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MAYIS 
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Sedan ve Longy şehirleri içinde bü
yük meydan muharebeleri oluyor 
Hollanda,hükümet merke

zini Londrava nakletti 
Müttefikler büyük bir mukabil taarruza . hazırlanıyor 

S"eRı GOL 

~ Urk milleti başardığı hu-
Q .YUk inkilaptnn, kurduğu 
~ lıugunku her turlu rn:ınn-
ll••etı· C il . 1 umhwiyetten . ourn. 
trı 'U b' \ıııa b "' ruyuşunu munyycn ır 

ol ıığlnmıştır. Yurdun bu iler 
lltıdn • 

tıı . uınumiha.)abmızı tnn zım 

~Ilı ltıılJi kahrnmnnlıklnrın , mill i 
~lt~n, milli gun vt: hadiselerin 

1lle 1 ~ nyrı nyrı kıymet ve chl"m-
t tr,.r k d 
qıl!ı e urmadnn koşuyoruz : 

t,. llssa on yedi seneden beri 
·~ı:ı 
t 8Unumuz bugUnku ''ıırlıgı 

t ,enıeı taşlarından biridir. J liç 

'~.udk ki bundan 'oö, le de \• t1:1:İ· 
1 ir. • 

~isan 93 1• O ·r . • ... em muz, 3 Agus· 
e rınn 1 ' b' h b' .. ~~ . e\·,,.e gı ı er ırı ın· 

'r h' · 

l ) Un lu.ınu n 0ıu' ., U .n-.h ı..•• '••• 1 ~• • • " " ' •K a n.. ' -1' ' !)0' uı .u .. ııı•tı 

l,ir nıuhnr~bc y:ıpılılı 
....-~~~~~~~~~~~~~ A 

NORVEÇ HAREKA Ti 
1 •mızde tarihle yaşıyacıık 

~ ._ sında ı5 mn.r•s diye huıun Şimali Norveçte ınuttefıklcrle r-ı.lmanlar arasında 
~\ bU de belli gUnltrimiz orasına çarpışmalahn devam ettig~ İ h ııber veriliyor 
·~ ~ llltıııuyoruııı:. Bıı huin gUn 
1; ~"banlarımızın) gunudur. LONORA : 14 t ROYTER) - '~ORD HAliFAKS LORDL.t>R KA-
b~ 4.}·ıs Turkiyenin her kaşe- .MARASf~DA, lNGlLIZ KL' \ ' \"ETLERI. ' 1:-.: :\' • .\ R \'İKTFKI llAREKA · 

, __ ltın millet hıılkının bir yerde TA DEVAM ET~\1F.KTE OLDVGU~U \'f. Sl \\ALDE ÇARPIŞ~lALAR-
·~ k:~lc. bize bugunleri veren aziz uA BULV:\DUG lJ?\L' SÔYI..El\llŞTlR. 

hl "•nıanlarımm, şehitlerimizi AYRICA Ggl.,EN ,l\\ALL'ı'\ATA GÖRE. :\'OR \.EÇTE AL \iA:\'LAR 
~ '° 'n bir saygı ilt anmamıza TRONZO CE~üBL'r\A KITAAT lHRACl~A TEŞEBBÜ.5 ET.,\IŞLERS.t!. 
~alllultrı bir gundur. Bugun 17 DE BUNA .MUVAFFAK OLAMAMISLARDIR. 

llt ~ lurkiye, en kuçllgunden en LONDRA: 14 (ROYTER) - NARVI <. Şl~1AL1NDE BUGÜN BiR 
~ •ıı adar, taşiyle, topra~iylc:, bıı MIKOAR MÜ rTEFlK ASKERi DAHA KARAYA ÇlKARILDI. 
~l ~ .}'? ile istiklAlimiz, kurtulu· -----------------------

öJutı •rıkilabaınız için kume kume 
1. • tr' · 

ı ~ İS •rıı anıyor ve onlaruı aziz 
. ~ nurıdc göz ya~ı dökerek cgi· 
ı i/ıUııku ibtifalimizde Turk 

~, L ın csı.. ı . . - h . • • 
ııt•lbi ... n erımızın eran ıçımız· 

'ıı ... llıızde yaşadıklarına bir 
'"t ı,· ,._~I ır dilden ha!1nyor ve bu 

t l: a· ...... ızın ruhlarına haykıra. 
~ti'"a.kdı&ımz bUJUk ve lı:ıyaa:t 
"'tiııiı lııuhafoza ediyoruz ve gös-
. ~·o}d 
· a durmadan yUrUyece· 

ls ~•Yıı .. b. k b 
"'İf Junü ııe a raman 

d 
1 hatırlatnlten Yurd mü· 

fi,~• çolc mühim bir mevzu 
)~dacılık davasında tutıcatı· 
~t~ • ıöateriyor. 

Mısırda dün f evkal3de 
tedbirler ittihaz edildi 

Üç şehir 

Dün ltalyada yap.ılan 
lngiliz aleyhtarı nümayiş 

Londra 14 (Ro~·tcr) - Romada 
ve İtalyanın diğer b:uı şehlrlerindt: 
İngiliz aleylatarı ııUr11ayi,.ler yapıl 

maktadır. 

tahliye edildi 
Kahire: H (Royter) - Mısııda 

Nil del:as ~ımalindcki saha ile 
üç şehir askeri mıntaka ilan edilmiş· · 
t ı r. Bu üç ~chirdeki halk tahli, e 
ecıilm işiir. r---------.·---.. < 
i Milli Şefimiz Belçika i 

Londra : 14 (Ro_yter) - Alınan 

htıberlere göre garp cebhesinde harp 
Luyuk bir şiddetle devam etmekte
dir. 

Bugtın Almanlar muhim zırhlı 

kuvvetlerle bir hucum yapmıştır. 

Btıolora Fraıısız zırhlı kuvvetleri 
k:ırşı çıkmış ve akın d urdurulmuştur. 
Bu muharebelere iki bin tank iştirak 
dm iştir. 

\• uilcn mn16mntn göre AlmAnlıır 
Alber kalesini znptetmcğc mu\·nffak 
ol nıu ~lardır. 

l\luttcfik h:wa filoları l\1oz'un 
şarkında duşmAkın mUnaltale hatla• 
rını bombnrdman ctmişlerdiı • 

1 

Tong bölgesinde de Fran•ız mo
• torlu kıtaları Alınanların ileri hare• 

ı 
ketini tevkif etmiştir. 

Al mani arın baz.ı noktalar.in l [ol• 
landa hatlarını deliliği söylenmekte• 
dir . 

l Iollanda dahiliııde bulunmuş ola11 
vnziyet dundenberi du:elmiştir. Lam• 
bi bölgesini Fraosı:dnr muhafazada 
bt'rdcvnındır. "'Loren cebhesinılc Al· 
manlar mevzii taarruzlar. :)' ap ı nışlar· 
s11 da muvaffak ola o:ıouşlıu (lır. 

Almanlar yaptıkları hucumlarda 
buyuk kuvvetler kullanmaktadır. 

Grez m1nhkn~rnda Hollandalılar
(Gc:risi beşinci sııbifcde ) 

Pamuk ihracatı 

lhracatcılar birliğinden bir 
heyet Ankaraya gidiyor 

Çukurova Pamuk lhracatçıl•r 
Birliti reisi ile mezkur birlik umu· 
mi katibi Bay Zeynel Besim Sun b11 
gün Toroa Ekspresiyle Ankaraya 
gideceklerdir. 

Pamuk ihracatçılar bir~tinin bi. 

~'-k dünya bir yükseJi§e, bir 
)o Qıtfhumuoa dotru dur· 

•tır.. rtılnıadan koşuyor. Milli 
• "4tlt • 

bir Sovyet ha va 

heyeti berJine gitti 
Moskova: 14 (Tas) - Bir Sov . 

yet askeri havı beyttı vaki da vct 
üztrine Bcrline gitti. 

; elçisini kabul ettiler ı 
' i 1 * Ankara: 14 (Hueusf mu· ! 
t habirlmizden) - Milll Şe-

ZJ hususi mes' eleleri üzerinde görÜJ
meJer yapılacak ve Ticaren Veki
Jeti nt\zdinde, Çukurova P. l. Birli· 
tinin dış]memleketlere pamuk ihraç. 
edebilmesi hususunda mahreç te• 
mini hakkında tt.maslar icra edile· 
cektir. b.I • •çinde rabıt yaşamak ... ~,, . 

'-ıh lhıtle kı'p ve iç raha
'tuı 1 '> '. ~Utd ~ ınalc ve kanımız pa-

ttıtıi h u,umuz Türkiye Cüm· 

~:~i'llıt~iün biraz daha kuv · 
~ıı ve yaşatmak için var 

ı.~tl,' çılışmak hepimizin en 
""'llttJe~· llıilli borcumuzdur. 

( C rı . ~rnumi yürüyüş ve 
trısı ikinçi sahifede ) 

Mısırdaki tedbirler 

Kahire : 14 (Ro)teı) - !ngiliz
Mısır kuvvetleri M:sırda her cebhe· 
den geni' mikyasta tedbirler almış· 
)ardır. 

$ timiz, eetfikanın yer. 1 An-
* kara el~ •ini bugUn kabul 

ı 
buyurmuflardır. * 

Elçl ltimetnamesini MU· i 
n Şefimize takdim etmiftir• İ 

t su esnada Numan Mene· ' 
ı menciojluda hazır bufun· t 
i mu,ıur. * 
! t ·---.·-·-" ·---------

Mevsuk bir menbıdan aldığımız 
malumata nazaran Romanyada Ro
manya makamatı ile temaslarda bu• 
lunan ·Türk Ticaret Hey' eti görüşe 
meleri gayet müsaid bir cereyan ta• 
kib etmektedir. Pek yakında, Ada. 
nadaki pamuk mevcudunun Ro· 
manya tarafından tamamen çekil· 

( G,.risi altmcı sahifede ) 
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ya$• yı$ır.da bir taraflı üstünlük ki· 
fi ıelmiyor. Yalnız Karada yalnız 
Denizde, yalf'lz Havada üstünlük 
bir milletin emniyetine yetmiyor. 
Bugünkü müdafaa esas bu üç kuv· 
vct mefhumunun ayni der~ccde ol 

masına bağlıdır. 

Havacılığın son yıllarda, bilhas 
sa umumi haıp~l'n sonra ne mühim 
i:>ir mcviu olduğunu, hava silahlaıı· 
nan, tayyarelt rin, ne kudretli bir 
taarruz ve müdafaa va!ılası haline 
geldiğini uzun boylu anlatmağa lü· 

zum yoktur. Son yılların muharebe 
~elcill~ri ve l.u muharebelerde tc. y . 
yarelerin oynadığı emsalsız rol en 

Tüı:Csöı i 

Bugün hava şehitlerimiz 
için ihtifal yapacağız 
Merasim 10,30 da Atatürk parkı önünde olacak 1 

Dün yazdığımız gibi bt.gün ha
va şehitlerim iz için büyük bir ih· 
tifal yapılacaktır. 

ihtifale saat lQ.30 da Atatüı k 
parkı önünde başlanacak ve bir saat 
devam edecektir. 

ihtifale program mucibince hü· 

Prof. Tankut 

Halke\'inde 
-----. . •! 

H:ırs 

bir 
k · tesin•0 ç omı 81 
toplantısı " ~ 

Halke. 
Bugün saat 17 de ;ıe-

lonunda Adana Hars Koıı> 1 
lıntı raf ndan bir çaylı top 

caktır. . oıiİ 
Bu toplantıda Partı t• 

miz Hasan Rt"şid Tan1eut 

nacaklardır. oe'P 
Bu toplantı için davt 1 

der ilmiştir, 

Bir kadın 
küçüğüm 1zrlcn en büyüğümüze ka· 

dar hcpiıııiıin gözleri önünde canlı 
bir haldt:dir. 

· Hımet ~e dtvair erkanı, teşekküller, 

Birkaçgündenberi parti teşkili. 
tını ~ef tiş maksadiylc Kozanda bu· 
lunmakta olan par ti müfettişimiz 

proft"sÖr Hasan Rtşid Tankut'un 
bugün $l"hrimizde olmaları pek n:.uh 
temeldir. 

mahkum 
Tayyarelerin en büyük avantait 

uçtuğu yerlerde kuvvei manevıye 

üzerinde yaptığı tesir, günden güne 
cutan sür'ati ve hudud bilmemesi· 
dir . 

Filhakika s'ulh ve harpte mühim 
rol oyn lyan ta ;yare , pa• a nok
tasından ayni zamanda tahammül 
edilmez bir yüktür, Ç•fokü sür'atli 
ve çok iş görmesine mukabil n~zik 

v~ çok pahalı bir silahtır. Onun için 
her ne pahasına o~ursa olsun her 
millet büJç .. sinin büyük bir kısmını 
tayyareye ayırmak mec' uriyetincie
dir. 

Hiç şübhe yok ki : Çok kara 
günler görmüş. istiklal ve hi' rriye. 
tin ne demek olduğunu iyi anlamış 

Türk milleti için bu müdhiş silah'arı 
çoğaltonak n .ilıİ bir borçtur. 

Biz durrnuyoruz, bir yandan da 
müdaf.ta si'ih 1 arımızı, tayyare kuv· 
vctlerimizi her gün arttırı} oruz. 

Bizde tayya e silihlaıını arttır· 

mak işi, yalniz devlet hazint~ine bı
rakılmamıştır. Bütün on yedi milyon 
Türk bu işde hükumrt;yle elele ver· 
miştir. un beş sene evvel kurulan 
Türk Hıva Kurum•J yalnız bu silah· 

,-

mektepliler iştirak edrcektir. ~ 
Parkın önünde de bir tribün ha 

zırlanmıştır. Saat 10,30 darı 1 t ,30 
a kadar kahvelerin de kapalı bulu· 
nacağı zannedilmektedir. 

ilk okul talebesinin dün , 
verdiği müsamere 

Oi.in gündüz talebeye ve gece 
halka Asri Sinemada ilk mektcb 
talebeleri tarafından mu\'affakıydli 
l:ir müsamere verilmiş ve •Yurdu 
muzun Geziyotu7,. adlı piyes büyük 
bir başarı ile temsil edilmiştir. 

Cenupta demir cevheri 

Haber aldığımıza göre Payu 
hö'gesinde hir demir madeni · l u 

lunmuştur. Bu topraklardan alınan 

nü mu leler tahlil için ı<.arbüke gön· 
derilmiştir. 

ları artırmak için ça'ışmaktadır. 8u 
Ku ıuma her ne $ekilde olursa olsun 
göstercotimiz alaka, yap~catımız 
yardım, h~valuımızrn ~mr iyctim her 
gün biraz daha aı tıracaktır. 

Seyhan nehri dün 
yükseldi 

Şiddetli yağmurlar ve 
cüşen yıldın~lar 

Adana civor111a ve kısn: en de 
şrhre yağan yağmurlar .."ieyhan neh 
rini tabii seviyrsindtn hayJi yüksdt. 
mi~tir. Sedlcri daha cvvl"!Ce yıkıl· 
miş bu'unan Hdd2 · lı ve Taşçı köy· 
feri cidai bir tehlikf'ye maruz lu 
lunm.tkladıı lar. 

alJı~ımız habcrİt re n z ran dün 
gece K uaisJlı kaz sın Ja da şiddetli 
ya~murlar devam etmiş ve l u es 
nada kaza tclg afhanc-sine t:ir yıl

dırım düşmüştür. Muhabere salo· 
nun.iaki Komıtatör~ hailı k~hlolar · 
da yıldırım düşme~i nı t cesi olar;,k 
yangın ç.kmı$ ise de dairrnin üst 
katında yatan tdgraf ş fi tarafın· 
dan söndü r ülınüş ve hiç t İr hasar 
vaki olmam ştır. · 

Karaisa•ı tdgrafoanesiyle muha 
bere kabildir. 

• de
Akova mubacir leııll ,--

11111• leymanın altunlarıoı ça •' 
kemesi dün ikirci asliye'~
ke.nesinde düa nihayet_e ~, 

iki gözünden malul sı' 
lın mihneti eri altında tak•

1 
~ 

Bay S iileyman alıl hııst• :~ 
tulan karıst Bayan HuriY~ ttf 
viye lstanbu!a k'3nderild1# 
ra çektiği izdirapların te " 
kuvvt tle duymağa başlıY0: fı 
dis:ne bakması için Boşrı• 
adındaki icadını t"Vine hi' 1 
yor. ~ 

E . d h" . . t'.ı 7. vm eı ı ı vatıyc ıv f 
rtnrn Boşnak Fatma, bir I 
leymanın sandığına anıb' I~ 
rarak 40 altun lirasıoı, ·~ 
kıymetinde s.-ölını, lcüpe. "'v-= 
a '. tun yüzük1erini çalarak. de 
Ramazan isim1i kiınsekr•" e~ 
sine müzahir \e muavir. dl 

d·yo'· bu'unmalarını lfmin e ı b~ 
ikinci asliye Cl"U ıo• l 

· ı · ı u'"-''' ne verı en suç u arın ı .,. 
mahkeme ufahatiyle .,o 

1 
top!a"an delillerle sabit 

tür. .Jlı 
1 Boşnak F atmanın 'fi Y. 
ceza lcanuounun 493- 2 ıtit 

Veni lngiliz başvekili 

-, ci maddelt"rine t .. nıas ~ 
sene 6 ay, Yusuf ise 6) 1 
den İ•tifade ederek 2 _., j
t~r Ramazan iıe S t 2 "' f 
maddeler muci ince 2 •f Jfı, 

lcıgilterenin yeni başvekili Vms · 
ton Çörçil Allahın bütun ve1giler inc 
sahip mesut bir zattır. 

Babİsı lngilterenin en büyük par• 
lamanteri Rondoftur. Annesi ve ıai· 
ufirperver k.adınlanndan bıricıir. Çör 
çıl daha ıenç iekn serırüıeşt şöhret 

ve faaliyete karşı derin bir bcvcs du
yuyordu. 

, Otuz yaşıııa varmarfan üç muha· 
rebeye iştirak etmiş emsalsiz sergü· 
zeştler geçirmişti. 

Çöı çıl 26 yaşm ia parlemcnto au 
sı olmuş , 34 yaşınd..ı lngil z kab ı nes • 
ne girmiştir. 

HJ14 harbi başlad ı~ı zarrınn Çör
çil lngıliz bah riyesıo i n başında bıılu
Ull}ordu. 

Ayni zn ma ,da kuvve'lı bi r mu· 

,-
---------------------------
lcarrır olan Vinston Çörı;il mücade· 
leden hcşlaoır nitekim hayatı daima 
mücarlelc içinde gtçaıiftir. 

Çör çil yalınız dostlarının dctil 

fakal muhafillcrin de sevgi ve hür· 
mdini kaıanmış bir ıattı•. 

Çörçil sert bir tabi3ta maıl ktir. 
Btı sertl ifn daha hoş tarcı f b ı,ş 

vekilin d .j'ter p tli ı. kııc fara na1arırn 

d.1ha soğukkanh ve 1e rin ruh u ol 
mııs ı 8\' 0I 7 ı m nda işler nin t. h k
kuk ınr:fa bü)ük bir sabır!-. 1 7.lık gös
lerm~si<li r. 

Çoı çil n.esaj arkctdaşlari}' le d .. ima 

iyi feçİn~n arkada~aı ının ve memur
lamun itima:fmı kazanan bir idare· 
cidir. 

Çörçil aıuhala•akar partiden ol· 
masını raQ-men sosyal i.;lcthit işleriy· 
Je çolc yakından alalc&dar olan bir 
2aıtır . 

Çö•çil d ohili ve siyasi meselerde 
s clların noktai nanrına mütemaiy 
görünürdü. 

Hu scbep 'e pırti ad..:aciıışlarını'n 
sempatıs . n i de ka., bel nıek telılıkesine 

ınaı uz kalmış tır . 

O 1 h ıı i i.şlerri c sallara mü temayil 
g-öri.inen Çörçil har d mesel : lı-rd e ha 
kik; bir rmpe-ıy ~·ist o!nr ğ' ırıu gös· 
terırd ı . Ço:çit bii tiin r:ırı.ıe ı i n or•a
ı;ında bu un. n b· ı rol t k<ı, ıdır 

·------------------------------------- ----------------------------------------------------------1 

· le'' hıpse maMüın eailnut 

Elde ediltn tşy• "',,. 
Akovılı Boşnak Süleyot' 

edilecektir. 
1 
..... •• &JV' 

Acıklı bir o ~ 
Ayas tJtıfından O• tiJ 

suzun evvelki a\cş 11D kı~Mfİ' 
latı naiiteakip dam~~· _.b" 
vefat ettijini teessu·le ,Ji 
Ôıiiye rahmet diler kede 
ve dc1madı Aliye be)''111 

iniz. 1el 

H~yvanların aşıl~!~ 
Hayvanların' Antr• ,,t~ 

· te1 
rıa karşı ~ şı'atın&k •~ .. f'l 

h. b 1 • • • • 1 ,· kO ~e sa ı tııı tn ısım ~r. P' 

h ' "~" tk ve muht elıf cins 3) ve~r-

ı ınm mikt a rı Ziraat 
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,~lt-söZi1 1 
~---ı 

~ .. Qn 1 ...... 
• Şartları 

Hollanda müstemlekesi- Amerikanın 
altın ihtiyatı 

( 

• 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

I 

li ik· d 1 yıl sonr d kar-
t.şliklerini anhyan 
~•ki ltalyan kızı 
i~adan bildiriliyor: ikiz doğ· 
ı' l\ız kardeş elli iki yaşmd• 

·~ ''' halde po'is komiseı liğinde 
8 •ılardır. 
'v tJ garip hadise şöyle olmuştur: 
~ tıstlli zabıta)ı son günlc .. de 

ltzkiresi tebdili için iki istida 
~ '. 8u İstidaların tamamtn bir 

1 ~~~ benzemekte olduklarını ıör 
\, 
~· 

#ıı~ ~~ıdar ki iki genç kızın do · 
~~.'.•hicri, dotduldarı yer g,.nç 
L'~ ~~lrri ve fotog raflara tam 
~~ lrıbiıinin ayni idi. Yalnız 
~ '•rıan ismi de~işikti. · 

~ ~lbiıerli;e havale o'unan ~ 
~~ ~· la~ıta i~~ inin naıaı ı dık 't -lbedınCtJ ı~ı kız karakola t(f . 

~t ılrnışlerdir. 
\ ~~ .1 _s~ senesinde doğmuş 
~ t ıltıı hrmşlre aradan 52 se· 
1\~::iltten aonra biribiriyle bu· 
~ •rdır, 

\,~it" tahkikat bu garip vaıi · 
'~~~•hnıta yardım. etmiştir. 
ıı.; h•~! bir ana babıdan dün• 
~-'İ '41ltş ol1n hu iki lcarc:kş bir 
~~il teJe~kül tırafından büyü· 
\ , tr Ve bir müddet l<>nl'• iki · 

\ ,_r:• 'Y" iki köylü ailenin ya· 
~ ''lbk verilmiflerdir. 
~" t\~ kııhk çatlın relince iki
\.~ t tlı11ıif nihayet 52 ıene son 
. ~ ~•düf ile karttl•flDlılar ve 

0 duıtı.rı meydaa çdcm11tır. 

~~ ..... --... ,t ... ~lb( ~ SPOR BAYRAMI 
"UtN onuruna ve 

aoi_ERBIYESI SEYHAN 

~MQıs 
~deneartisi 
~ >.t,~s ........ _llllİııll __ _ 

~ l940 pazar günü Ordu 
'~l 11"da SEYHAN DANS 

"-. [)-'!'-~NDA yapılacaktır. 
.... , "' ttıye mahduttur. 

1 trb· 1Yesine müracaat. usu 
ı-ı• 

nelngilizler asker çıkardı 
Bu hareket Hollandanın muvafakatiyle oldu 

Paris: 14 a. a. - Resmi maha · 
filde söylenditine göre müttefiklerin 
Curacao ve Arupa adalarına askt:r 
çıkarmaları tamamen hollanda hü· 
kiimef n:n ta~vibi ile yapılmış ve mu 
kür hükumet. bu adalardaki valiye 
petrol tasviye hanelerini muhafaza 
için lüzum görüldüğü takdirde bu 
kıt.attan istifade ctmrsi için mczu· 
nİ'ft t vermiştir. Ayni m: h file göre 
Ho'lınd ı 1 ükômdi 1 u adaların t m 
niyeti ıin her v •çhile za .ııan alııııa 
stlınmış o du~u ıa hükıııedC"r etm• z 
müth·f,k kıh;.t dı-ı h.I çr ki • cektir. 

Vaşinglon: 14 ... a. - Holl nd;ı 

stfııi de d1'l i l o~ nıak iiz ~ rt" a akd· 
dar devldlrıın uıiinıc!>ı.1 l l r ri lı .ı ı ıcı • r 

nl"Z<urtine nıiıltr (ik l ,.rirı uııil f'ıtle 
Ho1 1anda lılaı a ;uci o 1 ım Cıır c . o ~ -

dasına asker çıkarmış olduklarını 1 

tıildirmişltrdir. 

Git)f es ni bir m~nbadan ~iı · 

dirildizine göre Amcri"a hikumcti 
k«"ndisınc vr:rilıniş olan lıahattan 
ı a ı.a niylc mem u ol mu solup bundan 
bÖyte Hoııarıdarıın tü,ük tfritanya 

ve f , ansu ın mlittcliki olmasına bi· 
nam o llarla birlıktc ıUihaz cdrccği 
her türlü lUruaye tcdbırJ.erini nor 
mal addedecektir 

Amerikad:ıki Hollanda 
ve Belçika alacakları 
Vaşington: 14 (Radyo) - Ame 

rika hükumeti, Hollanda ve Belçika 
run Amerltad .. ki alacaklerındın is
t&f•de edebilecetini tebliğ etmiştir. 

İtalyanın Madrid 
Elçisi Romada 
İspanya bitaraf 

Madrid : 14 ( A.A ) - ltalya bü 
yük elçisi B. Gambara, hükumeti ile 
temasta ve müzakerelerde bu'unmak 
üzere Ro naya hareket etmiştir. 

Alm.ın istıhbarat bürosunun 
Madri .fd n stlnığı lıir habere göre 
lspırıya hülunıeı rı in !2 m yıs ta · 
rıh i bir tel 1 ğr, Is~ an yanın Hollan
d • V t! Bd\İ'<a)a ka•şı tarn ı ir bita · 

raf ık nıııh f .. z • cd c~gir.i bi ldirmekte 
dir. 

Bıı t hlifn neş · inltn sonıa Ge 
nera l F r<ınk'l ht-ya atra bulurı ar .. k 
Holla ırl~ ve Belçika !!ıd r lcrırıın hı-

ku ııel.eı İı in h•ı p lıalın .!e Lu:undu
gu1u resmen biloirmış olduklarını 
söylemiştir. 

Biitün cenubi Ameri ~ a j 
hükumetleri hemfıkir 
Vaşington : J 4 (Radyo) - Bü 

tün c-nuhi Am · rika hükümctltrİ 

Almanyanın hareketini takbih ede· 
cck bir projeyi tetkikle mtş(uldur. 

Fransız Başveki
linin kabulü 

Paı is : ı 4 (Havas\ - Başvekil 
Pol Reyno bugün Belçika Hericiye 
Nnııı Sp~k ile Br-lçika Maliye Na· 
ıırını kaou.J etmiştir. 

Vaşington : 14 (A.A.) _ Rad
yoda bir hitabede bulunan ayandan 
Capper, Amerikanm altın ibtiyıtın
dan bir kısmının Brezilya Kauçuk 
endüstrisinin inkiş~fma tahsis edil· 
mesini tavsiye etmekt~dir. 

Cappcr. Avrupadalti harp do
layısiyle Amerikanın Felemenk Hin
distanı kauçuk piyausını kaybet
mek tehlikesine maruz bulunıJu~unu 
söylemiştir . 

Ticaret nezaretince tanzim edi
len Statestiklere göre Amerika 1939 
senesinde Felemenk Hindistanı ka
uçuk ihraca tırıın yliz :fc 45 ini iıtib.
lak etmiştir. 

Amerika hariciye nazın 
bir n •• tuk söyledi 

V;,şington : 14 (Radyo) - Ame 
rilca hariciye nazırı Bay Hul hukuk 
culır cemiyr:ti içtimasnda bir nutuk 
söyli)erek Avrupa metrlelerine te
mas etıniş ve " h~k kuvvete gı1lebe 
çalacaktır,, demiştir. 

Vatandaş ! 

Heva Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetterlmlzln ço

l•lmaa1na yardım edtntz ı 

....ı ___ a_o_ .. _o_" __ M_O_"_'_M __ : E s : L E L. E-R-i __ K_A_R_'_'_S_i_"_D_. _a ___ ı 

Amerika E/kfırı Umumigesi 
Yeni dü~yada bulunan Avrupalı muhabilerin 

yazıları okunurken bu şayaru dikkat tekamutun 
satbaları röıe çarpmaktadır. Evveli Amerikanın 
bn harbe karışmamasını temin için her şey yapıl
auş ve söylenmiştir. Başlangıçlı müttefiklerin le · 

binde olan tezahürat sonralan başkillllfı:r»Ştır. Mül· 
tetikleri kuvvetsiz rösterecek ncşriyal ılıbildiji· 

ne artmış. Avrupa haı bine mütıefilderle birlikte 
girilirse bunun Amerike için feliket olacafı ileri 

sürülmüttür. Bu neşriyatın bir misali şöyledir. 
Amerika gazetelerine gö ·e ln,iltere ile Fıanaa· ın 
4400 bombardıman tayyaresi vardır. 

Buna karşı Almanlarınki 7,890 imiş. Yine o 
gazetelerin dediğine göre Almanlar her ay 2300 
tayyare yapabiliyorlarmış. İngillerere ve Fransa 
tarah ise ayda ancak ııoo tane çıkarabiliyormuş. 
İngiliz matbuatı bu kabil rakamların d~ğru olma
dığını yazıyor. Türlü propagandalar donerkco A

meıikada da bunlar yazılabilir. 

Fakat Amerikadaki fabrikaların gitgide tey
yare inşaaunı arttırarak şu dereceye çıkarabilece 
tiDde ilave ediyorlar; 

940 senesi nihayetinde öyle olacak ki artik 
bu fabrik.alar senede 40 ile 5o bin arasında ;ayyare 
yapabileceklerdir . 

Şimdi Amerikada büsbütün haşka bir detişik

Jik kendini göstermiştir. Müttefiklerin kuvvt!tli ot-. 
dutu anlaşıhnca düşünüş de başkalaşmışrır. 

G< çcn aylarda şöyl~ zannedilmiş: Müttefikle
rin maksadı Amerika)'ı bu harbe sürükJemekdir. 

Amerika hube girmedıkçe şöyle böyle '' yamalı 
bir sulh " yaparak işin içinden sıyrılmaktır. ve 
saire· 

Halbuki müttefiklerin öyle yamalı sulha ran 
olmıyarak harp gayelerine varıncaya kadar mü

cadele edecekleri gün geçerek daha iyi anlaşıhnca 
Amerika ttfkan umumiyesinde de aşikar dckişik
lik kendini göstermiş oluyor. 



Sayfe: 4 

LONDR A MEKTUBU -
lngilizler ve 

yeni fedakarlıklar 

ş 
imdi lngiltere için bir 
noktanın tetkiki icap e · 
di; oı : İngiliz n i !etinden 

daha ziyade fedakarlık istr:nmiye· 
cek mi? 

Bundan evvelki vakayı, Çem· 
berlayn hiikumctinin parlamento 
karşısındaki Vdziyctini gösteren rnuh 

telif hadiseltr hatıra gelince hal ve 
istikbal için de bir takım manalar 
çıkarmak mümkün olabilir. 

İngiliz matbuatında gôrüleJ> muh 
telif yazılara bakılınca mesela nar. 
bi başarmak için kabinede ş(;yle 

bir usul tutulmasının tavsiye edildi· 
ği görü ür; H ergün devletin mub

tclif şubelerindeki işlerle yorulan 
nazırların bir kısmı idari v.uife)eri 
ıtahsisat hesap etmekten, kağıt im· 
2alan1ı) a Kadar \'a an kıı ta siye mu
amcl5.tını t11mamiyle başkalarına 

bıraknialı. Fransa Bahriye nazırı 
Harbiye nazırı ve dahıı onlar gibi 
doğrudan doğruya harbin idaresi 
ile meşgul, de.Jet adamlarının aklı , 
fikri yalnız ve yalnız harbi başar· 

ma 1da ı:ğraşmalı. 
işte böyle bir usu: pek faydalı , 

t>!ur; d iyorlar. 
Bugün lngilterenin teslihat hu 

fil!Sonda daha eksi~leri varsa bu 
şimdiki mesele dt:ğildir. 

Jng:lterede efkarı umumiye mem• 
leketin harp ve sulh gibi muk:ıdde 
ratında amil ve müessir olmaktadır. 
Geçen hıırpten beri tutulan yol ise 
sulh yolıı otmuş, silahlanmak için 
Efuzl~ para •vermeyi lngiliz milleti 

iistememiştir. 
0 .1 sene evvelki terki te.slihat 

müzakereleıi az mı devam etmiştir? 
Lakin .İngiltore dkarc umumiycsi ha 
ıdisat .ve vekayi karşısında şimdi 
·ba~ka istikamet a1dı. 

Sözün kuıuı logilter~ bugün a· 
hbilditine siliblanmık meC"hutiye:: 

tindedir. 
( Gerisi altıncı satiifede ) 

r ŞakaUaır 

• ' 

Türk!~2 ---

1?40 
rs· lrfayıs 

HOLL 
Ş YA l D i K AT H A Y.A 

~~ 

Hollanda sarayf - Lahey sokaklarında merasim Almanyaııın goe~ 
Ho\landada - Kraliçe nasıl döndü? - Hollandayı kadınlar mı idare ede' 

13ugün nıcmlC't etleri hnrp .. ahası 
olnn Felemenk miJletinin bctbaht kra 
!içesi :vibelminc ~fcvkoladı!' surette 

muhnfazaktJr ve ~n' aoepercst bir kn · 
dandır. O tnnıarui.vle arta h:ım Jlol· 
landalı kadını temsil ed~r. 

Aesnbidir dindardir,. mutaııtm!J• 

trr. 1 Jollanda sorası AV"'#upa s~r y· 
lorııun içinde en sakin •"' en .:ı~ 
bıı~)r bir snrnydır, 

.Bı.h'tıya k3bul edilen ime. nl·ır bil"" 
çok . ~n\ ye rYvdine :\İt modbye uy
gun blı· gekilde' giyinmek nıl'C~uri_ve· 

tindcdirl.w. 
lhr _v.cnilılt hnttn k.:ıdın t·vale~-

' leriode g::ii""'11enlev bile Kr:ıliçe· Vil· 
helmine r 't gör~mcz. o ,.uslu tdu -
,gu knJnr .c.~dLdcbcyi Je sevmı.-z. Y~l-

::ıiz sene'1e bir kC'i'e parlaml'ntmnrrı 

ı;:r;ılış merınflminde ~k ~c-vdi~i b1..7ez 
r enktt: bir .-lbise ~-ere>t :>ekiz :rtia• 
çeh\len ynldidı ıtc "'11nlbla bir s:I ~ • 

ıı..:±ı nra.lıası içinch· Iiıney sokald.:ınn-· 

<lMl geçer. 
0nun nn:\ıa.:;rnıız. ö-aU:ode pıtrl k 

Uı ·tonnal1. mubnfıztd'J" ,.r ar~ha~ 
yı;:rnndıı. ,·e :rnkcısında.• gU::ıtel :\tlnr -
zeırinde gUıel ı;U\·nri'fur. v.-,,dır. 

Kral çe _ \unun i'ki tarafına di
zil 1-i olan halk:1 sel~'•}'ınak geçe-r, 

ma 
{ı;t ~ nl u"; t4 ( Husu~i muhabi ... 

i1 °7.dl'n ) - l ~ tarıhul Liman R· is· 
Jiğ; donanmamızın dün. M ırmarada 
manevraya ç~tığını ve manevra s.a-
1ıası civarında geçecek gen.ilerin 
ihtiyatlı bu'u •m1ları lazım gel .i ığiıfr 
-alaka-iarlara bildirmiştir. Deniultı 
gemilerinin dalma ve m~nevr alamla 
::;ilivriden grçen tul daircleıiyle bü· 
yük Çekmecenin Baba burnu ;ın 
ieçen arz deliresi ara!lındaki salıı 
ayrılmışbı. Buradan diğer vttaatlin 

AVRUPA MEl(TUBU 

Osloda 

gideri 

Hollanda meşru~i bir krallıktır. 
Kuvvet parıamenlonımdur. Fa· 
kat kraliçe hükumet işle İile 

fa7.'a alakadar olur. Onu H•ıl:fandada 
herkes miıkemmel bir "devlet ada· 

mı'' dıye tel&kki eder. 

Kraliçe büıün hayatını meml~ket 
işledrıin idaresine 'aldetmiştir. 

Ho'landtı eğer iık umumi haııp
te b:taranığını muhafaza edebildiyse 
bu, ancak kral çe Vıl llelmine'nin dı· 
ıayetı SJyeo; nde olmuşttır. Ne ya7.ık 

l J 
* * 

N Z'tA 

ki bu ikir.ci haq: te ne dirayet"n, ne: 
<ıl..lı sı:lımin, ne inc;anlığın bır kıyme• 
li kalnıışıı~. Hiç bir şey bu afetin 
önüne s<!d çekemememış, hiç bir hu• 
dudu bu kaba taarruı.lardan koıuya-

m"°mışttr. 
Kıra içe Vilhelıni ı1e lebeast tara-

fından çok sevili•; umumi harp nih11-
y~tinde ı,.akıa Hollandada da olduk
ça km•\ etli bir cümhur iyetçilik hare 
keıi olmuştur. Fakat ha kin kraliçeye 

. uO 
· sı rı 

karşı ohm hususi se\fgı 
tahtını kurtarmışt1r. . es 

Hollanda mesah0İ sat~•Y 
tiyle küçük bir memlekettır· ~ 

anc• 
Fakat çok büyük ve ekel • .; 

tere ve Fransa musteın1 ~5ıef". 
biraz daha küçük olan -~~elll'·~ 
lere sahiptir. Başlıca ın11 8 

·0ur· 'ılı 
Cava, Sumatra, Borne~ ~ t~' • 
rın tabii serveti pek buyu~ıi)tl '-! 
Kahve, Ya~" Kauçuk• ~ ı.:sd"1 
tün dünya}'a kafi gelecel: ıer 
kinin ve daha birçok şc)' 
çıkar. el 

~ y'8ıııl1 

Kral çe Ş'1hsan dun . ·dır-; 
gin insanlaıınden btl~jlf 

Vilhelmine'nin 69 ,orJJ 
çen ıebeasını ancak 8 ~ei r 
vatandad,r. Dığeıleri nıuh 
temlekelere dağılmıştır. ~ 

Kı aliçe Vilhelmine'oifl ı:cO 
ol<Juğu hanedan 350 

5~,. 
Hollanda tahtını işgal .e il'~ 
Prens Gugiyom D. Qr11J1 llş 
milli kahramandır· lspanY

0 

etmiş ve memleketi İsP811) 
sından kuıtarmışlır. 

Yalnız Napolyonun cte' 
hanedanın tarihinde kısa 
saltanat vardır. Napotyol1 
erkek kardeşi Lonıs N;:ıJ.1° ·i 

• 
ız ı ~ 

landa kralı nasbetmişti. fı IJll 

e yonlıırın yıldızı sönmeye c 
Holandalılar yenideıı isYııııe 
f ıansıı.ları ko\ ffiJşlar ve ~~~ 

l ıaranj hanedanı L~~~ye 

gtÇCDt!ntesİ, ge~miye mecbur olacafc~ dır. 0 zamandanb~ri b~ti 
ların da çok thtiyath l:ulunmalara, 1ı mtmlekette hükumdcrlık . ~~ 
bildü ilmektedir. ~ Kraliçeye karşı millet• 11111 

E>or.ırnmıya ait dig· er gemiler· itimat besler. Çürı:.tü bU 1 ıııt.1' 
helmine doğınadan evve e6IJ 

büyük Çekm~cedea geçtn tul dai- ailesinden bir varis ge
1
.
11 

ç5_ 
rest ile Er~iud,n geçen ıul dairesh büyük endışe evirl~'~ 6'

1 

arasında k~lan ve An1tdolu sahiline: 
1 

Kraliçenin babesl> üçOocll ~ ' 
ilk karısından birçok ~r'/.':Jf~ 

kır.dar sürM sah.ada top atışları ya• o:muş, fakal hiç birisı 'i ~~ 
~caklaıdur. Bu civardan gcçt-cr•· · ı ıı Bu suretle taht A uıa ~I· 
~mileria ihtiya•lt ha'unmaları linızı, olan bir varise geçece rlPi ~ 
du. Her uman· istiklfil~t'ıet ' 

olan Holandahlar, Hil •d' 
gelmeden d a çok evv~ş of 

torluk emelleri çok g.;eıt r1116' 
kudretli Abnan korn~1: ,o 

' 

"ç\Jll 
karlardı. Fak at kra ıt01Q 
karısı ö t!ükte.n son1• :ssO ~ 
geçmiş lduğu haLde 
rar ev1oodi. ..fıl Fena çorba 

~nne - çorbanı içsene ogN:i'11. \ 
Çocuk - Çorba iyi de.ğtl a:ınc. t 
Bü rük anne - Y cm ege it' .ıa ~ 

denmez. Cün gelirki bunu d• ~rar 1 
, ın sonra .. 

Norveçteki işgal ku.vvetlcri kıımandanhğı tarafındaıt ncşredi en .,..,. • 
mir Norveçl ılerin gün baUıktctn so.ora soka~a çıkmalartnı ve g-ünün kıeııh4D· 
gi hır saati. de Alman kıtalmnm bulun.duğ'J mevkie yaklaşmalannl cnet-

mektedir. 
Alman zimamdaılar halka hayatın normal bir ! e;ir takip etti · .l>W.ssini 

veımek g:ıyretiy'c sinemlllara aç ış1ar~ fakat bo hareketleri be!d~d•kteri 

b. ""' Hı>lk düoya): ır -ıl: ~' 

l .ı..- . . . e oo l 
te o uugunu ışıbOC . btıı> 

1 
sevi le btkle.di. Veh3 t~ • 51 
ıine kız olar:;k ôo~lll~tJ.~I• 
bQ.lmadı. A:J.nı coşkuP 
döğumu tc-5jd olu11chJ·de rJ· t 

Çocuk - Sahi mi ? Öyleyse 

bu çorbayı öyle bir giin İçin sakla-

yın, _ 

bfliisnühal varakası 

neticevi "ermemiştir. 
Q5lo'nıın en büyük sinemasında ya1ntz beş ı. işi görülmcşıür, 
Norveç halkı Alml\ft iışgAI ku·Jvellerine \carşi hic bir seropali göster

memekte ve iç~il i lokant.,lara Alman askerlcıi girir.ce halk kalkıp dışaııya 
çıkmaktadır. Alman1aıın Norı.eç~e y.ıı raıtıkları havn Almr.n kor.t :olü altında bu unan 
Oslo ıad~osu)b pek gü7.el aııl~tılm&kt~dır. 

Nitekim bu rad\'O bundan bir kaç gün evvel Almcn timamdnrlarım 
yaşları on altının dununda olan Norveçli esirlerle bir ka-; ecnebi rsiri ser
best bırakmak iste1lk'erini, fekat gere'< bu esitlerin şahsi vaziyetleri, ge
reks.! shıil ha1kın mühim b :r k1smının uygunsuz hallerin n buna imk n bı-
rnkmıı.dıl'ını bildirmiştir. 

A) nı radyo, eğer Norveçli! r '-endi vatandaşları için tah~şsiit kRmplnn 
vapm zlaı sa Almanlaı ın esirle i Alman}'aya nakle mecbur ka'ac<ıli.lar:nı da 
ıoylf mtk' cdir. 

V ılhdmine 190\ . ile 1 
Schiveria Prerısi rJaPr~ $oP'J 

• 5t'C1" f'j 
O da ;,ocak sckız • k•ı ~ 
Juliana·yı doğurdu. s:ctJ~tl~f 
tikten sonra doğan ç. · ~-. ,yı ııı' 
şunu mem\cket yıoe bİ' P.~ 

Prensrs Julia08 dtı i~ ~ 
siyle evlen i . Onur> bİ' 

l kısa bir zaman soııra 
d" ld" ,, uo)·ays ge ı. H ıııırıd' ! 

Uu suretle 0 
' 

11 ,,,cı ( GNisi B 



' ~! bakımında.; nisbi bir sade· 
• .ılk . 1 • . - k f ttıqd ıau cunın muştcrt vası • 
~i~r, .ırı lıirıni teşkil ediyor. Nisbi 
'tlj~tlt: Zira biç bir unııtt, Türkçe 
l~t~ t-lcrin, T~rkçc ter kiplerin, 
'll,ll tc ft killerin nisbeti bakımın· 

I~ l'l\tacli yüksek edebiyat mab 
bit ~lan Kutadgııbilik derecrsinde 
"'~ta ı ~•İri r. ahs•Jlü gösteremeyiz. 
\tlld.' hıç hir zaman halk şairleri 

1 il 1 ~Qı • ta arında da bu bakımJan 
bıs~ct - • 1 d" Ji gostcrmemış eı ır. 

İ (CQ.'tta ö ıle .,.alk şair!eri vardır 
~,~~a Seli Ontli, veya Emrah gini) 
Qıl ll' hr.ıı va ıf arı o'masa bu ıldtı 
~ 1 ... 

1 tıtıaL '~vı~. D van ş irlrrı-ıden a· 
" 'nı el ızjır. 

\ \tıı h"k" tı tı ·um bunların mllzmun· 
... 1 r.,,," ' . • . . . 
·ve 1 U ar, hııttn ıdeo 1oJılerı ıçırı 

ttlcb·ı· f ııır. En fazla yüks k sır.ı 

Türksözü 

1914 de Liyej etrafında 
muharebeler ve 

Belçikanın Licge şehri civarında 
büy~k bir muharebenin davami 
haber verili)or. 

Liege'ın fıamancası Luick'tir. Bu 
şehir kendi iıımini taşı yan eyaletin 
merkezidir, 168.000 nüfusu vardır. 
Neüse nehrine hakim tepeler üze· 
rinde bu1unan Buranın üniversitesi 
rasadhanesi vesair ilim ve fen . mü· 
esseseleri vardır, Dokuzuncu asırda 
yapılmış Saint-Paul kilisesi meşhur 
binalarının en eskisidir. Bdediye bi
nasının karşısında Liege hüı r yetinin 
timsali olan bir çeşme ziyaretgahlar 

arasındadır. Sur ası, idare, sanat ve 
ilim merkezi olduğu kadar mühim 
sanayi mcr kezidir. Silah ve lüks sa· 
nayii pek ileri gitmiştir. (Top iza· 

behar.eleıi mcşhu,dur.) Comcı!ıktan 
mensucata. mobilyacılığe, çıkolata· 
cılığa, biracılığa, elektrikçilik malze 
mesine ve kauçukcu!uğa kadar türlü 
istihsal şubeleri Lİt'ge'ıileri zmgın· 

leştirir. 

cereyan 
General 

eden büyük 
Leman 

Liege. st!kizinci asırdanberi ta 
rarihte anılan bir şehidir. 

*. * 
Lit'ge, 1914 teki harpte de nam 

alo ı itı, o zaman general Leman isimli 
bir kahraman burasını Alman akını
na karşı müdafaa etmişti. 

Li•ge'de 1649 da inşa edilen 
eski bir kaleden maada, 1886 dan· 
beri inş;jsına girişilen yeni müdafaa 
tesisatı v:\rdı. Bunlar 4-6 kilomet 
re fasılalarll birbirlerinden ayrı olan 
beton ve çelik istihkamlardı: 55 ki· 
loınetre kadar-uzunlukta bir sahayı 
işgal ediyorlardı. Bilhassa bu istih· 
kamların altısı ço'< kuvvetliydi. 

* * • 
4 Ağustos 1914 te,-yani umumi 

harp başlar başlamaz - 120,000 
Alrl'an, general von Emmich'in ku· 
mandasında Li~ge'ın önüne varmış· 

lardı, Yukarıda bahsettiğimiz bu 
müstahkem mevki Bdçikalı general 
Leman'ın kumandasında 35,000 ki· 

Sıhife S 

Çarşamba 1 S - S - - 940 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 

12.35 A J A N S ve Meteoroİoii 
12.50 Müzik Muhtelif. şarkılar 

13113 
14 QÜ Müz~k: Küçük orkrstlta 
18.00 Proğram, ve memleket aa 

at ayarı 

18.05 Müzik: Senfonik Müzik 
18,30 Müzik: 

19.oo Konuşma ( Dış politika 
hadiseleri ) 

l 9.20 F.asıl heyeti 
19.45 Memleket saat ayan ajans 

şilik bir kuvvet tarafından müdafaa 
cdili)ord·ı 

Ayni gün zarfında, general Le· 
man Alman casuslarının bı r suikas~i · 
ne uğramış, fakat ölümden kurtul, 
muştur, 

istihkamlar mukavem~t etti. Hat 
ta B~lçikalılar Fıeron ve Evegnee 
arasından mukabil taarruza bile 
geçtiler. 

6 Ağustos sabahı, general Le· 
man, kuvvetlerini'Meuse nehrinin so· 
luna geçirdi; köprüleri de yıktı. 

Atm~nlar iki Koldan suyu geçti
( Gerisi altincı sahifede ) 

Türkiye - ltalya arasında 
bir ticaret anlaşması 

• 
yenı 

teklifi 
lstanbul : 14 (Hususi muhabi· 

rimizden) - Milano br.ynelmilel ser 

gisine giden heyetimizin reisi Maz· 
'il-n ,a;;,, ,.ı.~pr""'f' ~e-hrimi1... ~ö"-

mıi~tlir Maılunı t>İr iki gün şrlııi· 
ınizde kalacak v; sonra Anicaraya 

giderek ltalyadaki t~ınasla~ı hakkıuda 

vek.line ltalyan hükii.oet erkini,le 
yaptığı görüşmeleri anlatmış ve ltal 
yanların yaptı'.ları baz1 teklıflerine 
bildirmiştir. 

unuıız !:ı lli ing <trıl11~m;,sı ol· 
•' u"u ve ı.u tol~.. uızJrn koı ... yc ı 
m .ı aldıkları fı.,.(Je üccaı l.uı-ı.ız n 
ma! talrpl~rine brşı p ~;İn µc.ra is 
t~yen ltalyanlann 1 u hareketini 
dolayisiyle Tükr - İtalyan ticare·. 
tinin bir l uhran g ·çirdi~i malum- . 
dur. 

ticaret vr.kiline malU•nat veıecektir 
Bir müddet evvel Ro.nadan dö 

nen ticaret vekaleti standardizas. 

1 
yon umuın miidürü fo'aruk ticaret 

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

..-... TÜRKIYEDE ............................ 

Ha Dk Şaöırneırn 
--- 4 ------~------ Yazan: P. N. BORATAV ...,._ 

....................................... 
ve di~er külıür mıth ullerinin ıtz ve 
mahdut ta ols~ asırlar bovunca hal· 
kın içine sızma•u suretiyle dojıud lO 

edebiyatından uzak kalmış halk şa· 
iri etinden l ile bi it', l i1. klasik şiiri 
mizin mümeyyiı vasfı olan "uıiicer
red"ın if :1dc5i tema;ülirıÜ göıehili . 

rız; 

Klas k Şlltk edebiyatının este:ti· 
ğinde çok mühiıo bir yer tutnn ide· 
alizm, t'n ipti-:!ai şartl•H için-ie, tabi· 

ı:ıtl,. VJ realitelerle ba~başa yaşayan 
halk Ş'ir'e,ine ka far g.rmi~tir. ~ ılk 
ş-ti•leıi vasıtasiılc o 'suo, edebıyat 

doğru) a tesir şeklin ~e olsun, folklor 
edebi; atı mah~u'lerinde bile l·u i le 
aliz,n ve "t crid,, kuvv-etıi bir L:y~ur 
olarak görülür 

Divan edebivaıivle halle şairleri 
mahsu!lt·ıir.i, \·iıks"k, ine~ söz sana· 

ttnın edebiyat saymadığı bu iptıdai 

saııatı, birbirinden ayırmak için, hat 

Bu va~iyeti önlemek için ltalyan 
lar yeni bir anlaşma yapmak tekli· 
finde bulunmuşlardır. 

Bu teklif alakadarlar üzerinde 
ço', İyi t • i yap•nışt r Y k ıı Ja bir 
f ~ yan t evet heıetı m ·mtek.:timize 
ge e ·ek V«! Ankar-a ia müzakerelere 
baş'aııacaktır. 

Yeni anlaşma ile bütün güçlük· 
ler ortadan kaldı ılarak iki tarafn 
birbirinden daha kola)'. istediti ma· 
lı temin r tınesi temin olunacaktır, 

ta son zamanlardı Halk ıafrltrinin 
lebleı ine' bir büküm gibi verilen va
sıfllir:. Realizm, tabiat ifadesi, ob~ 
tiflık, ilAh : • Vasıflan mutlak ma 
nada bu .. aanatkarlarda· mevcut ol
mayan v-asıflardır. EsaHft bu vasıf· 
lar onların kıymetletini yülcseltecck 
mahıydte ~eyler sa.yılmamak icat 
e~r. t • ' • 
. H tik şiirin(', halk hikayrleria• 
C"Jibelerini temin ed~n' ed~bi un 
sur ı~rın başın.:f a hu cks 11 riyetle mf 
kan•zınaları bakımın~an kla~ik edf 

biya•ıouzdakin len :P"Jc farklı olmı 
yan m•cı\Zldr düny~sı gelir; bu ~ 

ser :erde hiç bir şey tııın e !I, o 1jjll 
tıf şekilde göı~!nlr7.; farıtazı, hayı 
ve m"caz h<ilk şaİrırıi, all"lfide gü 

lük dilden başka hir di.le konu~t 
rur. 

- · SONU VAR -



T5rlc&C>ıü 

Sedan ve Lon gy şehirleri 
içinde büyük meydan 

muhareoeleri oluyor 
Befinci sahıfeden artan ) 

amirallı~ının ne~rettiği bir teblite 
gör~, İngiliz deoiz kuvvetleri Hol
landa ve Belçika sahillerinden müt 
tefik kuvvetlere büyük yardımlar 

yapmaktadır. 

Kara ktıvvetltti bu suretlede 
~slenmektedir. Bugü:: lngilteı ~ye 
bat1 mülteci kafileleri beslenmek· 
tect&r. 

Bugün lngiltereye bazı mülteci 
kafileleri gelmiştir. Almanların ba· 
zı karalcol gemilerinede tecavüzlu 
yapılmıştır. 

AL\1AN PARAŞÜTCÜLERI 

Lo'ldra: 14 (Royter) - Alman· 
lar muhtelif kıyafetlerdeki askerle 

ri paraşütlerle harp s .. hasına atmak
ta devam edivorlar: 

Dünki,bugünki Liyej şehri 
( Beşinci sahifeden artan ) 

lr.r. Şehri kısmen aldıla • sa da dohil· 
de müdafaa devam etti. 

Belçikalı 'ar altı meşhur istıh· 
kamdan Loncin kalesine sığmdılar. 
Tulim olmamağa hrar verdiler. 
Pek büyük bir botuşma oluyordu. 
Leman burada 6 Ağustostan 15 A· 
tustosa kadar dayandı. 

Nihayet kıleyi berhava eu;. 
Kendi bu sefer de mueize kabilin
den ölmedi. Baygın bir halde bu· 
Jundu. 

Alm~nlar ona kılıcına taşımak 

hakkını verdiler ve 19 l 7 de lsviç
t eye gitmesine müsaade ettiler. Ge. 
neral Leman Fransızlar ve Belçi· 
kalılar tarafından büyük merasiınle 
karşılandı. Kendisine kontluk veril· 
di. 

TECAVÜZE UCRIYAN SEFARET · 
LondrA: 14 (Royter)-Brüksel- - ------------

dt ki Oruauay sdaretbanesi Alman· • , ......... 

J~ !•~alından bombardıman eJil· 
1 

_\'.T .... t« _ ···~ 
mıştır. 

HOLL~NDA KRAL'ÇE .. I Pamuk vr ......,,~_oz_a-=----
Loodra: 14 (Royter) - Hollan· Ki #O ' 1 \ l ı 

CiNSi En • "J. t::n k-
da ;.tf arethanesinin neşredildiği teb· ço K. S ,_K .. _~ 
lite gi>re, Krali~ Vılbelınina'nın "F="'==1-=---~:::-:=== oo -n.oza 00,00 
l.ondraya gelişi İngiliz ,icaliyle te· Ma. parlağı ---:'"44-:---ı 00 
mas içindir. Ma:-temizi- ___,,...,,..3--- ,-o-O-_~~- ı 

Kraliçe yakında Hotlındaya dö· Koza parlatı I ____ , 
dtcektir. . Kapı malı - 5o ___ _ 

Klcv'and - 60- _ 00 _ _ _ 
Londra: 14 (Royter) - Alman· I Klevhınd çı. - 0- --- - --

lar Roter.:Jam İstikametinde çar prş i y ıtpağ't 
malanna devam etmektedir. Burada 
A ~~ 

'mantar paraşütçüler end.rdiler. ı --.S.-iv""""ah-------

Çok biiyülc b:r muharebe ceryan ÇICJ r 
etmektedir. Liyf'j kal'alerı mukave· • l_y .- · -~--------

t t kt d. 1 I erh yemlı~ı 3 50 \ me eme e ır. h 1 --' -----
to um uk 

Almanların ctnu'3dan )Ürüyüş ko 

1 

HUdÜdAT 
Ju daha büyuktür. i Ru~dıtv Kıh 1 

Sed D ve Londi adlı Fransız şe· ! ,. yerli -00---ı---
,irlcri ıçinde tarihin şimdiye kadar ' Arpa , ---=3:-::,3=0-- ' 

ka ı detaıediti meydan mubarebele· J -Fasulya __ I --- -
ri olmu7tur Liytj şimaJi garbi.inde- _Yu~f ı__,,.00 ___ 

1 
___ _ 

iri Alman zırhlı lcun·etleri alum dur DelK ıcc . 
1
J_o _ ___ , ___ _ 

d 1 Al ~ yemı uru muştu;. mınJar bu muhHre· ı 1 --, 
b d d "'b" . d'I 1 suaam 00 e e e mu ım zayıat ver ı er. . 

llufiio Almanln Farbınada ini Liverpol Telırafla:n 

Hollanda kraliçesinin 
şayanı dikkat hayatı 

( Dördüncü sahifeden aıtan ) 

temadiyen kadınların çıkması mu 
kadder gibi görünüyordu. 

Çok renkli nasyonal elbiselerin 
yeldetirmcn1erin, lale tarlalarının 
açık renk boyala evlerin, sükunet ve 
rahatlık memleketi gibi görünen Hol 
Jandadı günün birinde bugünkü kanlı 
sahnelerin gcçeccti hiç de tahmin 
edilemezdi. 

Almanya gibi ıç gözlü bir kom 
şusu olmasına rağmen bu güzel mem 
lekcti görenler onun gÜDÜll birindt'. 
kana boyanacağını tasavvur edemu 
lerdi. 

Yarın Alman bir prrnsle evle· 
lenen bug:.inkü veliahttan ve Hol· 
landa saay dedikodu'arından babs 
edccetiz. 

.h ,catı 
Pamuk 1 r ) 

'f d n ,,tarı 
( Birinci sahı t e tdir. 

, mesi kuvvetle mubtearıt da y• 
.. k t sırasıP . _ı 

eden muza era . d vık• il' 
·ve tiftik taleblerı e 

'k tur. "e tifti 
Ro:nanyan y•P'~~sek ~1 

yasası fevkalade yu p, 1. 
ver dit inden Çukurov• dt• dl 
azaları mezkiir maddeler 
tabikccklerdir. eııi 

lngilizler ve Y 
fedakarlıklar 

( D .. dü. ·· sahifederı '' ı...ıı or ncu ,.,,,,,. 
Bu yolda da canH>'• t ~ 

taya koyank bütün ku"~,,ııi 
vct menbalarını işleterek 0~ot' 
şarmağa azmetmiş bulun 1,,ı 

Parlamento münak•rbl'"' 
rı umumiyenin bu uyanı . ,t~ 
termek itibariyle eheaı~'~;rl 
lngiliz milleti yem f c ' 

katlanacakbr. 

ilin 
Devlet Demiryolları 
komisyonundan 

6. cı 
9ı ı s/ 

idaremizin Adana Orposunı 1--6-940 tarihinden 3 l..,... O-~ 
tarihine kadat gelecek tahminen 30,000 ton her cins maden ~.,, · 
rinin vagonlardan depo civarın ia gösterilecek mahalle uhliye · , _. 
ile ayni miktar kömürün yeıdtn makinılara tahmil işi açık e~ ı "; 
konmuştur. Beher tonun tahliye ve istifi muhammtn bedeli . 11~ \ 
mil bedeli de 22 koruştur. işin tamımınm muhammen bedelı 1 d' ~\t 
radar. Eksiltm~ 29 - 5-940 Ç:tr~anba günü saat 10 da Ad•"' f / 
me binasında yapı 1 ıcaktır. Mukvakkat teminat 765 füıdar. Cii111 j 
ruodıki kok kömürleri müteaahide ıit olac~ktır. o'-) 

Mukavele projesi ve ŞHtnıtıaesi Adana deposuna ve ~ el'~ 
muıa müracaatla badelsiz görülüı. isteklilerin nüfu.a tnkrresı'. Y.,,ı' 
ticaret odası vesikası ve bu 1rıbj işleri yaphkluını gösterır 
birlikte tam v aktindc ~ksHtmede bu'unm•l111. 

ilan 
Adana Asliye 2 inci 

Hukuk Hakimliğinden: 

368 

11838 

- ~ 
DEVLET HAV~ 

YOLLARI Mf-'iôf 
MÜDÜRLO(j0~ 

Belıçi ve Bahçivlll 11~ 
11839 ıs-16"" bir hücuın yapmışlar11da muvaffak 14 / S 1 19'40 

11

11 
olamamışlardır. ,..,.. s..ıt. Adananın ynarlı mahalleainde 

1 S.0.ldıtına röre bufiinlerde müt Ham ~ OO aerlciz kızı Vılctoriynın ayni mab.t --·---------
tefikler büJük miky11ı. bir muka· Va:leli 

1
• 1 O 00 leden mahalli ikameti meçhul bu'u· 

v.-·ı IU 00 
bil taarruza fCÇtcektir. Hind hazır 

00 
nan itkender otlu kamile aleyhine 

HOLLANDA HÜKÔMET1 Nevyork --O ikame eyle-eliti ihtar ve boıuısu 
Londra : 1'4 (Royter) _ Hollan· O 1 davallDID yaplan duruşma SODUDcla 

da. biikGt6et •trlruini Londraya Kambiyo " Para davaliya evvela d.vetiye ve bilalırre 
nalrletmitlir. BUrün Hollanda baş. q Bankuandu alAlllDfbr. tiyap karara teblit edilditi halde 
wkili ve diter hulcümet azasa Lon· ı;;;;; deveti kanuniyeye icabet etmemit 
dnya relmişlerdir. Rayıfm&J'k ve evine de döomemit ve evlilik 
• SEDANlN T AHI.iYESi . Frank < Fransız J tarihleri olan 93S toribinden fimdiye 

terlin ( inail.iz ) d L -Londra : 14 (Royter) _ Franllz 1 ~ kadar akitleri yapıl ıtı maide birleş· 
Dolar ( Amerika) · ld 1.1 L _ .J_ ) la 1 askeri makımabn verda.1• malu"mata - memış o U& arı şınat1et e an şı mış 

•g frallk ( iaviçrc) 
pre, Sedan vaziyet icabı bugün oldupndan bir ay zarfında evine 
tahliye elfitmistir. dönmediti takdirde ihtarın tetcilile 

BÜRO <SELE E~EN İl boşanma hususunda tJUbut delilleri 
PARAŞÜTÇOl..ER an diolenecetinden ve muhakemede 

Londra : 14 (Royter) - Busabah (Satılık yerli çiğit) evine dönmesi için 1&'61940 sah 
bir miktar alman paraşütçüsü Brük ıa1t 9 talik edilditinden mahkeme· 
sele enmiş iscde bunlar halk tarafın ı 4-5-940 sah gününden iti· ye gelmediği veya bir vekil gönder· 
dan linç edilmiştir. b aren borsada yüzer ton!uk pırtil e mediti takdiıde icabı kanunisi ya· 

Pariı : 14 (Hava1) - Liycj şeb- halinde beş yüz tohumluk çitit ıa- palaca~ malumu olmak üzre İş btt 
ri şiddetli surette bembardunao e. talacağı ilin olunur. j ihtar varakası ilanen teblit olunur. 
oiJmekledir. 14 - J 5 l 1833 118-44 

Zayi askerlik ., 
Hakiri jandarma ala ,t 

tun ukerlik vesikalDI ,. · 
Y enİIİDİ alacatımdaa . 
mü olmadatını ilin ~ 

KanaaJfC I 
Ali etlu 3I jı 
luM~t 

ıır 

ilan 
Seyhan Vilayeti O 
ğından:. 

Ka:ıtanç vergiıia~~ 
borçlu Vehbiye ait daı 'I'. 
müddetle ikinci arttll-: ı 
mış oldutundan alıcılal';d-" 
tarihin&'. kadar vilayet 

1
",,;I' 

tine müracaatlara ilin ° 
~ 1184'> 



T'irlcıörG Sahi'e 7 

LSARA y Si NEMASI 
- BU AKŞAM 

·t~ Mevsimin En BUyOk bir filmi v• 

FR~NCEN-G ~BY MORLA. Y - PIE.RRE RlCHARD WILM 

Gibi Yiilcsı-k Artistler 

"•rahndan bir sureti fevkallde yaratılan 

lrıgiliz - Fransız İttifakı 
~''sızca Sözlü Şaheseri Takdim ediyor 
f ' 
.lijlllerniş bir mizansese sahip ola o bu büyük ı l 

' '" rn ı d ı ... · evzuu ngiliz - Fransız osl ugu u tasvır 

,~k~e ve en mühim şahsiyetler bu şaheserde 
-••tıtrnakdadır. Görmenizi tavsiye ederi~. 

t AN Sinemasında 
&t•giin Gündüz ve BU AKŞAM 

İki heyecanlı film birden 
1 

Çayır Hırsızları 
2 

E:NiZ EJDERi 

A 
s 
R 

SiNEMADA 

1 BU AKŞAM 

Bütün dünyayı dehşetten titretmiş olan 

ŞERLOK HOLMES 
BASKER BiLi~ KÖPEGl 

TÜRKÇE SÔZLU 
Baştanbaşa dehşet - Bütün insanlığı sarsan 
korkunç ve görülmemiş bir cinayetin esrarı -

Harikulade be%eri bir ~acia 

İLAVETEN : 
GENE OTRl'nin 

en heyecanlı sergüzeşt filmi 

Dağların Kralı 
Bugün gündüz 2.30 matinesinde 

• 

1- Alev şarkısı 2- Dağların krah • 
-~ Pek ·yakında 

C E-Z A i R 
-< 

SEVDALARI ·1 ~ 

. 
' 



S.lıile: 8 Türksözü 

Mubterenı Çiftçilerimizle 
Sayın Müşterilerimizin 

"Nazari Dikkatlerine,, 

Dünyaca Maruf ve Çiftçilerimizin uzun tecrübelerile metanetleri malüm 
ve aradıkları 

''MELiCHAR GRA TiA,, 
Orak makinalan g e) d İ 1 

(Şapkalı adam) markasiyle maruf Orak Makinalara çarklar yağda döndüğü 

gibi tozdan ır.uhafazalı tamamen kapalı olup tekerlekler tcmamen bilyalidar 

Ticarttancmizde büyük miktarda Yedek parçalar mevcuttur. 

Dünya 2hvaline rağmen Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını temin maksadiyle 
Büyük fedakarlığa k~tlanarak Mahdut bir parti getirtebildik. 

BI ~ DEFA ARA YINlZ 

Viking markalı maruf ve tecrü 
beli f svcç mamulatı Süt metkinala
ramızde geldi. 

TÜRIYE GENEL SATIŞ 
DEPO!>I fERI 

Y AKO BEN YEŞ ve OGULLARl 
K111lay karşısı 48- 50- 52 numaralı 
dükkan Posta Kutusu Nr. 9 

ADANA 

Acentelerimiz her vilayette mevcuttur. 
Ce)'han ve hinlt r ladı actnlt miz Çifçi Yurdu Mağazası Kadir Çingi 

15-20 11766 

o,. Muzaffer Lokman 
iç ha talıkları mütehassısı 

J J-ler~Ü!I !11"1~}'enehf\ntısindıı; hastalarını kabule 

1 
ı ba,lamıştır • . 

i 1 an 1 
Ceyhan is;cia memurlu
ğundan 

Ceyhan k11111 göçmtoleri için 
çift hayvanı olarak 7 bıı ökiiz mü· 
bayaa edilecektir. 

Ôldizle• in muhammen bedeli 
250 lir• o'up aatışa talip 
olaolınn prtnameyi öğrenmek üze· 
re 9-5-940 tarihinden 16· .S 940 
tarihine kaaar münakasa müddeti 
olan bir halta müddet zarfında Cey 
ban ilkin dairaine müracaatları 

ve ihale günü olan 16-5-940 
Perşenbe ıünü ötleden evvel Cey· 
han maliye veznesine yabracakları 
yüzde 7,5 teminat ıkçelerina ait 
makbuzla birlikte mezkür daireye 
müracaatları 11821 

10-11 -12-14-15-16 -Bu gece 

Nöbetçi eczahane 
Yeoipostane yanında 
Fuad cczahaneıidir 

i J an 
Ceyhan iskan memur· 

luğundan 

Ceybanda mevcut ve iılcin da
iresine ait 152,236 metre mik'abı 
mamul kerestenin Diyarbakıra sevk 
edilmek üzere kasaba dahilindeki 
depodan Ceyhan istaayonuna kadar 

nakil ve vağoolara istif iti 9·5·940 
tarihinden 16-5-940 tarihine ka· 
dar bir haf ta müddetle ve pazarlık 
usuliyle ihale keyfiyeti münakasaya 
konulmuştur. Bu teblitıtın muham•! 
men bedeli 100 liradır. 

Nakliyata talib olanların yüzde 
7.5 depozito akçelerini ceyhan ma· 
Jiye veznesine yatırdıklanna dair 

makbuzla birlikte 16-5-940 per· 
şenbe günü öğleden evvel Ceyhan 
iskan daireaine müracaatları. 

10-11-12-14-15-16 
11-1s ı:s22 

PHiLiPS 
Kaynak cihazları 

50. amperden 500 
ampere kadar 

her işe göre ayrı bi~ 
kaynak T ransf ormat?, 
veya kaynak redressO Q 

' 
izahat ve teklif isteyiJJ 

Muharrem Hilmi Remo: Abidi11P 
caddesi 

Telgraf: Remo Adana telefon 110 posta ~ot" 

ilin 
Seyhan Vilayetinden: 

1 - Husu~i idareye ait cins ve mevkilerile eski beı:lell~ri.~ 
miktarları aşağıda yazıh akarlar 1/61940 gününde Jl 5/941 f 
dar bir sene müddetle kiıaya veriltcektir. 

2 - Şartnamrsi hususi muhasebede göıülebilir. iİ. 

3 - Açık arhrnıa 940 senesi Mayısamn 16 ıncı Perşembe 
(10) da vilayet daimi encüm~ninde yapılacaktır. 

4 - İstekli olanların teminat mak!.>uzlarile ;.ı i rlikte dairPİ ,~ 
müracaatları. 

Akar N. Akar Eski icarı 
Cinsi Mevkii Lira 

210 Dük kin Karasoku - betutan 25 1 

213 75 ' • • • 
123 Eskihamam-yatcami 401 '° • 2ı 121 300 • • • ,ı 
119 300 • • • 1 81 100 • • • 

' 3 Eski postahane 50 • 
13 Bucak - hastahane altı 30 ' • 
26 • • • 
22 • • • 
24 • it • 
28 • • • 

30-4-9-15 11776 

Zayi Vesika 
Adana askerlik şubesinden al· 

mış oldutum terhis vesikamı zayi 
eyledim. Yenisini ılacatımdan zayi · 
olan vesikanın hükmü kalmadıtı ilin 
olunur. 

Adana Hankurbu ma
hallesinden Osman ot· 
lu 320 doğumlu Bekir 
Sıtkı Doğruol 

11842 . 

391 ~ 
• • 110 • 1j 200 it 9 120 it 

' ti. .. 

Umumi nef''J" G' 
Macid .. ,

Adana T.ürk•~ 


