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lttiittefiklerin şimaldeki irkip hareketinden sonra 
~imanlar Laon - Soisson 
Veni bir meydan 

arasında 
muharebesi açtı 
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Zonguldak - Kozlu 
demiryolu yapılıyor 

~ 1 
'" reı Jord Fransız ordu· 

,,:1"" h .. •ekitına olen hay· 
~ird~Gırıı ve ,ukrenlıöını bil-

~·---· 
~t. Lol\t 8 • 5 ( ) 1 ... k 1 
~ lla1l •• a. a. - ngı.ız ra ı, 

t ı,1 'tısicümhuru 8. Lcbn:n'a 

:ı~bal\~aaf !ôndcrerek geçird_ıkleri 
ti C• l'bUltefik kıta)arının ~oster- 1 

·•aret 
1'1iş • l ve şecaati tebarüz. et· 1 
•tı,,d: ~tiliı milletinin, bu tarihi \ 

'4 
ı 

Büyiik millet meclisi 
bu hususdaki(layihayı 
dün kabul etti 
Anktıra : 5 ( fosusi muhabirimiz 

den) - Biiyük millet meclisi bugün 
toplandı ZonguldaY. - Kozlu arasın. 
ciaki demir:yolunun derhısl inşası hak 
kındaki kanun layihasını kabul etmiş 
lir. MeC'l •s cuma günü tekrar topla· 
nacak lır. 

Perisdeki ı"abuller 
'flı\•rı ı..' '•nsız ordusu ı ar afından 
ıo· ,..,.,~ . Paris: 5 a.a. - Bahriye nazırı 

1
• Şiikra01 v'tı takib ederk~n h~· set- I Bay Camp ı nchi, Belçika devlet na· 
1Ştir, e hayranlığı ay ey- -, <'" ... '"'.,. zırı Bay Janson'u, hariciye na21rı B. 

r· ...................... ·< 
) Alman hududunda 
i Sovyetlerin kuvveti 

ı 
Parls : 5 - Paris -Mon· 

dial radyosu, sabah saat bir 
buçukta bildiriyor: 

Emin bir manbedan alı· 
nan malOmata göre, Sovyet
ler birli6i'nin cenupta ve 
gerpte bulunan kuvvetleri 
arasında bUyUk bir deöişiklik 
Y•pılmıttır. Su meyanda ce-

• nupt•n ve terki cenubundan 
$ çekilen kuvvetler, gerpten 
$ Almanya hududuna nakledil
$ mlştir. Bu suretle, garpte 
• bulunan 17 fırkalık Sovyet 
t kuvveti 45 fırkaya çıkarıl-
1 mıstır. ·-··-----------tl_on:fra: ~ (a ) _ Kra! dün · , Spaak'ı ve sıhhiye nazırı Bay Jas-

ı kon. ,.a. . .' n ~ t Bombaıdımanla·da harrıp oları ocaklar paıı kabul etmiştı" r· __ ...... ..• • •• ., ... ,. ~ t 
~~~e, 8. Chamber~in, Lord Lu- I Pdri·: S a.?. - S Haziran sa~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-
Jolord Lloyd, Lord Crııigdvon \'e Fransız tt-bl • ği~ : l • ı •l l Al T 
~1 bl\ Reith iştir4k etmişlir. Lord 1 Bu sabahın i:k sa1tliııındanheri : svıçre l er e man.1 a 

1:0~00, MOn hadiselerin müdafaa İ cep.heden alınan bl-tün h.ıbeıler, leni 

-ı~:•ni ye?i bir _ıeı.ki.k~ ta_bi t~t- 1 bir mevdan muhıı•cbcsin "n baş adığı · ',rz~ yaptzg"z hava savaşı 
. •ının ıcabellırdıtını soyleınış ı ı bildırmektr.dir. 

Düşmanın şiddctlı gttyrrti şimdi· 
h ye kadar deniz L ' . on . 5,,Js•ons y lu , BERNE : .J (A.A.) - ORDU BAŞKUM.ANDANLIGININ TFBL1Ö1: 

t
4 11\{)MA KARARI arasında tevtccüh cınıişfr. DO?\ ÔGLEOEN SONRA, ALMAN HAVA FlLOLARI, }ÜRA'LARDA 
, h Beıne: 5 a.a. - 5 Haziran saba- ISVİÇRE ARAZİSİ ÜZERİNDE UÇMUŞLARDIR. MÜDAFAA KARA· 

Q~KLENIYQR ' hı konstans golü kenaıındaki alman 1 I<OL TAYYARE FlLOLARIMJZ, DUŞ.MANi KARŞILAMIŞTIR. GLO· 
t:,. şehirlerinde tayyare hücum na ka·şı j VELlER ClVARINOA BOECOURT'A lKI VEYA ÜÇ YABANCI TAY• 

ı' bir alarm işareti verilm ıştır. YARENİN DüŞTOGü SAN'1LMAKTADIR. BJR lSVIÇRE PlLOTU Ôl· 
"' Bu mü:ıasebetle, yabancı tay1y·aıe· MÜŞTÜR . .. , . 

·,iı1'1• : 5 ( Havas ) _ Beklenil- ler İsviçre arazi~i üzeı inden uçmuştur. 
--· ..... ı,'İ •kaine olarak ftalya nazırlar İsviçreye altı bomba aıılmışt r. 1 

· bi~ Ak lrrıanya yanında harp etmek Hiç bir yaralı yoktur. Bombaların 
1 

J.ı, arar vermemiştir.: kimler tarafından atıl n~ının tesbı• i 
rtlafıh O için teknik tahkıkat ynpı m kıııdır. 

\ •t 1\ uçe böyle bir karar INGlLIZLERfN BOMBARDlMANI 
~ ~0

8k21rlar meclisini loplamıığa ih· 
\ Qirı tur. Lon.fra: 5 a.a. - Hava nezareti 

I' ~., .. ~tnaleyh vaziyet nczaketiııi bildiriyoı: 
1 .... , t İngıliz tanareleıinin dün gece 
tti11d e ınektedir· Bazı ltalyan şe· 

tn köylere çekilenler ,,·ardır. yaptığı bir bombardıman uçuşu es 
( Gerısi brşinci sahifede ) 

auauN 
lord Loidin 

bı·r ·· ·· sozu 

... e~zad Güven 

Bu -r &un Londra in· 
. '?alan serisinden 
ı~ınci Ya?.ısını Türk
'ö -ıu okuyucularına 
\•e 
ltı rınektcdir. Bu 

akateyi 7.evkle 
0 k u Y ac a k s ı n ız. 

Rus ... Baltık devletleri 
arasında askeri işbirliği 

Harb takdirinde bütün baltık devletleri orduları 
Sovyet kumandası altında çarpışacaklardır 

Stokholm : 5 (a. a.) - K aunas• 
dan alınan httberler, Ballık devletleri 
ile Sovyetler arasında askcı i işbirli-
ğinin sıkılaşlırılacağını teyid eylemek. 
tedir. Harb taıı.:dirindt>, Baltık devlet• 
!eri orduları, Sovyet kumandası altın
da çarpışacaklardır. Bu sebebten,. 

( Gr.risi UçUııcU sahifede } 

------1 J•ransız - lrıgılız a .•/, ı ıı ~ıjıı ıı 

Sorı günlerde şelırimiz postahane• 
sinde mürekkeb, kalt•m ve emici kağıt 
hulurımama/;tadır. llalkımız içirı bu 
çok zaruri şeyler esl:iderıberi salorıda 
IJUlurıurdu. YınP. salonun mütcaddi& 
yerfrırirı~ mürekkeb. kalem ve emici 
kağıt J.:orımasırıı !'osıa Tetgraf Vılô. · 
~·et Miidürliiğüniln temin edecegirıe 
cnıinız. 
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Sahife 

ADANADA'Kl 
KADASTRO 

Kadastro teşkilatınıa 
şimdiye kadar 
gördüğü işler 

Gayrı menkul sahiplerinin büyüle 
menfaatlerini daima gözönünde tu· 
tarak muntazam bir çalışma ve hız 
la yürüyen şehrimiz Kadastro daire 

f 
si Ulucami mahallesinden 627, Ka· 
raıoku mahallesinden 764 ve Ku· 
ruköprü mahallesinden 760 parça 
gayrı menkulün tapuya devrini mu· 
vaffakiyetle 1tamamlamıştar. Bu üç 
mahallede badeına yapılacak alım 
ııahm. ve sair muamelatt kadastro 
mevzuatına göre sictl muhafızlığı 
tarafından yapılacaktır. 

Bunlardan başka Hanedant Is. 
tiklal ve Döşeme mahallelerinin kü· 
tükleri ve sair muamelatı da ikmal 
edilmrk üzere olduğundan bu üç 

mahallenin 2539 parçadan ibaret 1 
gayrı merıkullerinin kadastrosu tapu 

mü~üriyetine devıedilmek üzeredir. 
Bu devirden :sonra da Kocavu:z.ir 
mahallesinin ve takiben diğer ma· 
hallelı:rin kadastrosuna başlanacak· 
tır . 

Şl!hrimizde kadastro tcşklatının 

tesisinden bu güne . kadar 12 ma· 
hallede hazine namına 393000 ve 

vakıflar idaresi namına da 115000 
~üsür liralık, ki cem'an 509000 lira 
kıymetinde mektum emlak meydana 
çıkarılmıştır. 

Kadastro dairesi direktörü ve 
ıbaş mühendisi Bay Hakkı Sarıdoğan 
diğerm esai arkadaşlariyle birlıkte 

gayri menkul sahiblerine fevkalade 
kolaylıklar göstermektedir. intikal 
muameleleri bir beyan:ıame ile, ölüm 
kanunu medeninin neşrinden evvel 

"ise doğrudan doğruya, kanunu me· 
Cleni içinde ise kadastro mahkeme 
sinden hiç bir masraf yapmadant hat. 

ta istidalarına pul dahi yapıştırma 
dan gayet kolaylıkla alacakları ve· 
raset ilamlarına göre derhal yapıl· 

maktadır. 
Bu kadar açık ve büyük sühu 

( Gerisi beşinci sahifede ) 

Türlaöı:i 

• • 
L O N D R A l.N T 1 B A L A R 1 ~ 

L.Ord Loyd'un bir söz.O 

Biz, 
dönmiyeceğini 

Türklerin başladığı 
,, işten get 

biliyoruı Çanak kaleden 

İngilizle~ her harbi kaybeder f 
kat soıiuncusunu muhakkak kazaJ1 

S outhamton limanına çıkmıştık . 
Butun gUmruk ve poli:. forma· 

litcleri sUr'atle ikmal ~<lildikten son· 
ra bizi Londuya götUl'ccek trene 

yerleştik . 
Saatte yUz kilometreden fazla bir 

ı.Ur'ntle hareket eden bu ekspl'esde 
derhal İngiliz karakteri ve İngiliz ya· 
şayış konc;epsiyonu ile karşılaşıyor11z. 
Kompartmaolar gayt:t sade dö~enmiş 
göze çarpan hiç bir luks yok. Fakat 
durdukça yolcuların rahatı ve konfo. 
ru için yapılmış, sa~a sola konulmuş 

şeyleri birer birer keşfediyorduk . 
Her şey göze çarpan bir sadelik fa 
kat geniş bir pratik fikri ile )'npıl · 

mıştı. Komp:ırtmnolarda insana gUn· 
lerce seyahat etmek c~sarctini veren 
bir huzur ve rahatlık vardı. 

(B u seynhnti sUodUz yaptıgınnz 
için J ıgilt~ renio cenup ovala· 

Nevzad Güven 

rını lıutıın güzelliği ve umrllnı içinde 
görmek mUmkUn oluyordu. İngiltere· 
nin me~hur çimenleri tren hattınan 

iki tarafındn uzanan ovayı yeşil bir 
mootonluğa b•>ğmuş, bul'ada Frllosız 

Alihoca ı petrol ampı 
Beşiriye naklediliyor 

Türkiye petrol arama grupu ta· 
rafında ıı şehrimizde Alihocah etek. 
lcrin de senelerce devam eden araş 
tırmalar ve küçük sondajlardan son 

ra Alihocalda bir kamp tesis edi· 
lerek büyük bir sôndaj kulesi ku· 
rulduğu okuyucularımızın malumu· 
dur. 

Beşiride fışkıran Türk petrolü· 
nün damarlarının daha zengin ol· 
ması bu mıntıkadaki tesisatın sür 
atle genişletilmesini icap ettirmiş· 

tir. Halihazırda d:inya vaziyeti mü· 

nas~betiyle Avrupadan malzeme ve 
elem rn temin etmek h;ıy l i müşkül 

oldu ~u dan Alihoca lı ka p ı muvak 
katarı talil edil~rek buradaki mal 
zemenin ve el e manların Beşiriye 

gönderilmeleri muvafık görülmüş · 
tür. 

Bu sebeble büyük sondaj kule· 
si sökülmüş, malzemeden pı::k çoğu 

ve bir kısım elemanlar Diyarbakır 

yoliyle Beşiriye sevk edilmiştir. Di 
ğer malzemelerinde peyderpey sev. 
ki devam etmektedir. 

o 
ovalllrmın renk bolluğuna "" 
~ın:ı. l"astlaoamıyor. İki ova.)'1 ııı 

0 
d k "ki' · · jo§• e er en ı ım ve arazınuı 'r 
kt . . d k' t . . . bı ra crı Uzo•rın e ı esırını 

daha görmC'k mumkun oluyor'
511 

b:ı1lı1 so~uk kllnlı hu:ı:ur "'e e 
meclub İngilizle, heyecanlı, b11

: 1 

değişiklik ~~ıkı Fransızın ıırs 
farkı iki ovanın bunyesinde bil 

ne kadar ıuUmklln .. 
·<' y olda mUtemadiyen tıı, .. 0 · 

rargahlal'ıoa rastgeliYcJ 
hir ve ka!abalar, ar:ılarıod' 
.lı onuş:ıcak kadar birbirine 
komşu. 

İki buçuk st\llt suren '1 

yolculuktan sool'a Londrıı)'' 
ruz. Dış mnhnllclerit Londr' < ''$ 

da ilk giren yolcu d:ı iyi <' 
ba bırakmıyacnk kadnr kirl1 

Bu dış mnhalleleri geçerek V' 
l(>lrına varabilmek için1 ,;tııl11 { . ~ 
yirmi, yirmi beş dakika. geÇ1•1~~' 

Gardan C\tele kado.r öll~ 
0
t 

çUk hirer Turk bayrllgı olııtl 

billcrle gidiyoruz. Sokaklardı'~· 
rlurarak tecessUslc bize bll t 
Çelırelel'de görUlen tatla bir ·se 
sUm bana bu dost milletin b• 1 

d d ~ . . b" tt 
şı uy u6 u scmpatinan ır JJ 
hissini veriyor. Nitekim soı:ır~ııl 
çok yerlerde k:ırşılaştığınıı:ı: oı 

zahurleri bu fikrimde a!danıtl11 

duğumu ispat etti. • il 
lb. ondrayn vnl'ır \•llrırıtı~ Je 

miz Vesminisfor Ahe.) 

fon İngiliz meçhul askerine Jı~: 
rimizi gö(Urmek oldu . .o\luht.e~i 
mi mar1 eseri olan bu bioııclıı1' 
derin bir huşu~ içinde çcyre ıı 

,. --------------------,-------------------------, kadar devllm elti. O ıı~dtı 0, 
1 Dumlupmardn bir tepenııı ctci 

bıl'akdıgımız meçhul l\1chıııı.: ,.11 
Bir çok ılefolnr , bir çok ~ 
sordugum sual yine knfııııı~ıı e 

Milline şeh 
• 
1 

ltalyanın Almanyanın yanında 

lıarbe girme"i bir gün ve saat me· 
selesi olcıluğu söyleniyor. 

Bu münasebetle Alman - İtalyan 

anlaşmasının imıalandığı Milanodan 
bahsedilmektedir. 

Romadan sonra ikinci gelen es· 
ki bir şehirdir. Romalılar bu şehri 

Miladdan evvel 222 de Gollulardan 
almışlardı. Maamafih şehir, elden elG 
geçmiş, sarsılmış, fakat yine ilerle· 
miştir. Şehrin merkezindeki katedral 
büyüklükte Avrupada üç'üacü gelir. 
Burada (40) bin kişi ibadet edebilir. 

l,_--____ o __ oN_D_N __ M_E_v_z_u_u _____ I 
' Kulesinin yüksekliği 145 metreyi ge· 
çer. 

Milano ötedcnberi ilim ve san' 
at merkezidir. Meshur ressam Refac· 
lin t Jblolarını ihtiva eden zengin bir 
müzesi, büyük ı<Ülüphaneleri, musiki 
akademisi, tiyatro binaları vardır. 

Milino, ayni 1amıında mühim bir 
san'at şehridir. Muhtelıf imalat üzeri· 
ne zengin ve büyük fabrikalar kurul-
muştur. Bunlar şehrin etrafındadır-

)ar. 

Milanonun tayyare isl<1syonu da 
büyüktür. Şehir nüfusu bir milyon· 
dur. 

Şehir, birinci Frederikten sonra 
gelen Vi .ıkonti Dükaları zamanında 

., l ıı 
hurgulnnm:ığa bnşlndı: ) cıı. İ\ 
v:ı.tnn mtlı:hlfaasının ebeı:tlıı:ı ~ 
kuvvetini öğretecek toprıı~ ) 
İstiklal vt> hurriyct ugruıı l~ o 
cak $On f cdllkarlığın ııeJllbo 

11
;çi 

meçhul fakat bu vUk öluy U ~ 
· ,.,_., •ıı Oı 

dağ başında bıraktık. pıÇ~ ,v~ 
temelleriııi suladıS• yen• .,. o 

Jl' lfC:• 
bil' köşesinde deği l <lir? "" ~i" 

bir çok O"Üzel san'at eserlerine kavuş· kl 1 1 tel'e 6 mi eriy e Dum upınnr e~ 

bir değer ve kudsiyet .,,er: JJ:l 
dır· 

sak, Buna !Uzum vnr~ı ~ııb''~ 

muştur. Bura~a, Napolyonun da eline 
geçmiş, ve Napolyon, tesis ettiği kü· 

çük ltalyan krallığına burasını mer-
kez yapmıştı. Burası bilfitıare Avus
turyalılara, 1859 da ltalya krallığına 

~eçmişl i r . 

nnr kendi kendine hır . Ji' 
• . el ~ını1 11 ve şohnmet nbıdcsı . Cı:.· • ıı 

B . . utcnkıb ) 1 u rnerllsımı m il 
' f ltoll<ı bulunduğumuz (Brı ı ş dııı'l1 

lngilterenin en populcr .~ 
11 

; 

gibi Turkiy ede de ~ev_ı :ııfl'f ••-----------------·---------==----.-..-----------------..: ( Gerisi beşıncı 



~azitan 940 
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Abone Şartları ' 

Kuruş 

12 Aylılt 1200 
6 " 600 
3 " 300 
1 " 100 

1 - Dış memleketler içi.1 
Abone bedeli değişmez yalnız 
Posta masrnfı zammedilir. 

2 - 1Uinlnr için idareye 
~Urncant edilmelidir. ........................ 

.....____----~~~~-~~~~~ 

...... . 
On iki ada hakkında 

d Ajans haberleri yine on iki ada· 

8 an bahsetmeğe başladı. Royterin 
a:lg~addan alıp yaydığı bir hav~d~ 
ad Rore ltalyanlara ait olan on ıkı 
b ~da Alman denizaltı mürettebatı 
tiu ~nuyormuş. Bu itibarla memleke 
tı llııze en yakın bir vaziyette bulu· 
va~ bu adalar hakkında malumat 
Ctıyotuz: 

On ·k· ~ ı ı ada şunlardır: 
1n~ir\~dos, Herkit, Sümbeki, llyaki, 
Batrı~ 1.~nköy. Kalimons, Leryoz, 

B z, Kerpe Kaşot Astropolya. 
lt.ı Unlatdan en büyüğü Rodos 
flı" 1460 kilometre rnurabbaında 
~il~ 45000 nufusu vardır. Mcmlc· 
bttı~ize en ıakın olanları ise Süm· 
tka ve lstanköydür. 
~ Adalar halkının işleri balıkçılık. 
ltı~ Rodosda yaşayanların 4800 Ü 

~ slünıandır. 
1tnanya, ltalya, İspanya 

~ın ?elen haberlere göre ispanya. 
b~tc~alya ve Almanya ile birlikte 
tQı ete karar vermiş olduğu gö· 

lllekted· ır. 
tü~ Muayyen mevzular hakkında gö 
~ll:ek İçin bir lspanyol komitesi 
t~t ayİ gönderilmiştir. diğer ta
b!Jt:n spanyanın Berlin elçisi de 
tUı u~ uıun müddet Hitler ile go· 
'~ ltliiştür. 
~il izler Som ce bh esinde 

~ Fıand· 
~ili2: k 1 cebhcsinden naklolunan 

~t~n ıtaları Somun sol sahilinde 
~ltası~ kuvvetleriyle birlikte hare· 
~lllli ulunnıaktadırlar bugün aşağı 
~lıtdıınlllıntıkasında Almanlar tara 
~llıtıı.ı rtıahalli bir taarruz kaydo 
"c bitş Ve Almanlar püskürtülmüş 
~ esir alınmıştır. 

' .......... ____ FT __ __ 

Bu ~"b gece 
-r 0 

etçi eczahane 
•ttsu k li s apısı yanında 

alk cczahnnesidir 

..... 

Tüm özü 
• 

Yeni Sovyet - Macar 
anlaşmaları peşinde 

Budapeşte : 5 -a.a.- Macar 
ekonomi alemine mensup mütead· 
did zevat, Macar Sovyet ekono· 
mik temaslarının yeniden başlama 
sı üzerine Sovyd ekonomi mabfil 
leri ile görüşmelerde bulunmak üze. 
re Moskovaya hareket etmiştir. 

Avam kaınarasında 
Fransız askerlerirı e 

şükran hissi 
Londra : 5 -a a.- Lordlar ka 

marasıııda Vikont Caldecote B. 
Churchillin beyanatına müşabih be 
yanatta bulu ım Jş t ur. Lord strabol· 
gi bilhassa <1ii şm:rnn muazzam za· 
yiat verdireı v l ı ıgi l iz kıtaatı ile 
Belçika kıta tının bakiyesinin irka
bına imkanl:ır h3sıl eden general 
Priouknun k umaııde sı altında Lille· 
de çarpışan F rnnsız kıtaatına şük· 
ranlarını bil irnıiştir. 

Lord Cn·y statt' jide üstad olan 
general Gertun ve kıtaatın irkabına 
iştirak eden asker, bahriyeli ve si· 
villeri medih etmiştir. 

Müttefikler Norveçte ileri 
harekete devam ediyor 

Londra : 5 (Roytcr) - Mütte· 
fikler Narvikte ileri hareketine ve 
temizleme ameliyesine devam et· 
mektedir. 

Paris taarruzunun ] 
· aksülamelleri 

Amerikada nazi aleyhtarı 
temayül gittikçe artıyor 

Paris: 5 a. a. - Selahiyatdar 
mahfiller, P.ıris üzerine Alman bü· 
cumunuo, gerek askerlik bakamın· 
dan gerek halk üzerinde manevi 
tt:sir yapmak bakımından tam bir 
muvaffakiyetsizlıkle neticelenmiş ol· 
duğunu bildirmektedirler. 

Bu mahfiller ayrıca şöyle de· 
mektedir. 

Nazi zimamdarları, bu hücum en· 
tcrnasyonal sahada, bilhassa Ame· 
rika birleşik devletlerinde hasıl et· 
tiği şiddetli aksülameli pek iyi biii
yorlar. He halde bu sebebten dola· 
yıdır ki Alman propogandası dünkü 
tebliğinde, bu hücuma, vakıalara 
tevafuk etmiyen bir temaşa mahi· 
yeti verdirmeğe çalışmaktadır, • 

Bu hücum esnasında vukua ge· 
len hava çarpışmalarında yüz F ran 
sız tayyaresinin düşürülmüş olduğu 
hakkındaki Alman iddiaları hilafına 

olarak, yalnız dört v~ya b~ş Fran· 
sız tayyare$İ düşmüş, 15 Fransız 

tayyaresi de hava meydanlarında 

tahrip edilmiştir. 

B. Metaksasın nutku 
Atina : S (Radyo) - Yunan başvekili Metaksas gençlik teşkilatının 

7000 azasın huzurunda bir nutuk irad ederek demiştir ki : 
_ " Yunanistanın, kendisinin malı olmayan hiç bir şeyde gözü yoktur. 

Ancak kendisinin şiddetle muhafaza etmek istediği malı vardır bugün harp 
hariciyiz. Fakat bugün, yarın bütün genç, ihtiyar hattd kız ve kadın bile 
harb hareketine hazır bnlunmalıdar. 

Sahife 3 

lngiliz .. Sovyet müzakeratı 

Crippe hakkında 
Sovyetler dün 
ağreman verdi 

Moskova : S ı. a. - lngiliı mas. 
Jahatgüzarı B. Lerougetel, B. Mo· 
Jotov'u ziyaret ederek B. Crippsi'in 
lngilterenin Moskova Büyük Elçi· 
liğine tayini hakkında Sovyet hükQ. 
metinin agremınını taleb etmiştir. 

Agreman verilmiştir. 
Diğer taraf tan Fransa maslahat 

güzarı B. Payrat da B. Molotov'u 
ziyaret ederek B. L1bonne'uo Fran 
sanın "oskova büyük elçiliğine ta· 

1 

yini hakkında Sovyet hükumetinin 
agremanım toleb etmiştir. Bu agre· 
man yarın verilecektir. 

Alman heyeti Sofyada 
Sof ya : 5 a. a. - Bulgar- Alman 

anlaşması akdi için müzakerelerde 
bulunmak üzere bir Alman hcveti, 
dün ıkşam Sofyaya gelmiştir. 

Geniş bir cebhede 
Londra : 5 (Royter) - Alman 

lar 200 kilometre geni~liğindeki bir 
cebhede taarruza geçmiş bulunuyor 

· pek çok hücum tayzarcleri bu .. a· 
bah pike uçu~lariylc Fransız hat· 
farına taarruz etmi~tir. 

Rus-Baltık devletleri ara-
1 

sında askeri işbirliği 
( Birinci .sahifeden artan ) 

Sovyetler "Birliği, Baltık roemleketle-
ri ordularının takviyesi ile çok ala· 
kadardır ve bu ordulara modern tcs· 
lihat vermektedir. Yeni silahlar ile 
ünsiyet peyda etmeleri için askerlıA"e 
yarar her erkek için·altı haftalık ma· 
nevreler organiıe edilmiştir. 

Sovvetler birliği ile Lituanya a· 
rasındaki anlaşmazlık, fılıyatta halJe· 
dilmiş gibi iÖzükmektcdir. 

1 
OONON M 0 H i M MESELELERi KAR Ş 1S1 N DA 

• • • 

lsviçrede son vaziyet! 
Dün gece Bern'den bildiıildiA"ine görr. ordu 

genel kurmayı' dünkü hadiseler hariç, lsviçre da· 
bilinde vukua gelen hava çarpışmaları hakkında 
nşağıdaki tebliği verpliştir. 

Cumartesi ve pazar günü, lsviçre arazisi üze· 
rinde bir çarpışma esnBsında üç Alman tayyaresi 
düşürülmüştür. Sa:ıl 16 ile 17 arasında jüra hattı 
civarında düşürülen bir tayyarenin dört kişilik 
mürettebatı ölmüştür. 

Bir tayyare filosu Fransaya doğru uçmakta 
' idi, Malum olmayan sebeplerden dolayı, bir tay

yare bu gruptan ayrılmıştır. Bir saat sonr&, ls
viçre Jüra'ı üzerinde, telement ile porrenthuy:ara· 
sında, üç tayyareden mürekkep 4 Alman grubu 
uçmağa başlamıştır Bir İsviçre avcu tayyaresi, 

. 
bunları kovalamış ve bir Alman tayyaresine ı teş 
açmıştır. Bu Alman tayyaresi lsviçre hududunun 
öte tarafında yere düşınüştür. 

Başka bir Alman tayyaresi pazar günü Ver· 
ton civarında diişürülmüştür. Bu tayyare, cenev· 
re civarında lsviçıe arazisine girmiş ve tayyare 
dafi bataryalarının ateşine maruz kalmıştır. Tay
yare yere indiği zaman, mürettebatından bir kişi 
kendisini kaybetmiş ve gece ölmüştür. Bu tayyare 
mürettebatından iki kişi enterne edilmiıtir. 

Bu çarpışmalar esnasında ölen Almanlar için 
Neuchetel'dc bir merasim icra edilmiştir . Bir as· 
keri kıta, ihtiram vazifesini yapmış ve naaşlar, 
bir askert müfreze refakatinde Alman hududuna 
gönderilmittir . 

ı· 

I• 
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TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TORKlYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Perıembe fı - 6 - 940 

12.30 Proi'ram, ve Memleket Saat 
Ayarı 

12.35 A J A N S ve Meteoroloii 
Haberleri 

12·50 Mü1ik Türk 
13.15 Müzik: Halk türküleri 
13.30 

14.00 Müzik: Haf,f müıik (Pi) 

18.00 ProA-ram ve memleket sa11t 

aya"ı 

18.05 Müzik: Solıstler ( Pl ) 
18.39 Müzik: Radyo caı orkest .. 

rası 

19.10 Müzik: Fasıl heyeti 
19·45 Memleket saat ayarı, Ajans 

meteoroloji haberleri 
2o·OO Türk müzik 
20.4~ Konuşma 

20 45 Türk müıik 

21.10 Konuşma ( Sıhhat saati ) 
21.3() Müzik: Radyo orkutrası 

(Şef; H. Ferid ı Jnar) 
22·20 Müzik: Caıband (Pi) 

22.30 Memleket saat ayan, Ajans 
haberleri; Ziraat, Esham - Tahvilit 
Kambiyo - Nutuk Borsası ( fjyat ) 

22.50 Müzik: Cazband (Pi) 
23,25/ 
13.3Q Yarmki program, ve Kapa 

n~. . 

Geniş mikyasda arpa 
yulaf mübayaası başlıyor 

Ankaradan bir heyet geliyor 
Şehrimize geldiğini dah:ı evvelce 

bildirditimiz toprak mahsulleri ofi. 
si alım müdürü Bay Vasıf Çakmur 
müstahsiJJer, ziraat bankası ve ıar 

direktörleriyle temaslar yaparak 
esash tetbirler almışlardır. 

Bay Vasıf Çakmur depolar bu· 
ıusunda gar direktörüyle de antand 
kalarak Ankaraya geri dönmüştür. 

Şehrimizde geniş mikyasta yulaf ve 
arpa mübayaa etmek için bir ilci 
rüne- kadar Ankaradan bir teşkilat 
relecektir. 

Müracaat eden müstahsil bulun 
madıAmdan ziraat bankası henüz 
hiç bir müstahsile yulaf ve arpa 
avansı vermiş detildir. 

Şehrimizde evlenenler 
Geçen bir ay zarfmd• şehrimiz 

de 68 çift evlenmiş ve 7 1 dotam 
valcası tcsbit edilmiştir. 

Türk Kuşu muallimleri 
lnönü'ne gidiyor 

Adana Türk Kuşu kampır.ı idare 
eden 4 Adanalı Türk Kuşu mualli· 
mi Abdullah Göklerinoglu, Meh· 
met Kapıla, Cemil Gülmen ve Rah 
mi Aksay fnönü kampına h•reket 
etmek üzere emir almışlardır. 

Bu gençlerden ikisi hemen ha· 
reket etmiştir. Diğer ikisi de bugün 
yarın hareket edecektir. 

• A " Brövesi kazanan 39 Türk 
Kuşu talebesinin lnönü kampına ha· 
reket tarihi ise 10 hazi andır. Genç 
!erimize muvaffakiyetler dileıiz. 

Beğulan bir kız 
Su içmek üzere Salih Bosna f ab 

rikası civarında nehre giren seyyar 
kıbtı aşiretinden Süleyman kızı 6 
yaşında Cemile akıntıya kapılarak 
b<>tulmuştur. 

6 Hmr• ,,. 
o 

p 

Adana Borsasındf 
dünkü muameleler 

Borsada dün tek bir pamuk 111111 

melesi olmuş ve birinci atız klev· 
lınd 45 kuruştan ıatdmıştır. 

Pazar yerinde 3 kuruş, :3 kurut 
30 J>,ara aratında butday .. t .... ' 1 

yapılmıştır. 

2 kuruş 95 santim ile 3 kurut 
10 para arasında oldukça oı1JMİfll 
miktarda arR• sahldıtı göridmiif 
tür . 

Liverpul borsası 10 gündenbfrİ 
muameleden kaldırtlmıştır. Borı.a• 
yalnız Nevyork borsası fiatları ~· 
rinden alış veriş yapılm•ktadır. 

Geçen sene bu vakıt birinci •I" 
klevland 44 kuruş 10 para, butd•1 
3 kuruş 5 para ve arpa ise .1 kaı· 
ruş 15 para üzerinden mLI uele ı0'' 
müştü. . 

Dün toplanan borsa rncü111e0' 

borsa işleri uıerinele muzakerıtt• 
bulunmuştur. 

Bir talebe SeYıhandl 
yıkanırken boğuldll 

FLANDR CEPHESİNiN KAHRAMANI 

Orta mektep talebelerindd I 
)'aşında Mustafa Yaşar a r:a 
genç yıkanmak üzere DemirkDr; 
altında nehre girerek yüzme biti' 
diğindcn boğulmuştur. 

General 
K,ıl üçüncü Leopold'un emrile 

Belçika kttalaıı teslim olduktan ıon· 
,. ~ludr ~beıinde çok mitlcül 
bir vaziyete düJCft Franaeı lutalan· 
na general Blnşar kemanda etmek· 
te idi. · 

General Blanşar ~iman çembe· 
rini kirmıta muvaffak olm•ı ve 
lutalaruu kurtaınuş olmakla Lejiyon 
Donör büyük haçına almıştır. 

General Blanıar daima bir tek 
numarayı ehemmiyet vermiıtir. O 
her yerdiıe bi iocıdir. 

General Blan~ar 9 ~nunuewel 
1877 de Orlean'da dünyayı gelmiş· 
tir. Gençliti Jai~ ı~ef mükifat· 
ları kazanmakta geçmiıtir. 

O kadar ki nihayet arkıdatlarr 
tla kendisine hayranlık nişanesi ol· 
mak Üftre bir mükifat Yermeji ka· 
r1rlışhrmatl•• c.!ı. 

Politikenlıkten birincilikle. hup 
mektebinden C..le birincilikle mezun 
olmuştur. 

1914 har~inde yüıba11 rütbeıi· 
ni tıııy,an Bl.ınJar, 1939 harbiode 
ordu kumM1canı ve ıeneıal olar.le 
Fransız ordut unda bulunuyordu. 

Geçen 10 Mayısta ordu kuman· j 
danı tayin edilcrt k kendisine Bel- J 
çika - F.rAD11z ordularınm kuman· 
d111 tevdi edi mitti. 

Blanşard 
Böyle büyük ve mühim vazifeler 

almış olan bu adam f evkelide ba. 
aittir. iki haya ti vardır. Aile arasın· 
da ve orduda. Ailesi gcneralın as· 
ker hı yatma hiç bir menfi tes · rde 

bulunmamış ve general evinin cfİ · 
tinden geçtiği kadar rütbeler ini de 
muntazaman almıştır. 

General Blanşar'm ailesi mod 1 
olacak mükemmel bir Fransız aile
aidir. 

TANKILAR'DAN 

kimdir? 
Dördü kız ikisi erkek olmak Ü· 

zere alh çocuAu vardır. Altı çocu· 
ğuda babasının yanında oturmakta 
dır. 

General OJanşar çocuklara kü
çükken onların derslerine bir arka· 

dat gibi yardım etmekten büyük 
bir zevk duyardı 

BuiÜn Blanşar ailesinde yedi 
erkek silah altındadır. Bun•arın altı· 
aı müİizım; birisi generaldir. 

Amerikanın alakası! 
Avnıpadaki muharebe şiddetini arttırducça gazete sütunlarında Ameri· 

kanın ismi daha fazla geçmeğe başlamıştır. 
Amerika halkı esasen bu seferki Avrupa harbine ı:ı başlang-ıcmdanberi 

pek büyük bir alaka gösteriyorlar. Bunun derecesini gösterebı mek için 
başvuralım. 

1914 senesinde Avrupadaki belli başlı Amerik_:ının ga1ete muhabirlerinin 
sayısı bir düzineyi ptk aı aşabiliyordu. 1939 senesi ağustosunda ise bunla 
rın miktarı 800 kişiye çıkmış bu muhabirlerin haber almak iç n vücuda ge 
tiıdikleri menbaların sayısı ise 9000 i bulmuştur. 

Bunlar 1939 ağustosu içinde bir ayda bir milyon kelimeden faı.la telg· 
raf çek mişlerdir üç istihbarat servisinden beherin;n gecede 50,000 kelime 
çektıkleri oluyor. 

Mustafa Yaşarın babası ıi1! 
difer makinistlerinden Mthmet 'fJ 
nin de daha evvelce ıu<ıa bol" 
.suretiyle öldütü IÖylenJJlekt,c,Iİ(• 

Erkelf muallim mek~: 
de yapılacak imtibarr1 

1P 
Erkek muallim mektebind" ~ 

talebe sözlü imtihana tabi tulıll '1 
tur. Mekltp 22 haziranda kJJPP 
racaktır. 

De~ let Pla va Y. otıarıod' 
tenzilith biletler 

1 Hazir.ndan itibaren o;;~ 
Hava Yolları idaresi yalnıı I' ~ 
letleri üzerinde yüzde yira>i re 
yapmıştır. 

T oros Spor tak11111 

Kayseriye gidiyor J 
iki maç yapmak üıete ';J 

Spor Futbol tjlumı geltctk 
Kayseriye gidecektir. .dJ. 

T•lum esaı kadro.i)'le •• ,J 
cetindrn bütün kıymetli elelll 
nnı berabtr al•caktır. 

Bu haberler de mümkün olduğ'u kadar muhtasar bir halde gönderilmek· 
te sonra Amerikad a uzun hikayeler ve makaleler haline getirılmck tedir 

Meraka deQ'er rakamlar 1 Fakat asıl meıak etıi~imiz Okyanosun öte ta 
rafından Avrupaya i'Önderilecek olan ıeylerdır. 

ŞEHiRDE HAVA 

1 
Şehrimizde dün gök yü~Ü l 

hava hafif rüzgarlı i.di. Enç~td· 
ıölıedc 38 dereceyı bu idi 
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Pamuk ve koza 
KILô FIAti l 

En u En çok CiNSi ~ ~ bildJlini Eaut bU1· 
~ '-11 herlerindea mateıekkU 

nde Tarkçe konuımaktaıı 
~ •ö1ledik billıı\H& bir ook· 

>-..i, duruyor: 
l de buluudupaa~ mttddet 

K. s \ Koo=-L 

l -Xoıı:•___,--1 00,00 
-Ma. parlağı .......:4:..:4 ____ 1 __ 00-;:;---ı 

t..;.J:lyan. radyo Ye matbuatı •t 't •ya gelmekden vaz geçdi· 
I.cti :rkiye_ve geri dönecelimizi 
~1,d e :aıdı. Fakat biz Tcır· 
~~t 1Jten geri dönmiyeceği· 
~ . ede çok iyi öğrendigimi:a 
~d 'll&n11aadık. 

lo·d· ı-. 1 lQ Yerdiği bu resepsiyon 

-Ma:- temizi 43 ~--
Koza parlağı ___ _ 
-Kapı malı ~50:-----t--=--I 
Klev'and 45,00 OO 
Klevland çi. 2,05 

Yapağı 

~~~y~a~ı ____________ , _____ _ 

_:s!!:·~~h~---:"'l~---"'--- - • 
çlClr dt ç•~dllıUtntaz İngiliz şahsiyet• 

. '· l 1 
• Ayak ustunde konu- YCrİi yemlik,~3.!,.;.,S_O __ \ 

t irıt~f dönUp dolaşıp harp va· - -
tıı .. d •kal ediyor. 1.rıgilizler be• tohumluk 

.. •rıb. • d y ~ HOBUtiAT 
· hııi erı evam eden kötU va· 
~ "' bir ttırlu aiıiıyama'diğı- Buğday Kıb. ' 4,'50 ı ! 

• '
0luk kanlalık.la mutalaa edi- -,, yeril _.:.8:.-,7.,....,5,....--- ----

t•et d' Arpa ' 3.00 ı ' lf..ttt' ıyorlar haberler hiraz Fasulya 
~\ dabn birkaç hafta böy- j Yulaf --;

1
_00::..:---- ___ _ 

V """ erler almamızda muhtemel 1 Delice - O 
t 'ı llıUtlaka iyidir. K ...-... . 

ıı.ı,, .. ttbur darbımeseli tekrar e· uş yemı 1-....----
ı: ,s~u~s~am:::,._ __ ...;:.~OO;..., ____ ..:-----
<ııc\l' ı -

'l •ol\ •ı er her harbi kaybeder 
l.llleusunu kazanır. 

Llvtrpol Telgraftan 

J'eM .Sonttlıl -lJcvam edecek 
5 1 6 / 1940 1 

\ 

ttef·kl Hazır l_Q_ ~ al> hl erin Şima \deki ıı-.:..:v==ad=-e-li -l-. ---- g : 
( . ilteketinden sonra __;,v~ad.::..•;e..i __ ı_ıı ______ _ 
ı ~, .. ,l\cı '"' Hind hazır 000 1 0000 ' 
tJda, lll if eden artan ) Nevyork 
'rı stok~arı kııalarının eline geçen 1 

arı yeniden tahrip olun- Kambiyo ve Para 

taıL.cıc..::büeciii. .ne~--1UlııtJ ~ . iş Bankasından alinmıştır. 
{ Oiger bir lngihz tanare fi--""'';;;::..;;u:;...,..;..ıeı .---'•5&:33F:'T--~~ .... .......,.......,-~------

t•~ Hollanda da ıısk ı::ri hedefle· Kayışmark ı----
041 bir hücum yapmıştır. frank (Fransız) -2- 96 
l '{Jç ORDU ŞEFi Sterlin ( ingiliz) -5- 24 
t 1ıılldra: .) 8 a. - Üç Fransız a· 1 Dolar (Amerika) 163 ı 50 

~c gcneralı, dün akşam, Dun· ! Frank ( isviçre) 00 00 
~ ıl den tahliye edilen Fransız kıl· .1 

,c ~eraber, lngılterenin cenubu 1 ------------~-
' •hıllcrınde bir lıman• çıkmış- ı ı 
~anadaki Kadastro ilan . :1 
• .. ~ lkinc; sahifeden artan) Seyhan vilayeti defterdar- : 

1 
rnerı ınaalesd bir çok gayri 

ti\,ı sahiblcrinin mülklerine ait 
tdık~amelelrri için müracaat 
nlt ~'·. görülmektedir. 
hcygıbı gayri menkul sahipleri-
~ildarırıarnt: dahi vermediklerin· 

~i~lltas.tro memurlat't yaptıkları 
~'ltt' ıle erbab "e vukuflanna 

ı, ay . 
tıı rıı zamanda tapu daire-
'da alınan tasarruf kuyudatma 
k,1

1 
rı tesbitini yapmak zaruretin 

b Yorlar il\( • • 
t ısc b' Qİlah ' ır çok sebeblerle hal . 
tlcrj ~re tekrar bu intikal mua· 

~~, ... nı .Yapmak üzere uğraşma· 
lı "'U<:ıb 
'l•lbuk· olmaktadır. 

lığından: 

24 Mayıs 940 tarihinde ihalesi 
mukarrer iken talip çıkmadığından 
artırma müddeti 10 gün müddetle 
uzatılan ve ihale günü olan 3 ha· 
ziran 940 pazartesi günü yine talip 
zuhur etmediğinden ihale edilmiyen 
Adaoa merkez kazasının Akdeniz sa 
hillerinde ruhsatlı balıkçılar tarafın. 
dan avlanan balıklardan yüzde 12 
nisbetinde alınacak av vergisinin 
iltizamı işinin bir ay içinde talip zu 
bur ettiği takdirde pazarlıkla ihale 
edilmesine karar verilmiştir. Keyfi-

baııat . 1 ~· kariastrosu yapılacak ' ı.. yet ilan olunur. 
~, tc~c .:"rı edildiği zaman herkes 12023 
~c•İrıirnuracaatla lüzumlu beyan 
~ dah Verse, hem kadastro işleri 
h' a SÜt' 1 
t .1 lllcnk at e yürür ve hemde 

1 
1btiya ul sahipleri bir çok kül· 

· '•ndan vareste kalmış 0 Cemal Paşa mahaHesinde va1i 
' ~- ~ilda konağı yanında üç kardeşlere ait 

İİ /J ~~ Sho d . . - - k f h . b ı· 1 t ltlc aıresı. halkın ayağına her turlu on oru aız ağçe ı ev e-

'~ltlc:ıeı ın.ur)ar göndererek intikal rin ikisi satılacaktır. 1 
~ Ctıa· 1 R : ~Oster 1 Y:~tırırken, halkında stiyc~le.rin . eh~er k~reste ~~b-

bit nıcsını tavsiye etmek rikası sahıbı Alı Bındebıre mura· 
arı · umuzdur. caatları 1-6 

Satlık evler 

Tarafından temsil edilen Harikalar şaheseri 

AK DEN i Z ·-ı 
KORSANLAR.I 

STAN 
LOR EL - OLIVER 

HARDİ 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

iKiZLER 1 1 il 
Pek Yakında Pek Yakında 

ANNA BELLA [ 
ŞiMAL OTELi ._. 

Filminde 

1 Bu akşamdan itibaren 

Fiatlarda Yaz Tarifesi 
Balkon : 25 Duhuliye : 15 

• 
T. iŞ BANK ASI 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 

Ke,ideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ajiustos 
t ıkincite,rin tarihlerinde yapılır. 

Kumbaralı ve kumbarası:ı: hcsııplnrda en az elli lirası 
bulunanlar kur aya dahil edilir. 

1940 iKRAMiYELERi ----

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
3 11 1000 ,, 3.000 ,, 
G ,, 500 ,, 3.000 

" 12 u 250 ,, 3.000 
" 4.0 il 100 ,, 4.000 ,, 

75 il 50 ,, 3.750 
" 210 9 - 5.2jQ " - O ,, 
" 

T. f ş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir
miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

1 
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TÜRKiYE ClJMHURIYETl 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aj . .ns adedi : 265 

zirai ve ticari her nevi barıka muamcltlt-ri 

Para bıriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Barıkasındsı kumbaralı ve ihbaısıı tasarruf hesaplannda 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye da2'ıtılacakhr. 

4 Adtt 1000 Lir ılık 4000 Lira 
4 .. 500 

" 
:tOOO 

" 4. ,, 250 t' 1000 
" 40 " 100 ,, 4000 
" 100 

" 
50 .. 5000 

" 120 ,. -10 ,, 4800 ,, 
160 il 20 

" 
3200 ,, 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 fı . 
radan aşatı düşmiyt-nlue ikramiye çıkhlı takdirde yüzde 
70 faılasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyliil, 1 Birincikanun, 1 Mart 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet hava 
yolları tayya 

• • 
servısı 

Seyahatleririizi en 
ve en ucuz seri va6 

olan tayyare iie. yapıııı 
Hergün Ankara - lstanbul t 

j arasında muntazam seferler bile 
Abidinpaşa caddesinde , 
Muharrem Hilmi Remo ticareth3 

sinde satılır 

Telefon: 110 
. . 

1 Adana Türk Hava Kuru-1 

d M -----------,ı mu bı:iş k anhğından: 
~ Dr. uzaff.er Lokman Kurumumuza ait ve Adana Klü· 

bünün oturdugu binamız 1 - 6 - 940 

ı h ı kl '' h tarihıod en ıtibaren 3!-5-941 ta· 
ç asta l arı müte assısı rihine kadar bir sene müddetle ki 

: Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır . 

raya vc:ril,.cektir. Artırma 11-6-
940 Salı günü saat 15 te kurum 
binasında yapılacaktır. 

Tutmak istiyenleıin o gün ve 
saatte hazır bulunmaları. 

6-4 12013 


