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SEDAN MEYDAN MUHAREBESi 
PEK KORKUNÇ BiR ŞEKil ALDI 
Belçikahlar mukavemet ediyor - Hollanda Başkumandanı ile Alman kuman
danlığı Hollanda ordusunun teslimjyetine dair anlaşmayı dün imzaladı 

Amsterdamın işgali safahatı 

(,P11Prt1/ G•ımlı•ıı f ,ı~ilız o</, rlerını trft ~tP. 

ŞıMALDEKl MUliAREBELER 

/\Jarviki müttefikler 
ele geçirmek •• uzere 
Narvık : ır. (a. a.) Havas a· 

jansı bıldiııyor: 
Müttefık kıtaalmın her an Şt'hre 

girmesi beklc-nmeı<h~dir. Şehir, bug<.n 
müttefut tayyareleri tarafından bom
balanmıştır. Harbe iştirak edenler 
bilhassa Fransızlar ve eh: mmi} elli 
miktarda kanada askerleridir. 

Aş ~~ı vaıiyctte olduklnı aşiklr 
urette görülen Almaolu, _A!ma~ 
kuvvetleriyle şehir arasına kullıyetlı 

whlı ~ uv .... ctler sokmağ"a muvaffak 
o'cın Fıonsızlaıın önünde gerilt.meke 
mecbur olmuşlardır. 

Müt!efıklerin diğer bir hareketi 
de Steıdalcn üzerine yapılan taarruz· 
lar.a hududa doğru gıdcn demiryolu 
üzerinde Almanların yolunu kesmete 
m .. tufdur. 

Alman tayyareleri, paraşütçüler 

vasıtasiyle a:ı miktarda mühimmat 
ve erzak indirmişlerdir. 

Londra : 16 -a.a.- Reut<'r ajan• 
~ı bildiriyor : 

İngiliz hava kuvvetlerinin mnaı;t
ı icht civarındn bulunan motörlu al
man kollarına karşı yaptığı şiddetli 

taarruza ait t:ıf ,,ilat öğrenilmiştir. 
Bl~aheiın tayyarelerinden mUte• 

§ekkil kuvvetli bir filo bu motörlU 
kolu arnmaBa memur edilmiş ve onun 
nıaa5tı kht • tongers yıılu Uzerinde 
ilt'rlcdigini görmU;;tu. Zırh}, ufuk ara• 
hal:ır ve kanıyonlnrdan mtlrekkep bir 
kafile saatte W kilometre -;Jratlc efrad 
nııklldi ordu.Arabalar sık sıralar halin 
de ilerliyorlar \'C knfilenin ~onunda 

<iııdt.'k ilerden 20 metre geride daha 
başka nrahnler gidiyordu. 

Blcnheim tnyynrt"•İ hirbiriııi ta
kiben ve Uratlc İnerek yUkst'k infi· 
laklı bambalnr attılur. 

Au bombalar yollarda geni~ buf
reler açnrnk zırhlı nrab:ılara agır tah• 
ri:.ıat venlirirken diğer taraftan daaa 
ufak ÇApta bombelıır efrad ar:ı lnda 
buyuk zayiat yapmakt" idi. 

Bu taarruz nt'tircsinde lıutun ka 
file durmaga mecbur oldu ıı:ira .}'Ol 

tahrip edilen tankların ve ~nmyon• f 
lıırın ı:> kilometrdik biı• s:ıhn.) ı kap· 
in.) an enkazile temnruen tıkıı.nmı~ bu 
lunuyordu. 

İNGlllZ HAVA TAARRüZLARf 
Londra:: lfj -a.a.- 1 In·nı neza· 

reti bu s:ıhalı aşaııdııki tebliği ncr 
rctınişlir : 

\lzvelt İtalyanın sulh 
linde kalmasını istedi 

~)o~ 

Yugoslayaadaki 
son vaziyet 

Relgrad : 16 (Radyo) Garbi Hır· 
vatislanda geçen gece bir İtalyan 
tayyaresi düşüıülmuştür hükumet Yu 
go!lav hududunu aşacak h.erhııngi 
bir tayyareye ateş açacağını ilan etmiş· 
tir. 

Rbin nehrinin şark snhilinde du~~ 
mamn Hollanda \'e Luksemburgdaki 
istili lutalarını takviye için kullandıg. 
muvasala yollorınn dun geec İngiliz 
hava kuvvetleri bu_yuk bir tnl.l'ruz 

yaöm ı~lardır taarruzlar butu n gece 
deyam etmiş ve ahlan f atla miktar()• 
bombalar 1iddctli infiliklar husule 
ıetirmi~tir harbin bidayetindenber~ 
f ugiliz bava ordusunun ea mUhim ta· 
arruzu budur. 

SEDAN CiVARINDA T AHŞIDA T 
Londra: 16 {a.a. - Almanların 

sedan mmtakasında yapmış oldukla
rı umumi taarrJz hakkında Londra
ya gelmiş olan son haberler düşma
nın bir köprüyü geçtikten so:ua me
usc nehrinin cenubunda 10 millik bir 
çıkıntı vücuda getirmiş olduğunu gös-

'-~~t :. 1.6 -a.a.- Nevyork 
~ tıının Vaşingtondaki mu 

~ ~<>oseveltin riyascticum hur 

•ı,,11 ~•Pılan bir toplantı sonun
~I 14 mayısta harbe girme

'llleı ıı,,lld <>lduA-una dair ortalık ta 
~'l't h~ıı bir rapor Qzerine B. 
~'btr bır nı"saj göndermiş ol
t>,l'or~ ~lınnııştır. 
ta~ · 16 -a a.- Nevyork 

ttc · ' 
~ tıai R sın in yazdıgına göre, 
~ •ı uıveıt Romadaki ame· 
ttı~ dtJiletile MusoJıni ile le• 

tıe, !t "~ s~lh halınde kendi· 
lllıştır, 

Bir İtalyan kabaresinde 

Tokatlanan 
lngiliz Lordu 

Roma: 16 (A.A.) - Reutcr: ln 
giliz l.ordlarından Lore . HaldWicke 
evvelki gece, Romada bır kabarej~, 
masasına konan fngiliz nleyhtaı J hır 
afişi attığından dolayı toka•lanmıştır. 

Lord Haldwicke, ıkamet tezkıre· 
si de nizamına U) gun olmadığından 

( Gerisi dördüncü sahıfede ) 

Yugoslavya tehlıkelere k<ırşı Yu 
goslav istiklalini muhafaza için her. 
dürlü tedbirler almıştır. 

8ir İsveç vapuru battı 
Stokbolm: 16 (A.A) - Selü· 

loz yüklü olan Bethonia adındaki 
lsveç vapu u, milliyeti meçhul bir 
tayyare tarafınd;ın Kattegat'Ja ba · 

tırılmıştır. 

Vapur müretteb,tı, kurtulmağa 

muvaffak olmu~tur, 

termek tedir. 
( Gerisi beşinci sahifede ) 

ltalyan karasuları 
Roma : 1G (A.A.) - Fnio ve 

kcrpora~.yonlar meclisine tevdi edilell 
yeni bir gUmrUk kanunu nıucibince 
şimd!ye kadar on kilometreden ibaret 
olan ve gUmruk bakımındıın knrasu. 
lıırı addeJilcn :mıntıka hududu on iki 
mile çıknrılmaktndır, 
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RUZVELT'iN 
SON MESAjl 

1G: NEVYORK 

N evyork Taymis muhabiri ya 
zıyor : 

8. Ruzvelt ıon meaaiında Avru 
pada harbin etrafa sirayet etmesi en 
diıesini izhar etmiştir. Çünkü ltalya· 
ıun harbe iştiraki b ö y 1 e bir 
netice tevlid edecddir ve Romayı 
gönderilen mesaj ltalyayı sulh ha· 
tinde kalmaya davet etmek demek· 
tir . 

Gazete. B. Ruzvelt'io bu kararı 
ltalyının harbe girmesi tehlikesinin 
artmış olduğuna dair ol;n haberler 
üzerine ittihaz etmiş olduğunu yaz· 
maktıdar. 

Bu haber üzerine Amerika Reisi· 
cumhuru Riyaseticumhur saraym~a 

hükumet erkanını toplamıştır. 
Resmi hiç bir şey tebliğ edilme 

miş olması a rağmen bu toplantı 

herkesçe malum olmuştur. Bu me· 
sajm B. Mussolini üzerinde ne gibi 
bir tesir hasıl etmiş olduğunu öğren 
mek henüz mümkün olamamıştır. 

Resmi mahafil Romte di savoie 
vapurunun 15 mayısta Ncvyork'a 
müteveccihan hareket etmesinden 
dolayı büyük bir memnuniyet izhar 
etmektedirler. 

Diplomasi mahafil, hariciye ne· 
zaretinin sükfüun :t rağmen Nevyork 
Times gazetesinin vermiş olduğu ha 
beri doğru addetmege mütemayil 
bulunn u ~<tadır. 

Seyhan ınıyor 
Seyhan nehri dünden itibaren 

yava~ yavaş yatağına çekilmcğe 

başlamıştır . 

Köylerde vukua gelen zararJar 
hakkında bcnüz kat'ı malumat el· 
de edemedik. 

Tenis turnuvası 

Aldığımız mal~mata göre . ynrın 
ve öbUrgUn Adana tenisçileri ara· 
s1nda turnuvava ba .,lanac:ıkhr . . ~ . 

ŞEHİRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök> üzü bulut
Ju, hıtva hafıf rüzgarlı idi En çok 
sıcak 25 dereceyi bulmuştu. 

r 

Tür,ıöıj 

19 Mayıs hazırlığı 
Dün yapılan provalar ğÜzel oldu 

\

Orman _ 
Talimatnamede de 

lik yapıldı 
icra Vekilleri H~1.e~k~ 

19 Mayıs Spor ve Gençlik bay 
ramı haz.ırhkları hızla devam etmek 
ttdir. Dün Halkevi bandosunun iş 
tirikiyle Şrhir Stadyomunda yapı· 
lan büyük provalar tam bir muvaf · 
fakiyetle neticelenmiştir. Hakem 
hey'eti ve bayrama iştirak edecek 
olan g nçler dünkü talimlerinde 
19 Mayıs için ırayet iyi hazırlan· 

mış oldu klaranı ıösttırmişlerdir. 
Pazar günü yapılacak olan bayra 
mm her stneki bayramlara nazaran 
daha muhteşem geçeceği yapılın 

büyük hazırlıklardan ve provalarda 
görülen büyük muvaffakiyetlerdm 
anlaşılmaktadır. 

Rakı imalatı ve satışı 
azalıyor 

inhisar idaresinin tuttuğu ista
tist;klere göre, 1939 - 1940 mali 
yılının ilk yedi ayı içinde husıJsİ fab. 
rikalar tardı ld,m 2 milyon 179,647 
litre rakı imal edilmıştir Yine hu 
müddet iç:nde bandrollanarak piya 
saya çıkarılan rakı miktarı ise 2,203, 
57 3 litredir. 1938 - 1939 senC"si
nin aynı aylarında ise 2,403,873 lit· 
re imalat yapılmış ve 2,408,897 lit
re piyasaya çıkarı lmıştı 

Bu istatistiğe göre rakı imalatı 
ve satı şı azalmaktadır . Buna rağ· 

men az ispirtolu içkiler gittikçe da· 
ha çok satılmaktadır. 

19 Mayıs gar den partisi 
19 Mayıs Gençlik ve spor hay· 

ramı münasebetiyle Beden Terbiye 
si tarafından hazırlanmakta olan 
Gardenparti hava müsait olduğu 

takdirde Seyhln 0..lr:S sa ~o ::undJ 

verilecek tir. 
Bölge idaresi gayret ve hazır · 

lıklarma berdevamdir. 

Taltif edilen eğitmenler 
incirlik köyü eğitmeni Bay Mah 

mud Aydınotlu ile Suluca köyü 
etitmeni Bay lbrahim Rahmi Türle 
Maarif Vekaleti tarafından yüzer li· 
ra nakdi mükafatla taltif edilmiş· 
!erdir. 

Bu iki eğitm!n ken-ii köylerin· 
deki halk dershanelerinde bir çok 
maddi zorluklara ve malzeme nok· 
sanlığına rağmen enerji ve iman suf 
ederek okum.- ve yazma bilmeyen 
köylülerine az zamanda okuma ve 
yazma öğretmeğe muvaffak olmuş
lar ve cidden takdir dtğer bu mu· 
vaffakiyetleri Vekaletin de gözün 
den kaçmiyarak, ça1ışmalarından 

Hasan Ali Yücel'in iftihar ve gurur 
duyduğu bu elemanlar pek yerinde 
olarak takdir ve taltif edilmişler · 
dir. ı 

Ankaraya gidecek 
heyet seçildi 

Cumbariyet MerkC'z Bankası u· 
mu mi . içtimaına iştirak etmek ve 
mecllsi idareye intibah o'u 1acak aza 
seçiminde bulunmak üzere şehrimiz 
den bir heytt\n Ankaraya .gidecek 
lerini bir iki gün evvel yazmıştık. 

Öğrendiğimize göre: bu zevat 
Vilayet daimi encümen ~ azasından 
Bay F ~vzi O:daç, ziraat odasından 
kimyager Bay Mustafa Rifat Gülek 
ve T evfık Kadri Ramazarıoğlu ola· 
rak tesbit edilmi~tir. 

Bu zevc.tın i~tira~iy:e Valimiz 
Bay Faık Üstün'ün riyasetinde te · 
şckkül edecek bir heyet Ankarada 

' küçük ve büyük ç:ftç:yi temsil ede 
1 

1 
cek, gcrf'k Adanadan ve gerekse ha 

riçten iki murahhas daha seçtcek
lerdir. 

(etmesinde bazı detıflkla 
mışbr. 

Bu değişikliklere ıöre 
mirleri hakkındıki bütiİD 
ve mesuliyetler münferit • 
vakkat mıntıka ıefleri içi' 
olacaktır. 

Revir merkezlerinde 
lunmıdıkı takdırde veın~ 
liraya kadar para buluP1 

Aksi takdirde revir kalll 
liradan fazla para bulun111•1 

Rt vir merkezlerindeO 11 

kil edilen münferit veya ~ 
bölgelerde vahidi kıyasi r 
ge şefi ile mutemet tar• 
tere" ken verile 1 bir karırl' 
olun;ıcaktır. 

istihkak sahipler inin 
işçilerin istihkalu alilcadır 
ların verdiği ve tölge ştfı 
dik ettiği istihkak raporu 
niden ta-.z:m o'un1cak 
bordrolariyle mutemd 
tesviye olunaca~ tır. Ve · 
sarfiye ait olduğu revir 
gönderilecektiri 

Münferit veya muvakk,f 
lerde pazarlık suretiyle yı 
lerde orman umum mü 
salahiyet verilen bölge şefi .Jı 
temel birlikte karar verecF_J 

Pazarlık işi alanında iıo',. 
tiva eden bir zabıtname il' 
olunacaktır \ e karara ait 1 

genin batlı ol dutu rt vir• 
lecektir. 

Tutarı 500 liradan fııl• 
lerin pazarlığı ya,nldıkt" 
orman umum müdürlül'Ülld~ 
takala alınmak şart olacık ' 

Umum müdürlütün dl~ J' 
( G,.risi dördüncü sıbıf 

ll{i adaP' 
bicukleud1 

... 

Bugünkü Brüksel 
, 

Dün üç salNkah pil•• 
para ve kadın yüzünden 
dövüş olmuş bun1ardaA" 
namiyle amlan Kemal Er ... 
ğını çekerek Nuzaffer ÔI 
öteki kavğacı Mehmet 
mütcaddid y( rlerindta 

Brüksel, tarihin çok eski eserle· 
rini taşımakla beraber, a' ni zamanda 
yepyeni modern binalariyle gfüel bir 
tezad erzetmektedir· Seyyahlar, bina 
ları büyük bir zevk ve hayranlıkla sey· 

• rederler. 
Brüksel cihan harbinde ~O Ağ'us

tos ( 1914) den itibaren harbin so· 
nuna kadar Alman çizm~lcri alt•nda 
kalmış, bittabi çok zarar görmüştür. 
Fakat mütarekeden sonra azami bir 
gayretle bir çok ilerlemeler kaydet
miş, yeniden yeniye bir çok .fabrika lar 
kurulmuştur . En mühim .sanayi: d ıı rı· 

tela, hah, mobilya. }Ün'ü ve pamuk· 

,- 00N0N MEVZUU 

lu basma üıerinedir . Şı:ker tasfiye· 
haneleri ve demir dökümhaııeleti de 
meşhu•dur. Şehır, kanallar ve demiı

yolları ile bugün ayni Alman tehdi· 
cine maruz hı:iunan Aavcrse ba~lı · 

dır. l3rüksel. Belçıkanın tC'm ".-rtasında 

memltıke lin kalbi gibidir. Brüksel Pa
tis gibi iki tarafı büyük ağaçl a ı la 
gölgelenen bulvarlar, umu mi geniş 

bahçeler vard ır· 

Şehrin büyük meydanındaki eski 
binalar arasında en güzel: 15 inci 
asırda gotik tarzında inşa edi l miş 

olan belediye dairesidir. Burası ~eh· 

rin aşağı kısmıdır: Ticarethaneler ve 
fabrıkalar bur ... dadırlar. Şehrin tepe 
üzeı indeki yukarı kısmında hükumet 
daireleri, kütüphaneler, kralın sarayı 

adl iye sarayı bulunur. Şehirde birçok 
mektep ve ilim müesseseleri ve 1834 

de tesis ed ilm iş bir ünheısile 

vardır. Brükselin nüfusu 80ı ·OOO i 

mütecavizdir . -
___________________________________ w......, ________________________________________________ __ 

tır. 

Yaralılar tedavi altın' . 
!ardır. Hangurbu mıhıll "b : 
tarafından >akalanan car~ 

- B~nı öldüreceklr.rdı.d w · ı·o ~ beni kurtardı diyerek e ı 
~· bir dama atmı şsa d• ·~ 
biçak elde edi l miş ve ca~~ 
ye t r: vdi ~dilmiştir. cır• 
Ersan. Muıaffer Ôzartık dfl. 
koltuk değneğiyle kafasıll 
bir yara almıştır. 
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l 
~~llt- Dış memleketler iç' 
~Oat. bedeli değişmez yalnız 

2 lllasrafı zammedilir. 

'••r - İlanlar için idareye 
lllt edilmelidir. 

atikanla şimdiki Almanya 
nın arası daha harp baş 

d~ larnadan çok evvd bozul
~ 't.ıYor, 

•t Ji· vil . 1tler Romaya geldiği za· 
Lı tıkıtna uğramadan gitmişti. ·~'Pt 
't en sonra ise Alman harı· 
~"ı"ırı "d' . l · .. ·• pap:tyı gı ıp 21yare 
llıunasip görülmüş şimdi de 
rı n d' ı.. • ez •.ne }'eni bir Alman 
"Yın edılmiştir, 

ile V dtıkan arasınd<>k m~ 
''':kadar gergin olursa ol

ıı_ l'tı1! değildir. E ı gergin za· 
-~ ~bı•e her iki taraf da mü· 

tsrııeği uygun bulmamış-

Türkınzü 
Sahife 3 

Bir Japonya 
harebesine meydan 

Amerikan - mu
verilmiyecek 

Vaşington ; 16 (A.A.) - Ayan 

meclisi Bahriye encümeni Japonyanınl 
vurul<1bilmesi ve bahri bir hezimeti! 
aciz bir hale getirilmesi imkan d:1i
resinde olmakla beraber Amerika 
ile Japonya arasında uzak şarkta 
vukuı g~lecek bir harbin fevkalade 
vahim olacağına binaen böyle bir 
harbin onüne geçmek için her ne ya 
pılmak 1.azımgelirse y~pıfması İc;b 

ctme'de: olduğunu beyan elımkte 1 
dir. 

lSVfÇREDE 
TEHLİKE 

Londra: 16 a. a. İngiliz radyosu 
İsviçreden alın:ın haberlere göre, Al
man kıtaatının son üç gün zarfında 
lsviçre hufodu yakınında Constance 
gölü sahilinde manevralar yapmış 
olduklarını bıldirnıekıedir. Bale etra
fındaki dc-mi ı yolu münakal~tı hemen 
her7."n t. m!lmİ} le in k ı lan uğramıştır. Bahriye encümeni, halıhazırda j 

nıü . ssc:s olan bahri kuvv t nis "ıeti 

Büt .n Am rikalıların Alm.,hfuz kaldıkça Am•rikanın herh:.ın 

gi bir taarfuz lan korkına~ın1 mahal 1 manya ile rnüuasebatıoı 
o'ma lığını ila Je etınekt ... ,fü. Encü· k t.!!) me : ~ 
men, şimdiki Am ~ rik'ln deııiz kuvvet M 

'ıtevi 1eo : l 6 -.ı.a.- Eski ferinin yüzde 11 nis~et o I~ ; rt ! ırıl· 
Uıugmıy c•ınıhurıei,i s~rıator.un ri 

m~srnı deıp'ş e Jeu bir rroj ~ tev li 1 >'a~eli alıı ıd ı ııüfuzlu şah·;ıyeılerden 
etmiş o'up h~ku netin }'..:rıı deniz vı.: nıGıekkep bir zünırt: cunıhuıreisi 

hava üsleri vücu Je ~ctirmek üzere I Bc1ldomiye bir arzıhal vercrelt bü· 

anli 'lerde yf'nİ mevkiler satın alm1· tün Amer.ka cumhuriyetlerinin al· 
sını ve mc:vctU iisleri is ' ah etm•sini man}·a i'e mün ısebatı kesmek üzere 

tausiye etmektedir J _t_e_d_b_ir_a_ı m_al.._:t_rı_1_ı _is_t_e_m_i_şt_i_r ._ 

Yugoslavyada havacılık 

Belgrad : 16 (a. a.) - Yugos
lavyanın her tarafında birçok deli
kanlılar, Yugoılav t ıyyare kulübü 
tarafından açılmış olan pilot mek 
tebleri müsabakalarına iştirak için 
müracaatta bu'unmaktadırlar. 

Vatandaş ! . l 
Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlerlmlzln ço

Oalmasına yardım ediniz J 

Fransız nazırLır 
meclis:nde 

Bir toplantı 

Paris · 16 (A.A.) - Nazırlar 
heyeti, dün akşam saat 18 de Ely-

see sarayında, Cumhurreisi Lebrun• 

un riyasetinde toplanmıştır. 

Dallldye, ask.-ri hareket hakkın
da heyete izahat vermiştir. imzaya 

arzedilen kararnameler arasında 

harpte ölen askerlerin ailelerine ya

pılacak yardım kararı da vardır. 

Bir İngiliz ınuhribi 
yaratandı 

Lond ı a: 16 -a.a.- Dün ak~am 
Amir allık tarafındın şu tebliğ neş
redilm ştir. 

lngilt~renin valrntine muhribi, 
Hol 'anda sahili açığında cereyan 

edrn bir hava taarruzu es,.,asında 
hasara uğramış ve karaya otu rmuş 
tur. 

Hasarat drrecesi henüz m~liirn 
değilse de rhemnıiyetli o1madığa 
tahmin edilmektedir. 

l ___ o_o_"_o_" __ M_O_"_'_M_. _: E s : L E ~ E_R_i __ K_A_R_'_'_s_._"_
0

_A ___ , 

• 
genı taarruzun yapacağı akisler 

Şimdi harbin garpte ve gaı p cephesinde ln
giltere, Fransa, Almanya kuvvetleri arasında taar
ruıi veya tedııfüi, karşılıklı taarruzlara, müdafaa· 
tara dayanacak büyük mücanelelerden sonra bi
teceği defalarca anlatılmıştı. 

Lüksenburg, Ho!anda ve Bdçikaya yapılan 

Al n taarfuıları garpteki harp sahalarında mu· 
ma . 1 b- - , 

h b"yu"k devletleri tam manasıy e, ulun iCUV• arıp u _ _ 
vetıeriyle karşılaştırmıştır. Almanlar bu buyuk 
ıaarruzlariyle, bcklcmiye taham~ülleri bulunma
dığını da göstermiş oldular, Aynı zamanda, Nor
veç işgalinde oldııgu gibi, Felemenk Belçıkaya ta-

l nda dahi lngiltere adalarının daha yakın arruz arı • 
sahillerinde, Manş denizin de kontrolf erin.e tabi 
tutmak arzularının hakikat olduğunu da ıspal ey-
lemişlerdir. 

Jtalyan akdenizdeki ıehditlcıi, haıırl.ıkla.rı yü· 
zünden husule gelen had, gergin vazıyetı~, bu 
mıntıkada Jngiltere Fransaya karşı hemen bı~ ta
arruz, harp doğurması beklenemez, Çok ihıiyat 

teenni ile hareket eden M. Mıısolininin vereceği 
neticeleri bekliyeceği tahmin olunabilir. 

Diğer taraftan cenubu şarki Avrupa ve Bal-
kanların siya~i. askeri müvazcnesinde Sovyetler 
Birliğinin de çok yakın alakaları, hayati menfa
atleri vardır. 

Bu mıntıkadaki bitaraf memleketlerin tehlike 
ve taarruz halinde mütesanit ve kuvvalli müda
faalariyle birlikte, mezkur al ~ kaların, ' taarıuz teh· 
likesini bu sahad n uz :ı k!aşlırılmasında mühim
tesirlcri mevcuttur. 

Birleşik Ameıikadaki hazırlıkların Hollanda 
müstemlekrleri Uzak şarkın Hint deniziyle, bü} ük 
Okyanus müvazenesinin muhafaza ve müdafaasiy· 
le alakadar olduğunu söyliyebiliriz. Japonyanın. 
mezkur mıntıkalarda Birleşik Amerika ile har be 
sebep olacak frli hareketlere, işgallere teşebbüsü: 
şimdilik beklcneme.: Amerika Japonya arasında 
Holanda müstemlekelerinin mukadderalı, büyük 
Okyanus, 1 lint derıizi hakkında bir müddet ev
vel b r nevi anlaşma esasen yapılmış bulunuyordu. 
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PARIS MAlBUATI 

TOPYEKÜN 
MUHAREBE 

Türlucı 17 Mayıs~ 

'HOLLANDA VELiAHDi PRENSE) 
JULiANA'NiN GEÇiRDiGi HAY p.1

1 

PARiS : US 

aris gazeteleri tefsirleri : Pa p ris matbuatı sutunlarmın bü 
yük bir kısmını pek tabii 

olarak topyekun harbe ve başlayan 1 
muharebesine tahsis edıyorlar birkaç 
sütunluk genış başlıklarda mcuse 

üzeriode Anversden namur ve se-
dana kadar olan saha dahilinde al 

rnan saldırışiyle Be1çika lngiliz ve 
Fransız kıtalarını çalıştıran ve va· 
ziyetin değişeceğini tahmin t>Uİren 

muvaffakıyetli ilk mukabil taarruzlar 
anlatılmaktadır. 1 

Fakat bütün gazeteler tekniğin 
bütün imkanlarını kullanan hiçbir 
.şeyi hatta askerlerini bile esirğeme 

ye düşmanın taarruzlımnı yenmek 
için haftalarca değilse de günlerce 

beklemek ve sabretmek lazımgel
diğinde müttefıktirler. 

Fakat harp müttdilder her ta· 1 

reıfta tekayyuz halirıde bulun<luklar 
için harp başka sahalara intikal et
se dahi neticeden şü he yoktur. 

Bazı haberler Narviki temizlP-
meğe devam ettiğimizi ve yeni teh
like ister şıuktan lsviçreden ltalya
dan balkanlardan gelsin mütt'-fık 

lecin her tarafta bu tehlikeye karşı 
koymağa ve z 1fer kazanmağ'a haz1r 
bulunduklarını isbat etmektedir. 

Bütün dünyanın ezcümle ame · 
rikanın gösterdiği s~mpati eserleri 
gazeteler ta·afındao tebarüz etti· 
rilmekte ve büyiik bir cesaret ver

mektedir. 

K ra ı ç e ve 
1 lollandaoın daha dune kadar en 

buyuk kavgası Kraliçe Villıclmina ile 
damadc Prens Bernlıart arıuınd.:ıki 

geçimsizliklerden coğan dava idi. 
Çok sert ve eski kafolı 'Kraliçe. 

k 1zı J ulianayı ga.) et sıkı b;r terbiye ; 
ile yetiştirrneğe gayret etmişti, 

Vakin harp sonunun demokratik 
telilkkil(ri bunun tamami.rle tatbiki· 
ne mani olmuştu. Onu -:aray<la husu· 
~i profesörlerle yctistirmemiş, Lıı· 

heyde rcsm'i bir mektebe \"ermiş, son· 
ra da onu Lc.\'d Unİ\'ersitesine ;} ol· 
lamıştı, 

Kendisi munbr.am tl\hsil görme• 
ıniş oldu0 u için daima esef duymu~ 
bulunan Kraliçe kı:r.ının gayet alim 
,yetiştmsiııi istiyordu. 

Cni\•crsiteyc ve mektebe kızına 
istisn:lt muamele yapılmaması ve onun 
da di~er çocuklar gıbi yt tiştirilnıesi 
için h~sulii surette emir nrmişti. 

Genç Prenses şişman ve biçimsiz 
bir kızdı. Gunun birinde mektepte 
kızlar ( Şişman bacaklılıır kulubu ) 
diye lıir kulup açmışlardı. Ona iştirnk 
etmesi için bir davet gelm'!'diği halde 
Lu ku'IOrunu bilen genç prenses ken
diliğinden onlara iltihak etmiş ve 

reis seçilmi~ti. 
Bir ba~k:'\ defa da bir baloda 

kendi ayak bileklerinin hlmlıgı hak· 
kında arkasınd:t. bulunan bazı kimse• 
lerin tenkid ,ynptığırıı i,.itcn Prec es 
arkaya döomUş ,.e gUlcrek " kaim· 
lıkları bir kusur değil bilakis bir fa
zilettir. 

Çuııku onlar gUnUn birinde dev
lete destek olncaktır ,. demiştir. 

Filhakika Prense Juliana uzun 
rnfülJet A n·upnnın erı çirkin Pren::.esi 

YAZ~N 

* ~~ * 

olaruk tanınmıştı. 
Ciyini~i :a.ınesinin gi,\ İnişi gibi 

demode idi. Bu evleninceye kadar 
böJ le devam et mi ti. Edcndikten son 
ra ko~a ınm te:.iriyle de~işen Prenses 
Juliana annesini bu hafıfli~iyle çok 
mUtee:.sir etmişti. 

Prenses Juliana riyaziye, edebi· 
yat. ekonomi :politik, ecnebi dil ve 
kla ikleri ögren<likten sonra hukuk 

Balkan 
konseyi 

ekonomik 
toplanıyor 

Belgrad: 16 a. a. Evvelce de Lil. 
dirilmiş oldugu gibi baıkan antan· 
tının ekonomik komitesi t;u a)ın 27 
isinde Belgraa'da toplanacaktır. Bu 
toplantı i1e alakadar o'araıı.. zagreb 

Bu gazete , balkan devletlerinirı 
iptidai maddeler bakımından i}'İ bir 
vaziyette bulunduğunu ve t:.u dev
letlerin hemen ideal denrcf k bir 

antant teşkil cttikleı İni yazmakta
dır, Balkan memleketlerinde Kauçuk, 

1 

1 

1 

1 

kı ZI 
tahsilini de bitirdi.: j 

Fakat annesi onun ayrıc• 
ev kadını olma,.ını istcaıişti. t 

~ .. J uliana da buna çalışın•. il 
hazan yaptıgı pastaları P1:çt 
muvaffak olamazsa sarayın .11t 
ona iltima edc:r, ona krndı " 
dan yapılmış pa~talnrı vererc 

1 u< 
liçeden kızınııı aşçılıkta ııı 

~·etsizlikleri ni saklardı. . d 
Prenses Univf'rsiteyi bitlr ~ 

h ·ıı· fı man Avrupa01n en ta sı 1 1<l' 
az beğenilen pren esi idi. J:3e l 
ler hep başka prenseslerle c 

,. 
lnrdı. ~ 

Kimse onu be)!cnmiyoı'dıı: 
ku o şi~man, çirkin, lkıyl\fet'' 
. . . b . l.. Jt•' gıtmesını eccı·emıyen uır l 

kat bu prenses 2 yaşına ge 
larda bir hadise onun ha.} at•0 

gioi <legiştir!i. 
Nihayet Juliana\'l dnhs . - ~ 

onunla evlenmcğc kar ar ,,el er 
Prens fiernhard izdivaç işi 
rışma~ı pek seven ve Asletl 

t'ikalı olan Kontes Paui de 
nin yardımiyle bir fırsatı 
genç knın kaq.ısıııa çıktı 

kalbini kazanmuının yoluıı11 

İzdivaç teklifinden s 
hakkında tahkikat yapan 
nun bir Alman boya f auri~ 
lışhğını öğrenmişlerdi. Alc{ 
gane bil.Hkleri şey onuo 1'i 
sine mensubiyeti idi. 

Faka~ izdivaç mcrasiı1' 
landa b:ıyrn~ınıo yanındıı 1 
ler bnyrağı &ör-Ulınedi. ~~' 
yası bunu kötu gördu. f 
} lollandada daha sevildi. 

Kerillis cp\lhue gazete:ıisnde, 
harbin ancak başlamış olduğunu ve 
Hitlerin planı İsviçre müdafu ter· 

de çıkan " Novosti " gazctNİ şöy · 
le vazmc.ktadır. 

Ba'kan antantı ekonomik komi
tesinin sekizinci içtimaında başlıca 
müzakere mevzuu balkan antantına 
dahil memleketler arasında iptidai 
maddderin mübadelesi ml'selesidir. 

Çinko ve kendir yolctur. 1 

Bir İtalyan kabare 
toka . lan an lngiliı ti 

tibatını yıkmak ve ltalyayı harbe 1 
sürüklemek üzere soounı kadar gö 
türülmesi muhtemel olduğunu ya· 
yıy r. 

r __ ş_a ____ k~laıır 1 
SpJrun faydaları 

Kavganın nasıl başladığını izab 
ediyordu: 

- Bana " Aptal I Se~sem! An· 
davallı 1 Kör 1 Salak l ,, diye küfr 
etti. Tahammül edemedim ve sabrı. 
mı kaybederel :! 

- Sizin futbol hakemi olmadı· 
ğmız nasıl da belli ? 

Hediye 
- Yarın karımın doğdugu gü

nün yıldönümüjür. 
- Ya ? Kendisine ne hediye ve 

receksin ? 

T ARiH VE COGRAFYA 

MEUSE 

Fakat diğer bütün iptidı.i mad 
deler balkanlarda mevcuttur. Bu 
maddeler balkan devletlerinin bütün 
ihtiyaçlarını temin ttmeğe kafidir. 

NEHRi 
!. on büyük muharebeler Meusc ne hı i etrafında cereyan ediyor. ''Möz" 

diye telaffu7. cdılen bu nehir, Fransadan, Belçikadan ve Hollandadan ge
çer 

Yukarı Maıne denen Fıansız eyaletindeki AHecourt mevldindcn çıkan 
Meu•e, Şımale doğ-ru ıleııler; Bourmont ve Neufchat1:au'yu geçe:; yayl<ılar
dan aktıktan sonıa, eshiden Moselle'ıe birleştiği Pagny'ye varır. 

Burada, akışı hafif.er, yav;ışlaşır. Dünsur - Meuse } aylasından geçer; 
Vancouleur~. Void, Coumeıcy, Saınt - Mihıel, Verdun mevkilerıni tayyet
tikten sonra aş; ğı ıAkıınlara ineı: uzun zaman Garbe doğru akar. Burada 
da, eskiden kendisine Aisne ve Aire suları ilııhak edcıdi. ~en oy suyu 
kendıs ne katılır. Böy ece Meuse nehri. Fumay. Gıvet v~ Namıır'u kateder. 
Sambıe kendisine Namur'da katılır. Maden kömürü dağlaıının boyı nca a
kar. I iege'ı su ar. Maestıicht ovasıı a girer. 

Gerıe Garp tarafına çevri ir. Peel bataklığına kadar bö}lece iner. Ro 
er'i geçıp Rolterdaın i manırıa teşkıl eder. Mansabı Rhin ııehıinınki ıle ka
rışıııaktadır. Bııl kte çok çı.mur gc irır Akışı oldu~ça muntazam "olmakla 
beraber 1 kbaharlarda +aşar. ba1an da korkunç s•ı b.ısmaldrt hasıl eder. 

( Birinci sahifeden '',ı 
"k' $' bu hAdiseden sonra, ı 1 td 

lis karakolunda alıkonıtıll~ıl 
Lord Haldlr'icke, ıı 1 

bir dostu \ e uzun" zal'fl' ,~' . ,,, 
talyan dcstluğı.:nun bır 

Orman 
,t 

-ikinci sabif ede11 '.,e 
etı 

iktiran eden pazarlık 11 ,e' 
nı zamarıda ait olduğu 
dirilecektir. .

11 
t 

Her ka!em için tahr1'1'1,~ 
tarı 103 liradan aş"t'1 ~1 
me eşya ve saireoio a 1 Je 

b ··ıgefe' veya muvakkat o j 

umum müdürlütüncef 
5d•" 

rilen bölge şefi tarıt ı'°fl 
100 liradan )ukarı 0 ~ ( ~ 
için bölge şefi mu~te j~etl 
üzeı ine tt>rcih ettik• 'ıa 

--diıf rnretiyle umum mu 
adesini istiyect ktir. .,, 

- Henüz hediye İntihap ttme· 
dim. Bana faydası o1acak bir hedi
ye arıyorum. 

1 
Mansabından Sedarı'a kadar seyrusefote elveıişlidir. Oradan sonra da, ka· 
nallar vasıtilSİ} le Pegnv'ye kadar gidılir. 

Nehrin bo} u 950 kı1omelredir. 

.• l"°k 11111 
" 

' 

Unum mü dur u .. .,,f 
ceği mü .. ss"'sedeo ~~'' 
.. b-1 f" t>ıl smı o ge şe ıne 
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·~ anya - Yugoslavya Seda~ meydan muharebesi pek 
-ltasındaki ticaret korkunç bir şekil aldı 

Btııreı:t 
tqı : 16 -a.ı.- Yugos· 

't İtila; Roınanyı arasındaki tica-
1~a llarnesi mayıs nihayetinde 
n,ltl eraıelctedir bu muvakkat iti 

~l)t t •erbest dövizle yapılacak 
bu '&asına müstcniddir halihazır 

~kcrıc~j tediyatın temdidi için 
•radreJe, yapılmaktacJır çünkü 

j b· .a klering sistemine müste
ı j lfıt'J"f 
it, 1 a elde tdilmiştir. 
~ç• p l 
t•ı e enıenk 
1' tnüstemlekelerinde 

Ne.., 
~tc rork: 16 (A.A.) - Holanda 
:ııllı ın ekeleri hususi komiseri B. 

Crın F flo . ~n elemenk Hindıstanın 
~af '101n istiklal ve istiklarını 

aıa i . I" db ' 1 tlırı Çın azım olan te ır e. 
llıış olduğunu beyan etmış· 

·pili k t 1 
, talya ve Almanya 

l ( Üçüncü sahifeden artan ) 
lal h h Yarımadasının maruz ka· 

•t leblıke de başka bugün ltal-
2 co çok satılan gazete Vatika-
1~ adıetesi olduğu §Ununla izah 
r ti 
~ . 

" . gazete sulbtan bahıediyor, 

// ~ ıleri ~Ür~yo~. Vekayiin _müt· 
v ~~~t ':hı?e ınkışaf edeceğinı kes 
~ı~ ~t. ~adısatı öylece takip etmek 

e~I ~ 
'!" ~)•dlldan dolayı da bu gazete 

ttl •ki Alman taraftarlarının ile 
t~tı:ıtrıt ri tarafından hücumlara 
P 'Itır. 
~kat b cf - . d 
~ u t errüalın uzerın e 
~arı lüzum olması gerek bu· 

~: tıhakkak o'an keyfıyct şu-

~~dc · 
1. '~u dtııtde tedbirler almak ic:1-

•ı Y ~tlJ. 
1 i tiltc 

1rl ltdb· re de hunu yapmış oldu. 
i iti • 

51•1 ()lıtı erın vaktında derhal alın 
~ . l •sı v . . b h 

şl ''ah azıycte nıa eten vuzu 
~4"1 at &'elıncıine yaramış oldu. 

( Birinci sabi( eden artın ) 

Fransızlar, mukabil taarruza ge
çerek bu çıkıntıyı 4 mile indirmiştır. 

Sedan yakınındaki muharebeler 

magirıo\ hattının şarkında cereyan 
etmektedir. 

Düşman Fransızların başhca is· 
tihkamlannın bulunmakta olduğ'u 

mıntaka haricinde lahaşşüd etmiştir, 
AMSTERDAMIN İŞGALİ 
Londra: 16 a.a. - Reuter ajan· 

ı ilk alman müfre7.elerinin dün saat 
13 te Amsterdama varmış oldukl. rı 
nı bijdirmektedir. 

Bu müfrezeler met >ri·<e kollandı 
almanlar şehre cenubtan girmişlerdir. 
Almanlar başlarında belediye reisi 
bulunan belediye meclisi azası tara· 
fında n karşılanmışlardır. 

SEDAN'A OLAN J-IA\~A 
TAARRUZU 

Londra : 16 (A.A,) - Hava Ne 
zareti, müttefiklerin dün Sedanda 
yaptıkları hava taarruzu esnasında 
meuse üzerinde müteaddit sahih 
köprü'erin tahrip edilcct-ğioi bildir· 
mektedir. 

Müteakiben 150 den fazla tay. 
yare ilerlemekte olan Alman takviye 
kuvvetlerinin başlıca safıarına bir 

taarruz yapmışlardır. 4 köprü tıh· 
rip edilmiştir. 

Kalabalık tank kafileleri ve ef· 
rad kolları dağıtılmış, yollar bkan

ruıştır. 

Almanların Sedan ~ bölgesindeki 
ileri hareketi bu suretle durdurul· 

muş ve Fransızların şiddetli bir mu
kabil taarruza geçmeleri imkanı ha 
sıl olrnuştur. 

TAHR!P EDILEN):JASTAIIANELER 

Nevyork : 16 (AA.) - Fransa 
daki Ameri~a seyyar hastahanesi 
reisi j. V. Johnson duşman tayyare 

lerinin garp cebhesinde yaptık(arı 

taarruz neticesinde dört seyyar has
tc hane kolunun tahrip edildiğini ha· 
ber vermektedir. 

LEOPOLDUN MESAJ! 

Brüksel : 16 (A.A.) - Kral 
Leopold, Liege kaleleri müdafilerine 
hitaben radyo ile söylediği bir me ı 

sajda , ·• vatanınız uğruna sonuna ı 

kadar dııyanınız. Sizinle iftihar edi· ı 
yorum.,, demştir 

( Gerisi altincı sahifede ) 

• BUGÜNKÜPROGRAM _ . ·. . -.. ~ 

TÜRKiYE RADYO DlFOZlYON 
POST ALARJ TÜRKiYE RADYOSlJ 

ANKARA RADYOSU 
CU M ~ 17 - S - - 94Q 

12.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayarı 

12.35 A J A N S ve Meteoroloji 
Haberleri 

12.50 Müzik: Muhtelif şarkılar 
(Pl) 

13130 
14 oO Müzik: Karışık proğram 

(Pi) 
18.00 Proğram, ve memleket sa 

at ayarı 
18.05 Nüzik: Hafif müzik (Pi) 
1830 Müzik: Dans müziği (Pi) 
19.10 Müzik: 
Çalanlar: Fehirc Fersan, Refik 

F ersan, Fahri Kopuz: 
19.45 Memleket saat ayarı ajans 

ve met,.oroloji haberleri 
20.UO Müzik 
Çalanlar: Kemal N. Seyhun, Cev 

det Çağla, Şerif lçli,lzzettin Okte 
( Gerisi altıncı sahifede ) 

Almanya Balkanlarda harekete geçince 

SOVYE TL ER BASARAB YAYA 
T ARRUZ EDECEKMiŞ 

Paris : 16 -- ltalya her hartke· 
tiyle Almanyanın yanında yer ala· 
cağını gösterirken Sovyet Rusya 
bitaraf bir vaziyet almaktadır. Sov· 
yet Rusya garp cephesi

1

yle a~aka1: 
d 1f gi'rünrwm,.kl·· brı a er Şıma ı 
Avrup~da hcıreb tsiz durmak ııi~ıe· 
tinde değildir. Nct~kim H · lllirıki hii · 
kumetine hir nota 11er~rek Pctsaıno 

mıntakasındaki fabrikaların boml ılar. a 
rak tahrip edilmtsini protesto etmi~, 

Finlandiya hükumeti de bu fabrikaların 
harpten sonra detil, fakat harp sı· 
rasında tahrip edilmiş olduklara ce-

vabını vermiştir. Bu hadiseler Sov
yetlerin şimalde harp çıkarmak için 
hir 1.Jcıh:toe ar ;ı dık 1arını gö.tnnıek· 
tedir . 

Diğer taıeıf tan bir mü,Jdet evvel 
Moslcovaya gidtn Alman mümt'ssiıi 

ile Mo'otof arasında yapılan görüş· 

meyi müteakip Macaristanın askeri 
tedbirler almasına karar verilmiş ve 
Almanya ordularını Macaristandan 
geçirmek şartiyle Macaristına Slo
vakyanın mühim bir kısmını vadet
miştir. Alm .. nya f-.u Ş"Vilde Cenubu 
Sarlci Avıurı;Hfa lıarrkc:te gt çerken 
S.>vyet, Ru;ya d.t B • s;uabyayı ala-
c;,ktır. Almanya ve Maceristanın ce
ııuptaki hazırlıkları bu gayeye ma
tuftur. 

'" ft' -------------- --- -ıa11 A_ 
,\fık adı 

A1 -tldcrı 1 xvu nci as,ın bir halk --TÜRKIYEDE ------------· 
tıı· ~1t t Ve Kaıacı otlandan şu iki ---------------------------1.ı hususta bir fikir verecektir. 

~lu ulu kervan geçmiş 
~ollar gıbi inilerim 
g ~rlı karlı dağlar aşan 
eler gıbi inilerim 

Yii 
Sı cesinden er haykırmaz 
~ ~111 geyiğin öğürmez 
() uş uçmaz kulan böğüımez 

aklar ıibi irıilerim 

* ~ * * 
l(:rıırn katılığa düşmüş 
~o~nadı ciğeı im taşmış 

i!(u tasından ayrı düşmüş 
~ 1

ilt gibi inilerim 
al aı· 

-A,~ •n benden dolundu 
l\İ 1~le bağı ım delındi 
lı c en be~ı alındı 

r R bı imlerım 

"' Ya ,., • 
P•dan du§mÜş boıu'mu.ş 

--- 6 -----------Yazan: P. N. BORATAV -

..... mEa9 ...... _. ........ ımmı ..... 

Top tüfek Vurmuş ezilm iş 
Kilı:edc tıaç kazılmış 

Taşlar g bi inilerim 

Miskin aşık bilmez nider 
Evliya gayretin güd~r 

Subha de~in tesbih edc-r 

o Her gibi iniler iro. 

* * * 
Ak Kuğuklar sökün elli) ur-

dundan 

Koç yiğıtler yatamıyor der
dinden 

Sabah namazında Belen ar· 
dından 

Altı güıel indi pınara. 

* * * Üçü orta boylu gayetle gü-
ze! 

Üçü uzun boylu göz:erin 
süı.er 

Dedim akça ceran gölde ne 
~ezer 

Al kınalı keklik indi pınara, 

* * * Knnıcaoğlan yine coştu bu 
andı 

İnip aşkın deryasını dolan. 
dı 

Güıel gitti diye pınar ağ-
hıdı 

Acıdı yüreğim yandı pına-
rı. 

Mamafih halk şairi olduğu kc· 
dar bir millet mikyasında, hatta ci-

han mikyasında şair dan Yunus 
müstesna, bu mükemmeliyet hiç bir 
zaman tam değildir. Halk şairlerin-

de bu kudreti vehmctm,.mek lazım· 

dır. Bir defa şekil bakımından - yi· 
ne Yımus istina eıiiliıse - hiç bir 
halk t'airi, lıüıün esı::rleriyle. mükem· 
me!iyete erişmiş olarlik gösterile· 
mcz. Bunların manzumelrrindc aynı 

bir kıtada şöyler.emiyecek kadar 

güzel mısraların yanında en bayağı 
mısraları bulmamız herzamrın müm 
kündür. 
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Sedan meydan muharebe-[ Lise ve Orta mekteplerin 
si pek korkunç şekil aldı müdür ve muavin kadrosu 

Zayi askerlik vesikası 
7 inci' Fırka Levazım anbarın· 

dan aldığım asker lik vesikamı zayi 
ettim. Y eni .. ini çıkaracöğımdan es 
kisinin hükmü olmadığını ilin ede· 

Zayi askerlik vest . 
~~ 

u ı 
7 inci Kolordunun topç J ( Beşinci sahift-den artan ) 

BCYOK MEYDAN .MUHAREBE Si 

Paris : 16 (A.A.) - 16 Mayıs 
Fransız tebliği : 

Meydan muharebesi, Namur 
mıntıkasından Sedan mıntıkasın~ ka 
dar olan sahada, bir ha eket harbi 
şekline girmiştir. 

Hareketin sevk ve idaresine ve · 
rilrn fcvkaladeehemmiyet dolavısiyle 
devam eden muharebe hakkında şim 
dilik satih tafsilat verilmiyecektir. 

ı~ LMAN PROPAGANDALARI 

Alman hudndu, 15 a. a. "Havas 
a jansındar. - Alman efkarı umu· 
miyesini garp cephesindeki harekat 
esnasında tesadüf edilmesi melhuz 
müşkülata hazırlamak zarureti ber 
linde hissedilmeğe başlamış gibidir. 

Filhakika boesen uitung, şöyle ya· 
1.ıyor: 

Tepeden tırnağa kadar silahlan· 
mış olan iki demokrasiye ve onların 
peyklerine kırşı gir şilmiş olan mü· 
cadele esnasında çok fena günlere 
şahit olursak dahi Alman ordusunun 
rüesasına i İmad eımekte devam 
eylemek lazımdır. 

HOLLANDA ASKERLERIN lN 
TESLiMİ 

Alman hududu, 16 (a. a.) "Havas 
ajansından" yüksek alman kumanda 
heyeti tebliğ ediyor: 

15 Mayısta saat 11, de hol!ande 
ordusunun teslimiyeti, Alman ordu· 
~u ve donanmıısı yüksek kumandan· 
lığı ile Hollanda ordusu ve donanma 
sı yüksek kumandanlığı arasında 
imza edılmiştir. 

ALMAN TEBL1GI 

Berlin : 16 ( a. a. ) - Alman 
başkumandaolıgı bütün Bdçika pa· 
yıtahtında, son günlerde askeri ha 
rekat yapıldığını iddia ejerek diyor 
ki: 

•Eğer Belçika hükumeti, Bıüksel' 
i harbin fccayiinden masun bulun
durmak istiyorsa, bütün askeri faa. 
liyetlere ve istihkam işlerine derhal 
nihayet verilmelidir• 
BELÇlKALILARIN MUKAVEMETi 

Brüksel: 16 '(a. a.) - 15 Mayıs, 
akşam tebliği: 

Naarif Vekaleti talebe ve mek
tep sayısının günden güne armasını 
göz önünde tutarak, lise ve orta mek 
teplerin müdür, baş muavin kadro
larını genişletmiye karar vtrmiş ve 
bu maksatla Maliye Vekaletiyle 

birlikte bir Kanun layihası hazırlan 
mıştır. Layiha, 1937 yılında çıkan 

3413 sayılı kaDuna batlı kadro cet 
velinde değişiklikler yapmaktadır. 

Encümenlerden gl".çen ve bügün 
lr.rde ruznameye alınacak olan pro· 
jeye göre yeni kadı o cetveli şu şek 
li almaktadır. Kadroda 3 tane 150, 
2 tane 125, 18 tane 100, 12 tane 
90,20 iane 80, 1 O tane ·70,20 bne 
60,60 tane, 50.65 tane 40 lira üc· 
retli lise-, mualim ve orta mektep 
mü~ürlüğü konmuştur. Gene ayni 
cetvelle l tane 80,2 tane 70,10 ta · 
ne 60.50 tane 50,40 tane 40,50 
t{ine 45.141 tane 30 ve 200 tan~ 
25 lira ücrdE baş muavin kadrosu 
kabul olunmaktadır. 

R ADY o 
( s, şinci sa hif P.rl en aıt an ) 

2 - Okuyan: Aziz Ş en 
Şarkılar ve Türküler. 

rım. 

Çukurmescit mahallesin
de İsmail Hakkı oğlu 
317 doğumlu Ahmet 

Ata Talu 

Zayi askerlik vesikası 
9 ıncı Kıfkas fırka 28 inci alay 

2 inci taburdan 341 senesinde aldı· 
~ım askerlik vesikasını zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük· 
mü olmadığını ilan ederim. 

Havutlu bucağında Süley· 
man oğlu 317 doğumlu 

Yu.11s Bozdaş 
11857 

Zayi askerlik vesikası 

alayın 1 inci taburdan aldtğıl11 
h. k . . "ıediıll' ter ıs tes eremı zayı e, d 

Zayından yenisini ılac•~: 
eskisinin bir hökmü o!mdığı 1 

unur · 
. k'. ündtıl 

Hadırlı . oy ,;zt 
lbrabirn oğfU ~ 
Doğumlu Ahıııe 

Annı 

ı ıa56 ~ 
Zayi askerlik vesi1' J. 

Elaıığ Vilayeti . Maırit ~~ 
jandarma bölüğündeg aı~ıŞ ı~' 
ğum askerlik vesikamı ıayı e .• 

ki•''' 
Yenisini alacağımdan tS 

hükmü olmadığını ilao ederiıt1 bt 
Adana ŞeY • JeO 
maba lesırı '1 

Kayseri Jandarma taburundan trlıl 
s~y ·n 01 .ı 

930 senesinde aldıgım askerlik v~- rı 
sikamı z~ri ettim. Yenisini alaca- doğumlu 1 Ercanlıgİ 0~ ğımdan eskisinin hükmü olmadığını ı tcO' 

ilan ederim. ~ 
.'/.ayı· askerlı'k vesi~' Hıdırlı köyünden Kahya -

zade Hami :i yanında kö I 
se Ahmed oğlularından lstık lal harbinde Adan•111~ 1 
Süleyman oklu 31~ do· kertik şubesinden aldığım ttC• ~ 
ğumlu Hanıfı 11855 sikamı zayi ettim y~nisini ala~ 

---~--------- dan e ı kisinin hükmü olmadığ' 
20.30 Konuşme ( Milli kahra-

manlık m~nkibeleri ) 
20.45 Nüzik: Saz e:Serferi ve DEVLET HAVA 

YOLLARI MEYDAN 

1 ederim. . ; 

şarkılar 

21, to Konuşma ( Bibliografya} 
21.30 Müzik: Küçiik orkestra 

( Ş ı f: N ı: cip A~kın ) 
MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Bekçi ve Bahçivan aranıyor. 

11839 15-16-17 

22.30 Memleket saat ayarı, A. 
jan~ haberleri; Ziraat, Eshdm - 1 

tahvilat, kambiyo - nukut 
Borsası ( Fiyat ) --·-----------

22 50 Müzik: Cazband (Pl) 
23.25; 

23 30 Yarınki proğram, ve ka· 
pamş . 

llan 
Hıdırilyas mahallesinde Dişçi 

Adlinin çıkdığı 1 O numaralı daire 
yazıhane veya muayembane olarak 
kullanılmaya clvt>riş !i o'up kiraya 
verileceğinden . i~tiyenlerin n"mık 
Kemal mektebi oğretmeni Medi. 

Zayi askerlik vesikası 

Maraş 2 inci alay • karg~h•ndan 
almış olduğum askerlik vesikamı za
yi ettim. 

Yenisini alacağımdan eııkisinin 

hükmü olmadı~ını ilan ederim. 
Akçamesçid mahalle
sinden Mehmed Tevfik 
oğlu 320 doğumlu 

Salahittin Erzinli oğlu 
11864 

Zayi askerlik vesikası 
23 inci Alaydan aldığım askeri ter 

uza çcJebl~ 
bnllesindefJ5\ı ~ 

met oğlıl 1 ~ 
...ııll 

ğumlu nr 1 
p~ 

1 J ~ 
Z3yİ askerlik vesi~' 

ı• • cı 
Mersi,, 23 üncü alay 'J 1~~' 

bıırdan all11ğım asker ) ık vt•'1~ t. 
zayi el tim venisini alacağırııd ! 
kisinin hü lcmü olmadığını iı;ıı 

··)~ rım. 

zayi 

Karahan k" ·~ 
H.ılil br•~ 
lu 322 d~ 
Hüseyirı 

1 ı 

mühür 
Ziraat Bankasının Adar>• 9 

sinden almış olduğum !6·10 f 
rih ve 26Q 1 numaralı ta!arrUol 
daniyle bu cüzdana koyDluş '' 
tatbik mühürümü kazaen ı Düşmanın hafif kuvvetleri kıtaa· 

tımızla temasa geçtiler. vukua ge· 
len ıoüsademelerde asktr'. trimiz, 
düşmanın yaklaşma teşebbüslerini 
müteaddi J defalar akamete uğrattr 
far. Düşman, muvaffakiyetle tahri· 
bata uğratıldı. Kıtaatımız düşma ha 
rekatını ciddi surette işkal etti. Ha· 
va cJafi topçumuz düşman tayyare· 
)erinin faaliyetine müessir şekilde 
mukabelede bulundu. Müteaddid Al· 
man tayyaresi düşürüldü. Liege ka· 
leleri mukavemete devam etmekte· 
dir. 

1 

haya müracaatları 
11861 

17 - 18-19 -21 --22 

hiıı teskeremi kazaen ZC\yi eyledim 
zayindcn yenisini alacağımdan eski· · 
sinin bir hökmü olmadığı jJan olu· 
nur • 

Çandırobasından 
Hasan oğlu 313 do •• 

tim. · 
Y . . . 1 v d n ı•f' 

enısını a acagım a ~ ltı' 

cüzdanla mühürün hükrnu 0 

ilan olunur. 
lsmail 0~1" 

-------------Bu gece 

Nöbetçi eczahane 
Hükurnet yanında 

istikamet eczahanesirlir 

Zayi askerlik vesikası 

227 inci hudud alayı 5 inci ta 
bur makinelı bölüğünden aldığım 
askerlik vesika ... mı zayi ettim. Ye· 
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Petrol arama ku 
rumunda sondaj 

makinesinde Nas. 
raddin oglu 330 

doğumlu Ramazan 
Sayan 

11854 

ğumlu Salih ızmara 

11860 

Dr. Muzaffer 
iç hastalıkları 

Deıtı1f' 
trş 

1 ıs66 

Lokmal1 
mütehassıs' 

Hergüıı muayenehanesinde 

başlamıştır • 

1''b 
hastalarını 



T·jrbözü Sabi'e 7 

Sinema Mevsiminin ilerlemiş 

~SARAY g·i~~~Ası 
" Guıel Ye Bu.y~k Filmlerini Göstermekte Dcnıa Edi1or 

• BU AKŞAM 
~I J E A N G A B 1 H 

1 Cib· -S•"• Ram•nce Ch•rl• Y•n•I• 
1 o 

ç buyuk Artist Tarafından Harltuladc Bir tarzda yaratılan 

1 

(Son Siper) 
Heyecan ve Sergüzeşt Filmi ................................ ____________ , 

l' AN Sinemas~nda 
BU AKŞAM 

İki heyecanlı film birden 
1 

~ayır ~!rsızları 

E:NiZ İ:JDERi : 

1 

1 

A 
s 
R 

SiNEMADA 

1 BUAKŞ .AM 

Bütün dünyayı dehşetten titretmiş oİan 

ŞERLOK HOLMES 
BASKER VILlN KÖPEGJ 

TÜRKÇE SÔZLU 

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

Harikulade be~eri bir facia 

İLAVETEN : 
GENE OTRl'nin 

en heyecanlı sergüzeşt filmi 

Dağların Kralı 
,.ı_ Pek Yakında _, 

CEZAiR 
-< 

SEVDALARl ıı E 
·---------------------------------...l 

• 



Sahife: 8 Türböıü 1 !; _a::z 

PHiLiPS 
Kaynak cihazları 

50 amperden 500 
ampere kadar 

her işe göre ayrı bir 
kaynak Transformatörü 
veya kaynakredressörü 
izahat ve teklif isteyiniz 

Muharrem Hilmi Remo: P,bidinpaşa 
caddesi 

Telgraf: Remo Adana telefon 110 posta ktıtosu 60 

---------------------------------------------------
Muhterem Çiftçilerimizle 
Sayın Müşterilerimizin 

"Nazari Dikkatlerine,, 
. 

Dünyaca Maruf ve Çiftçilerimizin uzun tccrübclerile meJanctlcri mılüm 
ve aradıkları 

''MELiCHAR GRATiA,, 
Orak mıkinaları gel d İ 1 

(Şapkah adım) markasiyle maruf Orak Makinaları çarklar yağda döndüğü 

gıLi tozdan muhafazalı tamamen kapalı olup te~erltkler tcmamcn bilyalidır1 

T·tcaretancmizde büyük miktarda Yedek parçalar mevcuttur. 

Dünya ahvaline ratmcn Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına temin mıksadiyle 
Büyük fedakirhta katlanarak Mahdut bir parti getirtebildik. 

BI ~ DEFA ARAYINIZ 

Viking markalı maruf ve tecrü 
beli lıveç mamulib Süt makinalı· 
rnnızde geldi. 

TORIYE GENEL SATIŞ 
DEPOSITERI 

YAKO BENYEŞ ve OCULtARI 
Kızılay karı111 48-50-52 numaralı 
dükkin Potta Kutusu Nr. 9 

ADANA 

AceoteJerimiz her vilayette mevcuttur. 
Ceyhan ve binterladı acenltmiz Çifçi Yurcu Makızası Kadir Çingi 

16-20 11766 

Çocu~u refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kurumuna 
Yılda Bir Lira verip Üye olunuz l Çocuk Milletin en kıymetli hazinesidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

ilan 
Adana askeri satın a\ma komisyonund•

0 

Muhammen . 1t 
Cinsi Miktarı bedeli Teo>IP )Crı 

kilo Lira Kr. Lir•· oD 
Kalay 250 1000 1 SO 90 
Nişadır 125 112 50 J6 50 
Pamuk 60 30 4 ~ 
Yukarıda c;ns ve miktarları ile muhammen bedel ve teminatl~ 

üç kaltm malzeme pazarlıkla ahnıcaktır. Pazırhtı 18 M~yıs ı,elli 
martesi günü ıaat onda yapılacaktır. isteklilerin teminatlauyle L:O. 

de Adana askeri sahnalma komisyonuna müracaatları: 1 l80fil 

i l a n 

Adana Askeri satınalma komisyonunda" 

Cinsi 

Mekari urgan 
Telis çuval 
Çinko su kovası 

Miktarı 

1000 
600 
160 

Muhammen 
Bedeli 

Lira Krş. 

7~0 00 
600 00 
144 00 

Lir• 
~ 

108 
90 
21 

. ,k'" Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme pazarlaKla alınac 1 
ıarhğı 18- Mayıs 940 Cumartesi günü şaat 11 de yapılacaktır· 
!erin teminatlariyle Adana askeri satanalma komisyonuna m~':~ 

• 

I lan Zayi askerlik ve5
' 

Sivas 34 üncü a1ay ı 
Seyhan Def terdarlı- dan aldığım askerlik vcsik•~~ 

Yenisini alacağımdan c5~ · 
ğından : ı mü olmadığını ilan ede 

K h. . d k" d . IA ı Darendeli,.....,'fl ar ataş na ıyf'sın e ı f'nız p a. lü 32 ı dar~ 
jının tesisatı hariç olmak üzrre 1 . G··tte' 
H 940 .h. d . 'b 1 scyın uıa aziran ta · ı ın en ıtı arrn ı 1sSo / 
Haziran 943 tarihine kadar iiç se· Zayi Şahadet1'1 

ne müddetle işletilmeıi açık artırma . 329 senesi Ada"' 
1 

ta çıkarılmıştır. Muhammen senelik mcktebinJc:n almış oıduf~ 
icar bedeli elli btş liradır. ihalesi niyet şahadetnamcsini ' 
31 Mayıs 940 .tarihine müsadif Ctı rette zayi ettim. t 

ma günü öğleden sonra sut on beş Yenisini alıceğımd•;,,~ 
te yapılacağından talip olanların yüz hükmü olmadığını ilin "f.,r", 
de yedi buçuk teminat ıkçalırını HamıPI f 
hamilen Defterdarlıkta ihale Komis halluinde~ 
yonuna müracaatları ~ilin olunur. oğlu lsmıil ~9 

1186.! 17-25 118.1 

------------------------------------------
i 1 an 

Ceyhan iskin memur-

luğundan 

Ceybanda mevcut ve iıkin da
ireaine ait 152,236 metre mikt,abı 

mamul ker stenin Diyarbakı a sevk 
edilmek üzere kasab dahilindeki 
depodan Ceyhan istuyonuna ·kadar 

nakil ve vatonlara iıtif işi 9· 5·940 
tarihinden 16-5-940 tarihine ka-
dar bir hafta müddetle ve pazarlık 
usuliyle ihale keyfiyeti münakasaya 
konulmuştur. Bu tebliğatın muham 
men bedeli 100 liradır. 

Nakliyata talib olanların yüzde 
7.5 depozito akçelerini ceyhan ma
liye veznesine yahrdıklanna dair 

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

10-11-12- 14-15-16 
17- 18 1:822 

i ı a o 
C h . "" .... ey an ıs-< an, ... 
ğundan .. 

Ceyhan kazası blf 
çift hayvanı olatık 1 
bayaa edilecektir. _.,,,,,,, 

Ôküzleı•n mu~J. 
250 lira o'up . it 
olanların şırtname1'. Jll' 
re 9-5-940 ta~-~ 
tarihine kadar ~"d':t 
olan bir hafta mu 
han iskan daire•iP' 11 

' 'b L - .. ol•P 
ve ı a1e gu~u .. ~ 
Perşenbe günu öt!.,e 
han maliye veınet• •~.;, 
yüzde 7,5 temin•\1,,
makbuzla birlikte-
müfacaatlıra 

14
,.... 1~ 

10- 11 - 12-

Umumi oe~ri>'öa~ 
Macid .. ; 

oı" Adana Türk• 


