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'~~:1~:h·!~s:; ~11 ALM_ANL:AR 2500 TANKLA DUN 
.~~'' '•<s'·'•ni)-A· ~ YENı BıR TAARRUZ YAPTI 
~, "'•h•til, Ruzveltin ı 

llıt;,._ lllnderd111 m•••- t 
ll •rnıa tetkik olun· ı 

"''• •tiylemekt• ve fa $ 
, , .. •ı.n mahiyeti h•k· i 
•trıı •rnı malOmat b•· i 

, •ktedlr. ı .. ~... . ....... -..... ----· 

~güiı Spor 
il}'ramını k 
~tgıı 
°"h 11 19 Mıı'\·ı.; Spor ve Genç · 

lltıı d • 'lııı 1 ır. Bu me ud bn.) ram 
Jtt ~~n her taraf ındn olduğu gi · 

Qrıııı· l~ 12de de tanzim edi-
• gra , l1ıtı: dahilinde buyuk mer:ı · 
~k nııcnktır. 
~- C17i-• , 1· 'll\'j l .... ııın cnddelel'e tn ık et· 
il. ı tr d ~d,y aha dunden asılmış, şc· 
1 tdi~lll~ı:ıdaki bUtUıı bazırlıklnr 
I~ lll ıst1r. 
~il 

ı~Jtcl's bayramı proArnmını ny· 
19'Yoruz: 

l !15) d ~\nyı ı940 P:ızar gUnU 

~darı t Mnnr if Mudurlu~ntıo 
t(:lll Stçece@ bir grup t:ılebe 

t'lıllıq, tr linlkcvinde toplanacak· 

'tittlcrı~ırı ~e kulUpler io bazırlı)'a· 
'ılt 11 erı a larnk \'ınndo ile çar · 
. A.to.turk pnrkına göture· 

~tl~ll • 

~ IC) ~1 ntııda koyduktan sonra 
\ l~d a. stadyoma dtinmUş bulu 
( lt. 

(} 
t.~la ve teknik öğretim o· 

t\lt,· tlc talebesi J imnastik 
Jl1i' ' lı~1, 1~lt Kız talebede gereken 
16/.ı ~\) tty}e ıtadyomı gidip 16 

-1-f· >l trle . . 
e ' lı~ tını alacaklardır. 

y• e~ ~tı •e ~kulların yalnız beşinci 
~el ~ • htci olarak bulunacak· 
~ar f1 ' S 
S) ~~ l ~at 16.IS de Vali ve yan· 

1 ~ ~~ ~omut:ını, Paı ti Reisi 
~3,:'sı. Haıkevi Rrisi, Ma· 

'-ı· u ~c S b-ı . -t otd por r., gesı mu· 
UAu ha lde t<tlebe ve 

H Ü c u mi a r k 1 r ı ld 1 

Tahli~re 
sabah 

edilmiş 
manlar 

olan 
dün 

Briikseli 
işgal 

-Al 
eltiler 

ve gençlik 
luyor z 

1 

1 

spoıcu'arı seliımhyaıak Tribünd ki 1 

) erleıir. i glacaklarJır. j 
5 - Selamlama bitince bütün 

talebe ve sporcula r Lando ile bir· 

liktc lstıklal marşını s~))·liy<cekle:' 
( Gerisi ikinci s ah~tede ) 

FRANSADA 
KABiNE DE 
TADİLAT 

Paı is : 18 (Hııvas) - Fransız 
sız r:abinesinee buğün tadilat yapıl· 
ır.1111•. Reyno h nbiye ntıaretini de 
deruhte etmiş, Mareşal Peten Baş\.e 
il muavini olmuştur . 

Londra 18 (Royter) - Garp 
cebhesinde harp bütün şiddetiyle de• 
vam etmektedir. 

Alman hücumu Aden civarında 
killevi surette inkişaf göster • 
miştir, Ouşman bugünkü hücumlarda. 
ağır tank kitaları da kullanmıştır. 

Duşmıın bu sabah Sedanda mu
vaffakiyelle rıeticelenmiyt:n bir hücu
ma kalkışmıştır. 

Müttefik kuvvetler büyük bir ener 
ji ile çarpışmaktadır. 

Büyük hava çarpışmaları olmuş. 
tur , OüşUr:ilen duşman tayyareleri· 
nin adedini test>il etmek bugün için 
mümkün olamamıştır. 

Almanların Reser şimcıli gaı bi
sindc yaplıklaıı hücumda pek şiddet· 
li idi, Fakat Alman ku\'vetleri burada 
da ileri bir hareket ~k ayden erli. Al
manlar Bclçikeda Dil hattına ve Se
dan cenubuna doğru yayılwııktadır. 

Bugünkü Alman saldırışları ilk 
hücumlar kadaı nafiz ve şedit değil
dır. 

Fransız kıtaları açılan bazı gedik-
leri doldurmuştur. Ve buralara mu
vaff skiyet1e ihraç yapıl~ıştır. 

Brüksel şarkında Ameers civarı~ 
da müttefikler hücumlara devam et
mektedirler. 

Vaziyetten anlaşıldığına göre Al
man istila kıtaları bir derece yorul· 
muştur. Almanlilr Mözü zorla~ken mü+ 
him zayiat verdiler. 

( Gerisi UçUncU ı.:ıhif ı:de ) 

Norveçdeki harekat iyi 
bir safhada ilerliyor 

Loodrtı 1S: cRoyter) - Gelen 

b:ıberlere söre, Norveçte hnrtkat 

devam t:tmcktedir. 

1 Amerikada Almanya 
l aleyhine nümayişler 

.M uttefikler Fiyep7t zde ileri b:ı. 
rckd k:ıydc:tmişlcrdir. · 

1lı.i Alm:ı.ıı teyyare i duşurulmU~-
tur. Beq;endeki Almnn' benzin dr · 
polnrını mUttefik tnyy:ı.Hlcr borobar 

dımrın etmişlerdir. 
Bu oepolnr b:ır:ıp olrou~tur. 

İsviçreden ecnebilerin 
çıkarılması meselesi 

Bern : ıs (Rrd~ o) - F c eıı•l 
konsey, adliye ve zabıtaya lü' um 
gördüğ-ü ccnebıltri fs~ıçreden çı :ar-
mak salahiyetini \•crmı~t . r. 

1 • 
Bay Velsin dünkü verdiği mühim nutuk 

\1• şington 18 (Radyo) - Bay 

Vels P<ınamerikan kongresinde bir nu· 

tuk söyliyarek bütün Amerikan mil

tetlerini birleşmeğe ve bir yo!dan ha-

rekele davet etmtştir. Romanyadaki ltalyanlar 

memleketlerine dönüyor 

Paris: 18 (Rodyo) - İtalya hükG 

Vaşington : ı s (Radyo) - Ame· 

ıikanın muhte~.f köşeleri nde bugün 

müttefikler lehine ve Alm anya aley· 

h•ne nümayiş\B yapılmıştır. Halk "Ya· 

~a Fransa ,, " Ynşa lngihcrc ,. diye 

bay~.ırmıştır. 1 
meti Roman yadaki bütün ltalyanlarıra 

derhal ltalyaya dönmelerini bildir 
v~şin~ton : 18 (RaJyo) - Cum· ı 

hu ırdsi Bay Ruıvelt Amerikanın garp miştir. 

• • se~:ıhsttindeo vazgeçtı . 



Saiıife 2 

Kadın eşyaları 
üstünde ihtikar 

lstanhu1: 18 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Kadın giyim eşyası fi· 
yatlarının müthiş surette yükseldiği 
anlaşılmıştır. 

Valinin riyasetindl'ki ihtikar ko 
misyonu pazartesi günü tekrar top
lanarak yapılan tetkikler neticele
rini gözden g('çirecelc ve kararları· 
nı ver"cektir. 

Bu meyanda bu sene hariçten 
hiç kadın giyim ('Şyası gelmediği ve 
mevcut malların hepsinin geçen se· 
neye ait olduğu halde fiy3tlaran şa· 
yanı hayret derecede yükseltilmiş 

olmaHna ait şikayetler ve ve tet · 
kikler vard1r. 

Maliyet fiyatı 75 kuruş ofan 
ve lstanbulda 100 kuruşa satılan 
bir malın Beyo2!u malzalarındljn 
hemde afişlerle büyük tenzi'at ilan 
eden hirinde 175 kuruş~ satıldığı 
memurlar tar:tfmrtPn usulü chiresin· 
de tes'-lit t-dilmiş bufunmaktadır. 

Mersine gidecek fidanlar 
Mersin: !8 (Hususi muhabiıi· 

mizden) - Yurdumuzda yüksek va 
s ıflı limon nevilerinin taammüm ve 
·ı ,\cişafını temin maksadiyle yabancı 
memleketlerden ve bilhassa Kali· 

f oıriya'dan Evrlca ve Lizbon nevi 
jimon fidanları getirilccelctir. 

Bu fidanlar Antalya Narenciye 
:istasyonu ile Alanya limon fidanlı· 

ğına damızlık olar;ık dikilrcek ve 
kalemlerinden de istifade edilecektir. 

Bern'in tahliyesine ait 
haber asılsız 

Berı: 18 a.a.- Ne ordu ku· 
mandanlığınrn, ne d~ mülki maka 
matırı, halkın tahliyesi için emir V("r· 

medikleri rr~ınen beyan cdilmtkte· 
dir. 

Kayzerin ikametgahı 
Bern. 18 a a, -Neue z'iricht r 

zcitung, Alman ordurnnun sa! ık 
Kayser Vı1he 1min ikamı t ettiği 
Doorrı şatosuna bir ihtiram kıtası 
koymuşlardır. 

ltalyan büdçesiınde 
26 milyon açık 

Roma: 18 (Stefani) - ltalyan 
maliye nazırı beyanatda bu unarak 
budcede ahvali hazıra dolayısiyle 
26 milyon liret açık olduğu"u söy
le miştir. 

r 

Türksöıii 

Halkevi kitap Sergisi 
yarın törenle açılıyor 

•• Sergi ongun devam edecek 

Bir çok maddi fedakarlıklar ihtiyar 
edilerek Halkevimiz tarafından ha
zırlanan "Adana Halkevi Kitab Ser 
gisi,. yarınsaat J 7,30 da 1 Ü} ük me
rasimle kiiş d edilecektir. 

Sergiye binlerce t.Fer alınmıştır. 
Yurdumuzun her köş•sinde çıkan ! 
bürün gaze~,.f er, mecmualar, broşiir· 1 

ler v~ husuısi neşriyat hemt-n ht-men 1 

noksansız denebil""cek bir muvaffa- ı 
kiyetle lu sergiye ithal edilmişlrr
dir. 

Bu sergi münasebetiyle Adana 
gençliği, son yıllar zaıfında geniş 

mikyasta yapılan Türkçe ntştİyatlıı 
yakinen temas imkanlarını ~ ulmuş 
o'acııktır. 

Halkevi Kitap Sergisi 10 gün 
devam edecektir. 

İhracatçılar birliği umumi 
katibi Ankaraya gidiyor 

Çukurova pamuk ihracatçılar 
birliği reisi ve mezkiir birli~ . umu

mi katibi Bay Zeynel Besim Sun 
Ticaret Vekaletiyle tc mastarda bu· 
lunmak üzere bugün toros ekspre· 
siyle Ankaraya gitmiştir. 

Hataya gidecek 
sporcularımız 

Futbo!cu, güreşçi, tenisçi ve vo· 
leybolcu gençlerden mürekkep bir 
aporcu kafilesinin 24 Mayısta Ha · 
taya gidecekleri öğrenilmiştir. 

ŞEHİRDE HAVA 

Şeh•imizde dün gök yüzü kapa 
lı, hava hafıf rüzgarlı idi. 

En ç.ok Hcak 23 dereceyi bul
muştu. 

Bu gün Spor ve Geı çlik 
bayramını kutluyoruz 

( Birirıci sahifeden artan ) 
ve alana bayrak dikilecektir, 

6-Vali:ve onu takiben okullar ve 
sporcular adına seçilrniş iki genç 
söylev verece .. !erdir. 

7 - Söylevler bittikten sonra 
aşağıdaki sıraya göre geçit resmı 
yapı · acaktır. 

A) izciler 
B) Türkkuşu 
C) Kız Lisesi 
O) Kız Enstitüsü 
E) Erkek Lisesi 
F) Erkek Öğretmen okulu 
G) Ziraat Lisesi 
J ) Tec"m C l,u'u 
H) Orta O:Cullu ve Sporcular 

~ - Geçit töreninden sonra Kız 
talebe Jimnastıi.: hareketlerini ya· 
pacaklardır. 

9 - Erkek talebe Jimnastik ha· 
reketlerini yapacaklardır. 

10 - Spor gösterıleri yapılacak 
tır. 

11 - Bugün öğleden evvel Ma· 
arif Müdürlügünün okullardan se 
çcceği talı-beler hastaneleri ziyaret 
edcceklc:rdir. 

12 - G~ce Halhvi tarafından 
bir Gençlik toplantısı yapılacak tır 

Met sinde ekim sahası 
bu yıl daha geniştir 

Yapılan istatistiklere göre grçen 
yıla nazaran bu }tiki ekim sahası 
yüzde on altı fazla olduğundan mey 
dana gelt c ·k mahsulatın da fazla 
olacağı tahmin edilmektı d r. 

Rekolte henüz rakamla tesbit 
cdil~edigindeıı kat'i bir; miktar bil 
dirmek mümkün olamamaktadır, 

~ çli~ 
Bu c.kşam gel1 

"'' toplantısı 
,.1ıt 

grlh 
19 Ma}·ıs spor ve kş•" 

ramı münasebetiyl~ bu ' 1,,.; 
evimizde bir gençlık toP 
pılacaktır.· 

Tevkif edilen es~~ 
telgraf şe 1 

Kadirli kazası post~:~ 
eski şefi Bay Kemal 'fı.ır ~a 
da ihti astan gıyabi te~ 
verilmiştir. •I ı 

A anmakta olan l(eıtı•~ 
Ceyhanda yakalanmış "e ~ 
ğırc •za mahkemesinde ıne il 
hakemesi yapılmak üıere 
ev'ne sevkedilmiş ir. Jı 

Pehlivanlar gel 
Mersinde yapılan grtJP 

likltrİ müsabakalarıod• 
temin ederek ErJirnere J/. 
güreşlerine ğönderilen A .,J 
livanlardcın Han""fi Zarı'f;J 
med Balcı, Biricik dün 

I 
Türk Rövü ~e~, 

h . . de { e rımıze .,, 

Ünlü Türk san'st~~ JI 
1 

S L h' • •· · ltJI' .f' a'Ja ıttııı ın nezareh 8 f". 
Rövü heyeti ,. adını ta~' I' ~· 
şilik Tiyatro ş~hrinıiıe 8'! 
kıymetli drıj~nlaı ımız~•" eJı!· 
tilla hey' eti idare t tme~trJtt'' 
mızın y~tiştirdiii gençl~d•'' f 
Evrensel bu tiyatron~o .. ',ı~r 
larak bulunmakta, reııs0 

Akçettpe yapmaktadır· 'le 5 

Ec;ki gazetecİl<"rderı 0ı~ 
mizin değeı li elemanla~•;t)-tl' 
Aziz Şadi " Tüı k Rö~~ eti'' 
dirr:ktörüdür. Mu vaffakıY 

f,,ı 
Mersinde atıcılık 

. 
11Z • 

[ H 0 si J ., 
Mersin : 18 115 cılı" 

. . ı - d .. e atı 
rımızcıe gun en gun d" 
"etleri inkiş&f etmekte ır· LJ' 

'""" I • 9f. j 
ı Bu spor şubesın~fl tı•"P 

içinde azaları yetmışe vf'P 
f rtl"'' . tur. Atışlar ha tanın pelı.,J Ondokuz Mayıs 

Ebedi ~ef AbıtUrkUn S:ımııuna 

nyak ba!.dığı tnrilai gunun yirmıacı 

yıl donumu bugu.rı butun Turk dun· 
yası kutlnmaktadır. 

1919 Mayısının 19 uncu gunu. !ICY' 

gili yurdun birçok köşelı:rj d•Jşman

lnr elinde, Turk milleti topsu?, tU· 
fek. iz. Umidsiz bir halde bulunurken 
o gUn Snmsun:ı ayttk Ln.,an Mu~tnfn 
Kemnl, Lu fc-ci yaşam:ıd:ın lturtul· 

mak için ihtilnl bnunğını çekmişti. 

ve butun Turk mıllcti, yeni bir uf· 

.. 

lı ___ G_O_N_U_N_M_E __ v_zu_u __ , 

im ,.armak, yeni bir hayata kavuş• 

m:ık için bu bayrak Altında toplandı: 
1 tibdnt, duşmao ve adnletsiı: 

hayat maniaları. nrtık hakkını nlmn~a 
azmetmiş im muazzam is,rnn kutlesİ· 

nin° önUndc .rıoıl<lı ezildi. Bu suret· 
le 9.ft) ın 19 ,l\ln\'l ... ı .rnrn(ıldı. 

1!\ M.ıı_vıs~ Turk Cemiyetinde hUr· 

rinde stadyoında atış go''I 
yapılmakta ve rağbet tı1'~ 

riyt'tin, Kulturun, ı:ııglam neslin teme- Atıcılık ajanlığı u~~!'1f'tlı b~ 
li olmuştur. TurkCuruhu riyeti bugunku, mak uzere bir muka.8 ı1e ".;J 

l u temel ÜslUnde e!Jedi Turkiyeyi müsabakası tertibetnllş gel~-~ 
yUkseltecek, inşa edecek gençliğine mükafatlar merkezde~ 

1111
, I 

ithnf ctmişdir ki bu gençlik, huna lçel bölgesinin rnu~er~~ 
18yık olduğunu zaman znmnn nişane- ni nazarı ıtibara ala0.•ıtfed1 
lcr vı:rmek suretiyle isbat edecektir. lah daha göndermek lliri~ (t 

Bu silahlardan ~ ce~ 
:;.ı:.:; ğeri de Silıfkeye verı e btsi 

---------------------------------~ 
1 

hir lerde de atıcılık . 50 

faaliyete geçilecektır· 



Adı 

Hüseyin yıldır• 
Halim y l.ın 
Mehmet uyar 
Abdullah türkmen 
Abdullah fimşck 

Bayram özkın 
Gani seyrek 
Ali ~rdoğan 
Ali gül 

Ömer özlc:an 
Abdurahman Ôztiirk 
Mustıf • Koyutürk 
Yasin Cio 
Ahmet Yılmaz 
Ahmet Çetin 
Meryem Seyrek 

Keıilc köyü 
Hasan Yeğea 
Hüseyin Öz 
Teslime Berber 
Yakup ince 
Mehmet Gedik 
Bayram Kara 
H. Mehmtt Kabak 
Mebınct Sömek 
Ali Aslan 
Veli Mşar 

.Mu.sul ®umuş 

"fiaci Aoroz 
lbrahim Halil kekiJ 
H • bulut 

İktisadi, içtimai, coğrafi ve 
vaziyetlere bir bakış 

tarihi 

Şimdi de Alm:uılaııın Jsviçrc Uzcrindca ~\lajinoya taarruzları be1'.lenİ· 
yor.1 viçre, Alman a, ftalya ve Fran.;a ara ında,lbin kilometre murabbaando4 
mil.ron nUfıulu, Alplar !tahasandaki muharebelere hiç karı~mamı,, bitaraf 
bir de\·lettir. Bu bitaraflı!K:, 1815 Viyana Kongresinde butun devletlerce 
kabul ve garanti rdilmişti•. Aln:ıanyamn şimdi ona da yıkmuı ht:klenmclc
tedir . .ı.\taamafih f yjçre bu garantiye gUTeQel'ek bo1 durmamış, müdafaa 
hazırlıklarını yapmı~tır. 

Cenubi şark'i parçası çok daglıktır. Şimali ı;arbi kısmı yuk ele. bir 
yayla halindedir. Memleket-in dörtte biri yUkıek tepeler, cumudiycler, göl
ler ve nehirlerle doludur. Mahsul vermez, işe yarıyan kısım İse pek azdır. 

lsviçrede manzara güzelliğine bilha~ ·a cenubi garbi hududundaki dağ· 
Inrda te :ıduf edilir. Fran,a hududunun içine duşen Mont Blnnc (443;} met· 
re) da~ı yaz ve kış karlarla örtuludur. Fakat İtalya hududunda ve fS'liÇre 
içindeki Monta Roza dağının irtifaı (4638) metredjr, Yuk,ek dağlarının ey· 
rine Joyum olmaz. Buralara lıer sene yUzbiolerce :.e,vyah gelir. 

ı\lonta Rezadıın yirmi mil kadar ileride dünyanın en uzun Semploıı 
tuneli vardır. (19~26 metre • deniz seviye inden ,vuksekliği 705 metre) 

Akdenize nkan Ron. şimale Akıın Ticino nehirleri 1 viçreden çı'lı:. r. 
Tuna nehri de burAlfan geçer '\·e lnn nehrinin ul:ırııu alır. İsviçre Alpları 
çok yUksek ve arızalıdır, fakat g~çilebilir. Bu Alplar, çok fasl bir mede
niyet merkezi baliRe gelmişlerdir. Şimali şarkide meşhur Kon•taos, cenu· 
bi gıırbide Leman gölleri vardır . .Maamafıh kUçUk başka bir çok göller ds 
mevcuttur. 

lsviçre eskiden ~rlınan (Alman) huld1meti hududu içinde idi. Alınan 
valileri halkı t-zer ve: sıkarl:ırdı. (l9.:?l) de Alınanlııra karşı isy.ı.nlar oldu. 
(Meşhur (1iyoın Td vnkaları da bu meyandadır.) 1315 de ı\lorgarten muha
rebesinde tırpanlnranı:ı demirlerini değneklerinin ucuna takarak :.ilahlanan 
köy!Uler, Avu turyanın 7.ırhlllr giymi~ ordusunu _vendiler. 

Kurulan askeri idare Avrupanın 200 sene kıymetini muhnf aza eden 
en ku\~vctli piyaıle,.,ini te~kil eyledi. Kantonlar yavaş yava~ birleşti, 1 viç· 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

BU~JNKU Pf'lCGRRM 

TORKIYE RADYO OIFOZlYON 
POSTALARI TORKJYE RADYOS(J 

ANKARA RADYOSU 
PAZAR t 9 - S - - 940 

12.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayan 

12.35 A J A N S ve Meteo~ı 
Haberleri 

12.So Müzik: · 
Çalanlar: Hakkı Derman, HaHD 

Gür, Zühtü Bardakoğlu, Hamdi 
Tokay. 

19.35 Müzik: Halk Türküleri ve. 
kaşık havalan 
Sarı Recep ve Ali Erbaş. 
13130 
14.30 Müzik: Küçük orkestra 

(Şef: Enver Kapclman ) 

18.00 Proğram, ve memleket u 
at ayan 

18.05 Müzik: Karışık müzik (Pi) 
18 50 Müz k: Radyo caz orkes· 

trası (Şt>f: lbrahim Ozgür ) 

Sopranc Bedriye Tüzünün işti-
19.25 Konuşma 

t 9.45 Mtmlekct saat ayara ajans 
ve metı-oroloji habuleri 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

Türkiye - Romanya iktisat 

Ali burnu kel 
Mehmed cin 

Mehmet taplı 
Abdullah kara 
Hanifi kara 

konuşmaları iyi bir safhada 
1 • J YENi ANI~AŞMANIN BU HAFTA MZASI MUHTEMEL 

ibiş ~oçak 
Mehmet sarı 

Mehmet tutar 
Mehmet topak 
Derviş Oıhan 

fstanbul: 18 (Hususi muhabiri· 
mizdcn) - Bükuşte Romanya hü· 
kumeti ile ticari müzakereler }a· 

pan hey:timiz azasından pamuk 
ith .. lat tüccıırı Kasım Gülek şehri· 
mize dönmüştür. 

Bükreş müzakereleri müsbct bir 
şekilde devam etmektedir. 

Bir haftaya kadar yeni bir an. 
!aşma iım:alanacağı muhakkak gö· 
rülmektedir. 

Romanyalılar göndereceğimiz 

........................... 

--- 8 ------------Yazan: P. N. BORATAV -

...................................... 
Ge1dim Urum ile Şaın' ı 
Yukarı illeri J{amu 

Çtık i tedim bulamndıaı 
Şo le g:ırip bencile~ in 

* * * 
Bendeler gnrip ol ıasın 
Firkat odunıı J .ııımuan 

Hocam kimseler olma m 

!;><> le garip bencile.' in 

"' * "' 
Bir gnrip ölmuş di,·elc:r 
Üç gunden sonrA dıı,Yıılnr 

So uk su ile j uyalnr 
Ş ;ıc gnrip bencile) in 

• ~ . 
Soylcr dilim :ığl:ır gözUm 
Cnriplcrc göynUr özUm 
Me er ki gökte yıldu:ım 
Oln garip bencileyin 

* * "' 
Nıce bu dert ile .''Anam 
Ecel ere bir gUn ofom 
Meğer ki İnemde bulnm 
Şo.\ le garip bencileyin 

* *. Bej Emrem Yunus biçare 
Bulunmnz derdine çnre 
Var imrli gez şnrdan şııre 

pamuklara mukabil benzin ve pet

rol vermeği şimdiden kabul etmiı
lerdir. 

Diğer maddeler üzerinde görü
şülmckt~d:r. 

1ste garip ben~ile,y irı • 

İşte bu şaideri. ·Halk Şairleri 
ve "halkın şairleri. 'yapan bu beş; 
rilik vasfıdır. Bunlardan Yunus bit 
halk şairinin bütün karakterlerine 
sahip olmakla beraber şiire en ağır 
m'!selelcrin dahi münakaşasını yııp· 
tırdığı, yaşadığı devrin ve içınden 
çıktığı halkın bütin hu•:ısiyetlerini 

taşımakla kalmayıp devrinin ve rnil· 
letinin de hudutlarını aşan bir insaa 
- sanatkar olduğu için aynı za-. 
manda, bizim edebiyatımızda yalnız 
ker.dine nasip olan bir mazhariyete 
erişmiş, hem milli, hem cihan mik
yasında bir sanatkarın eserlerini ver 
miştir. 

Şu halde onu, insani ğın yetiştir 
diği büyük bir şair, büyük bir Türle( 
şairi ve büyük bir halk şairi diye 
üc defa adlandırmak hatal ı ofmr 
yacaktır, 

-SONU VAR-



Sahife 6 . 

Bugünkü lsviçre 
( Beşinci sahifeden artan ) 

f'c bU;>UClU e nihayet Viyaıın kongresinde hituaflığı tasdik ve garnnti c
Gildi. 

Şimdi 73 kanton" vardır. Bunların her birinin ayn ayrı teşri, icra ve 
adliye '-uvvetleri bulunur. ·Hepsi birleşince lsviçre federal cumhuriyetini 
te~kil ederler. Hük umd merkcıi Berndir. Yedi kişilik bir federal şüra cum· 
huriyeti idare eder. Kantonlar dahili iş 'crde serbesttirler. Halk bile mey· 
danlarda toplanır ve llanunları münakeşa edebllir. Kantonların bazıları çok 
küçüktür. İsviçre ne cotrafya ne de dil, din ve ırk nokt1Sından birlik teş· 
~il etmez. Aralarında tam isviçreli olmuş Almanlar bile vardır. Milletler ce· 
miyeti isviçrenin bir şehri olan Cenevrc:ıdedir. 

'· 

Almanlar Manş limanla
rını niçin .elde etmeğe 

çalışıyor 
( Dördüncü sahifeden artan ) 

Jeli tehlikeye girmiş ola<:aktı, 
Amiral Boer tarafından ileriye 

sürülmekte olan bu mütalealar tama· 
men gi.nün mevzuudur. Bu ifad~ ile 

~ harbin bugünkü snreti inkişaCında 
i'Üdülen gayelerin neler oldukları an
laşılıyor. Manş denizindeki l ımanlar 

başlıca Alman hedefleridir. 
Almanlar Norveç limanlarını işgal 

-ve müdafaa ederhn de ayni planı 
tatbik etmişlerdir. Almanlar bu kere· 
de İngiliz donanmasıuın Norveç hadi
seleri münasebetiyle şi malde kalmak 
mecburiyet inde bulunduğunu zanne· 
diyor. 

Hsılbuki aldanıyor. fnggiliz Frttn· 
sız ve Belçika kuv\'etl eri, gerek de· 
ınizden ve gerekse karadan meınle· 

kellerini müdafaa etmek üzere ted
birler almışlardır. - Parisuar 

R ADY o 
( Beşinci sahifeden artan ) 
20.00 Müzik: Şeçilmiş Şarkı!ar 
21.00 Müzik: Kavalcı Dursun 
21.10 Müzik: Fasıl heyeti 
21.45 Müzik: lstanbul konser

vatuarı Pıofesörlerindrn Violon· 
aellist 

22.30 Memleket saat ayan, A· 
jan~ haberleri; Ziraat, E!ham -

22.45 Ajans spor servisi 

22.50 Müzik: Cazband (Pl) 

23.25; 
23.30 Yarınki proğram, ve ka. 

panış. 

llan 
Hıdtrilyas mahalluinde Dişçi 

Adlinin çıkdığı 1 O numaralı daire 
yazıhane veya muayenehane olarak 
kullanalmıya elverişli olup kira) a 
verilecetinden ,istiyenlerin namık 
Kemal mektebi oğretmeni Medi-

Bugün Türk dış ticareti 
( Üçüncü sahifeden artan ) 

ehemmiyetli bir mevki iısgal etmek· 

tedir. 
Bunu, rakamlarla da teyid ede 

lim. 930 senesinin ilk iki ayında in 
giltercye 394 bin liralık ihracat ol· 
muştu. Halbuki 940 senesinin ilk iki 
ayındaki ihracatımız 3 milyon 394 
bin liraya ka~ar yü~s~lmişti. 

Geçen senenin kanunsani ve şu 
bat aylarında Fıansaya 815 bin 
liralık ihracat yapmıştık, 940 sene
sinin ilk ayında ise, Fransayı yap· 
tığım ız ihracat 2 milyon 837 bin li 
Haya kadar çıkmıştır. 

Geçen sene 939 senesinin ilk iki 
ayında ihracat miktarı 6 mil}on li· 
raya kadar }'Ükselmiştir. 

939 senesinin ilk ayında Roman· 
}aya yapılan ihracatın yekurıu 290 
bin lira idi, 940 senrsinin ayni ayla 
unda ise 2 milyon 151 bin lirayı 

bulmuş tur. 

Buraya kadar yaptığımız istatis~ 
tikler harpten sonra- ihracat madde· 
!erimizin muhtelif pazarlara tevzi 
~dildiğini gösterir. 

lhr acatın muhtelif pazarlara tev 
zii, bir memleket in Hatları tayin 'et. 
mesi mahzurunu ortadan kaldırmış· 
tır . 

Almanlar 2500 tankla 
dün yeni bir taarruz yaptı 

Üçüncü sahifl:den artan ) 
len bir emri yevmi neşretmişti~. Ge · 
neral bunda ezcümle şöyle 

diyor : 
- " Vatanın, müttefiklerin ve 

hatta dünyanın mukadderata bu mey 
dan muharebesine bağladır. Gönül· 
lüler, yabancılar ve bizimle çalışan 

[bütün uker bütü ı şiddetiyle ileri a 
tılacaktır, Herkes, bulunduğu topra· 
ğı terk etmektense ölmeyi tercih 
edec(ktir. 

Galip gelmek icin öJmcği göze 
elma.k lazımdır. Galibiyet bununla 
mümkündür. ,, 

Belçika kıtaJarı Anrecrs' de Al
madları durdurmuş, ağır zayiat ver
dirmiştir. 

Tarhnıü 

Adana birinci icra 
dairesinden: 
Gayri menkul malların 

açık artırma ilanı 

940-1040 

Açık artırma ile paraya çevri· 
ı~cek gayri menkulün ne oldutu: 
86 Donümlük bir tarlanın 288 his 
sesi üç hisse itibariyle bir hissesi 
Geyri Menkulün ~bulunduğu Mevki, 
Mahallesi, SokaiJ, Numarası : Ha
vutlu bucağı köyünün Haydar otlu 
sokatında; 

Takdir olunan kıymet: Beher dö· 
nümü 30 lira: 

26 - 6 - 940 Çarşanba saat 
10 - 12 de birinci Artırmanın ya. 
pılacağı yer, gün saat: 11-7-940 
Pcrşenbe 1 O - 12 - ikinci 

1 - işbu gayri menkulün artır
ma Şartnamesi 18 - 5 -940 tafr 
hinden itibaren 1042 No ile Adana 
3 üncü İcra dairesinin muayyen nu 
marasında herkesin 1 göı ebilme!İ için 
açıkdır. ilanda yazılı olanlardan faz 
la malumat almak isti yenler, işbu 
şartnameye ve 401104 dosya numa· 
rasiyle memuriyt>timize müracaat et· 
melidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin •/o 7,5 rıisbe· 
tinde pey veya milli bir Bankanın 
teminat mektubu tevdi edilecektir 
(124). 

3 - ipotek sahibi alacaklılar!& 
diğer alakadarlann ve irt ifak hakkı· 
sahiplerinin gayri menkul üzerinde· 
ki haklannı hususile faiz ve masrafa. 
dair olan iddialarını işbu ilan tari· 
hinden itibaren )İrmi gün içinde ev . 
rakı müsbitcleıile birlikte memuriye 
timize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilliyle sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma 
sından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmaya 
İştirak edenler artırma şartnaya

mcsini okumu~ ve lüzumlu malumat 
almış ve bunları tamamen kabul et 
miş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda ga). 
rimenkul üç defa bağmldıktan son· 
ra en çok artırana ihale edilir. An· 
cak artırma bedeli muhammen kıy· 
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rücha 
na olan diter alacaklılar bulunupda 
bedel bunların o gayrimenkul ile 
temin edilmiş olacaklarırnn mecmu 
undan fazlaya çıkmazsa en çok ar
tıranın taahhüdü baki kalmak üze· 
re artırma on beş gün daha temdid 
ve on beşinci günü ayni saatta ya· 11861 

17 - 18-19-21-22 1 
h•Y• müracaatlara 

Almanlar Samin mıntıkasında ğer biç bir hareket olmamıştır. 

'kıas• 
Zayi askerlik vesı 

1 
~ 

J • • . t'b'· ... taburu '"•; ıncı ıs ı ııı:am • vefa" 
bö!ükden aldığım askerhk 

mı zayi ettim. ejki# 
Yenisini alıcatımdan . 

hükmü olmadıtanı ilin edeı~ 
Kuru ayşe k~ ~ 
Mehmet otlu 1111 

tumlu Ra1111
11sb'f 

12 
6 
a 
I 

Zayi askerlik vesi kas' \ -~' 
,f t 

Birinci süvari fırL-asınd• tı,I 
laktan afdıtım askerlik \iti 

zayi ettim. kisi 
Yenisini af acağımdan ~5 t 

bük mü olmadığını ilin ederı~ ~' ''4t>I 
Karakuyu J{ı1:40f h 
culu köyünde j bıl (J\l 
ğlımlu Mitli Mt 
Ali Anlan 

lt896 

'k's Zayi askerlik ve51 o/ 
Tümen nakliye katan ctP5.~ 

taburundan aldığım as erlik .,.e 
mı zayi ettim. ·c: 

Yenisini alacağımdan rsk
1
• 

hükmü olmadığını ilan edeıitılİJt 
Hurmalı mab& ' 
ıJen Ahmed oJ10 

dogumlu Hüseı~,~ 
1 JD" 

-~~~~~~~-...--/ . 
·,\ I• 

pılacak artırmada, bedeli ısl~d 
yenin alacağına rüchanı olan ~ 

·ıe/ alacaklıların o gayrimenkul ı 
min edilmiş alacakları mecırı 11~,ı' 
fazlaya Qıkmak şartile, en ço~el' 
rana ihale edilir. Böyle bir be 1 f 'tıı 
de edilemcıae ihale yapıfa"1' 0i~ 
satı~ tale hi düŞt r. ;lı' ti; 

. ·rıe ı 
6 - Gayrimenkuı kcodısı .,. " ~ 

le olunan kimse derhal veya jl l:lıc 
len mühlet içinde para yı ver~l ~ b 
ihale kararı . fesholunarak ktl1 t' stıı 
den evvel en yüksek teklifte Jel~ liak 
nan kimse aı utmiş olduğu b\I ~fırı 
afmağa razı olursa ona raıı 0 tıtf )t 

veya bulunmazsa hemen °:,,ıh( · 
ün müddetle artırma~a- çJ f~i ı'İ ~ ltıik 
en çok artırana ih11le edıtır. ..iJ,,ıt' 1 S20 ' ~ ~~ arasmdaki fark ve gtçen ttt'" td, 
için yüzde 5 -:len hesap olı ~I tj~t 
faif ve diğer zararlar ayrıc• if'll 1

t t 
me hacet kalmaksızın meırı~oıt' ı' 111 
mizce alıcıdan tahsıl olunur. ~t 
~133) ~ıf 

Gayri menkul yu~a~ıd• Jıd'o' 
rilrn 26-6-940 tarıhırıded ;I, '\\ 
1. icra memurluğu odasın ~,t~ 1 
ilan ve gösterilen artır."'' t' jf'~ ~ 
mesi dairesindeki satılael 

3 
Jı ~ 

olunur. 11~/I 

NEKER 
Kiralık dükkanlar 

2500 tankla bir hücum yapmışlar· Almanlar tahliye edilmiş olan 
dtr. Buna rağmen bunlar pek cüz'i Brüksele bugün girmişlerdir, Saatları ..ıjrlel, 
tera kkilcr kaydetmiştir. Başkumandanlık netic~yi itidalle 1 talc" 

Aıf alt dört yol ağzındaki köşe 
b•J•, memcrci ve bisikletçi dükkan· 
la11 kiralıktır taliplerin ziraat ban
kasında Hicabi Kalapaya müraca
atlan. 

11882 
18-19-21 

Fransızlar mukabil bü)ük hü· beklemt:k lüzumunu beyan etmek sviçrede rasathane 
cumlar yapmışlardır. tediı. kazanmıştır. I ı;dıt· 

Zarif dakik ve cm.sa. ~~ar'' Müttefik tayyareler bütün gün Paris : 18 (Havas) - Belçika ~ " 
Adanada saat kulrıtl .. ,ııl"" 

Almanlara binlerce bomba yağdır- Başvekili bir bevannamc neşrt.dcrck ı. dt.: " j 
saatcı V t hbi. Çömele..,. ..,... l j 

m ışlar ve milyonlarca makineli ate· ı hükumet merkezini başka bir yere 
11710 

1 S / . 
şi açmışlardır. nakletmek mccburideti hasıJ oldutu ~ 

Majino hattı bo)unca iş'ara de- nu an/atmıştır. :..----------



12 Aylık 
6 a .. 
J " ,, 

Kur il§ 

1200 
600 
300 
100 

ı ..... l} 
hed'J ıaeaılcketler İç • 

' eli deıişmez yahıu 
t ....., ı"rı zammedilir. 

liı:ılar içiD idareye 
t 'dil11ıclidir. 

ltptcn evvel ihracaatımı· 
lın yarısından fazlası Al 

t manyaya yapılıyordu. 3 l 
i ~ Türkiye . Almanya ara· 
ttıcatet anlaşmasının müdde 

~~ ' 0 sonra vaziyet ne oldu ? 
Q~ct ~ckaleti enformasyen 
•ıı e gordüğümüz istatisklere 

939 . . k" . , sene.sının anunsanı ve 
~lar_ındaki ibracaatımızın ye 
ı rıulyon 988 bin lira idi, 
~ .. d ıçın eki ihracatımızın ya· 

zlası yani 1 1 milyon 904 j 
~~ A.lmıny:ıy~ yapı'mr~tır. 

ıe/ Ol taraf tAn aynı müddet zar 
d ' 11 18 milyon 35 liralık it· 
,r~ ~ 1~11 da 8 milyt>n 560 bin li· 
lr ~ llıarı" d'I . t' e I '~ .1adan temin e ı mış ı . 

.s 't' 1\ S• k' · .. d Ş 
r ıııı· "rıe l vazıyete gore 1 

•ı ih . h l" 't"b 1\. . racat ve ıt a at ı ı a· 
tıy t' 

t ı Almanyayıı bağlan· 

·I ~~''ak edilecek nokta şuy· 
o•,, ~ it t-1ten sonra ne oldu ? 
t ' lltain· ı. .. · ~ ~lıaı. ın ttanunsam ve şu. ede ttlc . 
,"/_ )1ı11 •ıne göre, ihracatımız 

o b" ~t 2~9 bin liradır. Yani ge 
11 ı4 • ruabctle 2 milyon küsur 
k•'"'~, 

. •" 'llıikd I~ S2o •.tın içinde Almınyr ya 
I , .k ~~d bın liralık ufak bir kıy 
•" tıı "h ıtt: ~ i~ 1 racat olmuştur. 
il"'., 'kaı . ,,,ıı 1t t •n kısım muhtelif mcm 

W 1 t\ı2i d 1 • • k' L 1 ,P " . c ı mışhr 1, "un a1 m 
l f' ~•here, Fransa ve halya 
~tı1• 
~altıncı sahifede ) 

Türkınzü Sahife 3 

lsveç lngiltereyi dün 
protesto etti 

A imanlar 2500 tankla 
dün yeni bir taarruz yaph 

( Birinci sabif eden artan ) 
Bütün bu çarpışmalarda insandan 

ziyade malzeme harcandı, 
Fransız kuvvetleri sahra mevzi· 

lerinden iyi istifade etmektedir. Fran• Stokholm: 18 a. ı. - Riksgraa 
easen mıntıka11nı bombalar ıtılmıı 
olmasa dolıyısiyle lsvtç tarafından 
gönderilen prote.to noktasına vu 
diti cevaptı f ngiltere hükılmdi te
essürlerini biloirmekte ve bunun bir 
yanJıştık 'seri oldutunu kıyıittik-: 
ten sonra bu gibi handiselerin te· 
kerrürüne maui olmak üzue tedbir 
Ier alındığını ilave etnu ktedir. 

Bugünkü Fatih 1 

1 yarının mağlubu 
sız kıtaları mükemmel bir sotukkan· 
hlıkla ve disiplinıe duşmana karşı koy 
muş ve koymaktadırlar. 

Loııdra : 18 (Royter) - Mütte
fik kuvvetler Belçikada umumi vazi· 
yeti göze alarak bir ıerilcme hareke· 
ti yapmışlardır . 

Londrı: 18- a.a - Befçika 
Milnakalit nazırı Delfosse, radyo. 
da söylediği nutukta demiştir ki: 6AMLENIN EMRi YEYMISi 

Paris : 18 (Havas) - Fransız 

orduları başkumandanı General Gam• 
· (Gerisi altmcı sahifede ) 

Mukavtmetimiz, kuvvetleniyor. 
Fransız -lngiliz yardımı h~r saat 
daha müessir bir şekil alıyor. Bu· 
günkü Fatih, yarının mağlubu ola· 
caktır. Zaman bizimle beraberdir. jında mevzuubahis ettiği tayyare in

şaatını arttırma planı hakkında har 
biye nezareti erkaniyle müzakere et 
mek üzere tayyare sanayi memleket 
)eri Vaşingtona davet edilecekler-J 
dir • 

Japonya ve Felemenk 
Hindistanı meselesi 

Vaşington: 18 a .. a - J~pon
yanın Amerıka elçisi Horinuşi, tir 
mülakat ~snasında demiştir ki: 

Delfoss, Belçika'ııların bidayet· 
de yaptıkları ricat esnasında düş· 

mana çok fazla zayiat verdiklerini 
jı a ve et nıi\)tir. 

Hiç bir mtımlt'k t, Felemrnk 
Hindistanına asker göndermezse, 
Japonyanın göndermiyeceği muhak· 
\taktır . 

Amerika'da 
harp imalatı 

Harbiye nazır muavini bu haberi 
vermekle beraber şu sözleri ilave 
etmiştir : 

Vaşington : 18 (A.A.) - Cum 
hurreisi Ruzveltin kongıeye mesa· 

Fazla müşkilat çıkmadan anla
şacağımıza eminim. 

1 

GONON M 0 H M MESELELERi 

• • • 

Sedan şehrine dair 
Almanların Fransada bilbn<:s~ zorlndıklnn nok • 

ta Sedandır. 
Mcuse nehri llzcrinde ve Lukı1enborguo gnrp 

tnraflarında bulunan bu şehir 18,910 nufusludur. 
Halkı arnsındn çok protestıın vardır. 
Siyah kumnşları piyano fobrikalan meşhurdur 

kasabada on beşinci ve on altıncı asırlnrdan knl· 
ma şatolar, kaleler var.lır. On dokuzuncu ~ırın 
sonudıı Sedan Fransızların Prusyalılnrn JCnılme· 
sine: sahne olmuştur. 

Bu mub3rebc 1 c-ylül 1870 te cereyan etti . 
6 Ağu .. tosta Rdcbshoffende bir mağlubiyet ol· 

muş lınşkumandnn M:ıc • Mahon_ı, .~.lz~ı;ı teı kedip 
Cbalon uz erine çekilmek mcchunyetın<lc bnl oıı ştı. 
Orada •eni orJunun teşkil olunmaıanı emtetti. 

.) . p . d'" kt' 
Mare~nlm ilk duşunccsı ııı·ı,c o;ıme ı \"c ora 

sını mudafaıı etmekti. 
Fakat ricahn pnyıt:ıhta karışıldı1c uyandırnca-

~ndan korkuldu imparatoriçenin ricnsı. Uuri.ne bnr 

biye nazırı Palikoa mareşalı l\1ch Uzerıne bır fa• 

arruzn rıızı etti. 
Buradaki mnreşnl Bnznincin imd:ı.dına gidile· 

C"ekti. .. . . 
llc:rileyiş ağır ı;Uı·dU. Cenup cıhetıne karşı icap 

eden tedbir :ılınmı;;tı. Mac • .Mnhon önUndc y:ı· 
lınız birinci Pru<;ya ordusunun bulunduğunu snnı · 

yordu. 
Halbuki uçun cU ordu dn 2(j ağu ~tm•ta Frnnsız 

lar U:zerine y UrU y llp onları .çe\·İrmcc;~ sa\•nşb • . 
Bödtlikle UçUncU N apolyonun t Cı0,000 ki ~ıdcn 

1. • klı'\' \•ctlerı Pru~) nlılnr larııfı ııd~n ku~ıı-
mure~• ep 
tılıp 31 a ğustotn Scdc'l uıerir.ı: :ıtıldı . 

A 
L b' t J' ric:ı t yolu k;ı l n ı.. tı ,\t cz ı en:cı. 

ncnK ır c: • • • • 
l Eylulde nıch:ırebc h:ı~langıcrndn Slnc·Mııhon 

ynr:ılıındı. 

!da reyi ele nl:1n gencrnl Ducrot Belçika.) :ı. ,ıoı 
ru rıcat emrini verdi f,.,knt Fransıı generah Vim
pfeu, şnyet l\iac ·ı\lnhona bir şey olursa kendisi 
kumanda edeceğine dair bir kağrdı evvelce hazır· 
lntmış bulunduğundnn bunu çıkaı·ttı ve ,;on.:ına ka· 
dar mukavemet emrini verdi ordunun bir kısmı 

Sok~onyalalara hucum diger kısmı dn sc.nernl Ouc 
rotoun ricat emrine uymnk tcınn.)• UIUnU gösh·rtli . 
Almaolnr da bu ikilikten istifade ettiler. 

Genernl ,\1argu~ritte Prns_yahlann taarrmrnnu. 
geciktirmeğe çnlışırken maktul dU:-{U. 

Bu sahadaki mUcadde öyle bcyhuJe ve can· 
.. iparnne olmuştu ki, Pru~ytılılnno ihtiyar kralt 
Vihelm bir tepede: aıuharebeyi seyrederken Fran· 
sı2a~la :ıcıyıp ve onları takdir edip ' ' Za\•:ıllılnr • 7?' 

demiştir. 

O gUn on bir buçkntn imp:ıratör çUçncU Na
polyon şehre girip beyaz teslim b:ıyragını çekti. 

Butua tcşebbuslcr boştu general Vimpfeu Al-
mnn katnrgahma gillip marcşnl Moltkc ile mU:o.a· 
kereye girişti ertesi gUn tedimiyct İmza olırnJu. 

Butun ordu harp esiri halirıe gelmişti. İmpara: 
tor, Prrsya kralı nczdhde şahsna teşehuU:.te b.ı· 
lunup dnba mUsait şnrtnr rica ettirdiyse de kabul 
c-ttiremrdi 

1870 Fransız m:ı!;lubiydi de böslccc tahakkuk 
etti . Neticede Frao adaki iınparııtorluk ,akut elti 

** 
1 littcr romantik bir ş:ıhsiyet oldul,'11 ıçın Al

mnnl nr için yllksek bir hatıl'aı;ı olan ve Fransızca' 
mc~um bilinen Sedanda yeniden Fran51zlnrııı kolu
nu b ukmek İsl:iyor. 

F aknt hırihin her •efer t<-kcrrUr edip edemi· 
yeccği befü degildir. 

• 
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Savr~: 4 Türlucı 

ISTANDU HABERLERi 

Yeni tersanemiz 
btanbut : 18 (Hususi - tersane 

hakkında tetkikler yapaa heyet An 
karaya dönmüş, münakale vekili 
Ali Çetinkayaya tetkiklerinin neti· 
ccsi bakkmda izahat vermiştir. Ve· 
\ilet tersanesinin Tuılada inşa e· 
dilmesini muvafık görmüştur. 

Almanlar 
elde • 

nıçın 
• 

Manş limanlarını 
etmeğe çalışıyor 

vaziye tinin 1914 ile mukayesesi 

Ali Çetinkaya tetkiklerinin neti· 
ceıinden memnu olmuştur. Hazar· 
lıklara başlanılmıştır yakında fiilen 
İJe girişilecektir. 

Yurt:lda zelzeleler 

Ankara : 18 (Hususi) - Busa · 
bah Tokat ve Erbaada hareketi arz 
olmu~tur. Hasar yoktur. 

lngiltereye gönderilecek 
yumurtalar 

lstanbul : 18 (Hususi) - lngiliz· 
ler yeniden yumurta almak üzere 

müracaat etmişlerdir. 
lngiltcreye ikinci parti olarak 10 

bin sandık yumurta daha gönderi· 
Jecdctir. . 

Bunun 6 bin sandığı standardi· 
zasyon müdürlüğü tarafından kon· 
trol edilmiş ve ihracına müsaade 
olunmuştur. 

Hitlerin bıtaraf devlet1erc '-aışJ 
yaptıtı son harcketiA tekmıl unsur
larını tayin ve takdir etmek müşkül· 

dür. Fakat şunu söyliyebiliriz ki bu 
harakelten umulan sürpıiz elde edi· 
lememiştir. Holanda ve Belçika~a 

yapılan bu taarruzun iki hedefi var· 
dır: Bin va.:ıtalaıiyle hudutlarmış 

olan kanala ilerlemek; di~eri 1914 
deki Alman erkanıharbiye inin plıt

nında oldu~u g bi Holanda ve Bel· 
çikayı azami sür etle çiğne) ip geçt k· 
ten sonra Fransız hudutlarınca dayan· 
mak. 

Vaziyet her ne olursa olsun Al· 
manyanın kanal limanlarıı~a do~ıu 

ilerlemesi kat'i heclcfi olacaktır. Ru 
glyeyi tahakkuk cıt.rmck için A'man· 
lar her çare) e baş vur;.caklar, tay
yare, paro~ü!çü, sey} ah, \e hatta 
lüzumunda donanmalaıını kullanmak
ta asla tereddüt etmiyecekleıdir. 

Almanyanın 1~ ;4 deki stratejisi
ni tenkit eden yazılarında Al ınan 

stratejileri daima bu noktayı ileti 
sürmüşler ve kanal mıntıkasında bu· 
lunan limanların işgalıyle ha\'cl ve 
deniz kuvvetlerinin müşterek bre
ketlerini temin etmenin ba~lıca g1ye 
olması lazım geldiğini ileriye sü:müş
lerdir. 

Alınanlar Amiral Bocı 
yapı:mış \e cihan ha bı 

taı afından 

ipt cfasın-

da Al:r:an harp donanması

nın va,ifesi, ismi altJnda neşredilmiş 

olan bir tetlcikte Almanların bu zilini· 
yetleri g-ayetle vazıh olarak izah e· 
dilm:ştir. 

Bu tetkik tarihi bir etüdün, bü
yük bir ehemmi) eti haiz buluMn 
halihazır hadı.>elerın karşısındaki in
kişaflardan başka bir şey değildir· 

işte Almanların atılmış o!dukları 
hareketin planı da bundan ibarettir. 
Amıral Bo<:ı bu tetkıl.lerıni şu ~e· 
ı.. ilde izah cdiyo ı du: 

_____ VAZ-N 

Paris-Soir 
G:ızetesl 

FRANSA JLE INGlLTERf. ARA. 
SINOA.Kİ BiRLEŞTiRME HATTI 

Manş meselesi gölgede bırakıl· 

dıgı t1'kfirde gıırp!aki harp vaziyeti· 
nin tetkiki daima yarım kalmış de
mektır. Alman donanmasının vazıfe· 
!erinden biri de lngiltere "e f ransa 
için hayati bir ehemmiyeti haiz olan 
bu geçidi lngiliz ve Fransızlar ic:n 

gayri istimal bir hale sokmaktır. Manş 
lrıg !tere iıe Fransayı biribirine rap· 
teden b ir hattır. f ngiıtereden gelen 

Dört bin sandığın kontrolu devam 
etmektedir. 

Tüccarlar k'1ntrol İşinin daha 
çabuk yapılması için mcır.urlaım 

f azlalaştırıl ınasmı istemektedirler. 
lngilizler memleketimizde:l mü · 

him miktarda palamut almağa baş 
taaııılardır. 

Dokuma tezgihlarında 
iplik sıkıntısı var 

Yugoslavyadaki ihtiyat 
kuvvetin daveti 

meselesi 

lstanbul : 18 (Husu~i muhabi
rimizd~n) - Ltsnbul dokuma ttz· 

gahları sahipleri dün mıntıka ticaret 
müdürlüğüne müracaat etmişler. Fab 

rikala ın kendilerine kafı miktarda 
pamuk ipliği vermediğinden ;:ka· 
yette bulunmuşlardır. 

Belgrad : 18 {Belga) - Yugos SriylcJikleıine göre fa brika'ar 

lavya harbiye nezaretinin ihtiyatları mamu 1atlatlaıını doğ• u ian doğruya 
silah altına daveti, ihtiyatların yeni toptancılara vermekte bunlaıda 150 
silahları tanıması keyfiyetinden başka kuruş llibi yüksek bir zam yaptık
Hr şey değildir. ı tan sonra dokumacıiara satmakta· 

aUvOK ADAMLAR 

ŞaıkaUaır 

dır. 

T tzgah sabibtcti dokumacılar 

koopeıatifinin bu ışi yapmasına mü 

saadc istemişlerdir kooperatif pa· 

muk ip1ilderini fabrikadan bir top· 

tancı tiiccar gibi alc.cak "'e doku

macılara aynı fiyattan tevzi edecek 

tir. 

Tezgah sahipicrinin bu dilekleri 

Ankaraya bildirilmiştir. Gelecek 

cevaba göre harekP.t dilecektir. 

-'--1 ------. Belçika orduları Şefi 

l ı· . . ı· _,.,.~ 
vcyarıut ngılız ımaw-

hangi birinden çıkan ha•P. 
ve di~er takviye kuvveti~~ 
geçerek Fransaya geınıek 
here oradan harekat sahi 
unmaktadır. 

Manş denizinin a~ıı ~ııl 
nanması tarafından kaP' J" 
dirde lngijiı ve Fr~n51 -ticaretbanerini Atlantak 1 

sıtasilc yapmaga mcc b"' 
tır. 

~lıı~ı 
~\'R 

1914 de de; 
Alman Amirali şöyle 

yor . I 
• Manş birinci dere'e 

11 
celiydi haiz olan ve Al~, 
da lııı mın Jıkkat nazarııt 
bir hedeftır, Kara ve deıı 
kumandanları bu hedefle ~ 
da ve ayni ehemmiyetle 'eri_ 
mamaktadır. 1914 de A11~~ 
mış olan taarruz şayanı 
misıı ldir. 4' 

3 Teşrinievvel 1914 
krnlrnın bütün ordusuyl• 
oldu~u kale düşmek üıe'' ..... __ 
kalı'arın bütün ümitleri /. 
narş idaresindeki deniz ~ 
Anvcrs ü=erine yOrüyert 
talarına topça ateşiyle 

arruzları. 

Nitekim Belçıka kıt•ı 
çu taarruzunun yardımın 
ederek Gand ve Bürj'd•11 

ru r c'ata mecbur olmuşıtl,ıf 
Bundan başka Belçr~ 

İngiitereden Ostand ve 80 
luyla yardım gelebilirdi, 
Çöıç.I dr:rhal yollamıştı· 

·ıı Bu takvi}·e ku11vetın1 t~ 
k •teŞ 

<:a ono askerden ınu ~· 
1<uvvetler pek az ve 

11 
Buna rağmen Bclçikalılll 11 

rinievvele k, dar dayaoll'I' 

ettiler. t! 
Almanyanın ise bıı 1

, 

ne her ne pahasına oıurS 
ta donanmasının müda~' 
ni olmpsı lazımc1ı.'' s 

Alman Aınırali yaı1 

ı:a\ie eaıyor ~ e' 
•' Anversin beş gon 1 

si mali hesapsız faydalil' 
cckli. 

Gecıkcn işgal, mııh911 
KJt'e geçıd r.e kadar 0~1 
e:mel rinı mümklın kıl ,e 

Artık ondan sonra 1 
kanlı muharebeler fayd85 

dı. "~ 
Üvey anne Düşman { Belçıka ııı 

Belçika erkanıharb.yesiııin reisi General M şiel'ın b"r tek formü u var· Yser sahıllerini sular 
8~,ıı 

Küçük Jale arkadaşına sordu : dır: Muka\ emel etmek . mak iml<anfarmdan mil 1 
_ Evde yalnız mısın ? Kardeş fakat bugiin } alnıı General Mışel değil. bütün halk si.ah elde ay<ıklan· tı. Bu suların mühırn ro 

ınış bir halde Alman taarru:runa kaışı ko~maya çalışmakta \e Piıı eıın ordu. hatırl .. ıaadır. , 
lerin yok mu ? laıını muvaffakiyetsiılığe uğratmaya gapet etmekıir- Kalenin işgali d00,~ 

- Yalnız değilim lki tane ya. Belçika ordusunun se\ k ve idaı esi General Mı~elin elindedir. bır harekt"l sahttsı açaC 

rı kardeşim var. Genemi Mişiel 59 yaşındadır. 1881 senesinde Bürükselde dcnyaya gel- dir · 
- Yarı kardeş mi? O da ne ıniştir. On bir yaşında ık~n askeri mektebe kaydolan Mışıel 1903senesınde f11 8 

23 E) lülde ManŞ 0ı 
demek ? 12 nci alaya mü aziffi .olarak iıtihak etmiş. 1912 de erkaıııhaı p çıkmış ve f sen fng 111• deniz kuıtt•11 ~ 

- Babam, annem öldükten son· 1914 de Liej müstahkem mevki erkanıharp heyetinde bulunmuştur. şünmeğe sevketmıŞ ,ee 
ra evlendi. Üvey annemden olan ço Umumi harh sırasında Yser nrhri üzerinde dövüşen üçüncO fırka ku- 1 mesı ihtimali gozortll~J.ı 

ki b · k d · l mandanı Genel Jak'a mükemmel bir mesai arkadaşı olmuştur. 1 Sk FJo\I cı cu ar enım yara ar eşım sayı . nanmanın apa b 
maz mı ? 191 de mı:zaffcriyctten sonra erkanıharp Zdbıti olarak ismi şeref lis· kolunarak daha ceoll 

tcsine geçen Mışıclden fevkaliide takdırle bah olunmuş, bilhassa F andr ta· kü Kalenın ele geçrııe' 

J 0 nanm:ısının şımal e - Doğru . Demek babanın tam arruzunc!a 7.eka, bılgi \C cesaıelİ'-le kazandıX-ı muvaffakıyetlerden bahse- ı d 

-~----e_v_Ja_d_ı_o_ı_a_ra_k_:y_a_ın_z_s_en __ v_a_rs_ın_?_...'._~d~ı :ın::.:.:~r~.----------•••••••••••••••~--~(~Gerısi altiı:ıı:J 



Sinema Mevsiminin 
Rağmen 

Si NEM ASI 4LS~RAY 
e~ Gu,.cı ve Buyuk Filmlerini Gôsternıekte Devam Ediyor 

- BU AKŞAM 

J E A N 
" 1vt•ne Romanca 

Cibi Ü 

6 A 8 1 N 
Charle Vanel• 

ç buyuk Artist TarııfınJan 1 (aı·kulacle Bir tarzda yaratılan 

~ FRANSIZCA SÖZLÜ 
~ltı~ı. bir istirabın, Sonsuz bir ihtirasın, Arkadaşlığın sevgi11in Romanı 

YR 1 C A : 

(Son Siper) 
Heyecan ve Sergüzeşt filmi 

GQN OUNoOz 2.30 da 

SON OMIT ve ÇôL KAHRAM ~N 1 

~-----------------------------
TAN Sinemasında 
Bugün 2.30 

iKi HEYECANLI 

Matinesinden itibaren ~ 
VE MERAKLI F İLM BiRDEN 

1 

~I Çöl Kahramanı : 
1- f rikanın Kızgın Güneşi Altında cereyan eden 

Büyük Macera Filmi 

2 

JON VAYNER' in 

DENiZNAEJoERi 
-------~-----------' 
l<adirli icra dairesinden : 

Dönümü Kıymeti Hududu 
Mcv'ki\ 

Lira K. -----------------
~li p:ışa!ı 
rne 

80 

20 

280 

70 

----------------
(Şaıkan Ômer tarlası, 
(Garben sumb"ıls, Şi· 
(malen hark, Cenuben 
(~1ehmet tarlası 

(Şarkan Gaffar tarl~
(sı, Garben ttpe, Şt· 
(mal~n Hasan, Cenu 

~ (ben Ali tarlası. 

'~ıt~dk~inin Sıtır köyünden Miyaseye nafakadan 312 lira verm.:ye borç 
~-~ 

1
Yden Bekir oğ lu Mustafanın }ukauda hudut ve mevkıı ve kıy 

1 l.f1 · • b' · · lt ması 25 - S - 940 ı,. ttt . ıq parça gayrı men kulunun ırıncı ar ıı 
'\ '' " 'k· . 6 940 p a tesi günü saat 10 ~dırı· e ı ıncı arttırması 10 - - az r 
ltra ~ l~ra dairesinde ihalesi icra kılınac<1ğından talip olanların Ka 

sıresinc müracaat eylemeleri \lan olunur. 

11894 

Sahre 7 

Daima şaheserler. daima büyük film 
göstermekle ün alan 

ASRi SiNEMA 
BU AKŞAM 

Dünya sinemacılığının bir şaheserini daha sunar. 

Charles Sigrid Hedy 
BOYER GURIE LAMAR 

ın 

Hatırasını ebediyen unutamıyacağınız 
muhteşem temsili 

CEZAiR SEVDALARI 
Ateş gibi yakan bir aşk. Öldüren bir güzellik, sıcak 

memleketlerin ihtiras dolu sevdaları, hazin 
bir aşkın, ateşli bir hayatın romanı 

AYRICA: 1940 senesinin en büyük aşk ve 

ınaceralarla Meksikada çevrilmiş, baştanbaşa 
heyecan ve sergüzeştlerle dol~ büyük 

kahramanlık filmi 

GOŞOLAR GELiYOR 
Bugün gündüz 2,30 matiuede 

1 - Cezair Sevdaları 
2 - ,Goşolar Geliyor 

ilan tıan 1 

Zayi bono D. D. Y alları Umum Mü
dürlüğünden : 

Hububat un ve diğer zahirelere 
mahsus 9 No lu tarife üıerir den hu 

llUbat ve un nakliyatına ayrıca ten

zilat yapmıştır. 
Tarifenin bazı münasebetlere 

ait ücretleri değ•şliıilmiştir. 

Kozan ziraat bankasına S-S-..! 
939 tarih ve 432:3-l ~2 sayılı bo
no ile bir sene vadeli olarak Arap 
Yusuf kızı Zehıa namına yatarmış 

oldu~um 145 liralık bonoyu gay
bcttim yenisini alacağımdan mez"ur 
bononun hükmii kalmamak üzere 

Bu husustaki tarife 16. 6. 1940 
tarihinden itibaren tatbik edile· 

ceı... tir Fazla tafsil at için istasyon 
lara muracaat edilmelidirler. 

11794 19 - 21 - 23 

gazete ile ilan ederirn. 

Adres: Kozanın kö 
) ünden Mümin oğlu 

Ahmet Baltacı 

11890 
,J 
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,.---------------------------------------------------
Muhtereın Çiftçilerimizle 
Sayın Müşterilerimizin 

.. Nazari Dikkatlerine,, 

Dünyaca Maruf ve Çiftçilerimizin uzun tecrübelerile metanetleri malüm 
ve aradıkları 

, ''MELiCHAR GRA TiA,, 
Orak makinaları geldi · ı 

(Şapkalı adam) marlcasiyle maruf Orak Makinalara çaıklar yatda döndüiü 

gıbi tozdan a uhafazah tamamen kapala olup tekerlekler tema men bilyalidır 

Ticaretanemizdc büyük miktarda Yedek parçalar mevcuttur. 

Dünya ahvaline rağır.en Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına temin rnaksadiyle 
Büyük fedakarlığa katlanarak Mahdut bir parti getirtebildik. 

Bl { DEFA ARAYINIZ 

Viking markalı maruf ve tecrü 
beli lsvt'Ç mamulatı Süt makinala· 
rımızde geldi. 

TORIYE GENEL SATIŞ 
DEPOSlfERI 

Y AKO BENYEŞ ve oGULLARl 
Kızılay karşısı 48-50- 52 numaralı 
dükkan Posta Kutusu Nr. 9 

ADANA 

Acentelerimiz her vilayette mevcuttur. 
Ceyhan ve hinterladı acentemiz Çifçi Yurdu Mağazası Kadir Çingi 

18-20 11766 

an 
Seyhan Cumhuriyet Müddei Umu
miliğinden : 

Seyhan Merkez Ceza ve Tevkil evinde bulunan mahkum ve mevkuf· 
far için ikinci nevi undan yapılacak bir senelik e1<mek ihtiyacı (yüz elli 
bin) kilodan ibaret olup 1015/940 gününden itibaren on heş gün müd· 
detle ve kapalı zarf usulile aşağıdaki şartlar mücibince münakasaya ko
nulmuştur. 

1 - Teklif edilecek fiyat muvafık görüldüflü takdirde 2' /Mayıs/940 
Cumartesi günü saat on birde Seyhan C. Müddei Umumili~i makamında 
toplanacak komüsyon marifetile ihalesi yapılacaktır. 

2 - Yüzde yedi buçuk nisbetin<le 1068 lira 7 5 kuruşluk teminata 
muvakkate alınacaktır. 

3 - Şartname parasız olarak Cua ve Tevkifevi Müdürlüğünden 
verilecektir. 

4 - Teklif mektupları ihale günü olan 25-5- 940 Cumartesi gü· 
nü .aat ona kadar komü>yon reisi tarafından kabul edilecektir. 

S - f32)a malumat istiycnlerin Ceza ve. Tevkif evi Müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 10- 14-19-23 1 h:ı23 

ilin 
Ziraat Mücadele İstasyonu 

Müdürlüğünden : 

1 
• 1-istasyonumuz için bir adet G. M. C. marka 6 silindirli 3/4 tonluk 
lbir kamyonet ~asesi on beş gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

2-Şasenin muhammen bedeli " 2250 ,, teminatı '' 168 ,, lira "75,. 
.. lruNJtur. . 

3-lhale 28·5.940 Sah günü saat 10 da_ Vilayet Ziraat Müdürlüğün· 
de yapılacaktar. 

4 - Makina ihale gününden itibaren nihayet 3 gün içinde Mersin güm 
rütünde teslim edilecektir. 

5 - Şasf', iç ve tış lastiğiyle bir yedek tekerlek ve fabrikasınca verı-
len bilcümle standart teçhizatla birlikte teslim ediıecektir. 

6-Bilumum mısraf müteahhide aittir. 
7-Şartnameyi göm.ek istiyenlcrin müessese müdürlüğüne müracaat-

1111. 11836 14- 19-23-26 

• ilin 
Devlet Demiryolları 6. cı işletıne 
komisyonundan r~ l.ı.ı ... 

idaremizin Adına Deposuna 1--6-9-40 tarihinden 3 l ~ötOrl, 
tarihine kadar gelecek tahminen 30,000 ton her cins mıde~ ve il 
rinin vagonlardan depo civarında gösterilecek mahalle tahlıye k . 1~ 
ile ayni miktar kömürün yerden makinalara tahmil işi açı~ e ~ ıİ 
konmuştur: Beher tonun tahliye ve istifi muhammtn bedeh .12e2o0 r 
mil bedeli de 22 kuruştur. işin tamamııun muhammen bcdeh· ~ / 
radır. Eksiltme 29-5-940 Çırşanba günü saat 10 da Ada~ / 
me binasında yapılacaktır. Mukvakkat teminat 765 liradır. Curu 
nmdaki kok kömürleri müteaahidc ait olacaktır. . 

Mukavele projesi ve şartnamesi Adana deposuna ve ~oll>I~ 
muza müracaatla badelsiz görülür. isteklilerin nüfus tnkirtsr,. ~ 
ticaret odası vesikası ve bu gibi işleri yaptıklarını gösterir "' 
birlikte tam vaktinde eksiltmede bulunmaları. 

·ikinci icra memur

luğundan: 
940 - 1056 

Bir borçdan dolayı mahcuz bu 
lunup pc:raya çevrilmesine karar 
verilen kırkbeç beyğir kuvvetinde 
ve yüz lira kıymetli bir adet müs· 

tamel su motorunun birinci artırma 
sı 3114/940 tarihine müsadif Cuma 
günü belediye mezaat salonunda 
saat 9 dan 12 ye kadar icra oluna· 
caktır. 

Takdırı kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde satış 15 

gün temdit olunarak 15 - 6-940 
tarihli Cumartesi S?İİnÜ yine ayni sa 

11838 

Eşya Piyangostl 
tip heyetinden: 

Satılan bilet mikdarınıll i~ 
bedellerini bile kapayamıf'~ 
reced~ az olmasından piysrı t 
desinin 30 / Haziran : 1940 

.. d"f p - .. ttıı> musa ı azar gunune . 
1 

Heyetimizce karar · verildiği 
lunur: 

19·21 11891 

at zarfında icra olunacak! r 
Talip olanların yüzde ı 

cuk pey akçasiyle muayyt' 
de satış mahallindeki me 
müracaatları ilan olunur. 

11892 

Seyahatlerinizi en eJJl 
ve en ucuz seri va9t 

olan tayyare He yapıl11 

Hergün Ankara - İstanbul j~I 
arasında muntazam seferler bile 
Abidinpaşa caddesinde \~ 

~' ~~ 
Muharrem Hilmi Remo ticareth~ ~t 
sinde satılır 

1 
Telefon: 115 
----------~ Umumi neşriyat .~ I~ 

Maeid GiiÇ,ı~ 
T 1..- - "' Aclana iirPC-%U 


