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r··k lı sek harp 
seyj içtimaı 

il~~llf't\f va~iyet tedkik 
l~1 (; ~•2iyetin icabettlirdi 

1~1 " 1telbiılerln elrrnı•sı 

'ABBEViLLECiV ARINDAALMAN
LAR DÜN V AHiM ZA YiA T VERDi 
Dönkerk mukaveınette 

' kararl••l•rıldı. Müttefiklerin ihracı muvaff~kiyetle devamda 
'• 1 
·' a.a. - Resmen bildirili-

Gksek 
ıı harp konseyi, dün Paris-

Utu ltıış ve vaziyetin icap ettir· 

bık 1kdbirler üzerinde temamiy- · 
tı!e • al~nmıştır. 
~ v y ıçtımaında lngiltereyi B. 

raf stellee dill, general ldmay 
()tıs Pears bulunmakta idi. 

ey içtiınaında Fransayı Bav 
Ve 

lır. ınaraşal petain temsıl 
rıta . 
Da~n Yanında general weygand 

tan ve Baudoin bulunmakta 

Londra: 1 a. a· 
Resmen bildir:ldiği· 
ne göre, dürıkü gün 
ve bo gece, !ng:liz 
tıava kuvve ı leri, düş-

manın münakale hat· 
ları üzerindeki taz-

) iki hıç durmadan, 
nöbd dl'ğiştıı en 
fılo l arhı, idame ey· 
l.:mi~lcrd.r. logilı7. 
hava kuv\ etleri, bu 

soretle, rrüttefıl. or 
duların geri çclol· 
melerini kolaylaş · 

'<lııd ta. ı ıırlaı mışdır . 
~tı Y~k a.a. - Dün Paris'de 
a bu Sek harp konseyi içtimaı lki Alınan tayva 

'fqğıd uk' sabah İngiliz Başveka· resi düşüıül ı:üşt~r· 
r·k a ı lehi' ır..· • • 
il sek h •~• neşretmıştır: 
· arp k · 1 lctki'-· . onseyi vaziyetın r 11.ın, " • • 
ırdiki b~ .: apnıış ve vazıyetın 
. utun k d arıla tedbirler hrık ·ın a 

Şmaya 

lngil :ı ha"a kuv. 
vetlerı, Almanyanın· 

şimali garbi mıntı
kasındaki asker 

~ıCe, İsi Geiivna:~'!~ı~. l~ıfede 

.~aşvekilim_i_z -! S_o_v_y_e_t_l-er 
~akşam radyoda 1 

ı11~onuşacak garanti 
)'a : l (Hurnsi muhabiri 

-
Miiıtrfıklerin bır otomati/; hrıtaryası 

Macaristana 
teklif etti 

)a ....... Baş"'ekilimiz doktor Sa} 
~ :~ (b;ıgün) rad yo.fa saat 

illa Uıtıı vaı:"yet h:1kkinda bir 
~caklardır. 

rvtoskova bu garantiyi, Macaristanın bir Alman 
tazyikine müta vaat etmemesi şartiyle verdi 

~, ... 
~ .. YOK 

Z:ıgrep : ) a. a. -
habiri bildiriyor : 

.. 
Havas mu-

~ VrlUl!P)©l lrlUllrlUI 
Sii~·lendiğine göre, 1'1oskova, hu

k\tmcti, .\1.acaristanın emniyetini ga
ranti c:tmc:k niyetinde olduğunu Ma
car huk\tmetinc bildirmi~tir. Maca
ristan Moskovadnn bu hususta sarih 
teminat almıştır. J\1oskovn yalnız bir 
şart ko~muşhır ve o dn nıki nlursa. 

Alman tazyikine muhn·aat etmemek-
tir. 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

hedefleri de bombardıman etmfşler
d ir. 

Londra: 1 a. a. - Bu sabah f n
giliz radyosu. düşmanın Abbevillc 
civarında vahim kayıplar kaydetmiş 

ol:!u~unu bildirmektedir. 
Bir kaç yüz Alman esir alınmış 

ve düşman mühim miktarda harp 
levaııını terketıniştir. Müttefıkler, ab 
beville civarını yeniden ele geçirmiş 

ler ve bir noKtada Somme'u J,'Cçmiş

lerdir. 
Fransız - İngiliz kıtalarının İn

giliz hm;ınlıuına ihracı devam etmek 
te.:lir, Şimali Fran-;adan gelen müt
tefik kontenjanlarının ek~eı i~ eti, bu · 
surelte tahliye cdılmiştır. Gephedc 
kalanlar, sarsılmaz bir ce~areıle çar· 
pışmaktadır. 

Mukavemette devam eden calais 
üzerinde paraşütle yeni yiyecek su 
ve mühimmat atılmıştır. 

DÜŞÜRÜLEN TAYYAR ELER 
Londı a: 1 a. a. - lngiliz hava 

kuvvetlerine mcr sup 14 Hurrucane
dcn müarckkep bir filo, 24 adet 
me.;serchmidt ' 110 un himayesi al· 
tında seyıeden 24 Alman bombardı
man tayyaresine tastlamıştw lngiliz' 
Huıricane tayyarc;leri derhal hücuma 
geçmiş ve 9 hc·inkel ve messcrchmidl 
düşürmüşlerdir· Buıün İngilız tayya• 
releri üslerine dönmüştür· 

( Gtriıi beşinci sahifede ) 

> .......................................................... < 
! Romanyada ekonomik! 
ı seferberlik kanunu ! 
i i 
i Bükre• 1 a. a. Milletin i 
i •ulh zamanında ekonomik i 
i •eferberliöi hakkındaki emiri 
i name, dUn . kral tarafından i 
i imzalanmıştır. i 
i i ........ ~ ................... ........ ~ ............ . 

ftlorveçte müttefikler 
temizleme ile meşgul 

lnYYnre po'ito iylc Şehrimize dönen Y:ızı işleri ;\ludUrllıı Ul 

•• 
~~NEVZAD GUVE 
~~. 

lı ıçind F · · J · · t hl l· l 1 JI\ e • r~:ıs:ı, lnı;ı!t~re ve AkJenı.ı: t" y:ıpb_ 1 &'0 '? .., :: t! 1 •t: ' 1 
'~~ıJ"nı dikknt i.ıtibnlannı vnrındon itibaren çekici bir Uslubln 

•(.'r h ı· ı ·· ·u d kt' :ı ıncc " Türlaıoz n e .. Ycrecc ır. 

Stokholnı: J n.n· - Non·eç teh · 
1 i ?ii: 

N:ırdk ınınhkn sındn, beisjord 

Uzerindc iki sahilden trömen'c kn· 

dnr budcn bölgesinde {emizlcrue ha· 
rckctleri snpılmışbr . 

2o-27 .l\\nyıs geccıJ, rapo mıntı

kn ınıdaki mudnf nn ku\•vctleri ho-

doe ci' n• ındn snlte11fijord ' un şim:ıl 

sahiline çekilrı ek emrini nlmışlardır. 

( Gerisi üçüncü sahıfede) 

İngiliz - ltaly;ın haı p 
kaçağı müzakereleri 
· Londra: 1 a, a. İtalya üzerinde 

bir prensip uyuşması yapılmış olan 
haıp kaçağı kontro'u anlcışması 
müzakerelerini kesrriştir. Müzakc· 
relt!rİn kesilmesi Londrada Sürp· 
rizle kartılanmıştır. Zira Roma'da 
bu anlaşmanın tef crı uatı üzerinde 
görüşmeler yapılmakta idi. 



Sahife 2 

Vekalet Adanada 
Kitap satış yeri 

açıyor 

Maarif Vekaleti şehrimizde bir 
yayım evi ve dt>posu küşadına karar 
vermiştir. Vekaletten vnilen l'mİr 1 

üzerine münasip bir yerin kiralan
ması için tetkikler yapıJmaktadır. 
.Şehrimizde açılacak olan bu yayım 
evi ve deposu gerek Devll't Matba· 1 

sı ve gerekse Maarif vekaleti tara· 
fından t,tbettirilen bütün t!Serler ce 
nup vilayetlerine Adanadan tevzi edi. 
lecek. Adana cenup vilayetleri ıçın 

umumi merkrz olacaktır. 

Doğum 

Kozan: Kaymakamımız Bay Ri· 
fat Erda'ın bir erkek evladı dünya 
ys gelmiştir. 

' Yovrn} a uzun ömiirler 
ebeveynini tebı ik eder iz. 

diler 

Sovyetler 
gara ti 

Macaristana 
teklif etti 

( Birinci sahifeden nrtnn ) 
Iludnpc:,;tc : l n. n. - l\lncar 

njan .. ı bildiriy or : 
Başvekil Kont Telcki, Mebusan 

M.ccli -ı i koridorlarındn, l\lacaristnnın 

hnlen endişe etmesi için hiç bir sc• 
hep olmndığım bildirmiş Ye demiştir 
ki : 

" - f\'lncaristan , mUtc\'nzi kuv· 
'\'ctlcrilc , Tuna \•e Balkan sulhunun 
idamc o;İ için do~tlnrı Alınnnyn ve f. 
talyayn yardımda bulunmuştur. Bit
tabi , .Macaristan da ihtiy at tedbirle
ri nlmnk mecburi.Yetinde knlmıştır. 

Almanların, gcı·ck do .. tlnrını gerek 
duşmanları nı bclk i de nyni derecede 
hayrete duşUrmU;; olan lıu.' uk ve e· 

min zaferleri her lul'lu intizar hila
fına olarak, harbin kısa sUrcceğini 

gö termekteclir. Bununia buy uk bir 
endişe znil olmaktadır. Çunku, uif:a
rnf olsun ve yahut yalnız gayri mu· 

harip ol sun , her kuçuk devlet için. 
bir kaç s ene sllrecck bir barp , cko· 
nomi bakımındnn çok guç (ahnmmul 

edilebilir bir )iey dir. Yakında, mil· 
Jetler arasında senıcreli bir çalışma 

de.-re.sinin geleceğini Uınid !!delim. 

Bulgar matbuat meclisi 

Sofya: 1 (a.a.) - Mebusan mec~ 
lisi, 1 Haziranda nihayete ermesi 
icabeden içtima devresinin 5 hazi· 
rana kadar uzatılmasını karar!ış· 

brmıştır. 

Türicsôıj 

• 
, 

ço 
okul sergileri 
muvaffak oldu 

s~~ 
istida pulları e trl 
gibi on altı kuruş 

Vilayet makamından 9J~ 
Gazetenizin 1 Hazi~an lh·ftfİI 
li nüshasının ikincı 58 1 ıı z4 
üncJ sütununda istiJal•'

1 

ıuşluk pula tabi olduğu Y't_ 
Her ne kadar f evkelade "~/.. 
layısiyle bazı vergi ve resı 
icrası ve bazı maddelerin j 
fi yet mevzuuna alınmasın• ıJll 

ilk mekteblerde açılmış bulunan 
sergiler devam etmt!ktedir. 4 Ha· 
ziran akşamına kadar açılı bulundu 
rulacak olan sergilerde büyük bir 
intizam göze çarpmaktadır. Bilhas 
sa bazı mekteblerdeki bir kaç eser 
büyük ümidler vermektedir. 

Mıbi mini yavruların bu güzel 
istidatları karşısında hayranlık duy
mamak elden gelmiyor. 

Eğitmenli köy m~ktcplerinin 
sergisi Gazipaşa mektebinde nçıl · 
mıştır. Bu sergide de nazarı dikka· 
ti celbeden müteaddit kıymf'tli eser· 
lcr vardır. 

Yeni halke vi ve parti 
binası nakli 

Asfalt cadde üzerinde yapılan 
yeni halkcvi binasına taşınma dün 
başlamıştır. Bu yeni binada C. H. 
Partisi vilayet idare heyeti ile kaza 
ve nahiye idare heyetleri hep bir 
arada bufunacaklarından C, H. Par 
tisi eşyalarından pek çoğu dün nak
ledilmiştir. 

Binanın henüz ıkmal edilmemiş 

bazı kısımları var ise de Lunlar şa 
yanı ehemmiyet değildir. 

lık mektep son sınıf 
imtihanları 

ilk mekteblerde devam (dilen 
son sınıf imtihanlaıı yarın nihayet 
bulucaklır. ikmal imtihanları ise 18 
Haziranda başlıyacaktır. 

Vilayette bir tayin 

Münhal bulunan vilayet daimi 
encümen başkatikliğine mülkiye me· 

zunlarmdan ve divanı muhasebat 
murakıpliğinden emekli Bay Esad 
musabalı tayin edilmiştir. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök}ÜZÜ açık, 

hava hafif rüzgarlı idi. En çok sı
cak gölgede 35 dereceyi bulmuştu 

Bölgede Atlı 
sporun ink" şa.fı 

Kulüp teşekkül etti 
I -

Değerli Valimiz Bay Faik Us· 
tün'ün daimi reislikleri altında ku 
rulduğunu daha evvelce yazdığımızı 1 
.. Adana Atlı Spor Kulübü" resmen 
teşekkül etmiştir. Ku)üb, nizamna· I 
mesini Vılayete vermiş ve dün ksnu· 
ni müsadeyi almıştır. 

b" kıS 3828 sayılı kanunla ır l .~ 
ga resmine de zam yapı ~1 ~ 
bul edilmiş ise de mezkLI j~ 
nun 11 inci maddesiyle, ıı:ı t 
sim tarıfesinin 38, 40. 40S 1f. 
52, 54. 58, 61, 62, 66 6 ~ 
90 ıncı nuoıaralariyle 39 b 

d 
_ d .. sıı 

marasın a mun erıç ve ~ 

Ç•Jkurovada atÇılığın ehemmiye· 
tini ve atlı sporun büyük kıymetini 
çok iyi lakdir buyuran Valimiz, A· 
danar1a atlı spor k1Jlübünü tekrar 
ihya etmekle cidden büyük bir eser 
meydana getirmiş bu'unuyorlar. 

Türk atçılığının ananevi ve mil· 

li karakteri Valimizin himmetiyle 
Adanada sağlam esaslar üzerine 
canlanmış bulunuyor. Bunun, daha 
aktif ve şuurlu bir şekilde inkişafı
nı gördükçe bütün Adana gençleri 
şuphesiz ki savinç ve ifti~ıar hisleri 

kemelerinde istimal edilr' 
hususi Vekaletnameler bil, 'I 
hariç tutulmuş ve ıstid11l• #~ 

1 
numarada tadat oluo'in e"' 
nında bulunmuş o!malc1' 01p 

tabi bulunmamış olduğll11 g' 
fiyetin tashih ve tashihlll1~e~ 
nizin ayni rütununda 11eŞ v 
ni isteıim Seyh1111 ~ F•i" 

duyacaktır. 

Adana Atlı Spor Kulübü idare 
hey'eti reisliğine vilayet mektupçu· 
su Bay Agah Yüce getirilmiştir. 

Gayyur mektupçumuzun atçılık hak-
l<ındaki ihtisas ve etüdleri takdire 
şayan derecededir. 

Kulübün katib ve vrznedarlığı. 
na Osmanlı Bankası direktörü Bay 
Galib Sertel seçilmiştır. 

Muhasib Bekit Karabucak, aza
lar Mustafa Dinkçi, lbrahim Telci, 
lbrahim Burduroğlu ve Tahsin Er 
man'dır. 

Karasoku ocağının tertip 
ettiği sünnet düğünü 

C. H. Partisi Karasoku ocaiı 

fakir ve yoksul çocuklar menfaatma 
büyük bir sünnet düğünü tertip et· 
miştir. l temmuzda yapılacak olan 
sünnet düğünü için şimdiden ha· 
zırlıklara ve kayda başlanmıştır. 

1 

Şild maçlarına ·.~ 
öğle · sonu başt ~ 

Bugün ş,.hir Stad, ~ 1, 
ma~larma baş!anacaktı'·ılı 
bakayı Toros Spor ve ıl'~ 
du takımları yapacak, l',;ıS 
tatarda da maçlara ı' 
devam edilecektir. ~b~ 

Gençlere dirlik d~ı 
riz. i ~ 

de . Askeri hastane eçtf 
dün faaliyete g .. 

,çıı';', 
Askeri hastanede 1,eır 

nüllü Hasta bakıcı he~;~et' 
su rlünden itibaren fa• 
miştir. •" 

Kursa pek çok b9f 
bulunmaktadır. Dersi~ G 

pansıman, ilk teda\li, h~ Ji 
hasta bakıcılık, zehirh 1 
lunmaktadır. I f' 
Yeni mali yıl do tJ ~ 

dairelerdeki f•' 
• ~ bi 

------------------------- -----------------, Her sene haziranıll 
r R u zv e I tte n H t: · olduğu gibi ,chrirnizde le'" 

Budape;;tcden yazılıyor : Ame· 
rilcan Reisicumhuru Ruzveltin Maca· 
ri tan kral Naibi amiral lfortiyc gön· 
J.ermit1 olduğu şah"t mesaja buyuk bir 
elıemmİ.}•et atfedilmektedir. 

Bu mesaj geçen cumartesi gUoU 

Amerikanın Budape~te elçisi Monte· 
~oıaerg eliyle amiral Hortiye veril· 
mişti, 

Budapeştcdcki Amerikan mahafi· 

OONUN MEVZUU 

linin söylediğine göre Ruzvelt amiral 
llortinin idare meviliiade bulunınaH• 
mn 20 inci yıldöoUmUnU tebrik et
miştir fakat mektupta aym zamanda 
sullı temennilerinde de bulunmakta 
imiş. 

o r 1 ye umumiyeye dahil vezn,~ 
ve mütedavil scr11>afe ~ " 

Ruzvelt aynı zam anda bir de m·i 
zalı resmini yollnmsştır. Amerikan 
Reisicumhurunun bu lııareketi Maca• 
ristanda çok iyi bir his yaratmı~tır. 

Cenubu şarki Avrupacn mesele•in· 
de Macaristan Sovyet Rusyanın siya 
setini yaksodau takip etmektedir. Rus 
ların siyaseti Balkanlarda sulhun ıau 
hafaza edilmesi emelin\ gösterir ma· 
hiyettedir. 

lerin d40 kıymetli evr• ~ 
tı tadad edilmi$tir. d'le'I 

Tadada memur e 
1 ,,~i . .,.,. 

layet idare heyctı. setitld~Jı 
Sırrı Ardanın nY' ~~ ı 
namına adliyeden B•Y • ~'I 
keş ve bankalar rıaın•" ~ r*° 

R·fat r.
bankasindan Bay 1 

rckkepti. 



}2 Aylıl: 
Kuruş 

1200. 
6 -

" 600 
3 

300 " ı 100 .. 
ı .... o 
, ış memleketler iç 

"t. bedeli de~şmez yalnız 
2 lbasrafı zammedilir. 

lt.... İlanlar için idareye 

1~~~~-,~~k 
Sek harp konseyi 

Türk sözü 

BULGAR ORDUSU 
TENSiK EDiLiYOR 
Pari : 1 - Lötan gazrtesinde 

yazılıyor : 
Sofyadan bildirildi~ine göre 

harb'ye nazırı mebusar? meclisine 
ordunun yeniden tensiki hakkında 
bir kanun layihası vermiştir. 

Bu layiha mucibince 1/ ile 65 
yaşı arasında olan her Bulgar silah 
altına alınabilecektir. 

Ruzvt"ltin teklifi çok 
ıyı karşılandı 

Vaşington: 1 (a.a.) - Roosevel' 

tin silahlanma için bir milyar dolar

lık yeni kredi talebi kongre mahfil· 

ininde çok iyi karşılanmıştır. 

Sahife 3 

ı Bir Alman heyeti 
Atinaya geldi 

Atina: 1 a.a. - Bir Alman ti -
caret ve rkonomi heyeti dün, Atina· 
ya gelmiştir. 

Heyetin vazifesi, iki memleket 
arasın<fa muallakta bufunan ticari 
mahiyetteki meseleleri ve ezcümle 
gerek bugünün gerek müstakbelin 
kli:ing meselelerini birer hal sureti· 
ne ba~lamaktır. 

lsveç Üstünde dün 
uçan meçhul tayyare 

ı ~·. içtimaı 
•rın · 

~Gk cı sahifeden artan ) 

~it.. s~~ harp konseyi toplantısı 
~kkı. hükumet ve iki milletin 
~ hır ahenk içinde, zaferin 

\.;a ııa kadar, bugünkü mücadele
~ ın hakkında her zamandan 
· Y~de sarsılmaz bir surette a
~tt o ~ukJarının mutlak bir burha

lsovyet - Yugoslav. 
1ticaret muahedesi 

goslavya krallığı arasında akdedi 
len ticaret anlaşmasının musaddak 
nushalarının teatisi için Bdgrada 
gelmiş bulunuyor. 

Stokbolm: 1 a a. - Dün öğle· 
d~n sonra büyük bir yabancı tar 
yare, Norveç hududu civarında Va· 
esterbottrn ey1tletinde lsvcç arazisi 
üzrrinde uçmuştur, 

llııştir. 

t· 
b'~Ztede bir ester 
ıltz .. 
Ci Unden cinayet 

llrc ( li 
lhıı.da b' llsusi ) 

ır 
Yet i\:I ~ster 

v conıioır 

1 Evvelki gün 
yüzünden bir 1 

u k " it, 1 
~ laha~/ı hadise hakkında yap 

1<J bkata göre Ahmed Mir· 
11lda rençber bir adamın es 

(}aman oğlu Omerin tarlasına ı 
:. bundan f ~na halde kızan O I 
~ 11

c. ile Ahmedi evinden çağır · 1 

~ 1 tlınde gizli tutıu~u bıçağı j 
1 llıtı Röksüne ve karnına sap 1 

~~i:urıu müteakip derhal firar 

~ ~t;t 
, ~~ b'&ur"tte yaralanan Ahmed 1 

11 ~t craz sonra ölmüştür. Bunun ! 
~ • Müdddumumimiz Rıfkı 

~~i aza jandarma komutanı Ha- ı 
11

•. Zabıta amir ve memurla I 

'•~ 41~detıi tahkikat ve takibat· 
tdtaındc katil Orner 24 saat 
t, tn Yakalanmış ve tevkif edil 

" ~·'<;te müttefikler te· 
{~~~eme ile meşgul 

ltırı . 
~11 cı s hifcdcn artan ) 

l gtra k"l l 1>a~ 1 Çe ı me csonsındn ytt mz 
Çarptşrnnlnr ,·ukuo gelmiş 

~ta l 
'' ~ t4r~1 Orvcç kuv\'etleri, Bodo· 

d, ta~d~ Fnu ke ve Filneid at · 
fıd edilruis bulurımnk ta· 

~tıı 11di 
11..ı hava hu l . . . 

~ "()t t cum arı nt"tlCC' ·ın-
~ı'~ııt ,~lıliye edilmiştir. 

-tı b ''Orv J T t k . 
,-u llıın~~k:~~n ~~;~~t n ~·ıye 
\...~ed•r. 

\~ Vatandaş ! 
k\ ' t( 
'~, &t Ur-tununa aza ol 
\ı lt"" "'ıcıı 8tlerımı zln ço-'•tt._ 

Yardım ediniz 1 

Belgrad : 1 a. :ı. Avala apnsı 

bildiriyor : 
Sovyttler Birliginin Sofya tlçi 

si Lavrentiev, dürı kral Sar;,f yanın. 
da hususi defteri .. imzaladıktan ve 
hariciye Nazırı Markovıç, t3aşvekıl 

Tse\etkoviç :ve Başvekil muavini 
Maçek'ı ziyaret ettikten sonra dün 
hariciye nazırı M=1rkoviç tarafından 
şerefine verilen öğle ziyafetinde bu 
lunmuştur. 

Sov>·cıl r Birliğinin i k resmi 
müıocssili.ıi selam'arnış olmakla has 
satan oalıt•yanm ve hu anl?şmadan 
dolayı çok mt>mrıur uııı, 

lsveç hava defi topları 800 
mrtre yüksekten uçan ta) yare} e alet 
açmıştır. 

Tayyare, Norveç i~likametinde 
kaybolmuştur. 

Roınanyodan Almanyaya 
ver}lmekte olan petrol 

Dürı ö~lt!.i<'n sonra, hariciye n~ 
zar etinde harici ye ntıı.ırı B. Marko
viç Sovyetlerin Sofya elçisi B. Lav Paris: 1 - Lötan gazdesi ya· 

zıyor: Temmuz iptidasına kadar 
Romanyadan Almcınyaya ihraç e-

rentiev, Sovyct ticaret heyeti azası 
v~ hariciye neznrcti yüksek memur 
lari huzurunda Sovyet · Yugoslav 

diltn petrol maddelerinin miktan 
artırılacakt.r. 

B Markoviç B. Lavr~ntid';n Bd 
gradı zivar~ti hakkında Yugoslav 
basınına aş ~)!ıdaki hr.yanatt" bulu:ı
muşlur. 

ticaret anlaşmasının mu3addak nus
halaı i tcatı olunmuştu•. 

Hükumetle alman murahhası 

Klodius arasında tekanür eden an· 
!aşmaya göre ayda 130,000 ton 

Sizlerin de biklığir~iı gibi, B. 

L~vrentiev, Sovrrtlu Birıiği ile Yu 

Dün akşllm tic;tret nazırı B. An 
dres. Avala daA'ı etekiode B. Lav· 
rcnticv ş~refine bir akşam ziyafeti 

• • 1 

petrol ve petrol mü~takatı verile· 
cektir. 

Romanyanın aylık petrol istib
salatı 500,000 tondur, vermıştır. 

M 0 H i M MESELELERi KARŞISINDA 1 
1-------------------------------- • • • --------------------------------

Almanya malzemesini israf ediyor 
Alman taktiki mubtemol zayiatı duşuomedeo 

hıırru:: etmektedir. 
Egcr mu,·aff akiyt't derhal elde cdllemuse, 

m.:ığl!tbiyct bu t:ıktigin tabii detice~idir. 
Biz buna bir misal \'erebiliriz. 
.Mesela Almnnya hnrbin başladıgı ilk nylar 

xarfıodn deniznltı kuvvetlerini hesapsızca so:rfetti. 

Denizaltı dontınmalnrı tnmirler kobul etme?. ağır 

:znJİO t:ı. d uçnr •>I du, 
Bu zayiat karpşında Almanya şöyle muhnke· 

me c-tti : 
- N .. olur sanki; h::ray yeniden otuz denizaltı 

gemi~i inşn cdclıiliıiz .. 
Avda otuz dt"nizııltı gemi i !. Bu birıız fnzlt\ 

şişiril~ıiş bir raknındı. Fakut hir mu.-kili izah et 
mek için ynlnıı ınıılzemeden lıahscdnnk dcAiliz. 
Diydim ki :ıynı sUr'.ıtle nydn otuz denizaltı ge• 

ıuisi hazırlataLiloıiş ol urı, fakat aynı sUr'alla mU· 

kcmnıcl tayfa yetiştirmek. imkan haricindedir. 
Almanların dc:nizı:ltı filolıırı duçar olduklıırı 

zaviatı yerine gctirmiyccc:k vaıi uttedir. Bu dıı · 
şu~cesi.ı: sarfiyatın netice i ne olabilir ? 

.Mis:ıliyle cc\'LIP verelım : Amiral Rudr Nor
veç bnrckatı <;ırasında tekmil denizaltı senıilcrini 

seferbcı· etmişti. Dunların vazifesi 1~kar.dımnya 
sııbillcrindcn fngilterc kara ı;ulnrınn kadar yayıl-

mak İngiliz gemilerini torpillemek, İngiliz donan· 

masının harekatını Alman tayyarelerine ihbar et

mekti. Derhal kaydedelim : Bu harekatın neticesi 

.;ıfır oldu. 

Yuzlerce gemi Alman denizaltılarının önıınden 

geçtiler. Bu gemilerin mUrettebatı dc:nhaltılnrın 

attıkları torpillerin -ıu üzerindeki izlerini gördu• 

ler. Fakat en ufak bir lngili;ı nakliye gemi(i bile 

Alınan dcnİ:>:altılorının bu emsal ız (!) faali,Yctinden 
zarar görmedi. 

Alman beniznltılarınm ticaret gemilerine .kar

şı açını:; olduğu harbe: gdincc: burıdaıı en çok zn· 

rar eden Daninınrka tiçarct filosu oldu. Almanya 

Onnimnrknnm butun vnrlıklarına el koymuş oldu· 
ğunn göre 'Alınn:ı dcnizaltılarınıo bu muvaffakiye· 

lt'ri kendi znrarbrını tcvlid etmiştir. 

Alman deniznl tı filosu yıpranmış \'e hiç bil" 

kat'i muvaff akiyet eld~ edememiştir . 

Bugunku harbin gö<Jterdigi vaziyete göre Al. 

man tayyare ku,·vctleri ve zırhlı kıtalarını dOl 

ayni ahibet beklemektedir. 



Sayf ~: 4 

Nevaır? 

yok? 
• 

Friç'in Ölümü 

Friç hayattan bıkmış, yaşamak 

neşesi ve arzusu kalmamıştı. Haya

tina son vermeği kararlaştırdı. Bir 

eczaneye gider,.k yarım kilo fare 

zehiri aldı ve hepsini yedi. 

F a\cat ölmedi, bir müddet mide 

ağrrn çektikten sonra kurtuldu. Fa

re zehri bir "ersatz. dı. 

Karan kat'i idi. Başka bir çare· 

ye başvurdu. Gidip bu en kuvvetli 

cinsind<'n bir miktar ip aldı ve bah. , 

çede bir ağaca kendisini astı. 

Fakat ip koptu ve adamcağız 

yere düştü. İp •ersatz" dı, kağıttan 
yapılmıştır. 

Kararından gene caymamıştı, 

başka bir intihar şekli buldu. Soka· 

ğa çıkarak geçen "S. A."ların yanın 
da "Yaşasın Çemberlayın I" diye 

bağırdı. 
Fakat ~ene ümidi boşa çıktı. 

Kendisini tutup kafasını 1:-altayla ko. 
paracakları yerde "S. A . ., n<"feri he. 

men yanma koşup eliyle ağzını tu

tarak: 
- Sus budala! dedi, ölümüne 

mi susadın? 
Ve yürüyüp geçti. Bu da haki· 

ld ve samimi bir "S. A.. değ'~I, "er· 

satı., dı. 
Friçe tekrar yaşama arzusu gel· 

di. Yol üstündeki bir lokantaya gi 
0

rip güzel bir biftek ısmarladı ve ye

di. Bir saat sonra da öldü. Yediği 

biftek "ersatz., idi. 

.......................... 
Bu 

Nöbetçi 
gece 
eczahane 

Hükümet yanında 
istikamet f'czahanesidir 

·ı __ ş_a_k~i_a_ır __ I 
Alman çocuğu 

Berlio mahallelerinden birinde 
bir ana mektebinin muallimlerine, 

bir talebesi sevinçle haber verdi : 
- Kedimiz yavruladı dört yav-

r usu var, dördü de nazi 1 
Muallim, küçük çocuğun iyi ye. 

tiştirilmiş olmasına memnun : 
- Bravo 1 dedi, on on be~ gün 

kadar Sılnra mektr:bi ~ir müfettiş 
geziyordl\ Muallim kedisi yavrula -

yan çocuğu müfettişe takdim etli : 
- Yaşı küçük olmakla beraber 

en zeki talebelerinden biridir. Evin · 
deki kedisinin hepsi de nazi olmak 

üz ert- dört kedi yavruladığını soy· 
lü yor. 

Çocuk atıldı : 
- Hayır, hayır şimr:li nazi değil· 

dir. 
Muallim ve rr: üfettiş hayretle 

sordular. 
- Şimdi nni değill er mi ? 

- Tabii değiller şimdi hepııinin 

gözleri açıldı 1 

Türkııöı 

Fransızlar 
majino 

Tunusta bir 
hattı yaptı 

Trablus hududuna kadar devam 
bu hattan Fransızlar pek emin 

:A 1 

Müttefiklerle ltalya arasınde bir 
harp ıhtimali günün en mühım mev
zularından biridir. Bu mtvıu yalnız 

şimdi d~ğil ta Habeş haı bi zamanın· 
danberi de askeri mahfili işgal etmek 
leydi. Böyle bir harp esnasınd<ı hal· 
ya derhal harekete geçeceği için bil· 
hassa Fransızlar Tunusta tahkimat 
yapmışlar; ve son zamanlarda da İn
gilizler Mısır hudutlarında ayni tah 
kimata benzer eserler vücude g etir· 
mişlerdir. 

Fransız ga7eteleri Tunustaki is· 
tihkamlannın zaptedilemiyecek kadar 
kuvveth olduğuııu yazıyorlar. İntransi
geant gazetesi "Tunustaki istihkamla
rımı:r. geçilemez,: başlığı altında yaz
dığı bir makalede diyor ki: 

Tunusta iki müdafaa hattı var~ır. 

Bunlardan biri lıudullan az içeride 
Ben Gardanedcn başlcır \e cenuba 
doğru devam eder. Bu havalide bir 
takım kum tepeleri mevcuttur. Fakat 
bu tepele .. bazan mevcutken bazan 
da fırtına neticesinde kumlar başka 
tarafa g'itti~inden ortadan kalkar. Bu· 
nun için kum tepelerinden istifade e· 
dilmesi düşünülmemiş ve başka bir 
takım müdafaa noktalan vücude 2'e· 

* * 
lirilmistir. 

Bu noktalarda betondan yapilmış 
münfer:t istihkamlar vardır. Bu istih· 
kamlar çok iyi tahkim edilmiştir. iç
lerinde sonuna kadar eöğüşmeğe az· 
metm:ş askerlerden mürekkep müfte· 
zeler bulunmaktadır. 

Bir harp o!ursa bu müfrezereler 
ve istihkamlar düşmanın ileri h arcke· 
tini durduracaktır. Düşman bunları 
muhasara ederek i~kat < tnıek, bunun 
için de epeyce vakit kaybetmek mec
buriyetindedir. 

Asıl istihkamlar, yani Tıınustaki 

Majino hatlt daha gcıidedir. Bu hat 
Maıethten başlar ve Ma•ıncıta da~Ja, 
rının cenubuna. Tı ablus hududuna 
do"ru devem eder. Bir Fransız - f. 
talyan haı bi olursa İtalyan kuvvetle
ri buradan geçmek mecburiyetinde· 
dır. Çünkü bu hattın cer.ubu kami
len çöldür. Bu çölü geçı:rek istihkam 

Düdüklü bombalar 
sirenli tayyareler 

Almanların kullandığı oyuncaklar 
Her zamanki metodlarına sadık 

kalan Almanlar harp zamanında 
bile ilk olarak rakiplerinin sinirleri 

üzerine tesir ctmeğe başlamaktadır-

TABiAT iCiNDE 

KANARYA 

lar. 
fşte iki misal düdüklü bomba 

ve sirenli tayyare,. 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

KUŞLARI 

Bu zarif ötücü kuşun menşei Kanarya adalandır. 
Bu adalar Afrikanın garbinde, Büyük Sahranın 60 mil kadar açığmda 

ve Atlas Okyanusundadır. 
Bu kuşa Kanarya adaları ile beraber Maderia ve Yeşil Burun adala

rında da tesadüf edilir. Kuş burada, dere içlerinde, ormanlarda ve ağaçlıklar 
içinde, tane, incir ve meyve yiyerek geçinir. Seyrek, yüksek ağaçlarda öter. 
Yabani kanarya ile ehli kanarya arasında ötüş farkı yoktur. 

Kafes kanaryaları, renk, şekil ve ötüşlerine göre muhtelif ırklar arze
de~ler. Renkli ırklar altm sansı, saman rengi, açık sarı, beyaz, portakal sansı, 
kül rengi, yeşilimtrak olurlar. Almanyada Harz mıntakasında çok miktarda 
Kolza ekildiği için çok kanarya da yetiştirilir. Küçük kanaryalar, daima iyi 
öten kanaryalar (Erkek) arasına konulmak suretile yetiştirilirler. 

Kafes kanaryalarını hava ceryanlarından korumalıdır. Bunlan kolza 
taneleri, suya batırılmış ekmek, yumurta marul, çekirdekli hıyarla beslemeli
dir. Çiftleşme zamanı gelirken keten tohumu verilmelidir. 

iyi şartlarla, bir kanarya 20 sene yaşar. Kanaryalar Saka, Keten kuşu 
ve Yalova kuşu ile çiftleşebilirler. Çiftleşme ilkbaharda olur. Dişi kuş senede 
beş defa yumurtlıyabilir. En iyi yuva, 15 santimetre eb'adında ve bir kat kül, 
bir kat ince kum ve bir kat da yosun ihtiva eden bir kutunun içidir. 

Kuluçka müddeti 10·15 gündür. Yavrular 4 hafta içinde tüylerini döker
ler. Bunlara yumurta sansı verilmelidir. Bu müddetten sonra ana ve babala
rından ayırabilirsiniz. 

tl dl"' 
hattını çevirmek kabil de~ ~jl 
Askerlik bakımından buna 1~ ı' 
rülmeme~tedir. Çölde ne yo' 

ne de insan vardır. Bura~al1 dz 
kıtaatın da geçmtsi kabıl 
Çünkü develer bir kaç ı!~er 
yaşayabildikleri halde motor 
muhtaçtırlar. . ~d~ 

Tunus Majino hattı çok ~ 
dir. Beton istihkamlarda f 
toplar vardır. Arazi müdafa• ,ıİ 
derece müsaittir. lstihkaınları 
farkelmek kabil değildir. 

Bir harp çıkkarsa, lta1Y8
: 

leri ne kadar süratle tnarrtl\ 
lerse geçsinler hudut ilC ~ıl 
hatlı arasındaki aske ı i mır1181 
mek içia epeyce vakit ~· 
mecburiyetindedir. ı•f 

Btı müddet zaıfında c:,er 
Fastan kafi derecede kuvvt 

rilebilir. ~~· 
·stııı Geçendf.', Tunustaki ı 

ve müdafaa tertibatını geı~.fı' 
harbiye encümeni reisi: d 
müsterih olar dönüyoıu111·•' 
tir. 

·ı ISTANB~ 
1 RADYOS, 
i Yakında f a~iıYe;e~ıı 

lstdnbu!: 1 (Hususi Jl111~' U 
dt-n) - Posta ve telg'' bili 1 

Mıidürlüğü tarafından isti~ , ... 
yosunun işletmeie açılıl' dfo 
kında hazırlanan proje, r• de 
siy!e birlikte Başvekalete 
muştur. ,,_. 

Öğrendiğimize göre t oit• 
kiklere istinat eden bu P~f•d' 

. ti 
bul radyosundan çok. 15 ~o' 
lebiJeceğini ve bu işıl11 ;.tf 
tatbik olunacağını göJterll',, ıl 
dukundan yeni teşkil ol?~';~lj/ 
yo Turizm müdürlükler•0! ı~f 

.. JıJ' 
den matbuat u ~urn oıu t• 
rafından yakında tatbik• 

leceA-i anlaşılmaktadır. 1" 
Radyo abonelerioİ~ 'b'~ 

ücretlerinin bugünden ıtı tiıt 
silin~ başlanacaktır. Oc~,,~ 
le ödenmesi yolunda A11 ·aııda 
pılan teşebbüslP.rden ş~ ı 

. k d . . yır••· netice çı ma ığı ıçın . 1 
eskisi gibi def aten on 1ırıir,ıı 
mecburiyetindedirler:.~~ife~f 
na kadar bu parayı 0 

1 111c- .J 
yüzde 20 fazla ücret 8 1 -1e'~. 

T .. da burıU 
emmuz ıçın d 

lere ocı bP.ş gün zarfın a 1 ' . bUl1 ık 
tebliğat yapılacak, ııı'P" 
işi geciktirenler olursa 

verileceklerdir. kdİ' 
Mahkemenin t 11 ~ 

nakai ceza 25 lir•Y~• ·~ 
ref1 

Bundan oaşka bu 

satnameleri de iptal 



Türksöıü Sahife 5 

Abbeville civarında Almanlar 
dün vahim zayiat verdi 

&İtiııf 
~ 1 sahifeden artan ) 

~l<LEDILEN KUVVETLER 
~ı~lldra: 1 a. a. - lngili:r: ve 

rce seferi heyetlerine mensup 
tyt asker, dün akşam da 1ngil

r \'arınağa devam etmiştir. As• 
rıı~11 rn~temadi bombardımanlara 
ııırı; nıuttefık kıtalann dunkerpue 
~nd teın a mife işgalleri altında 

S Urduklarını bildirmişlerdir, 
h OMDE MUHAREBELER 
ı-at' 

ı,r ~1 : 1 -a.a.- Reuter : F ran 
p k 0ınme üzerinde nehrin ce
e k~ısında Almanların elinde ye-

0Prü başını teşkil eden ami-
~ llııntıkasma ve nehrin mansap 
ııtıkasına "dd ı· ' k . kt d' şı et ı tazyı ıcra et-

çok yüksekten uçmak suretile bir 
istikşaf yapmışlar ve düşman tara 
fından işgal edilmiş olan arazi ü'-

zerinde uçmuşlar ve avdette çok 
aşağıdan uçmuşlardır hiçbir hadise 
olmamıştır. · 

iki bo!llbardıman tayyaresi gru 
pu abbeville kanalı üzerinde Alman 

tayyarelerine hücum etmişler, as· 
keri hedeflere bilhassa abbeville 

yakinindeki tayyareltre isabetli endaht 
larda bulunmuşlardır. 

Sommeun şimalinde düşmanın bir 
çok hedefleri bombardıman tay· 
yarelerinin hücumuna maruz kalmış 
ve bu hedefler mütemadiyen izaç 

eJilmiştir bir tayyare hareket üssü 
ne avdet etmemiştir. 

Bu muhtelif cevelanlar esnasında 
?O tondan fazla bomba atılmış ve 
muvaffakiyetli endabtlar yapılmaş. 

tar. 
30-31 Mayıs gecesinde tay. 

yaı elerimiz dunkergue mıntıkasın
daki müttefık kıtaata erzak ve mü 
himmat yetiştirmişlerdir. 

Hemen hemen temamile karan
lık bir havada uçan tayyarelerimiz 
bu erzak ve mühimat paraşütlerle 
atmışlardır tayyarelerimiz dönüş· 
teki uçmaları esnasında Alman kı· 

( Gerisi altincı sahifede ) 

.. . : BUGÜNKÜ PROGRAM :- • , •. 

TORK[YE RADYO OIF0Z1YON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

PAZAR 2 - 6 - - 940 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 
12.35 A J A N S ve Meteoroloji 

Haberleri 

12.50 Müzik: 
Çalalanlar: Fahire Fcrsan, Re-

fik F ersc:n, Şerif içli, Kemal N. 
Seyhun. 

- Okuyan: Melek Tokgöz 
13.15 Müzik: Halk türküleri 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

Se ııler, 1 

1111~11ltne nehrinin mansap m•ntı· 
ıh a Fransızlar muvaffakiyetli 
t"IŞtl) 1 

t~ıtı· a ardan sonra şima l kıyısına 
ZIRAf İSTİHSALA TIMIZIN 

~ ~Şler ve bizzat abbevillein l.Jü 
cıı,oar . S ını ışgal eylemişlerd ir. 

~~\~:lllllle nehri abbevillin cenup va 1 

lbb ~rı ortasından geçmekte ve 
'- evıl\c "eh . . b' d 
"'~il v rının bu kısmı ır a a 

cyletnekt d' F e ır. 

'Burahrısıılar bu adayı almışlardır. 
arc\,· 

:o şidde ~t "sr· asında vukua ge· 
'ti th Çarpışmada Fransız 
\ arıuın rnüdabalesi çok müessir 
ııştu ~ r. Almanlar, malzeme 
tlıından nisbcten egır zayiata 

'•ıtıışlardır . Fransızlar bir kaç 
~esir a!mışlardır. 

ttAVA MUHAREBELER! 

1 ~t ~atis : 1 -a.a.- Hava işleri 
~eti tebli~ ~diyor : 

~" O ınayıs gecesi Fransız avcı 
1 'h 1 re eri Dunkergue mıntıkasında 

tıı '1ir k · · ıl:ı\a~ adın için çok mesud 
~ili da,. geçimsi7lik icat etmesine 

, ~r1111 1 'şkıt etmez, Her kadın gibi 
~ ~ ~lldll arzulan nihayetsizdi. 
I 1i ~k,t ~el~ seyahat etmek istiyordu. 
·I 1 t~ild· cnıın işlerin buna müsait 
ı ') ı. Ka h . , ~ •tto rım er gece sınemaya 

t"altl Ya gitmek çaylara, suvarelerc 
ttc:tle ~taıck istiyordu. Fakat ben 
' Yın k ~)Ot &o ağa çıkmaktan hoşlan· 
h ·~· .. , h •ına bir karnaval maske-
\fttt ':ı~ttitim modern hayattan 
ı. . A dıyordum 
'\ı "''a . ~ '-1 hil~ıı da yaş farkı da vardı. 

t ~crı '~ karım belki de fanlazi dolu 
) ve;. e .evlenmeti arzu ederdi. 
"4 "~•ı 0

1

1Yetımi düşünerek, hndisine 
~'tlatiyı arak çıkmasını, hatta arka-
1~1•11, y c baloya gitmesini söyledim. 
tıı.'- ~a aş farkı olunca srenç kadın
tıtı,~ t~~ hiç detilse kı.skanç görün

l' Vaı·aııındır. 
~11~ N 'Yet böyle iken bir ilk bıı har 
bıt1111ı, ~ıan birden bir,cortadan kay· 

~t~ı •nada maıcretini bildiren 
t ~tın~p .bırakmışlJ. 
t~ı ta(e ın ne düşüneceğini bil

'foı- at kadın ltendisini mazur 

'\ ~Oc~~ 
tth't.tııg-· urnuıun büyüdüğünü, be-
l~ 1ltce~~ ~lduğumu, çocuğu yetiş-

~ "'t ~ •ını yazıyor. Kendisinin 
ayal dolu olduğunu, halbu· 

• • 

ARTIRILMASI FAALiYETi 
Amerikadan 

lstanbul: (Hususi muhabirimiz 
den) - Milli koıunma kanununun 
tatbiki dolayısiy le zirai istihsalin 
artırılması etrafında faaliyette bu· 
lunmak Üzere mıntıka rci:.lerinden 
Rahmi Öke Akdenizt-, Avni Ak-
vardar Ü& la anadoluya, Şevket Arı 
Marmara böl~esinc hareket etmiş . 

lerdir. 
Ziraat Vekaletince mübayaa e

dilen 1000 kadar orak makinesı e 
mirlerine verilmişti. 

Amerikaya sipariş edilen trak-

H ı K 

ki beuim yanımda yavaş yavaş öldfi
ğünü anlatıyordu. 

Karım kaçmıştı. Buna sevdiği er 
kekten de bahsediyordu. 

Btt kcndısinden küçük bir genç· 
di serveti yoktu res;aırıdı kanw mek· 
tubunda pırlaııta l ı.rırıı, ~ ü•lde İ ı i, oto 
mobilini bırnkaı ak aşka hO~lu~unu 

yaııyoıdu. 
Bu mektcbu okııyunca zavallı 

dedim sonunda pişman olacak. 
Bu delikanlının karımdan çabuk 

bıkacağını b ıliyorduın oğluma anne
sinin ani olarak hastalandığını ve se 
yahata çıktığını söyledim. 

Bu arada karımın vaziye tinden 
haberbar oluyordum. Nazan ressamın 
atölyesinde yaşıyor maniküriü yumu· 
şak elleriyle yemek pişiriyordu doğ
rusu bu göiterdiği büyük bir cesa
retti. 

Fakat tam bu ~ırada umulmadık 
bir hadise oldu .harp patlak verdi. 

Aşık ressam Nazanı atölyenin 
kapısı önüne bırakıverdi kendisinin 

• 
yenı ziraat aletleri geldi 

tör, biçu derer harman makine· 
leri vesair ziraat aletlerinin ilk par
tisi memleketimize gelmiştir. 

İngiltereye ısmarlanacak ziraat 
aletleri, mücctdele i l açları, baytar i 
ceza ve malzemeye ait mukavele· 
ler de Ticaret Vekaletince tasdik 
o'unduğundan yakında bunlar da 
memleketimize gelecektir. 

Ankarada Merkez, Kavaklı, Çu
buk kazalarında kombinalar kuru· 
munun traktörler tarafından 100 bin 
dekar arazi sürülmüştür. 

Nadas mevsimi geçmtkte, ha. 

" A v E 

t 
YAZAN 

askere gideceğini atölyc-yi de başka 
b:r arkadaşına kiralayacağını söyle
di. 

Nazan sokakta kalmıştı hareka
tını gizlice takip ediyordum. 

Hı r iş aradığım öğrendim yaşa· 

mak için başka çaresi kalmamıştı. 
Kenclisine bir mektup yazdım, 

şöyle demiştim : 
Müşterek hayatımızı yeniden kur

mak için sana te~ıır etmek istediğimi 
zannetme bn ayrılığa sen karar ~er
miştin fakat .şimdi çalışmak mecburi· 
yetinde olduğunu da biliyorura. 

Bir iş bulabilmek için hiç değilse 
biraz daktilo veya muhasebe öğ'ren~ 

melisin bnnun için de paraya muh
taçsin müsaade et sana bir hoca tu
tayım ve küçük bir apartıman da ya 

valar fazla yağışlı ve tarlalar çok 
otlu olduğundan köylünün bu vadi
deki istekleri çok fazladır. 

Köylü isteklerinin imkan nisbe
tinde temini maksadiyle traktörler 
on bl'ş gündenberi geceleri de ça-
lıştırılmakta~ır. 

Bundan başka milli yardım ko
mitesi tarafından Ziraat Ve~iletinin 
emrine tahsis ediltn para ile 21 
vilayetten 10041 baş öküz satın 
alınmış ve bunlar zelzeleden zarar 
gören 9 vilayet köylülerine mecca· 
nen da~ıtılmışhr. 

şamanı temin edeyim. 
Karım bu t~\çlifinıi severek kah~ 

etti, 
Haftada iki kere Naz;:ını görüyor

Q~m. Bir defasın~a : 

- Ne ölür, Cİedl, yıvrüriiü bir ke
re görsem. 

Çalardım' " eve gelir görürsün ,. 
dedim. 

Geldi. 
Nazan durdu, sröğüs geçirdi ve • 

sonra devam etti: 
- Evet geldi ve bir daha da 

gidemedi. Yuvasına girip oğlu ile 
kucaklaşınca göz yaşlaşına boğuldu. 
Bir tek kelime ile onu susturdum .• 

- Kal. 
Dedim. Bilmiyorum bir çok ah

lakçılar benim bu zafımı kabul ede
miyecek . Fakat müşfik kalbler ba 
hareketi alkışhyacaklardır. 

Ve dudaklarında kırık bir tebes
süm ile sözünü ikmal etti: 

- Cörüyorsunuz ya mesudum • 
saadet telakkiye pağhdır. Düşkün, 
serseri kedilerin ölümü beklemek 
için eski evlerine döndükleri gibi ka
mın tekrar ı?ile yuvasına dÖnmeıi 
büyük bir saadet ise hakikaten me
sudum. 

ı· 



Sahife 6 

Düdüklü bombalar 
sirenli tayyareler 

( Dördüncü sahifeden artan ) 

Belçikalılar ve Fransızlar Al
ber kanalını geçm'k için kütle ha· 
linde yaptıkları büyük taarruzda 
muttasıl Alman tayyareleıinin şid· 

detli hareketine maıuz kaldılar. 

Bundan sonra şiddetli bir mit. 
ralyöz ateşi ve bombardıman baş· 

ladı. 
Bu şekilde alınanlar sinir harbi 

yapıp maneviyatı bozulduktan son 
ra mitralyöz ve bomba ile taarruz 
etmek istemişlerdi. 

Düdüklü bomba veya düdüklü 
torpiller almanların yeni şeytani 

icatlarından biridir. 
Gayet sert bir karton üzerine 

tesbit olunan bir düdük bombaya 
raptôtunmuştur. 

Bomba düşerken rüzgarın tesi 
riyle düdük te feryada başlamakta 
ve bomba yere vuruncaya kadar çı· 
kardığı gürültü ile panik yaratmak· 
ve bilihara tesiri daha fazla hisso· 
lunmaktadır. (Parisoir) 

Abbeville civarında Al
manlar dün vahim 

zayiat verdi 
( Beşinci sahifeden artan ) 

taatının harekatı hakkında mühim 
malumat elde etmişlerdir. 

31 Mayıs günü avcı tayyarel~ri 

miz messerschmidt sistemindeki tay 
yarelerden oıÜrt'kkep bir grupa hü 
cum etmiştir ta yyarclerimizden biri 
hareket üssüne dönmemişti. 

Paris: 1 (Havas) - Frarısız • in. 
giliz kara, deniz hava ku11vetleri 
Oönkert-kte Almanlara mukavemet· 
de berd,..vamdır. 

LONDRAYA GEÇEN KUMANDAN 
Londr a: 1 (Royter) - General 

Kord uugün lngiltercye grçnıiş, Kral 
tarafından kabul edilmiştir. 

General Kord Dönkerktcki ida· 
reyi en yüksek rütbeli g'neral teva· 
di etmiştir. 

Londra: J (Royter) - Abeville 
şehrinin garp kısmını Fransızlar iş 

gal etmişlerdir. 
Londra: 1 (Royter) - Dünkü 

çarpişmalarda 56 Alman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Dünden beri Alman tayyare za · 
yiatı yüzü mütecavizdir. 

ilan 
Demir köpı Ü yanında ope

ratör Ahmet Erzin 
hastanasiode : 

1 - Bütün hastane malzemesi 
2- Bazı ev rşyası 
3- At ve araba 
4- iki kişilik ot onıobil 
5- Damızlık inekler 
4 Haziran salı gürıü saat 2 de 

müzayde ile satlık tir. l.steklilerin teş 
rifleri. 

12008 

RADYO 
( Beşinci sahifeden artan ) 

Aziz Şenses ve Sadi Yavf'r Ata· 
man. 

13130 

14 30 Müzik: Küçük orkestra 
(Şrf: Necip Aşkın ) 

18.00 Proğram, \le memleket sa 
at ayarı 

1805 Müzjk: cazbant (Pi) 
18.30 Müzik: KarışıkMüzük (Pi) 
18.50 Müzik: Radyo orkestrası 

( şef: İbrahim Özgür ) 
19 25 Konuşma 
19.45 Mtmleket saat ayarı ajans 

ve metroroloji haberleri 

20.00 Müzik 

Çalanlar: Fahire Fersan, Refik 
Fersan, Şerif içli, KtmalN. Sey 
hun. 

Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan 
20 30 Wüzik: Halk Türküler 

Bayram Aracı 
20.45 Konuşma ( Tarihten sa· 

bifeler ) 

2100 Müzik: 
Çalanlar: Fahire Fersan, Şerif 

içli, Kemal N. .:ieyhyun, Refik 
F'ersan. 

T5rksözü 

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

Pamuk ve koza 
KiLO HAll 

CiNSi En ıız En çok 
K. s l_!(c o _s· 

itoza' 00,00 ---Ma. psrlağı 44 1_0_0 __ 
1 

-Ma.-temiır 43 __ j ~ __ 
Koza parlağı, __ _ 
Kapı ·malı _4~,5_0 __ 

1 
____ , 

Klev 'and 59,00 00 
Klevland çi. -2:"05 _ __ - - --

Yapağı 

tieyaı. 

.:Sıyah 

ÇIGlr 
yefj'j yemlik' 3,50 t--__ 

tohumluk 
·=::-;r-:=--=~=== 

HÜt3UtlAT 
Buğday Kıb. I 4,50 
_

1
, yerli 3,37 ----=-ı_ 

Arpa 3,00 
Fasulya 
Yulaf·-- 00 

-Delice-- o 
-KüŞyemi 

susam 00 

Livtrpol l'eJgrafJarı 
1 I 6 I 1940 

l:'eM :>cıntim 

1 -Okuuyan : Semahat Özden Hazır ,_O _ _QQ_ 
st.s Vadeli l. O 00 

21.55 Müzik: Oda Müziği (Pi) . Vade 
1 111 - O -00-

22.30 Me1Lleket saat ayan, ve 1 _H_i..;;;.nd.;:._h_azı_r ---- - O -00-

22.43 Ajans spor ıevgisi Nevyork • 00 loo 
22.50 Müzik: Cazband (Pi) 
23.251 
23.30 Yarınki proğram, ve ka· 

paoış . 

i ı an 
Döşt.me mahalltsinde 342 ada 

19 paı selindeki evimizin izalei şu· 
yu davasının rüiyeti için verdiğim 
vt~iletnımenin gaib olmasmd•m 
bahseden dava vekili Zekeriya Akif 
Koçağı v,kaletimden çıkardığım 
dan keyfiyet :ilan olunur. 

Yitik askerlik tezkeresi 

6 ıncı fırka karargahından aldı 
tım aslccrl ı k vesikamı kaybettim. 

Yenisini alacatımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Çınarlı mahallesinden 
Arabacı Niyazi oğlu 

318 doğumlu G ni 
ç. yıki 

12004 

Seyhan Orman Çevir
ge müdürlüğünden : 

31 j51940 gününde yapılan iha· 
lede 11, 17, 20, 21, 25, 32, :~4 

· sayılı şartnamedeki emvallara talip 
zuhur ctmrmiş olduğundan 2490 
sayılı artırma ve tksiltme kar.unu 
nun 43 üncü maddesine tevfik11n 
on gün sonra 11 /61940 sa lı günü 
!aat 15 te ihalesi yapılmak üzere 
temdit edilmiştir. Muhammen bede· 
li mezat kaimesinde yazılıdır. Mu· 
vakkat tf minatı ( 10) lira f20) ~ u· 
ruştur. Satış umumidir. 12007 

Kambiyo ve Para 

I iş Bankasından alınau~ . :r. 

' L11eı /--__ 
1<.ayişmark 

frank ( hansız > -2- 96 
~terlin ( ingrtız ) -5- 24 
Dolar ( Amcnka ) · 164 

1 

65 
Frank ( İsviçre ) 00 00 

·---...:....---=:.__::...__ - . -----

Zayi askerlik vesikası 
Adana jandarma alayından al· 

dığım askerlik vesikamı lzayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eski&inin 

hülcmü olmadığım ilin ederim. 
Adana:Hen~urbu ma · 
halltainden Mustafa 
oğlu 317 doAumlu Ah 
med Var 

12.:ıOS 

Adana Ticaret ve Sanayi 
Odası intihap Heyetin
den: 

Ticaret ve Sanayi Odası idare 
Meclisinde inhilal eden iki azalık 
için intihap ) apıfacaiından müntc· 
bibi sarıilerin 4 - 6 - 1940 Salı 
günü saat 9 - 11 arasınd.ı intihap 
mazbatalarife birlikte Ticare Oda
sına gelip reylt:rirıi kullanmaları ri
ca ve ilan olunur. 

2- 4 12005 

Yuvanın saadet ve var lığını 
doğuran, Ai.e düğümünü kuv\ ct
lendiı en çocuktur. Çocuğu sev. Se
vilmekten meh rum bikes yuvaları
da hatırla yılda bir lira ver Çecuk 
Esirgeme Kurumuna Üye ol! 

ilan 
. M·~· Seyhan vilayet• 

Müdürlüğünden : 
,. eti 

1 - Fort markalı vilaY "J 1 
hizmet otomobili (550) beş .Y;,_ff 
lira muhammt-n bedel üzerın 
açık artırma ile satılacaktır. ~ 

2 - Açık artırma 94() .., 
haziranının 13 ündi perşeıPbe 
saat 10 da yapılacaktır. ti 

3 - ihale vaktinden e~~ 
susi oıuhasebe veznesine y• ,1_ 
bulunu nası lazımgelen peY ~ 
miktarı (41) kırk bir lira (25) 
beş kuruştur. f. 

4 ·- lsteklil~rin muayY~"'/ 
ve saatte vilayet daimi encll ' 
de hazır bulunmaları ilan 01

1111 

11973 29-2-7112 

ilan 
Adana Askeri satırı ,ıl 
komisyonundan: 

il 
1 - Adana garniıo"~11/ 

(240)ton Un kapalı zarfla ekfİ~ 
konulmuştır. Muhammen f 
(29400) liradır. hk teminatı ( 
liradır. ~ 

2 - Eksiltmesi ı o:ı H ~ 
940 Pazartesi saat (10) dı.'.ı/ 
Askeri satın almB komi/" 
yapılacaktır. f, 

3 - Şartnamesi Ankar'' ,~· 
bul, levaziın amirlikleri ve ~-iv 
Ad:ına Askeri satm alma ·~t· 
yonlarında her gün görüleb') f 

4 - Talibler kanunun 1 ~ıır 1 

maddelerdeki şeraiti haiz oıJ1\,1i' 
na dair vesaiki hamil olar•~ ~I 

e"' 
edilen saattan tn az bir s~'~.,,~~· 
zarflarını vermiş olmaları lat' 

1
1 

23-29-2-7 1 19 ./ı 

--------------------,....,.::lı 

Yazı işlerimiı~" 
kabul saatler• . , 

. . h yet• 
Gazetemız yazı işlerı e ıP 

ltmasta bulunmak isteyerı 1.~;ıJ" 
öğleden evvel 11- t 3 ve o aı 
sonra 17-19 arası büro)'• :.i ' 
at edebilirler. Bu ıutler 'e 

'el müracaat yapıloıamasmı rı 

' ı,,. 

e c;jr 
Zayi askerlik " .. 

,ı 

ufld•" ti 
16 mcı hudut tabur ıı)İ 

~ığım askerlik vesikaını ' / 
tım. _it . t,.. 

Yenisini alacağım içıo deri.,,./ 
hükmü olmadığını ilan e ~ 0,~P I 

Kuru A>·şe ~z4 
~ili J 

Mu!itafa og li'fııY'i _,. 
ğumlı.ı JJO"j 
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~er Yaz mevsiminde en Güzel Filmlerile Sayın 
Halkımızın bedii zevkini karşılayan 

1 ASRi SiNEMADA 
l· •••• 

Yazlık Sinema 
BU AKŞAM 

AÇl LIYOR ... 
(t ltL· 

~ PROCRAM: 
Guzel Yıldız 

( VIV~AN~ ~OMANC~ ) 
Tarafından Heyecanlı \'C Meraklı bir Tarzda Yaratılan 

-1 ARKA SOKAK I• 
Fransızca Sözlü Şaheserdir _,, 

.-----------------------------· ~lsa ay Sinema ında 
Başdanbaşa renkli büyük heyecan ve 

<:oM·;;;~·.rn Şi·~·~~~ti 1 

istek Üzerine TÜRKÇE SÖZLÜ 

Sezar Borjia 
Buyuk Tarihi Şaheser 

Çocuk insanların çiçeğidir. Seviniz okşayınız fakat öpmeyiniz. 

BU AKŞAM 
Dünyanın iki meşhur kahkaha krallart 

ST AN OLIVER -LOR EL HARDİ 
nin en güzel, en eğlenceli komedisi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
1 1 

iKiZLER 1 
1 1 

AYRICA: Umumi arzu üzerine . 
JANET 

MAKDONAL T ve 
NELSON 

EDDY 
nin ibdakerdesi 

1 AL TIN DAÖLARIN KIZI 1 

ISENORiTAI 
Bugün gündüz 2,30 matinede 

Lorel Hardi - i iZlER 
Ço~uk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi S E N Q R İ T A 

~-----------------------------------------------------------
' 



Türkıözü 

Fırsat 

UCUZLUK UCUZLUK 

Taşraya n;kil dolayisiyl'! metnamdaki bi'umum tuhafiye malları 
toptan ve ptrakrnde uki sumaye fiahna ve hiç bir masraf zam edil· 
mtlcıiıin sahlııcıktır, Fazlaca toptan alıcılara iskonto edilecektir. 

Ahcısı zuhurunda muhir m•taza vitrinftriyfe bilumum mallar dev· 
ren aatı1ıcakbr. 

Adres : Belediye karşısında Yeniış1k tuhafiye 
mağazası 

31-1-2 11993 

Devlet hava 
yolları tayya.re 

• • 
servısı 

• Seyahatlerinizi en emın 
en ucuz seri vasta 

.tayyare iie yapınız .. 
ve 

1
oian 

Hergün Ankara - İstanbul İzmir 
arasında muntazam seferler biletler 1 
Abidinpaşa caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo ticarethane
·sinde satılır 

Telefon: 110 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelf'rİ 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Baııkasınd;ı kum barah ve ihbarsız tasarruf hesaplarınd• 
en az 50 lirası bul unanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikn.miye dağıtılacaktır. 

4 Adtt 1 000 Liralık 4000 Lira 
4 . " 

500 it 2000 " 
4 " 

250 .. 1000 
" 40 100 4000 • 

" " " 
· 100 " 

50 
" 

5000 .. 
120 .. 40 

" 4800 .. 
160 

" 
20 .. 3200 ,, 

DIKKA T : Hesaplarındaki pöralar bir stne içinde 50 li· 
radan aşağı düşmiyf'nltre ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile veri1eccktir. 

Kuralar senede 4 dda, 1 Eylui, l Biıincikar.un, 1 Mart 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

-----------------------------------------~-
• 

T.- iŞ BANK ASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Planı 

Kefideler : 1 Şubat, 1 Mayı•, 1 AQuato• 
1 ıkincilefrin tarihlerinde yapıllr. 

Kumbur:llı ve kumbaras1z hesaplarda en az elli liraq 
bulunanlar koraya dahil edilir. 

ı - 1 9 4 O I K R A M I Y E L E R t ====-
1 Adet ~000 Liralık 

u ,, ıooıı 

G 
12 
40 
75 

210 

" 300 
" 2j0 
il 100 

" 50 

" 

,, 
., 
., 

., 

., 

2 000 
3.000 
3.000 
3.000 
4.000 
3.730 
5.230 

Lira 

" ,, 
,, 
,, 

!I 

J k l bı'r'ıktir"' T. ş Bankasına para yatırma la, yı nız para 

Dr. Muzaffer Lokman 
miş olmaz, ayni zamanda lahbinizi .de drnrmiş olu~ 

ı __ ___ 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır . 

--------·----------------------------------~------: 

Çocuğu refaba kavuşturmak istiyoısanız Çocuk Esirgeme Kurumuna 

Yılda Bır Lira verip Üye olunuz ! Çocuk Milletin en kıymetli hazinesidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

. Lüks bir otomobil 
.satılıktır • 

·~ to5• Acele satıh k mo 

1 
1 

kull•11~ 
I Tiryonf mar~ a az dört ~ı 

Hususi kullanılmış, yüksek mar · ı beş beygir kuvvetinde lı~l''i 
kalı mükemmel bir otomobil sat· 1 sepetli bir motosiklet satl ~,rf 
lıkiır. ı fstiyenler Ulus Park• ·p ô' 

isti yenler Ulus Parkı karşısın· 1 da Bizim Bisikletçi Nec• L',,t ' -~~ 
da bizim bisikletçi Necip Uzyazan zan Ticarethanesine pıu 
ticarethanesine müracaatları num. 38 - 40 4) 
ro 38- 40 4 --4 t 1982 

11983 ~ 

/. ____ .._.___________________________________ ~da~ 

Umumi neşriyat ıntJ •• 
Macid GüçlLl -' 

- - nıatb' 
Adana Tür.1-.sc.zu 


