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~~ M AN y ~I 1 ALMAN'LAR DÜN 
~li~l N i,-~ı' HAREKET TEMiN 

iLERi BiR 
EDEMEDi 

..........___ ______ _ 
e • 
tıı k b. · B ~t a ıneyı ay 
aresko kurdu 

~kre . 

Müttefikler Berlin civarını 
dün bombardıman etti 

tgi r 11 (Radyo) - Romanya 
l•tar Slıfa eıtj. 
~t t;~k? yeni kabineyi teş"ile 
~'d~ 1 dı, Yeni kabin.: bütün 
~eşekkildir. 

Almanların Volhaven üssü fena 
edildi ve dün 300 kadar tayyare 

halde 
• 

zayı 

tahrip 
ettiler 

lki Fransız nrferi ceplıetk 1§ bo§wda 

ltaJgada ~ndişeler 
~ &~'~l\ : ı ı _ (ROYTER AJANSI BlLDlRlYOR) - HOLLANDA 
~~l~ ÇlKA'NlN 1-iTlLASl NETlCESlNDF. lTALYA lÇl~ ZUHUR 
ltş~ tceK AKlBETLER 1TALYAN .MtLLET1!"\l u:vlUMl BlR 
~.\~~ DOŞORMEK'fEDIR. ROMA SOKAKLARI~DA, GAZETE· 

~ts lŞILJYOR. 
~~~~1 ]\tAHAFlL, HADiSAT HAKKINDA, SOKOTU .\'\CHAFA-

l~l ~1<1'Eu1RLER 
'"~ ~~ll< AMER .. 1KA'NlN ROMA El cısı FH1L1.ss Acı ' ... EN ~A-
})'u~EZARETlNE ÇAGRlLMlŞ, KONT ClA'NO İLE GÖRÜŞ· 

UzvEL TiN VERDiGi 
~; l~UHiM NUT . IK ,. ~ 

~ • ANY AYA VERİLEN MESAJ 
~llgt 

,- ~._ltlon : 11 (A.A) - Cumhur• 

'1'pl 'ıı.ıt t 3 inci Paoamerikım ilm1 
fi' f\1 beynuntta bulunmuş· 

·' \~t~ b" ~()' , ı1-,.1 
1
" sulbçoyum. (Sizler de, 

~i 'S ~, 21 inci Amerika cum · 
\ ~. };' a~tdaşları, sizler de sulh· 
tJ lt b· at zıınncderim ki bir ço· 
~,t 1~tat b ~ 't en en sonunda ve 
' l 1 ·1 ı~. Qtı.. 1 tniaıizi kulturu • 
l~i l'tj • ' 
\~ ~t" Ytbmiıi ve medeni• 
~· lt l "•aıta ile mudaf aa etmek 

'tt t"tc ~ ~ ,h. • tt)•Z, Şu istikrah veri· 
.,~· •tın ~ı ~\t ış bulunuyoruz. Bu 

i_ haııı.scllih tehditler, biz Uç 
'tt't 1tıın ı .. d . ~\ ~~i , e ıştıgımı:r ._me enı-

~ı:>ttıtQ:11\c karp knt'i bir mey-
,t-f . 

LONDRA 
YOLUNDAN 

@/t&u/~~ 
Y•z•n 

Nevzad Güven 

\ ttu~ullıcınıclcetlere son yapı· ı 
ı~~tftc~ Amerika halkına deh· 
''•i•i b te~kin etnıi~ olmasiyle Birl:aç güne kadar , bu §ayanıdıkkat 

cşınci snhifede ) )'azı serisine ba§layac'1ğız 

Paris : 11 (a. a.) - Fransadaki 
1nl(iliz genel kurmayının tebliği: 

Almanlar, yollar ve münakale il· 
tisak noktalarını makıneli tüfenk ate· 
ş:ne maruz tutarak müttefik kuvvet· 
lerin Belçika hududu istıkametinde 

harckaıına mani olmağa çalışmakta· 
dır' 24 saatten beri sekız tayyare hü
cumu olmuştur. Fakat müttefik hava 
kuvvetleri ve ayni zamanda nakliye 
kollarına refakat eden Tayyare dafi 
bataryalariyle açık şehirlerın ve aske· 
ri mevzilerin himayesine meınur tay· 
yare d'1fi bataryaları: şiddetle muka· 
bele eylemektedir. Almanların para
şütçü unsurlar \8Hlasiyle h rekata 
teşebbüs ettikleri bildirilmek tedir. 
Hiç bir panik yoktur, fakat bila~is 
Belçika ve Fransa ha!kı arasında ha· 
rıkulade bir soğuk kan'ılık hükQm 
sürmektedir. 

Brüksel : 11 (a. a.) Bu sabah iki 
kıııa alarm işareti verilmiştir. Alman 
tayyareleri şimal istikametinde Liege 
üzerinden geçmislerdir. 

Kare •ulara meyn 
Berlin : 11 (a. a.) - Alman bah· 

riye dairesi, Belçika \re Hollanda sa-
• hillerioin maynlanmış olduğuntJan Al· 

man vapurlarını haberdar etmekte· 
dir. 

( Gtrisi dördüncü sahifcae ) 

Fransız kabinesinde dün 
bazı tadilat oldu 

P:ırioı: 11 a. a. - Re~men bildi
riliyor: 

R. Reyno butun partililer mUme· 

sillı:rioi de kabineye almak sureth·le 
huktmette tadilU yapmı~tır. ~ 

r~-----~---- ...... '""l 
i Cebeli tarık boğazı l 
! kapanmış değildir i 
• t Londra: 1 t a. e. - Ceb• 
i IUttarık'ın seyrUaefelne k•· 
i pahldı§ıne dair veriten h•· 
i berıerln t•mamlyle asılsız 
i oldu6u dUn öjleden sonra 
i inglliz deniz makamlarında 
i resmen beyan edllmekte 
i idi. 

·---~·-------·· 

Türk matbuat 
heyeti Par.iste 

Hadiseler dolayısiyle 
gazetecilerimiz 15 rna

yise kadar Pariste 
kalacak 

Paris : 11 -a.a,- Türk gazete
ciler heyeti Pariste bu'unan umümi 
müdürlüğümüzcen : 

Heyetle beraber Parise geldim. 
Sabah saat beşte daha Oıjonda ıöz 
·lerini dikkatle havayı çevirmiş kü· 
çük gruplar görmüştüm. Uzaktan 
duyulan bazı tarraklarm sesi biz& 

( Gerisi 1.lçUncU sahift:de ) 

Bir bölğede daha 
Petrol, asfalt bulduk 

Ankara : 11 (J losusi muhabirimiz· 
den) Alınan malumata göre, İznıirde 
dem;rd bölge•;~de buyuk petrol n - Sif i] !J' 
asfalt oldugu anlaşılmıştır. Buralarda pAe] 1 •,[• ;J1 a I • 
yakında sondajlara başlaoacnktır. 1 ., · 

Petrol arama umum muduru Bay L d . 11 (S b h '- ) 
k d b b ı on ,.a • n a a •arşı -

Cevad EyJUP ya ın a u ögeye ge-
lı:<'ek bizzat tetkiklere girişecek.tir. Eden yeni kabinede harbiye nazıra 

Norveç kükumeti ve 
Norveç kıralı 

Stokholın, 11 a.a. - Norveç kra• 
}ı l lııakon ile Norveç huk\l.metiniıı 
Almanlnrın ileri hareketi esnn!'iında 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

olmu,tur. 

• 
P:ıris : 11 (Havas) - Belçika ..., • 

Hollnnda da bnlunan Turk kolonisi 

ltemnmen [emniyettedir. 



• 
S.ftife 2 

Belçika Kralının 
millete hitabı ! 

Mlll•t• hitaben nefretti· 
il be~•nn•m•de kral 
fllYI• demektedir: 

Brübel : 11 

D ürüst ve bitaraf Belçika, dün· 
ya muvacehesinde ahnan reı 

mi tcabhüdlere rağmen bir çeyrek 
asır içinde ikinci defa olarak Cermen 
imparatorlutunun taarruzuna uğra· 
mııtar. 

Tamamiyle sulh taraftarı olan 
Belçika milleti buna mani olmak için 
her şeyi yapmıştır. 

Fakat fedakarlık ile şerefsizlik 
arasında 1940 Belçilca 1914 Belçi· 
kası gibi hiç tereddüt etmemiş -
tir • 

Bizi garanti eden vaidleıine sa 
dılc iki devlete müracaat için toprak 
Jarımızın taarruza uğramamasını bek 

lcrken son dakikaya kadar en dü
rüst bir tarzda bitaraflık vazif deri 
mizi yaptık. 

Kahraman ordumuza ve cesur 
askerlerimize vatanın selamını bildi· 
rıyorum. 

Onlara tam bir emniyetimiz var 
dır. 

l 914 kahramanlarının varisleri 
olan askerlerimiz ' duşmanı curdur
mak ve müstevlinin tecavüz dtiği 

milli toprakların sahasını tahdid et· 
mek için adım adım mücadele cdi· 
yorlar. 

Mel'llleketin saıfettiği g yret sa 
yesinde mukavemet kuvvetimiz 19t 4 
dekinden çok daha büyüktür. 

Fransa ile fngiltere bize yardım 
edeceklerini vatJ ettiler . 1 k mütte
fik kıtaları bizimkilerle buluşmak 
üzere şimdiden harekete geçmişler· 

1 
dir • 

Mücadele çetin, fedakarlıklar ve 
mahrumiyetler çok olacaktır. 

Fakat kimse nıh1i zaferden şüb 
he edemez. Topraklarımızın istiklal 
ve tamamiyetini idame için kanur:u 

esasi mucibince·ettiğim yemine sadık 
kalmak isterim. 

1914 de babamın yaptı~ı gibi 
ben de ayni iman, ayni emniyetle or 
dunun başına geçtim. Belçikanm 
davası temizdir. Belçika cena~ı hak · 
kın yardımı ile muzaffer olaca ~ tır,, 

Köy çocukları için açılan 1 

kurs devam ediyor 
Ziraat Vekaletinin güzel bir ka· 

rariylc Ziraat mektebinde açılmış 

olan köylü gençlere zi~aal makine· 
leriniıı ve zirai malzemenin naaıl ku1-
lanılanılacağını öğretme kursu 2S 
talebe ile faaliyetine muvc.ffakiyctle 
devam etmekt"dir. 

Yalınız köy çocuklarının kabul 
edildiği bu kursta talebelerin her 
türlü ihtiyaçları temin edildiği gibi 

her talebeye ayrıca yevmiye bir li· 
ra da harçlık verilmektedir. 

Talebeler büyük bir şevk ve dik 
katle derslere bazlanmakta, verilen 
m1luınatlar köy cocuklarının zeka 
ve kabi!iyetlerinin esiri o!maktadır. 
Ôğretmenleıin gaytleıi daha şimdi 
den müt~şebbislerin yüzünü güldür· 
ml'kte, iyi neticelerin müjdeleri alın 
maktadır. 

Halkevinde 
verilecek konferans 

Profesör Bay Esad Arsebük ta 
rafından yarın akşam halkevinde 
" Evlad Edinme,, meyzuu üzerinde 
bir konferans verilecektir. 

Köylerimizde Maarif 
ve ziraat işleri 

. Hadırlı. Kayışlı, Karayusuflu, ' 
Kadıköy ve Tuzla kö,lerindeki ilk 
melctebleri öğretim v~ eğ;tim bakım 

)arından teftiş eden ilk tedrisat mü
ınüfettişi Bay Halim Algaı oğlu mer· 
keze dönmüş tür. 

Bay Halim Arganoğlu bu köy· 
lere bol bol yağan yağmurlardan 

köylülerin fevkalade memnun olduk 
larmı ve pamuk mahsulünün çok iyi 
olduğunu beyan etmektedir. 

Karısını öldüren 
On iki seneye 

Mahkum oldu 
Karısı Hamid kızı Hikmeti kireç 

ocağı civa
0

rında pu:uya düıüıerek 1 
mavzer kur~uniyle muhtelif yerlerin
den yaralıyarak öldürmekten suçlu 
HHncdan mahallesinden lbrahim oğ· 
lu Cabbar Eker hakkında ağır ce 
za mahkem~sinde devam eden du 
ruşma sona ermiş ve katil Cabbar 
Eker 12 sene müddetle ağır hapse 
mahkum edilmiıtir. 

Gabbar Ekcr'ın cürüm ortağı 

Ahmed oğlu Hasan ise ~ gün ha
pis cezasını çarpılmıştır. 

Cinayete sebeb: hadiseden ön· 
ce Cabbar Eker ve karısı Hikmet 
Eker arasında çıkan bir münazaa· 
dan sonra Hikmet Ekeıin evini 
terk ederek babasının evine dön 
mesidir. 

Karısı~ın bu hareketinden fev· 
kelade muğ'ıer olan Cabbar Eker 

karısını öldürmekt~n kendisini :\lama 
mış ve z~yıf iradasinin tahtı tesirin· 
de kalarak hayatının 12 yılım Jıa· 
pisaner.in dar ve kasavetli ciuvarla· 
rı arasında geçirmeğe mahkum ol· 
muştur. . 

Bir esrarcı tutuldu 

Sabıkalı csrarcılardau Mustafa .oğ 
lu Kilisli Hüseyin yine bir miktar 
esrarla yakalanmış. tarzim edileıı 

tvrakla birlikte adliyeye verilmiş · 

tir. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü kıs· 

men bulutlu, h3va haf ,f rüzgarlı idi. 
En çok sıcak gölgede 27 dere· 

ceyi bulmuştu. 

Su kanalları 
• • 

inşaat ışı -- "re Haber aldıtımıza I" . 
· lett dan avdet eden su ıt 

tabliye kanalları ve ıe~:,. 
naf ia vekaletinden Y~ k•"' 
ve tahsisat almışbr. Bir _.la 

ferin en kısa bir zıntlflU""' 
tamir ve yeni beştan İDf111 

bulunmaktadır. ~ 
İle v 

Tabliye kanallarının ~ 
evvel ikmal ve ovanın 111• 

aliyetinin daha f aılı d 
0 

de nafia vekaleti tarafın • 
emirler meyanındadır. 

• 
Merkez bankası ıç 

gidecek murabb 

Vilayetimiz daimi e ; 
intihap edilec:k 1 ve: ~t ~ 
intıhap edeceti 2 zat ıı. 
büyük arazi 11hibleıini t 
cek surette .Seyhan v· 
veya haricinde mukim 
nından intiiııb olunacak 
29 mayıs çırıaınba gii 
da yapılacak olan Türt<.i_~ 
riyct meıkez bankası j~,.· 

münhal azalıkları intiha 
edfcek~erdir. 

Yeni Mebus 
dün ilan 

dif'i 
Y t:ni mebus namze I 

edilmiştir. Namzedler şuıı' 
AçıK Lu'unan Aydıll et'_ 

ıçın Eminönü Halkevi ~ 
Sırrı Levent, Bilecik ırıe ~ 
Adana'da Gülek liınitet ı 
dürü Kasım Gülck velf · 
mchuslutu için .::iya•l ; 
lu pröfesörü Hazım Al:,
namıcdler arasında bll 

"' Gülck tahsi .ini Avrupad• 
kada yapmış, otuz bef f kİ 
sehrimizin i ık cezacı "i,c 

r ----------------------------------------, ğini yapan Mustafa Ri 
oğludur. "let if 

Kahramanca müdafaa 
• Son alınan haberlere göre şimdi. 
Eems'ten Lüksemburg'a kadar devam 

1 
1 

eden 420 kilometrelik mesafe dahilin· 00N0N MEVZUU • 

de harp bütün şiddetiyle devam et- -------------
mektedir;' Hollandalılar, bütün kanal
ları açmışlar, ve hirçok yerleri su al
tında bırakarak, Alman istıliisını ön· 
lemege başlamışl ırdır. 

Almanbır ancak 16 kilometre kadar 

bir ileı leme sapabi!miş er ve burada 

Hollanda tıskerlcıiyle temasa geçmiş· 
!erdir. 

Hollanda \akt"}le duhi'dJ ... ; ha-

net tcşkılatına karşı şiddetli tedbirler 
aldığın·fan ve bir ?amanlar Uırecht 
kancıllarının a:ıahtıınnı eline alacak 
kadar cüret gösteren nazi şefi Mot .ı· 
serl'in adamlarını tevkif eti ğ ndcn 
dahild-:. bir ihanet Jıarekeliyle kaışı
laşmıyacaktır. 

Re1çiko ıla avıu tetbirlere baş 

vurınuş1 ur Drg c!le'i,ı kuıduğu Rck· 

sist partinin bü:ün ileri gelenlerine 
karşı sıkı tedbiı ler alınmıştır. Her 
tki memleket sonuna kadar hıube 

devam edeceklerdir. 

Hollanda radyosu dün Hollanda 
başkum~rıdanlığının bu mealde bir 
teb'iğ"i ni neşretmiştir. 

Bu tebliğde diişmanta asla bir 
su h yapdmıyı:tcağı, bu hususta mü· 
:zake•ele e gir;şılıniyı-ceği, bunun için 
bu mealde çıkarılacak haberlere ina
nılmamasını bıldirmcktedir, 

Bir müddet evvel Vek• r• 
rt"İslığini yaptıktan 5011 tioİ': 
ki Gülde limitct şirk~er 
geçmiş lcıymctli gtPç e 

kendisini tebrik eder ~t~ 
1çin kendisinden kıydle 
ekleriz. 

. afi 
Bir nıŞ il. 

Cet/ 
Vilayet Orman ,,;ıı 

tümüz Bay Fuat E\''~,.,,~
da Rumdihisaıınd•. 8'~ 
Bay Seyyar kerimt5'.,,, 

ıarn ile nişanlarının 1 

hahn nldık. f 
Genç nişanlı'ar~ __________________ ..__ __ ,.... ______ ... __________________________ ..._ __________________ ...., ________ __ 

Lahtiyadıklar dilerıı· 



ı 
l2 Aylık 

Kuruş 

1200 
6 600 " 3 300 ,, 
ı 100 ,, 

~ - Dış memleketler iç 
·~it bedeli de~şmez yalnız 

2 lll&srafı zammedilir. 
~., - İlanlar için idareye 

Caat edilmelidir. 

~IBBENTROP 
NE DiYOR? 

· (Berfin : t1) · · 

lrnan hariciye nazırı Fon 
Ribbentrop bu sabah Al · 

111 
ınan ve e.cnebi matbua· 

, b~.Y~nat~a bulunmuştur. 
\) 8Uyülc Britanya ve Fransa, 
~t llıaskelerini Jüş~_rdüler. · 
'-'dinavy~daki iıtili muvaf • 

· ttaizlite utr~dıktan ıon~a ·Ak· 
~•rekete geçtile~. 

h.iyü~ sampı har~keıi. büyük 

'~anın hakiki hedt fini Ho11an· 
clçikadan gelerek .Ruhr mm 

~ İşg;ıh maksadını gizlemiye 'tq bu Alman bükümeti bunu 

~~. . 
\ ~ . IÜnlerde gelen ve Hollanda 
~ Çi~ı limanlarına lngjliz kıta· 

~, 'tırıı bildiren haberler vazi' 

~~".'•t'!1ıya fazlasiyle kafidir. 
~I tıtanl anın yakrnda Belçika 

~"'da topraklarına Jngiliz kı 
'•ç tdecetini Belçika ve Hol 

\ bukumetlerine bildirdiği. 
•tt~loıan hükumetince habu 
~ lr, 

tebıit alman hükumetinin 

. ~e lngiliz ordusu bızırlık
tl' ar olarak alman hükume· 

1 'tlQde ıneveut delilllere ink ir 

~•z bir ıckildc sabi\ ol· 

~ 'le Hollanda araıisinden 
\ "ırtiyle Ruhr istikametinde 

· 1, ~~ıla<:ak olan taan uz do· 
1 ~ ti . uhrer ılmınya için iktisa 

11 •itana sahifede ) 

~Llt( 
~ ve SPOR BA YRAMJ 
~ <>nuruna ve 

bôi_ERBIYESl SEYHAN 
,, GESI Çlkarına 

~Maııs 
~en partisi 
"'i ı..na lg 
\ "'r._aa 40 pazar günü Ordu 
''-as.~a 8EYHAN DANS 

~-~,t' MDA yapılacaktır. 
'tttb1.Ye mahduttur. =-

1Ycainc müracaat. 11814 
1-10 

Türluf.zü 

İsveç Ordusu Hazır 
Parola Tecavüze silahla mukabele! 

Bcrn: 11 a: a. lsviçre ordusu baş 
kumandanı general Guisan, orduya 
hitaben neşrettiği emriyemivde şöy
le demektedir. 

Macaristana İngiltere
nin bir teklif şay:ası 

Sahife 3 

Türk Matbuat 
Heyeti Pariste 

( Birinci sahifedtn artan ) 

kadar gelmişti. Fakat paris o de. 
rece sakin ve vakur idi ki, bu tar· 
raklar bize eylülden beri çok dda 
rastlanmış id bir vakı gibi 'geldi. 
Esasen sabah gazetelerinde de te· 

cessüs canlaedırabifecek biç bir ha 
her ve yahut işaret yoktur. 

Umumi stferberlik, enternasyo· 

nal v11.iyetin vehameti üzerine ya· 
pılmıştır. Oıc!umuz, hududlarımızın 
her biri üzerinde vazifesini yapmata 

hazırdır. . . 
General Guisan, ~undan sonra 

halkı, bozguncu propaganda haber· 
}erinden hazer etmete davet eylemiş 
ve sözlerini şöyle biıirmiştir. 

Yapaca~ımız iş basittir: sakin, 
kuvvetli v~ müttehit duracatız. An
cak bu suretledir .ki hür insanlar 

olarak · kalacatız. 

Budabeşte : 11 - Macar a· 

jıınsı lngilterenin Almıınyaya kar 
p Maearistana yardım teklif et
tiğine dair olarak bazı gazeteler 

~ tarafından neşr;edilen haberleri tek l 
~ :z.ip etmektedir. 

,.__.._,.,_...,. ......... ......,......,.,..._... ......... -..~-...~--

Norveç hükumeti ve 
Norveç kralı 

Hollanda, Belçika ve Lüksenburga 
hücum sansasyond haberini saat 

onı dotru inmiş olduğumuz otelin 
kapıcısı bize haber verdi. Derhal 
büyük elçiliğe koıtum. ilk haberler 

gelmi~ti fakat hcuüz hiç bir 't~fsili' 
yoktu. Sokaklar her günkü halin 'm11 

hafıza etmekte ve her taraftan so-
' ğuk kanlılıkla alınmıŞ azim ve ka-

:· .. , 
. . 

Yunan kralının · tetkikleri 

Birinci sahifeden artan ) 
Guabrand vadisinde az kalım Alman 
larııı dine du~mek tehlikesine marux 

kaldıkları öğrenilmiştir . 

rat ı ve sarsılmaz itimadı' bildireo 
haberler gelmektedir. 

G~celeyin vaziyetten ha.berdar 
edıl~n Fransız mdusu Belçi~anın 

yardımıaa koşmak ~zeıe sabahtan. 
beri cebri yürüyüşle i!erlrm :kte ve 
yÜzlerc·~ Fransız ve İngiliz tayyare 

si Ho11anda üzerinde uçmuşlardır. 

Almo.nların ileri hareketlCf'i pek 
sUratli olmuş ve N orveçlilı r muhim · 

Atina : 11 -a.a.- Kral George 

Trakya ve Maktdonyada yaptığı 

seyahattan dönmüş ve istasyonda 

başvekil Metaksas tarafırıdan kar· 
şılanmı~tı. 

·nıat fıkdanıntian dolayı mukavemette: 
bulunmamı,lardır. Fakat birdenbire 
İngiliz kıtaatı i~e karışmış Ye kral 
ile hllk lmct erkanını kurtarnııftir. 

Büyük hup, bugün baş'ıyor. 

Hadisderin alacığı inkişafa göre 
seyahatimize' devam karaudr ver 
mt:k üzere 15 mayısa kadar Parilto 
kAlacağız. 

H .. ık kralı ve başvekili şiddd)e 

ılkışlamıştış. 

Kral ve buk6met erkanı bir İn· 
giliz harp gemisine hiocrrk Norveç• 
in bn~ka bir mıntıkasında karaya çık 
mışlardır. 

GONON M 0 H 1 M MESELELERi KARŞISINDA 1 

!----------------------------- . . . ------------------------------

Alman ordusuna öğütler 
Anadolu ajansının D. N. B. ajansından alıp 

naklettiği bir habere göre, ~i~ler Alman ordusuna 
şu yolda bir mesaj neşretmıştir. 

Almanya milletinin atisi için kati savaş saati 

gelmiştir. . . . _ 
300 Senedcnberi lngılız Fransız resıkarlarının 

Avrupayı bilhassa Almanyayı hakiki şekilde 
kuvvetlenmekten menetmek gayeleri daima mev· 
cut olmuş ve Avrupayı, bilhassa Almanyayı zaf 
içinde, kudretsizlik içinde bırakmıştır. 

Bu hedefe varmak için, yalnız Fransa 200 se· 
ne içinde Almanyaya ~l ~efa har~ ilAn etm!ştir. 
Onlarca senelerdenberı Brıtanya dunyasına bakım o· 
lanlann hedefi de gene, Almanyanın ittihadına 
mini olmak 80 milyonluk bir milletin ihtiyaçları 
için elzem olan hayati nimetleri Almanyadan c· 

si~~~~ . 
lngiltere ye Fransa, kendilerine mal edindiklerı 

bu siyaseti, Almanyada mevcut rejimle m~şgul ~i
madan tatbik etmişlerdir. Mesul şahsiyetten bugun 
bu hedefi açıkça itiraf ediyorlar Bu hedef Al~a_?· 
yanın, mağlUp edil~i~ten ~~nra, parçalanıb kuçuk 
devletler haline ietırılmesıdır. . 

O zaman Almanya siyasi kudretinı ve dola-
• 1 Almanların bu toprak üstündeki haklarını 

yısıy e, b ı b-c 
temin imkanını kaybedecekti. Bu se ep e, u un 

sulh teşebbüslerim reddedildi ve geçen sene eylü-. 
lünde bize harp ilan olundu. 

Alman milletinin, lngiliz ve Fransız milletlerine 
hiç bir kini hiç bir düşmanlığı yoktur. Fakat Al
man milleti, bui\in yaşamıya devam etmek mi, yok
sa ölmek mi istediği süali karşısında bulunuyor. 
Birkaç hafta içinde kahraman kıtaatımız, lngiltcre 
ve Fransa tarafından ileri sürülen Polonyalı dü~
manlan mağlup ve bu suretle şarktaki tehlıkeyi 

bertaraf etmişlerdir. 

Bunun üzerine lngiltere ve Fransa, Almanyaya. 
şimalden taarruza karar vermişlerdir. 

Alman ordusu 9 nisandanberi, bu teşebbüsü 
rüşeym halinde iken boğdu. Aylardanbcri, tehdit
kar bir tehlike gibi beklenen şey gelmistir. 

lngiltere ile Fransa, Avrupa cenubu şarkisinde 
büyük bir manevra yapar gibi görüne"rek, Hollan
dadan ve Belçikadan geçmek suretiyle Ruhr arazi
sinde bize taarruza teşebbüs ediyorlar. 

Garp cephesi askerleri, kendinizi göstermek 
zamanı gelmiştir. Bugün başlıyan harp. Alman 
milietinin mukadderatını, gelecek bin sene için ta
yin edecektir. Şimdi vazifenizi yapınız. 

Alman milleti sizinle beraberdir ve muvaffaki
yctlerinizi temenni ediyor. 



Sayf~: 4 

YAllllULAR'DAN 

MARS'JN 
ÇOCUKL~- RI 

v 
sunuz ki: 

am başınızdaki adamın 
sağ omuzuna bir kama 
saplıyor ve sonra diyor-

- Uzun zamandanberi dikkat e· 
diyorum. Bu omuzunu benden giı:le 
mek için elinden geleni yapıyordu. 
Halbuki ıoluodaki adamdan ki asal 
tebli"e ondan gelebilirdi. Hiç çc· 
kinmiyor, ona sokuluyordu. 

S.ktım ki o üzerine çullanacak 
Zavallı komşumu onun tecavüzün

den kurtarmak için lcımıyı aapılı· 
dua. 

Kendinizi böyle müdalaa etse· 
aia, ıize ne d~rler? 

Ntt d.iyeoelderi mallliO.. 
Kuwetli bir hükumet, yanı ba· 

tmda sulh içinde yı,ıyan kimseye 
'-ahtı dokunmıjan iki ve,..hut 
19 lcomtunun hüdutlınnda!l ordu· 
ı.t.nm •f'nyor. 

Sakin havalarında tayyerelerini 
.qçuuyor, öklürüyor, yakıyor, ydu
~ ICl8ft bana sebep Gt.rak dı 
diyor ki: 

- Ooı.t senelerdenberi bena 
karf.1 budutlaranı tahkim edib du· 
ruyorlar. H•lbuki öte taraftaki kom 
şu}uiyfe arılan'ı ayıran suurda hiç 
bir istibkim y~tur. 

Btanl~rm bitarafhklarını muhafaza 
edemiyeceklerini gördüm; benimle 

· d~t.n öteki ko~unun fiioürı bi· 
rinde üzerlerine aaldumuından 
korktum. 

Onun için ordalamn.ı emir ver 
dim, huduttan içeri ıirdiler. Hak · 
kım yok mu? 

Arada bir Fark var mı ? 
Almanyanın yqımak istcditi, 

y~malc için de " h•yat sahaları ,, 
Dl ele geçirmek icabettiği yıllardan 
beri söylenip durur. 

~nim anladıtım ablukaya utr•
mıı Almanyanın yiyecek buhranı 1 
çekmediğidir. Başka milletlerin ıık 
1ılc hakkını yiyen bir milletin mide· 
sine bof, kendisine aç d~nilebilir 
aıi hiç? 

Dün radyodaki muhtıraları, be· 
yannameleri, tebliğleri, haber ve ri· 

( Gerisi altincı sahifede ) 

1 
~----

ŞakaDaır 

• 1 
So fl ra çıkar oyunu! 

l&ci arkadaş sok2kla karşılaştı : 
- Sc)·ahattcyim dostum e vlen · 

ditini buraya döndükten sonra }e
ni duydum srni tebrik etmek za . 

manı heniiz geçmediyse haber ver de 
bu vazifeyi yapayım. 

Yeni rop 
- Zevcinizi dün gördüm. O ka 

d ar çok öbür üyoıdu ki he rkts dö

nüp bakıyo rdu çok hasta değil ıni ? 
- Hayır }eni uir rop ald ı da ... 

Türksö:ı 12 Mı"'-.~ • 

Almanlar dü·n 
hareket temin 

ileri bir 
edemedi 

( Birinci sahifeden artan ) 

P•r••UtJU kuvvetler 

Amsterdam : 11 (a. a ) - Hol· 
landa radyosu, Alman tayyarelerinden 
Zeland eyaletine paraıütçüler indiril
diğini bildirmektedir. Sanıldığma gö
re, Almanlar, takviye kıtalarının geli
şini tehir maksadiyle yeniden bir çok 
paraşütçüler indirmişlerdir. 

Franaada tehlike •••r•ti 
Paris : 11 (A.A.) · - Bu sabah 

Paris mıntıkasında saat 6,10 dan 6,55 
e kadar devam edt"n bir alarm işare· 
ti verilmiştir. 

Paris : 11 (A.A.) - Fransanin 
şark ve deniz mıntıkılannda bu sabah 
saat 2.3() da alarm ışıreti verilmiıtir. 
Bu alarm aut 3,30 da nihayete er
miştir. 

Diter taraftan Fransanın cenuba 
şarki mıntıkasında da saat 2,30 
a dotru bir a larm işareti verilmişt ir. 

Paris : 11 (A.A.) - f rınaanm 
cenup mtnlıkurnda saat ~.ıs de 6.30 
a kadır alunı •ıareti verilmiştir. 
ŞimAlde de' 4.5 de alarm ·~a.reH ve· 

rilmi,tir 
Fransanm ıimati gırbt mmh«ı· 

sındı verilen diter bir alarm ıut 
7,15 den saat 8 c kadar ıürmüştür. 

A~ık ••hirleri bombardıman 

Londra : 11 ( \ .A.) - lnıiliz ha
va nezareti muttefik tayyarelerin 
Friburg açık şehrini bombardıman et· 
tiklerini ve bu suretle sivil halktan 
24 kişinin ölümüne sebebiyet verdik· 
lerl hakkında Alman meabıundan ve· 
rilen haberleri yalanlamaktadır. 

Berhava edilen kllprOler 

Amsterdam : 11 (A.A .) - -
Royter : 

Hollandanı11 en mühim nehirleri 
~zerinde de,.iryolları boyunca köp
rüler, Geldcsland eyaletinde Yesael 
üzerinde Vorvcld civarındaki köptü 
mOstesna , Hollandalılar tarafından 

tahrib edilmiştir, 
Almanlar. Ycucl'i re~mek için 

bu köprüdea iştıfade etmişlerdir. 
Bazı şayialara göre, Hollanda 

kıtaları Almanların eline ı-eçmcmesi 

icin Geldesland eyaletinde Kootvijk 
telaiı istasyonu berbıva etmişfcrdir. 

Aıaaterdara ; 1 J ( A.~) - Ba 
sabah qat 6 dan -:.~o ye kadar, 
Aınsterdanı bombardıman edilmi,tir • 

Bir çok bombalar dGşmüştür. 

~materdem ; 11 (A.A.) - Almıuı 

bombardıman tayyareleri. Hat 6,~ 
dı Amsterdam üıerinde uçmuş!ardır. 

(ft.f.:) J 
Buenos • Aires : 1 ~ . b'f D"J 

La ha ye' deki Arjantin elçısı, 11Çİ 
banın Arjantin ve Brezilya• e iC 
tini a~ır hasara trattıtını 
,ok insan zayiatına sebebiyet 

~ini l~~l~,ti~ESMI TEBıJ~ 
Londra~ -a a .- Hıva 

aşağıdaki tebliti neıredi1°"·., 
Roterdam hava meydılll 

beye meydaru üzerinde be.il~ 
ku nalcliye Alman tayyarelefl 
öj'leden IOOra fafiliz bolll 
t•yyareleri tarafıadu t.....-' 
rıyarak tUrib edilmiflerdi~ 

Bu bereket Almaelan• ti 
dafi toplıraaı Jerfettir .... 
bulmadan enel cereylO 

Büyük miktarda dütlll" · 
tayyareleri hücum etmit "' 
QIQU,~ ~U(• . ,_J 

Roterdam cin~i r' 
liaMoa. W .. u..ve·e k•QI 
büaım eut 15 .. ..,.,.. 

br. .. ~ 
Bu ............. biW"' 

ta,,.,.ı.; " -- • .., 
IUI S0 laf,.,_. bufuau1(1(* 

Moskova - Belgrad 
Pike ioit tarımda r 

.. k 1 . de bombırd&mao .......od• muza ere erın lıyyareai t.rib ediJmifbt• 

Sovyetler Yugoslavlara 
neler teklif etti ? 

Fransızca Pari Su var gazetesine 
Sovyet hududundan bildiriliyor : 

Y ogosla v lıeyeti Molotof, ba.rici 
ticaret komiseri ~\ikoyal\ ve 2 nıa

y uta da Stalin taraf andan bizzat ka· 
bul olundu . ' 

Bıı ııecikmelerin sebehi İtalyan· 
Alman sefirleri tarafından yapılan 
dc111arşlara atfolunmaktadır. Bu de· 
marşlarla Yugoslav hulr.tlmctine tica· 
ri munasebetlcrdea başka mUnascbet• 
lerin tesi~ olıınubileccği hakkında bir 
tesir yaratılmaması Sovy et hoklmc
tinden talep edilmekte idi. 

Son gUnlerde mUzakcrc:ler e v vcl· 
ce kararlaşmış olan çerçeveler hudu· 
dunu aş mıştır D iplomatik mUna e · 
betlerin tesisinden bahsoluıımakta

dır. 

DUYOUGUMUZ GÔROOGOMOZ: 

SAHTE 

Moslcovauıa Yugoslavyaya teklif 
cttj&i yeg~ne eiyatl şart t ekmil Be· 
yaz Rın fa.aliyetİllİ durdurmak ve 
sabık imparatorluk sefir i St.randa• 
mnı byguoku . aiy•!li faaliyet ve tesi· 
rini bertaraf etmektir. 

So.,.y et telr.li.flcri arasında şunlar 
da vardır : 

. 1 ) M.oskova ile Belgrat aratıu· 

da Sofya y oluy la bir hıua seferi te · 
sis etmek. 

2 ) Gecüş hir kullurel anla~m:ı 

İmza etmek . 
,1\ lo~koYada Slav dostluğu ve ba&· 

lıhgı tczahuratı buy uk mikycısta y a · 
pılmakta ve yukcıck Sovyct şahsiyet · 
lcri bir çok nutuklar irat edere~ Rus 
- Sırp ı;empatisiııin bilhıusa 19 14 te 
muazzam bir şekilde tC"Jİt edilmiı ol· 
duğu au b "tırl atmaktadırl:ır . 

•• •• 
DUNUR 

fımirden yazılıyor : Dünürlük adı altında faaliyet göstererek Göztepe
d e d ul ve iy i bir aileye mensup bir kadını dolandıran ve 700 küsur lirasını 

çalan Börekçi Hasan karısı Fatma ıabıtaca tutulmuş, adliyeye verile rek hak
kında tevkif kararı alın mıştır. 

Tahkikata göre Fatma, Göztepede henüz genç yaş' a bulunan d ul ka· 
dına bir eczacı koca bu l acağını söyliyerek bunu n için kendisi le pazarlık et· 
miş ve iki yü7. liraya mutabık kalmıştır. Pazarlıktan sonra elli lirayı da peşin 
almı ştır. Dul bayanın parasını nerede saklad ığını d a öğ renen Fatma, geçen 
pazar günü evde kimse bulunmadı ğı sırada pencereden içeriye girmiş \ ' C dul 
Bayanın 700 küsur lirasiyle hir altın bileziğini çalmıştır. Fatmaııın üzerinde 
paranın bir kısmı bulunmuş ve alınarak sethibine verilmiştir. 

ratmaıı ı n bu islerde sabıkası bulunduğu ve evvelce de gene bu şekil-
de dolandırıcılık yapmak suçundan mahkemeye verildigi. fakat hakkında de
lil olmadığından beraat elliği anlaşılmıştır. 

Birçok y~lar 111 
ve dütm .. peHopeli aJt' 
uttamııtar. 

10 düımao .naklir• 
L•hayeain 8 mil timal' 
dacı. asker indirilditiadl' 
tayyareleri ılçaktao eçar~ 

ciddi huarı utratmqtır. 
5 AIQa&a tayyare•İ 

harici edilmif, diterleri d~ 
ve obüs parçaluiyle dP' 
edilmiştir, 

Amıterdrm: 11 - . ... ~ 
da radyosu, dün alctılll ., 
de ou haberl~ri vermekt• ~ .. 

Şu esna(ja bir çok .ı..-· 
releri aşatıdalci üç ..,,.til' 
den uçmaktadw. 1 

1 - Ştmali Hollıadıt 
garptcn şarkı dotru 

2 - Zeland eyaJeCi9' 
istikametlerde ve bilh.,-" 
yun da, 

3 - Şima ıi braba"# 
cenu bdan rarbe ve şicP 
doğru . d 

Radyo ıaat 22,4.5 e ~' 
burr eraıisinde Fr•"''' ~ 
lcatal:art orasında mub•'~ 
reyan ettiğini haber ~51' 

KRALiÇENiN .... / 
Amıtcrdam: 11 di; ti 

landa radyosunun. ver~ 
re göre kraliçe Vılhe af"". 
ordusu başkomand•rı1.,.- ~ 

saj göndererek kıtal•' e-' . 
ı k .. d' . uk•~ ~ 

aışı gl)st e r ığ ı ~- bİıdi'; 
'a y ı mcmnuniyetını şDf 

Kraliçe mes ajınd' • .1 
d. ~1'°6 tc ıı: 9ıf Bu mukav~ınet 

( Gerisi altıncı 



_ .. Türksözü 

~on· -. . 
1 Gaz kumpanyası 

~I ~un belediyesiyle 
, ",/ ı.. ır anlaşma yaptı 
. . "t'lld 

Ruzveltin verdiği 
mühim nutuk 

( Birinci sahifeden artan ) 

müf tebirim. 
karşı koyması Jizımdır. 

1 
• eruo : 11 [ Hususi maha· 

"' ~~ 1 - Burıdı büyük de
~, bulllQan Skoni Vakum 

~ ~ liıYaaiyle belediye arasın · 
llQ lllt~leaindcn dolayı bir 

Ü • berı devam eden ihtilaf 
~""'4f. belediye ile ıirket ara· 
~ lll\llcavcle imzalınmışhr. 

i:•vcleye göre ıkoni 
. eaderundaki:depolanna 

~ tız, benzin ve motoru· 
· tG.au için lakmderun be· 
, 8- otuz lcur111 raim vere. 
~flliol4ea l.keadeı ua mıa• 

" 'ot •rdacal& olan rı. ben
aıl .. _ ~ belediyece aha· 
-.... &ltihlik verıili hariç· ' . ~ lllabveleye pe, bele· 

20 bie lift Udar yeni 
b ~ etmektedit • 

~~!d• iki •p<>J" 

~ le"kkiil etti 
: 11 ( Hqaıi moha · 

~ ) - Beden T erbiyeai 
' e\törlütüe bath olmak 

ltl:ylda (23 Te11aınul:~ Is· 
(S Teannuı) adıyla bi 

i:\o)Qbij teftkkül etmqtit . 
.,.,.aldata üıere S Temmu~ 
~ l' Ordumuzun Hetaya gi,.. 
~z da anıvatın• ka· 

"" '1 dür. 
\ulijbüft ilk defı olarak, 

~'tera ıelecelc olan Adanı 
c -.btelif müaabakalar 
la.ber aluım.ı hr. 

'"derunda yeni 
b hsuı arpa ve 
~ '-iday çıktı 
~ i11c mahsul lıkeoderun 

Çift .
1 
çıknqhr. Arsuz nahi. 

~: tıirden Bay Ômer Ak· 
tı 10 çuval arpa mahau· 

~de 
tr ~'4yetin •mümtaz ve 
." tiİltıreıinin. okumuş, zcv· 

~~'-•dilin hudutlarını ış· 
'"-'Udın dotruya diter dit. 

. d' lelrnelc imtiyaıana bi 
''lif,:er kültürlerin nimetle-
~ e hale.kına sahip ıiim 

İ"1i/'tı Yar. Bizim edebiyat 
~11 '"t .. büyüle bir kısmının 

d' \iri .. 
1, '"•" u eserlerdir : Bunlar 
• 1 tdtb· ~dc biyatı, tanzimat 
t d '>'at .. 

• t"İrl . ısımle riyfe göster-
't \~"eı:•• ·l ve -edebi mektep· 
~ Ş,i,;nc. giren mahsullerdir. 
~~tı~ b~' 1 rnahrnl 'eri dedı~i· 
' ' ır n . d . l ~i cvı -e ebıyat me; ı · 

-....' b,, bunla r bu ıki çrşidin 
ı'ıl "' r Ye • . ı ~ 'kı ' ışgal edİ)Or . . Hat· 

\~f, kC>r lctkiklerirn z bunla· 
t- "tıd i 1 . . . u ı1 tı Çerçeve t-t ı ıçıne 

"\ t il d .. 
-'ih·n· Uşmüşlü r Bunla ı ı 

ın malı yapmak za· 

Bütün dünya milletleriyle pıy· 
la§malı ümid ettitimiz mirasın• bü. 
yük bir kısmı ~imdilik biıe emanet 
edilmiştir. 

Bu miraaı muhafaza etmek ve 
çoğaltmalc, buıünkü felaketin külleri 
albndan yükselecek olan dünya için 
saklamak bizlere bir vazife, bir mcc 
buriyettir. 

Orta Avrupa ile Santiaıo ve 
Şifi ara11ndaki meaafe büyük isken· 
derin Makedonyıdan lrana ritmek 
için harp arabılınoı kotturmak mec 
buriyetiode bulaadcıju menfeden da 
ha kısadır. 

Avrupının feDİI .mmhkılarinda 
yüz milyonlarca insana tabılcküm 
etmete çalışaoJar, blblerimizde pek 
•talı mevkidedirler. 

~er hedeflerine vartrlusa, vtb 
. ıiyaoe bulyaları, bütün İDJanlırı daha 

11kl bir ç ~ber içine ılmak, bu top· 
rak üstündeki ber mil meaıfe7e bi· 
kim ohulc tıdlyalart Wriyecektir. 

Bu meseleye Amerikaaan derhal 

Fikrindeyim. Ôteki kıtalar, bizim 
bayat prensiplerimizden tamamen 
başka olan prensiplereiştiraki tercih 
ederler veya bu tercihi yapmaf a mec 
bur olurlarsa sulhperver ·yıpjlacak 
mesaimize devam edebilirmiyiz ? Ha 
yır, devam edebileceğimizi zannet-
yorum. • 

Cumhuriyetçilerimizin, bu mese 
leyi, soğuk kanlılıkla tetkik etmeli, 
bilhassa, ayni hedefe müteveccih 
o 'arık el birlitiyle harekete reçme 
ai zanıını relditi nauhakkıkbr. 

Los • Angeleı : 11 (A.A) -
Cumbarreiıi Ruıvelt'in en büyük .ra. 
kiblerinden olan ve Amerikada .bü
yük bir nüfuza aabip bulunan Ame· 
ıilcafı gazete kralı Hearst l.os An· 
relea Ekaaminer gauteıinde çıkın 
bir makıletinde Ruıveltin üçüncü 
defı olarık Amerika Cambaneiali· 
tine seçiJecetini ıöyfemiıtir. 

Vuingtoa c 11 - 8irlqa1c ·A· 
merika bükümeti Alaıanyaya bir me 
ıaj röndererek açık tehirleri ....... 
bardı•• etmemesini iltemjotir. 

TÜRKİYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSlJ 

ANKARA RADYOSU 

PAZAR 12 - 5 - - 94t 
12.30 .Program, ve Memleket Saat 

Ayan 
12.3S A J A N S ve Meteoroloji 

Haberleri 
12.SO Müzik 
Çalanlar: Fahire Fer san. Refik 

F eraaa, Fahri Kopuz, Baıri Oflu 
Okuyan: Necmi Rıza Abııkan 
1'.i.20 Müzik: Hılk türküleri 

Aziz Şen1es, Ali Erbq. 
13113 
t 4 (fJ Müzik: Küçiilc orkmre 

( Şef: Necip Aılun ) 
18.00 Protram. ve memfeket • 

at aya11 

ıaos Müzik: Kar11dc Profraın 
( Pi ) · 

18.SO Müzik: ..Radyo caz· arar.. 
truı ( Şef: lbrebim Ôlpr , 
Soprano Bedriye Xözüoiin iıti· 

rakile . 
( Gerili altmcJ uhifede·) 

MEMLEKETiMiZDE bÜYÜK BİR 
TERSANE İNŞA EDİLECEK 

lıtanbal: 1 l (Husmi muhabiri
mizden) - Memleketimizde intı 

liinii lskcnderun piyasasını getirmiş 
kilosu 5 kuruş 10 puadan satılmıt· 

tır. 

Yef'i butdıy mahsulü de Sarı 

Sekiden Mustıf a adın ela bir kôylö 

taıafından çıkarılmıştır. 

Hıtayda bu sen~ mahsul ıımu 
miyet itibariyle iyidir. 

edilecek tersanenin yerini kararlaş· 
ttrmılc üzere tetkikler y•paö heyet 
bu hafta sonunda Ankarayı dötte
cektir. 

Heyet Tuzla, Paşabıbçe ve Hı . 
liçte yaptfiı tetkikleri bitirmek ü· 
zeredir. 

T uaane lngilter .. ye ısmarlanma· 
sından vazgeçilen 11 vapurun 10 

milyon liralık tahsisatı ile yapıla 
caktır. 

ln2iıiz firmaları kendi memle· 

-• TÜRKIYEDE -1 ... ____ !lllm ____ _ 

-~-2 ------------Yazan: P. N. BORATAY -

.............. ~lll'll!I ...... _... __ 

rureti vardır . Zira bu grupa ait e 
serler de ikinü kategoridekiler gibi 
f ·rdi cscrler.iiı; fakat bunl~rın fer 

rlilikleri muayyen ş&irlerin ma lı ola· 
rak tanınmala ıından ve folklor eser· 
ferine nisbctl e, daha az şekilleı ini 
de~İşlİrtrt>k, bu feı di sanat eseri hü. 
v;yctir.i daha çok muhafaza etnı t.l e 
rioden ibaret k a lı yor. Fol klor eserle • 
rine nazaran ferdi hüviyetleı ini "da· 
da çok. muhafaza ediyorlar; faka t 
tamamen değil. Fo klor eserleri gihi 
1.amanın tahavvüllerine ta bi o lmağa 

mahkum 1 ulunuyorlar. 
Hiç hir zaman, yüksek sanat 

mümessilinin eserleri gibit ilk mey
dana geldikleri şekilde k.tfamıyor· 
lar. Bımu 1 bir çok sebepleri vardır: 
Bir dda bu n lar ın intişarı kitaplar 

vasıtasiyle değil, iifahi rivayetler, 
h afızala r vasıtasiyle ol_uyor. Bioarna
leyh bunlar, kendi lcı ioi muhıfaza 
eden kimseler in hafızalarına az çok 
tabi oluyorlc; r. Sade hafızalarına de 
g .I, biraz da aızularına , görüşle ı ine 

ve düşünüşler ine .. Zira, hafızasında· 

ketleıinde yapacaklara wtpurlar i · 
çin müddet kabul etmedikleri bal· 
de ter11neyi dabı kolıy şeraitle ya· 
p.abileceklerini bildirmiılerdir. 

Vekilet de kaç ıeaede tellim 
edilecetini bilmediti vapurlar için 
l O milyonu feda etmektense bu 
pıra ile belki daha kın bir zaman· 
da vapurlerımtıı dahilde inta et· 
meti temine karar vermittir. 

Tersane i~asına bu yıl muhak
kak bqlenıcaktır. 

ki bir ıiiri nakleden v!yahut ta mec:· 
muasma, cürıkGne kaydeden bir halk 
adamı, isteyerek veya iıtemiyerek 

onda o andaki kendi tahatsüs ve 
kanaatlerine göre bir detişildik y.p
mık ihtiyarına sahiptir; bir halk p· 
irinin eseri, o şairin oldutu kadu 
kcndinindir de . 

Bun-ian dolayıdır ki bu son lca
tt-gorideki mahsullerin çok defa, ilk 
meydana geldikl('ri andaki şekilleri· 
ni kaybed~rek tanmm ıyacak bale 
gelmeleri, hatta sa'natkirrnın ismi 
unutulması, her zaman n:ümkündür. 
Bu suretle, ferdi sanat mahsulleri 
folklor mabsulleriııe vücut vermiş 
olurlar. 

Biz bir çok fo'klor mahsulleri· 
nin nasıl böyle f,. rôi sana t mab ul· 
lerindan çıktığım tes 1 İt e tmeğe mu
vaffak oluyor uz: Mesela, Kul Müs-

- SONU VAR 
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Adana Kadınları -·-
Yardımcı Hemşire 

Kursuna giriniz 

Kursa girmek için 
yalınız okur yazar 

olmak kafidir 

Bir sefer vukuunda hastaneleri
mizde hasta ve yaraltlarımızın ilmi 
bit şekilde, müşhk ellerle bakılma· 
lanom temini için başka memleket· 
~rde olduğu gibi bizde de Bayan· 
l arımızin bu hususta yetiştirilmeleri 
Milli Müdafaa Vekaleti tarafından 
kabul edilmiştir. Bu itibarla, askeıi 
butanede açılacak olan bu kursa 

ıirmek arzusunda bulunan kızlan· 
mizın malumat edinebilmeleri mak· 
udiyle biraz izahat veriyoruz: 
· · 3643 Sayılı Milli Müdafaa mü· 
keltefiyeti kaoununun ikincimadde-

ai~ göre bayanlara tatbik tdilecek 
mukellefiyetle (Yardımcı Hemıire) 
~lank .iitibdam eCJiltcekleri ·iÇin A
da.o• . ,~keri hıetanui~d~ yardımcı 
bemıiıeler kursu açılacaktır. 

• 
Bu kurs programına göre iki bu· 

çak ay devam edecektir. 

' Bu kursa girmek anuyı tabidir. 
Ancak. bu kursa iştirak edenltre 
ıefeı de Yar~c.ı Hemşire'ıikte ça· 
Lfmalanna rüchan ve imtiyaz hakkı 
verilec~ktir. 

Kursa müracaat müddeti 20 
M,yısa kadardu. Kayıt işi ukerlik 
ıubesince yapılmaktadır. 

Okur yazar olan bütün kızlarr 
uuz bu kursa kolaylıkla girehilecek· 
ferdir. Herhangi bir mektebten me· 
zun bulunmak gibi bir şart yoktur. 

Kursa 1 Haziranda başlanacak· 
tır. Kurs sonunda yapılacak imti
lıanda muvaffak olar.ılara Milli Mü 
dafaa vekaletince diploma verile
dektir, 

Marsın çocukları 
( Dördüncü sahifeden artan ) 

nyetleri dinlerken divan edebiyab 
nm rahmetli •• l..ier ,, sinden ak. 
hmda kalmış olan şu mısrağı tekrar· 
byorum: 

Sorsalar maıeurunu: gaddar kendin 

ıgöaterir 
• 

Stravs'an valslerini şen Viyana· 
blara unutturan Kari Kapek'in va· 
tudıılarını bir roboto haline geti
ren Madam Küri'nin betliahd ülkeai 
ni altüst eden, 

Bütün Norveç balık yağlarınan 
•iç olmazsa yarısını içen, 

Prens Hamlet'in memleketinin 
bütününü bir facia sahnesi haline 
getiren Mars·ın çocuklan, şimdi de 
Moris Meterlink'e trajedi örnekleri 
vermek için Belçikayı, 

Beynelmilel adalet divanının 
- üler dilemek için Hol· 

Almanlar dün ileri bir 
hareket temin edemedi 

( Dördüncü sahifeden artan ) 
man kıtalarının ileri hareketi dur 
durulmuş addedilebilir. Alman kıta 
farı her tarafta anudene bir muka 
vemetle karşılışm~ktadarlar. 

Brüksel: 11 a. a. - Ecocbi ga· 
zetecilerin telgraf servislerine devam 
etmelerine müsaade edilmiştir. Bu 
müsaade dün sabah saat dokuzda 
lcaldırdmışhr. 
~'1.STRRDAM'IN BOMBARDIMANI 

Amsterdam: 11 a. a. - Şehir 

bu sabah bombardıman edilmiştir. 

Ahlan büyük çapta bombalar 
büyük hasarat husule getirmiştir: 

Hollanda büyük erkam harbiye· 
sinin bir tebliğinde Hollanda kıtala· 
rının hiç bir yerinde arıza t ulunmı
yan 14 Alman tayyaresini zaptettik 
leri bildirilmtktedir.· 

Brüksel, 1 l a. a. - Alman tay 
yareleri fec;r vakti Belçıka ve Hol· 
landa üzerinde yerinden faaliyete 
geçmişterdi;, Bu faaliyet ıtce hafif
lt>mişti. Belçika .radyom saat 5.19 
cia 9 Alman tayyaresinin Marrıur ve 
Dinirn üzıorindrn · g-aip isülfametindc 
açdutunu bildirn:ıiŞtir. 

Holla~dı radyosu 20 Alman t"Y 
yaruinin Stryen üzerinden uçduğu· 
nu haber vermiştir. 

Belçika istasyonu aaal 6,55 de 
de 2 \ Alma ı tayyareıinin Haaoelt 
üurindtn şimali şarki istikametinde 
uçtufunu bildirmiştir. 

Bu"nos • Aires : 11 (A.A.) -
La Hayedeki Arjantin sdiri bildiri· 
yor : 

Atılan bir bomba Aıjadtin sefa. 
ret binasında büyük [hasar husule 
getirmiştir. 

Faciaya bir çok kişi kurban git 
miştir. Fransa ve Brezilya sefaret. 
haneleri de hasara uğramışhr. 

Amsterdam : 11 (AA.) - Sut 
saat 12,48 de Alman bomdardıman 
tı yyareleri yeniden amsterdam üze· 
rinde uçmuştur. 

RADYO 
Beşinci sahifeden artan ) 
19.25 Konuşma 

19.45 Memleket saat ayan ajans 
20.00 Müzik: 
21.0() Müzik: Fasıl heyeti 
21.45 Müzik: oda müziği 
22.15 Müzik: Melodiler (Pi. ) 
22.30 Memleket saat ayarı, a· 

jana haberleri; Ziraat, Eaham -
22.45 Ajans spor sevgisi 

23.251 
23.30 Yarınki proğram, ve ka· 

pamş. 

Halkevi Reisliğin 
den 

(KONFERANS) 

Bulgar siyaseti 
değişmiş değildir 

-
Sofya: 11 a. a. - Bulgar aj&n!lı 

bildiriyor : 
Parlemcnto hariciye encl1acni 1 ha 

riciye nazırı Popov'un huzuriyle ınD· 
teaddit toplantılar yapmı1tır. Bu top 
lantılar sonunda, Bulgaric:taoın taki· 
betti~i sulh ve bitaraflık siyasetinin, 
Bulgar devletinin menfaatine Te Bul• 
gar milletinin arzusanA tekabttl eden 
yegane siyaset:oıdutu mUttefikaı:ı. mU· 

şahade edilmiştir. 

lngilterede tedbirler 
Lendra: 11 a. a. - Dalailiye ne· 

zareti düşman lcıtalırı paraşütle in· 
mek teşebbüsünde bul11ndu~u tak· 
dirde müteyaklcız davran;lmasını bü 
tün vatandaşlara tavsiye etmiştir. 

Alman büyük ·elçisi 
Molotofla görüştü 

~~s.kova : 11. (Havas) - Al
man büyüle elçisi bugün Molotof ta 
rafmdan kabul edilmiştir. Bu görüş 
me iki saat sürmü.tür. 

Qnsekiı Alman 
vapuru müsadere edildi 

Amıterdam : 11 -a.a.- Fele· 
menk hindistant umuiDİ valisi, kral· 
çeıi Wilhelmioaya bir telgraf gön· 
dererek imparatorluğa olan sada· 
l ahnı teyid etmişle•dir. 

Bataviadan gelen bir habere gö· 
re limınd' bulunan 18 alman va· 
puru zabtedi1mi~tir. Bunlardan biri 

kendi kendini batırmıştır. 
Sumrag'da alman kulübü önünde 

almanya aleyhinde bir nümayiş ya· 
pılmıı ve Hıtlcrin resmi yırtılmıştır. 

ispanya hususi askeri 
tedbirler almış değil 

Madrid : 11 - a.a. - (Havas) -
ispanya dahiliye nezareti bugünkü 
hadiseler karşııında ispanyının hu· 
susi askeri tedbirler almış olduğu 
haklandı yabancı memleketlerde çı 
kan yalanlamaktadır. 

Madrid : 11 -a.a.- ispanyada 
aiti smıfın silah ahana almdıtma dair 
ecnebi memleketlerde neşredilen 
haberleri dahiliye ne~ıreti katiyetle 
tekzip etmektedir neşredilen bir teb 
litde ispanyada şimdiye kadu hali· 
hazırdaki ıeraitiyle alakadar olmak 
üzere biç bir tedbir alınmadığı bil
'dirilmektedir. 

Brükselde tetkikat 

Brüksel : 11 -ı.a.- Bir çok şüp 
beli şahıslar tevkif edilmiştir. Bun· 
ların araamda Reksist partisinin li· 
deri Legn degrelle milli flaman par 
tisinin reisi Staf ve Clerg ve Bel· 
çika nazilerinden Paul CoJin ve ko 

13-5- 940 Pazartesi günü sa 
at 20,30 da Evimiz salonunda Pro· 
fesör Esat Arsabük tarafmdan (Ev· 
la t edinme) mevzulu bir konferans 
verilecektir. GiRiŞ SERBESTTiR 

münist Degr.er bulunmaktadır. 
Milıi Flaman mebuslarından da 

iki kioioin tevkif edildiği söylenmek. 

, 1 
Ribbentrop ned1~ 

( Üçüncü saa;fedt" 

di bakımdan çok thellloıi~ 
bu arazinin yeni f r•°"' 
taarruzuna hedef olaa•"°

1 

ha edemezdi. ~ 
Binar.naleyh Belçikad° · 

landanın bitarafhklauııı . tit• 
albna almıya karar verlll•f 

Bu andan itibaren •IJIJ111 

Büyük Britanya ve Frıa,.1'. 
darlarının anlar göründükle" 
ne lisanla hitap edecekti'· , 

Köstence limanı 0 

Bükreş : 11 -a.a.-.~tlı 
kamları. gemileri, Köstt~ 
nına güneş battıktan dotı:"' İ 
dar girmekten menetmiştıt• 

·ilan 
De~ir spor kulübO' 

8-5-1940 tarihinde 
kongremizde aza adedi 
teıkil etm~diğinden me~fı'J 
15-S-1940 Çarşamb• fFı 
17 ye talik ' d.itm.iştir. Bii~ 
mensubmln gar .salonu0 

dilecek ~onğteye teşrifletf 
rim .. 

Ruzname 
1- Yeni reis se~ ~ 
2 - Beden terbiyesi 

relctör'ütü nizamnıme•İ" 
. tımızı bildiren madde,,iO 
memize ithali. ıl 

11-12 

Cebelibereket C· 
umumiliğinden: 

·~ t1Haziran/94Ü dın 3~ 
Sonuca kadar Osmaniye2ı 
bir senelik ekmeği mii" J,O ~ 
nulmuştur 20/ Mayıs I 9 
edileceği ilin olunur. 

ııs10 

Adana Elektrilı , 
~Anonim ŞirketA 

Şirketimiz umumi ~ 
meai aşatıdı yazılı otr.J • 
kere etmek üzere 4-rı 
Salı günü Kolordu d 
idarehanesinde f evk•l~ 
lanacatından, iştirak el · 
darlarm o günden e_v,, 
lerini Adana Beledif akb" 
derek mukabilinde .. 
r1 ilan oludur. 

Müzakere R11ı~ 
Esas mukavelen•~~ 

• . d.J . c;re ı• 
ıncı mı :ıesıne g tiP 
iki idare meclisi ıı•" 



Siocmacılık Aleminin En güzel Yıldızı 

~, DANIELLE DARRIEUX 
.~ 11rıdln cızip ve çok güzel bir tarzda yaratılan mevsimin Gençlik 

ve güzellikler filmi 

C·ici ANNE 
1 

iZ EJDER il 
Hcyt:canlı ve Mccera Film 

VE 
~ ı . y . tllunt Jurnalda En Son Harp havadis erı enı 
~8.1l Başvekili Pol Reynonun iştirakile Londrada 

(l'J ~ Akdedilen Siyasi içtimalar vesaire 
f'ı ~l': İzdihama. Meydan vermemek içİR Latfen llllct:lcrinizi erken :ılıoız 

Tt-lefon Alsar:ı_,. 21~ 

da CIC1 ANNE ve MARKO POLO 

~AN - Sii1emasında 
:~ C~ BU AKŞAM 

~ R. Y C .Q O p E R 
1 

ı n yarattığı ( TÜRKÇE SÖZLÜ ) 

1. .ı ~arko Polonun Maceraları 
ıı "'"t 

~E:N: Macera Filmlerinin en Merak ısı 

Cayır Hırsızları 
~~~-..:::..._ ______________________ -.-::-:: 

QU" 2 30 da CE~lZ EJDERi - Ç<\YIR H R iZi 

Sabi'e 7 

Dünyanın en tatlı sesli Baritonu 

NELSON EDDY 

Virgina Bruce - Lionel Barrymore 

- tarafından fevkalade bir tarzda vücu- ::1 
i de getirilen nefis bir aşk macerası 

1 ALEV ŞARKISI 
İLAVETEN : 

GENE OTRI'nin 
en heyecanlı sergüzeşt filmi 

Dağların Kralı 
Bugün gündüz 2.30 matinesinde 

İki Film Birden 
1 - Alev şarkısı 2 - Dağların Kralı 

Çocuk insanlaıın çiçeğidir. Seviniz okşayınız fakat öpmeyiniz . 
• 

Ço~uk Esirgeme Kurumu Genel Me!'kezi 
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--------------------------------------------------
Muhterenı Çiftçilerimizle 
Sayın Müşterilerimizin 

"Nazari Dikkatlerine,, 

Dünyaca Maruf ve Çiftçilerimizin uzun tecrübelerile metanetleri malüm 
ve aradıkları 

''MELiCHAR GRA TiA,, 
Orak makinaları geldi 1 

(Şapkalı adım) markasiyle maruf Orak Makinalan çarklar yağda döndükü 

gibi tozdan muhafazah tamamen kapalı olup tekerlekler ttmamen bilyalidar 

Tica retanemiıde büyük miktarda Yedek parçalar mevcuttur. 

Dünya ahvaline ra~men Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını temin maksadiyle 
Büyük fedakirlıta katlanarak Mahdut bir parti getirtebildik. 

BI { DEFA ARAYINIZ 

Viking markalı maruf ve tecrü 
beli f sveç mamulatı Süt makinala
rımızde geldi. 

TORIYE GENEL SATIŞ 
DEPOSlfERl 

YAKO BENYEŞ ve oGULLARI 
Kmlay karşısı 48- 50- 52 numaralı 
dükkan Posta Kutusu Nr. 9 

ADANA 

Acentelerimiz her vilayette mevcuttur. 
Ceyhan ve bintcrladı acentemiz Çifçi Yurdu Matazası Kadir Çingi 

13-20 11766 

o,. Muzaffer Lokman 
• 

lç hastalıkları mütehassısı 
Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 1 
başlamıştır • 

ilan 
Ceyhan iskan memurlu
ğundan 

Ceyhan kazası göçmenleri için 
çift hayvanı olarak 7 baş öküz mü· 
bayıa edilecetinden satışa talip 
Olanların şartnameyi ötrenmek üze· 
re 9-5-940 tarihinden 16·5 940 
tarihine kadar münakasa müddeti 
olan bir hafta müddet zarfında Cey 
hın iskan daireıine müracaatları 

• ve ihale günü olan 16- 5- 940 
Perşenbe günü ötleden evvel Cey· 
ban maliye veznesine yatıracakları 
yüzde 7,S teminat akçelerina ait 
makbuzla birlikte mezkur daireye 
müracaatları 11821 

10- 11 - 12- 14- 15- 16 

.............. ! .......... 

Bu gece 
Nöbetçi eczahane 

Yenicami yanında 
Toros eczahanesidir 

llan 

Seyhani Vilayet Defter
darlığından: 

Adana Merkez kazası sahillerin. 
de ruhsatlı balıkcılar tarafındın av· 
lanan bahklardan alınacak O/• 12 say. 
diye resmi bir - Haziran - 940 

tarihinden 31 Mayıs 941 gayesine 
kadar bir sene müddetle idare ve 
cibayet olunmak üzere açık 4lrhrma· 
ya çıkanlmıı ve Mıyısm yirmi dör
düncü cuma günü saat 16 da ihale· 

si mukarrer bulunmuştur. iltizam et 
tnek isteyenlerin ~erıiti öğrenmek 
üzere her gün varidat dairesine ve 
ihale günü senelik 264 lira muham
me bedelin t,ı, 7,5 ğu nisbetinde te. 
minat akçalarile birlikte defterdar· 
lıkta müteşekkil ihale komisyonuna 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

5-12- 16-22 11801 

PHiLiPS 
Kaynak cihazları 

50 amperden 500 
ampere kadar 

her işe göre ayrı bi~. 
kaynak T ransformat?, 
veya kaynak redres_so 

--·-----~ ' 
izahat Ve teklif isteyiıı 
Muharrem Hilmi Remo: Abidi11P 

caddesi 
. ' Telgraf: Remo Adana telefon 110 posta kut'1 

.-- Satılık Traktör ve 
Amerikan mamulatından yeni bir traktör~~( / 

patoz satılıktır. Almak ve görınek. isti1'
1 

Yeni Eczahaneden sormaları • 

ilan 
Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Adana Memleket hastahanesinin 
bir senelik yiyecek ve yıkacak ihti· 
yacı açık eksiltmeye ~konulmuştur. 

Açık eksilt~e 23/5/940 tarihine 
müsadif Perşeobe günü saat 10,30 
da Seyhan Vilayeti Daimi Encüme· 
nine yaptlıcakbr. 

istekliler şartname ve münakasa 
kaymalarım her gün hastahane ida 
resinde görebilirler. 

Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için daha evvelden muvakkat temi· 
natlarım Hususi Muhasebe veznesi
ne yatırarak eksiltme gün ve saatın 
da Vilayet Daimi encümenine mü
racaatları ilin olunur. 

11805 7-9- 11-13 

NEKER 
Saatları 

lsviçrede rasathane takdirlerini 
kazanmışhr. 

Zarif dakik ve emsalsız~ır. 
Adanada saat kulesi karşısında 

saatcı Vehbi Çömelek de satılır. 
11710 14 - 15 

i ı an 
el 

Ceyhan iskan ı" 
luğundan 

• .,e 
Ceyhanda mevcut ~ 

ireıine ait 152,236 dJeJJ" ,J 
D. •'"'J mamul kerestenin •1 

edilmek üzere kasab• alo 
depodan Ceyhan iıtalrf ;i 

. tı 
nakil ve vağonlar• il • 

tarihinden 16-5-~"' 
dar bir haf ta müdde~ e" 
usuliyle ihale keyfiyeb 
konulmu~tur. ol 

Nakliyata tılib . . 
7.5 depozito akçeıerr 
liye veznesine yatJI 

makbuzla birlikte ı': 
şenbe günü ()tled~,. 
iskan dairesine ınu" ~ 

10-11- 12-

Macid 


