
sulh muahedesi ile Almanyanln mev
cud eslihasının tahrip ve imha edil
mesi talep edildiğini öğrend •ği zaman 
şu sözleri söylemişti: 

"Bö}'le bir talep Alm3nya için 
bir talıh eseriıiir. Çünkü eski esliha· 
nın elden çıkması yeni haı p usulleri· 
ni keşf etmeğe ve yeni teçh zat yetiş 

:tirmeğe bizi mecbur edecekt!r. Gele· 
cek harpte Almanyanın galip gelme
si için hem harp usulünü, hem de si· 
lahlaıını değiş irmesi laıımgelıyordu., 

Müstakbel harp hakkında böyle 
düşünenler yalnız Alman zahitleri ara· 
sında bulunmuyordu. Fransız ordusu• 
ıabıtleri için de böyle düşünenler yok 

değildi. 
Bunların başında general De Ga· 

ulle bulunuyordu. Bu ıat dahilde ve 
hariçte askeri muharrir olarak fevka· 
iade şöhret bulmuştu. Bılhassa mes
leki orduya doğru (Versl'armee de 
Metier) namını taşıyan kitabı çok dık· 
kati celbetmişti. Altı sene evvel yaz
d .,., bu kitapta şu satırlar vardır: 

151 "Yarın mesleki ordu mohasıran 
. . tekerlekli vasıtalara dayanacak· 

ır:ıncır k 
lır. Gerek ordu kı~a h_arekatı, gdere 

1 aeri sevkıyatı dağ ve ere 
bun arın a _ k t - 1 ~ . d ahatça yüruyece mo or u 
üzerın e r k 

. t farı ile yapılacaktır. 4s er, 
nakıl vası ~ ve hatta ekmek münhüsı· 
top, me~m; nakledilecektir. Böyle a· 
ran bun a~ a hheı bir kıta sabahleyin • 

!etlerle muce 

politika adamları ileri sürülen fikirler 

bir mevziden hareket etıi~i zaman 
akşkm 85 mil uzakta bir noktaya 
vasıl olacaktır. Böyle bir kıla azami 
bir saat içinde hangi arızalı er.ızide 
olursa olsun düşmana temas ederek 
mevziine girecektir. 

1914 senesinde gördü~ümüz or· 
duların seyri, bati ve ıstikşaf vasıta
lıırı gayri kafı idi. Bunlar açık oian 

cenııhlarını müdafaadan aciz idiler. 
Şimdiki zamanda böyle ordular har· 
bedeme1eler ... 

O zaman mıralay bulunan Gaulle' 
ün bu yazıları gerek parlamentodaki 
askeıi mütehassısların, gerek ordu 
zabitlerinin ziyadesiyle dikkatini cel
betmiştir . Bunların arasında snbık: 
Fransız Başvekili Reynaud da vardı. 

Lakin Fransadakı kolitik<t adamları
nın kahir ekseriyeti böyle fıkitleri iş i t
mek istemiyorlardı. Çünkü bunlar 

mesleki ordunun diktatötlüğe yol a
çacağından endişe ediyorlardı . 1935 
senesinde Reynaud zırhlı ve motörlü 

on fır kanın teşkili için parlamentodan 
bir kanun teşkili için parla r.e-ntodan 
bir kanun layihası geçirmeğe çalı~ 
mış'ı Esbabı mucibe.ıııni de şu suret· 
le izah etmişti: 

"Farzedelim ki yarın harp başla· 
dı ve düşman Belşika}ı istilaya kal
kıştı. Diz Belçikaya şark hududlarını 
müdafaası için derhal yardım edeme
di~imiz takdirde ne olacak? 

Belçika ordusu denize doğru sU· 
rUlecek ve Fransanın 350 kilometre 
tutan şimali şarki hududu istilaya 
maruz kalacaktır. Bu takdirde Frnsa 
için en kıymettar olan şimal eyalet· 
leri elind~n çıkmış olacalıı tar.,. 

Lakin ne Reynaud'nua bu söıde· 
ri ne de Gaulle'Un kitapları bir fay· 
da getirmemiştir. 

Bu likaydiden Gaulle bir Fraa-

sız gazetecisine şu o;Uretle şikayet et· 
mişti: "Bir gUn benim nazariyelerim· 
den meded umulacağı na eminim. La· 
kin o zamaa geç kalınmış olacaktır. ,, 

l l:ıkikaten general Gaulle 1 larbi· 
ye Nezareti mUstfşarlıgına davt:t e • 
dildiği zaman her şey kaybolmuştu. 
Bu general yalnız nazari~·etçı de~il
dir. Harbin idaresinda pratik olarak 

da birçok tecrUbe ka:z:ınmı,tır. 1909 
senesinde orduy a dahil olmuştıJr. U
mumi hnrpte o zamnn miralay bulu· 
nan Petain 'in mniyetiae mu lazım ola-
rak girmiştir. . 

1914 senesi 15 ağustosunda ya
ralanmıştır. Birkoç ay sonra iyileşdi· 
ğinden bölük kumandanı olarak tek· 
rar harbe iştirak etmiş ve Verdün ö
nündeki harekatta bulunmuştur. 

1916 senesi 2 martında Almanla
ra esir düşmüştür. Umu~i harpten 
sonra bir buçuk sene Lehistanda biz· 
met ettikten sonra Saint - Cyr Har
biye mektebine muallim tayin edil
miştir. 

Daha sonra Harbiye nezaretinde 
bir memuriyete tayin edilmiştir. En 
sonraki vazifesi bir zırhlı otomobil 
kıtasına miralay rütbesi ile kum!\Ildan· 
lıktır. O zaman 47 yaşında idi. 

Altı sene evvel yazdığı şu satır
ları Fransanın başına gelen şimdiki 
facia şu suretle keşfetmişti: 

"Vatanımız şimali şarki hudutla
rımızda düşman açıkbr. (Voj) dağlara 
muhkem bir sed teşkil ediyor ise de 
Almanlar Belçikadan ilerliyerek bu 
seddi şimalden çevirebilirler. Meusc 
ve Mosel nehirleri pek derin müdafaa 
hattı teşkil etmezler. 

Burada ne hakim tepeler, ne de 
cepheye müvazi nehirler yoktur. Bili· 
kis arzın teşekkülatı istilayı muhtelif 

vadileri ile kolaylaşbnlacaktır. 
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TÜRKiYE RADYO olFOZlYOt-4 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSlı 

ANKARA RADYOSU 

!2.30 

12 35 

12.50 

CUMA. 28 - 6 - 940 

Program ve Memleket Sa· 
at ayarı 

Ajans haberleri 

Müzik : MuhteJif Şarkılar 
(Pl.) 

CiNSi 

Pamuk - Hububat 
KlLO t-IATJ 

s 
En çok 
K. S· 

13.30-14 00 Müzik : Karışık Program 
(Pl ) 

ı ,. yerli 3,00 
1 Arpa- 2.75 __ _ 

18 00 

18.05 

Program ve M. mtekct sa· 
at ayarı 
Müzik : Senfonik Müzik 
(Pi.) 

ı Yulaf -2~0 ----

1 ?.7 6 1 1940 
1 t< embiyo ve para 

1

- - l:s Kan1<asından ahnmıştır. 
l& 30 
19. 10 
19.45 

Müzik : Cazband (Pi ) 
Türk Müziğ"ı 

Memleket Saat ayarı ve 
Ajans Haberl~ri 

Ur•ı 1 

ı 
1 Rayişmark ----

Frank (Fransız ) O 00 
Sterlin ( inııiliı ) 5 20 

• --=D,....o_ıa_,r,_('--A_m_e_ri_k_a_)__ ~ 50 1 00 
Frank ( is"içre) 1 lıO 00 

20 oO Müzik : Fdsıl Heyeti 
20 30 Konuşma 

20.45 Türk Müz ıği 

21.10 Konuşma (Bibl ıogr afy <ı ) 
?.1.25 St!rbcst Saat. ilan 
21.!JO Konuşma (Radyo Gazetfsi) Çukurova Harası Mü-
22.45 Müzık: Küçük orkestra 
22.30 ,:)a •• ı Ayan . Ajans dürliiğünden: 
22.45 Müzik : Küçük Orkestra ! 

'23.25-23.30 Yarınki program, 

Zayi askerbk vesikası 
Selimiye Kışlası 1 inci Fırka 4 ün· 

cü alay birinci tabur bölükden aldı- 1 
ğım askeı lik vesikamı zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin hi:k 
mü olmadı~ını ilan ederim. 

Malatya fabrikasında Ah· 
med oğlu 319 doğumlu 

Salih 12083 

Halk~vi rtisliğindeo 
Üı l, edl"h yat, temsil, kütüpane ! 

ve yayın komitalarında münhal olan 
bırcr azalık ıçin 5-7- 9-10 cuma j 
giinü saat 18 de halht-vİodt" seçim 1 
yapılacağından mezkiir şubeltre 

kayıtlı azala 1 ın o saatta halkcvine 
gelmt lcrİ ricıt olunur. 

Bu gece 
Nöbetçi eczahane 

Y t"niotrl yanında 

T.., hsin t-czah.:tn«"siriir 

1 - Mül"ss s 4 miz n bir senıı:lik 
ihtiyacı tulunan ıki yüı elli binkilo 
mazotun br bcr k ıosu on beş kuruş 

tan ve onb"ş bin kilo benzinin be
her kilosu otuz dö. t ku uş ve keza 
onbtş l io kilo gazın kilosu yirmi 
iki kuruş ve altı bin kilo vakum ya 

ğının kilo!ıU altrııış ku · uştan tutorı 

olan (49500) lıra bede'. i nıuhamme. 
ne ile 11 ı 61 94() gününıit"n itiba. 

ren )'irmİ gün mü3detle kapalı zatf 
usu li ~le eks .ltmeğe çıkarılmıştır. 

2 - Talip olanların 2490 sayı . 

lı k~nunun 2. v~ 3 cü ı:naddt lu in· 
de yazılı vt s-.ik İle yüzde yedi hu· 
çuk ttminatı muvakkate~i o tan (J712) 

lir 50 kuruş 1 ulc t· mİnatla birlikte 
teklif mrktuplarının ihale gününe 

r ut'&) an V 7 / 940 paz,. rt esi günü 
saat 13 çe kadar Hara merkezinde 
ki komisyonu rnabsusuna vermcle 
ri ve daha ziyad~ malut.oat almak 

isteytnlerin de Hara müdürlüğüne 

muraca1t ctmclt'rİ lüzumu ilan olu 
nur. 

12040 14-18 -25 - ~8 

' 
BU AKŞA 1 

K b F·ı ı . . giis• ov oy ı m erının en 
• 

F R SEi~ k~rK~ f 1 
ın Heyecanla dolu sergüzeşt filmi 

1 Kardeş intikamı 
İlaveten : Umumi arzu ve istek üzerio' 

( G A R V C O O P E R 'irı) 
Emsalsiz Şaheseri 

c Deniz 
PEK YAKINDA 

Rin Tin Tin ve Eşi 

Seyhan Orman 
ğürıden: 

Çevirge müdürli' 

Orman Emvali Satış ilanı 
Mikdan f 

Cir.si Hrcmi Muhammtn vahit fiyıatı ~i 
M3 03 Steı Kilo Lira K uı uş J)r' 

Kayın 388 000 2 50 9 ,l 
1 - Seyh<ın Vılayetinin Dört)ol kazaııı dahilinde Acı su (},, 

maı ından 388 mdre mikap miktC'rında G mao ul kerrstdik ı• 

ı ılmıştır . ~I 
2 - Sat ı ş 29/ 61 1940 günü saat 15 de orman çcvirge ıotJ 

dairtsinde artırma ile yapılacaktır. J'/ 
3 - Btht'tmdre rnikahnın muh ıı mmcn fiyatı iki lira dli kU' --
4-- Şaıtname ve mukavelename prcı jtleıi Ankara orman uOl 

dürlüğü Seyhan orman çevir g~ müoü. lüğü ile Dört
1
)o: orman bölf 

den. alınır 
5 - Muvakkııt teminat 72 lira 75 kuruştur. 

6 Satış umumidir. ı9' 
7 - Satış 13/ 61 940 gfnün~tn itibaun 16 gün müd_drtle -

Cuma günü rıe kadlfr devam edece J..:t ı r. ._ , 
12038 13 - 18 - 2.1 

ilan 
Adana Türk hava 

kurumundan : 
K urumumUH ait AbicHopaşa 

caddesindf'kı binat .ın alt kısmı 5-7 

940 cuma günü saı.t ., 
~urttiylıo kirııya veriltctlttl 'I 

. btlerin a~ falt caddedekı fL' 

ıı01j meleri. 

26 28-30 

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

1 

Yeni Bataryalı , 
Radyolarımız ge~dı 

MUHARREM HiLMi REMO 
A o i d 
Telefon 

. 
ı n 

1 1 o 
p a ş a 

Telgraf 
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Adana Tüı k Söz&I 


