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gençlik bayramını Adana 
bir tezahuratıa kutladı 

.1.J,,lırimız . ıadmtla Ge11 /ı l. r çm l!"~ıt ı r />f• 1/PTı lwrrl. tlrrind•• . 

YOLUNDAN MEKTUPLAR 

rlbin dönüm 
'ş1adığ1 

noktasının 
sabah Paris •• 

\ 

! ~1atLuat Heyetinin bulunduğu trene Dijooda 
lır tarafından havadan yapıfa n taarruz 

/an : 12 .lla) ıs 

iltis 
tıı t .. •dım ataratmaz, tarihin 
dt buyük ve mühim salıif eJerin· 

" hirıni işgal edeceğine şüp· 
11 ~;Yan bir hadise ile karşı 
'Ilı dık. Almanlar en bü} ük 
\>e 0~namak üzere Belçika, Ho-
6 l;lüksenburga taarruz etmişti. 

>"0ııda aldığımız bu haber 
I ~~ ~"Yük bir hayrete düşme
~ ~ılrniyen bir hadise de~ildi. 
~ lan, Rayşa her ilave etti
~·~.._ bir milletle biraz daha za · 
~~ ' stoklanna güvenemiyen 1 

'bb~ her işi bu )'az halletıne· 1 
~-~~ etrnesi kadar normal bir 

~bin b· 

Dokuz aydanberi asap bozan , 
sinir zedeleyen intizar devresinin bit· 
mesi kat'i neticeden emin olan Fran· 
sız milleti için bir SC\i nç oldu. 

Geri .. i tıç.ln<"U ":\hi ftde ) 

Kont Ciyanonun nutku 

Parolamız ı 
Duçe verecek 

Milano : 20 (A.A.) - Büyük ki· 
lise meydanında toplanmış olan ka· 
ra gomld..lilere hitaben bır nutuk söy 
!iyen Kont Ciyano, şöyle demiştir: 

·• Jtalyan milletınin (ifasına mcc· 
bur kalacağı yeni vazifder, tıük~mran
lık hakkına sah p bir devletin men. 
faatini müdafaa kaygusundan, mtm 
leketin hayatı için elzem olmasına ve 
nısfet kaidesine mu\'alık bulunmasına 
binaen tab i olan emellerini tahakkuk 
ettirmek zar urelinden, büyük bir dev
let olmak prestijini muhafaza etmek 
ve taahhüdat•na ve mukadderatına 
sadık kalmak a7minden mülhemdir. 

Jtalyanın Habeşistanda ve Jspan-ı 
yada yapmış o1duğu muharebeleri 
hatırlatan hatip demiştir ki ; 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

•• 
DUN 

T alımı:: l tiirı 11ııtkun11 O) fi:') oc 

Valimiz gençliğe özlü 
bii' nutuk veı diler 

Serin ve açik bir tıavada şehri
mizde utlulanan 19 mayıs por ve 
gençlik bayramı her yıla nisbetlc da
na mükemmel ve intizam]a gt'.Ç i. 

Samsun: 19 mayıs : Muştafe Ke
mal ve cumhuriyet kelimesin n taşı· 
dık;arı şümullü büyuk manaları çok 
iyi idrak etmiş bulunan onbinlcrce 
genç, ihtiyar, kııdın ve çocuk ar şc-

( Gerisi derdtınc• sahifede ) 

Londr&daki Türk 
gazetecileri 

Londra : 20 (Roy eı) - Türk 
matbuat heyeti bugün M nçcsteri 
ve imallt harbiye fabıikalarını ziya
ret etmiştir. 

Heyet bu ak~am Londraya d6-
Dcce~tir. 

REETER 
bi, ır dönüm ııoktasının baş· 
~~ 11bah Parise gelmiş bulu-

ALMANLAR 
BÖLGESİNDEN Oç ~~ 

t\il\denberi Paristcyiz. Yani ;_ ______ _______ _ _ _ 

ÇIKARILDI 
~lnberiilk 

\ıııal' Yaptı-
1tı '" Ve harp " , ... o· '"aşılan 
ç~ 

h enberi 
t iltp b 
•~at aş-
~ . her an 

''hd~ı~ lehli
~ dı altında 

ta_ 'lis hal
lerd· . 

lı~lı~ 1ti SO· 

lıa • feragat 
~l'tanlık ve 
tarı.. ı 

~r,aı1 "
1
7. ann 

ı.. _ lha Çok vük 
~ tılaıın · b 

'lıt u 
~- Utıu SC· 

•11adılar . 

Türk gazeıecılrr111111 Par15 e ı/. am• t #ft ~ı otel 

Alman '--·--
zayi atı 
700,000 

Lcndrl\: 20 a . a . JJa,·a nezareti 

tt hli~ i : 
Cumarte i r;Un'J, bombardıman 

tıwvnı·elc• iıııi x, B tlçikada ve Fnransa 
J; ~e ııi ~ ruik ' a~t:ı h "rekatta bul un · 

ID l • 

m~ştur. Bu hnrt l a t ın hed t'fi , Almatı 
il ı i hnrt"kdiııin rnu"·:ıo:nla hatl:ırım 

h>qrnl ı m. k 'e m Uttef ik ordular Uz crİg · 

dırki t:ın ı k i h:ıfıfld mt-k id i . A vcı foy · 
~ :ı rdc;ı ı , l o tıb rd ı rn:ın tn."t'.) :u·elc-
111 r ~ :. ı . ı m cuc-r k b r tipten mUt c: · 
:ıJJid do mn:"l r:ı~ y nrt.:s ini snff ı hnrb 

G<"ri:.i UçUn cU sahifede ) 

VAR D N 

Hitlerin iflas 
eden meto lan 

YE 

Versayın bombarc.t.nıanı 
• 

NEVZAD GÜVEN iN 

Harp sahnesi içinde ve top 
ı.esleri arasında yazdığı b u 
~ayanı dikkat yazıyı, 1 ürksö
zü yann okuyucul rnrn \ere
cektir. 

-----·------



Saiıife 2 

Amerika gazetelerine göre 1 

1500 Alman tay
yaresi. düşdü 

Nevyork: 20 (a.a.) - Nevyork 
post gazetesi, Alm•nların motC:rlü 

12 fırkastndan 11 tantsir.in garp 
cepheıinde cereyan eden harekata 
iştirak ettitini yazmaktadır. 

Vaşington resmi mıhafiline Pa· 

risd~n telefonla gelen ansür edil 
memiş bir habere göre. Fransız rtı· 
mi m'bafi_li, vaziyeti hatsen şöyle 
görmektedir. 

Taarruza iştirak eden motörlü 
l 1 Alman f ırka.sı, ağır zayiat ver 
miştir. 

1500 Alman tayyartıi tahrip 

edilmiştir. Almarılar, kuvvetlerini o 

kadar israf ctmi~lcrdir ki, aynı 

derecede büyük bir taarruz daha 
-yapacak halde değillerdir. 

Vaziyet çok vahim olmakla be· 
Taber Fransa hükumeti o kanaatta· 

<lir ki, eğer Almanlar şimdi durdu· 
ruluuı ebediyyen durdurulmuş o 
facaktır. 

Halkevimizdeki 
· gençlik toplantısı 

Pek samimi oldu 

Dün saat 20 de halkevimiz bah 
çeıinde bü ık bir gençlik t"plantısı 
yapılmıştır. Bu toplantıda valimiz 
Bay Faik Ü.itÜn, parti müfettişimiz 
profesör Bay Hasın Reşid Tankut 
huır bu1unmuıl.,dır. Maarif müdü· 
rü Bay Ekrem Gürsel tarafından 
bir konuşma yapılmış balkevi ban 
dosunun iŞtiraki)le tanzim tdiltn 
protram dahilinde şiir Jer okurımuş, 

milli oyunlar oynanmış ve davetli 
lere balkevi tarafından izazlarda bu 
lunulmuıtur. 

r 

Tüıluözj 

• 

.. ' • 1 

Halkevimiz kitap sergisi 
dün açıldı 

Nüfus ·sayıııı1~ 
için yapılan ~ 

,. üfdl "-. 
1940 Umumı a .. ·ri!J 

zırlıklariyle numarat•J ıf' 

Halkcvi kitap sergisi dün saat 
17,30 da merasimle açılmıştır. Baş 
ta Valimiz Bay Faik Üstün ve Ko· 
mutanımız Arif Tanyeri olduğu hal· 
de bir çok zevatın hazır bulunduk
ları merasimde balkt. n, gençlerdfn 
de yüzlerce kitapsever vardı. El 
~meği ve göz nuru harcanarak bü· 
yülc bir dikkat ve itina ile tasnif 
edilmiş bulunan binlerce kita~, mec· 
mua ve broşürler, hndilerini sev~n 
} üzlerce kalb dimağların bir ham· 
lede ve heyec:rnla tetkiklt-rinden ge· 
çirilmiştir. 

Hatkavimizin bugüne kadar ilk 
dt:fa tertibettiği ve şehrimizde ha
kiKİ bir hadise h•şkil eden " Kitap· 
sergisi ,, hiç şübhe yok ki ger.çle· 
rimize bir çok istif ad eler temin et· 
miş olacaktır. 10 gün devam edecek 
olan sergiyi biolcıcc vatandaşın göz· 
den geçireceğini kuvvetle ümid et· 
mekteyiı. 

Petrol fiatları listesi 

21 Nisan 1940 tarihinden iti · 
baren mcr'iycte tkonan p~trol ve 
müştakları fiatlarının vi•iyetimize 
ait olanların tam listesi Ticaret ve· 
!etinden viıayet makamma gönderil 
miş ve alakadar zevata bildirilmiş · 

tir . 

Ziraat Bankasının iki . 
mümessili şehrimizde 

Ziraat Bankası idare mrc'isi 
reisi Bay Yusuf Ziya Erzin, Müdü· 
rü Umumi muavini Bay Hulki Alis · 
bah ve müfettiş Bay Reşit Eğ eli 
ttftişlerde bulunmak üzere şehrimi · 

ze gelmişlerdir. 

Çok çocuklu annelere 
madalya verilecek 

Vilayetimiz dahilinde sat altı 
veya altıdan fazla çocutu bu'unan 
100 anneye datıtıtmak üzere Sıhhat 
Vekaleti tarafından l 00 madalya 
gönderilmiştir. 

Bay Muhtar Bayat 
Maarif Vekaleti seferberlik mü· 

dürü Bay Muhtar Bayat şehrimiz 
mıarif tı şkilitı pasif korur.ma ted· 
birlerini t~tkik için şehrimize gelmiş· 
tir 1 

Gezici başöğretmenler 
dün merkeze geldi 
Vi ayc tim'z dahilinde\ i köylerde 

vJZif derini bitiren gezici başmual
limlerimizde:ı birinci ve ikinci nun
tıka başmuallimi Bay Fuad Ateş 
dördüncü mıntıka ba~mual!imi Bay 
Nuri Gökalp ve beşinci mıntıka 
başmu:1llim_i Bay Hikmet Erdoğan 
bir yıllık muaileri haklr.ında rapor· 
larını vermek üzere merkeze gel
mişlerdir. 

Mersin Vilayet posta 
telgraf müdürlüğü .. 
lstanbul P. T. Vilayet müdürlü 

için yaptlan tetkiklerde_ 
ve köylerde ayni kıpU ." 
ki ve yeni numaralar bırel 
rülmüştür. Bir kapıda ~ 
rafından a11lmış iki neVI 
lunması kontrol ve s•Y1~ 
bir çok yan'ışlıkları aıe)' 
c~ğinden bu eski nuroır• fiti 
nın behemehal kıldı·ılın• .. cli 
kalet fstatist ık Uınu:n rP~~ 
den vilayctlt-re tamim ed -

Türk Hava kur" 
yedinci kurult•1' 

... t 
23 Mayısta Ankarad• 

cak Türk Hava • Kurur011 

Kurultı}ına Vilayetimiz 0 
.. ~ 

busu muz Safa Ozleı le 111 

Kurumu Adana şubesi 61 

ri Gül Murahhas scçilr11İt 

Belediye müfet 
duruşmas 

Belediye müfettişi 8'f 
Savaş'ın birinci Hliye 
mesinde devam eden d 
Mayısa bırakılmıştır. ~ 

prof. Garstao•· 
tetkikleri 

tü idari muavin itini 5 seoedcnbe· J Tanınmış lngiliz prof 
ri muv•ffakiyetle bqarmıkta olan ve zelzele felaketi yardi
.Şev, i inandık terfian Mtrsin Vıliyet Bay J Garstanr MalıtY' • /. 
Posla · Telcrref müdürlüğüne tayin 1 t h f · t • ı · ... i iıt'' e epe a rıya yer erı... ~ 
o'unoıuştur· 1 cetinden kendisine ştb . p 

Bir hırsız yakalandı 

Mehmet ofu Abdullah İ!mİn· 
de biri Ali Rıza Ôzaltunun dük~i-
nından 12 aded atlet fanilyası çal 
dıtından y'akalanmıştır. 

ıtilcı müzesi müdürü 8'1 
Yaltın refakat edeceklİ'• 

·o' Okul sergiler• 
· hazırhklar 

1 ·-· idJ , ık mtkteblerdoı ~ 
müteakib her ilk mekte. dl 

oaımaçya meselesi 
olan mekteb sergiler~d~ 
edilmek üzere köylerirıı1' 
menlerin de yavruların• 'f 

1 ~-----___ a_u_"_u_" __ M_E __ v_z_uu ______ \ 

. .,., 
n enalar mıarif dııre• dl 
başlamııtır. Bunlar araSll' of 
tık dire liyik buldutulll 
eserleri pek çoktur. 

ı2 

6 
3 
l 

Kar.ıgömlcldilcriıı Rema sokak· 
larmda ismini nUmayişleı· içinde ba· 
gırdıkları bu yer, Balkan ~·arımada· 
sının fİınali gnrbl inde ve Adriyatik 
denizindedir. Burası, Umumi Harp· 
ten evvel eski Avu•turya • Macarİ~· 
tau i.mpııratorlugu hududları içinde 

geçmi,tir. B1r aralık 1420 den 17il7 
:~·e kadar Dal nıaçya \. eaediklilerin 

eline geçti \'C sahil limanlar V cnedik 
ticaretinin inkişafın:\ çok yarad1. 

etmişlerse de lllyria 1809 dan 1814: 
e kadıır Eransız mareşalı Mortonua. 
idaresinde kalmıştır. Nihazet 1815 de 
Dalmaçya tekrar Avusturyalılara 

geçmiştir. Cihan harbinden sonra 
Avusturya \'e i\1ııcaristao orduları 

şimale çekilirken Splitte toplanan mil 
li bir komite, memleketin Yugoslavya 
ile birleşmesi kararını verdi. Fakat 
italy"n donanması şimali Dalmaçya.va· 
,.e adalara. asker çıkarmağa başlamış• 
tı. ltnlya ve Yugoslavya arnsıodaki 
ihtilaf 1920 de Rapalla muahedctıiyle 
halledildi, Zara ile bir miktar araıi 

italynya verildi, geri k15m1 Y ugos· 
lavyaya knldı. Şimdi itn1yanlar1 bu 

Şehir çobanının b• ,/. 
• bt uıb 'I Şehar çobanı A u 

idi. . 
1918 de muttc:fikler onu, Sırp -

Hırnt • Sloven hukumctine vel'di· 
lcr. ÇunkU Yugosl:l\·yanın böyle bir 
sahile ihtiyacı vardı. Dalmaçyamn 
tarihine bnknrsnk, onu çok evvt>l İl· 
lyria krallığına nit olarak görUrUz. 

malılara geçmiştir. 

DalmaÇJ a ~ sonl'A Macaristaııa 

13:17 de Oıımanlılar ~ahillerin bir 
kısmını ele geçirmi:ılersc de Karlofça 
muahedesiyle ~ene Venediklilerr. lıı· 
rakmışlardır. 

li!)7 de \' enediğin sukutu:ıda 
Kıımpo Fornıio munbedesi ile Onlmnç· 
ya Avushırsaya hnlmışhr. 180:> de 
burn ı. Napolyon himayesindeki İtnl
)'tın kırallığınıı geçmiştir. Jngilizler 

denizden burnda Fransızları rahat ız kısmı da istemektedirler. 

1 

Milidda.n lG sene evvel burası Ro· 

----------------------------------------------------------------------------------------..,; 

d t. d•" med bir eıek çal •a1" cık 
.. . d b"r bUÇ mlf ve uzerın e ı . ~dG 'ki r 

esrar bulundutundan 1 

~iyeye verilmiştir. 
d,.v~ 

ŞEHiRDE rı .JJ; .. k1-p J 
Şehrimizde dün . ~of,• r~ 

hava hafıf rüzgarlı 1 Jı. ti 
cak ırölgede 'l7 dereCt 



-~ a • one ••rtl•r• 
İf 1 

~~ ı2 ıfyllJr 
Kuru~ 

1200 6 
a h 6()() 

., 380 
J 100 ,, 

l ..... Dı 
t be ş. ıııemlcketler iç ı 

it iti delı dc~şmn .Yalnsz 
2 'sı-af ı uımmcdilir ..... ı . 
•r linlar için id:lrcye 

•at d") 
" 1 melidir. 

il· 
Q) il d .. .. 
1 onuın noktasının 
i\d .. 
il· •gı sabah Patis •. 

•riıı · ç ~ cı sahifeden artan ) 
laa~Undenberi devam eden Al
~~l ruzunun bugu-ne kadar V• r

•cc F ıın ransız.ların maneviyatını 
~ artırdı. Bu neticenin, şimdiye 

r t~ rnenıleketler üzerinde ko
~I ıldınm - · zafer) e alışmış 
t ~arı ordusu için müdhiş bir 

Q11 ~ duğ-una şüphe yoktur. 
t,,n cf a yıldırım sür'atini lngiliz 

i~= ?rduları gösterdi. Belçika 
t dıktcn yarım saat sonra ha-
b ~cç · 11tJn rnış olan müttefik ordulan-
~c ~ a lopraklanndaki ilerleyişi 
hi b~dar Alman Motorize kıtala-
ç ır zama b" k n vasıl olamadığı ır 
vu ua gelmiştir. 

o saallerde yüzbinlerce insanın 
\ şıya beşer tarihinin en büyük 

oynadığına şüphe yoktur. 
qllı <U,td çok mahir olduğu için 

1 
arı düşeş atmata alışmış olan 

l~r nasıl oynayacağı şimdiden 
k ıJitcmez amma. bu defa her 

~le 'lldisine zar tuıturmıyacaklar 
\Lir Zanncdiyonım ki, er geç ata

d { iki - bir ) yalnız dumanı 

11 
;ı tüten yeni Alman im para· 

_u Paramparça etmekle kalmı
' uç-. urıcü Rayşı da tarihten sile-

" ~Orı ·~ İ&t~tutum her Fransız, Alman-
ııtil ,~1 bati hakkında düşündüğünü 

1 
"!J ~' D~ Yukan şu sekilde anlattı: 
~ ~ unyanın rahab için bu defa 
~ Q\ktıyayı bir harp fabrikası ol· 
"8Y1h armak lazımdır. Bunun için 

\..~}'ııf a.ritıdan silmek .. 
\''ltt t trıılletler üzerinde en vahşi 
~lii~~~ür eden bugünkü Cermen 

tc~·~nü, üstünlük iddiasını fÖZ 
, .. •nnce insan Fransızların Al-
~ ~rı huırladıtı akibeti- çok 

stcrrıiyor. 
~~ ... 

iki ek ıclelidenberi. iki defa alert 
11\t k fa Alman tayyareleri Paris 

~ ~_,1 ~ar geldiler. Fakat Parisde 

'

u... n • bulunan tayyare dafi ba· 
~ \'c F' \~tİi _ ransız avca tayyareleri-
~ huc~nıu karşısında dikiş tut

ıfl' ttıı_. ~~ p f~tı döndüler. Böyle b~ 
~ ~ Dj· lrıse gelirken bir kere de 

b ol '%ı lı~"d~ geçirdik. O sabah ta
,, f1 \.:. 'lıubt . ttinü idi. Alman tayyare· 

11~ ~ tt~~f .Fransız. şehrini bombar-
.,,tl ~~ h(i ıştı. Biz de Oijon istasyo-

1 ~t bc:le bir taarruza uğnmışız. 
\ ~~t h \'c benim gibi birçok ar· 
~ hollıb Urıdan haberdar olmadık. 

~~lı~d a, ne de top sesleri bizi 
\'bı,a~ uyandıramamıştı. Hadise-

~· Yın t.ıze Ct:neral Refet Bele 
lllıııırt 

laı b· Uhmuz otelde ilk Alert 
ttl~ hidise oldu. Sebebi de 

Hındiuar.dan gelen Ame· 

Türksezü 

Fransız lngiliz kumanda 
heyeti ihti lifı yalan 

P .u is: 20 a a. - ,t skcı i hare
kitm sevk \ C icarı-si huııurnnd• Fran· 
sız yüksek ~ u nındanlığı i' c lngil · 
tere hükümtti arasında ihtilaflar 

mevcut olduğuna dair Almanlar ta 
rafından İll'rİ sürül• n iddialar sala· 
h"yettar maofillerdc tamami!e hayal 
mah ulü olarak tavsifedi!mektedir. 

A> ni mahfil' erde bu iddianın 
f ngi i ~ - F rıın.s z blo~u 3)'ıtmağa 
mııtuf yl'ni Hr manevra o'a~;lrcrği 

ilave edi mr kt dir. 

Beşinci kola mensup 
olanların faaliyeti 

Londra: 20 a. a. - Holanda 
da Danimarka da ve Norv~ç'te bu· 
lunan beşinci kola men.!'up eşhasın 

A lman plotlarına, gerek g' c., gerek 
gündüz yardım etmek üzere kuJl;ndık 

la11 hl ·ler meyanınd~ tarlardaki ot yı. 
tınlarına ateş verm~k. yerlere ga. 

zetc kağıtları yaymak gibi çarelere 

başvurduk1au söylenmektedir. 

tikalıların otelde bulunması idi. Harp
le ilk temase gelen zava lı Ameı ika
lılar sabahleyin canavar düdülderinin 
top seslerinin korkunç sesiyle karşı · 
!aşınca müthış bir paniğe uğradılar . 

Otelin korıdorları çıplak denilecek 
kadar açık kad•n. eıkek birçok in-

sanl;ırı 1 sağa, sola ko~uşmac;iyle 2'Cçıl 
meı bir hale feliverm\ ıı. Otel n ık i 
kat zemininde bulunan sıtınata indi
tim zaman ;çeride Misyon rcısımız 

Bay Hüseyin Cah'di başında lacivert 
beresi, arkasında robdôşambı bır 
koltu~a kurulmuş buldum. 

Sevimli çehresinde müstehzi bir 
tebessüm vardı: 

Almanlar dün Reeter 
bölg esinden çıkarıldı 

( Birinci s:ıhif eden artan ) 

harici etmişlerdir. 

I.on•lrn: :?O n. :ı. - lngiltcre ku· 
vci sefcri~·e5i umumi kar:ırMıhı tcbli· 

~i: 

İngili7 cephr.;İ burun dupıan taz~·iki 
kar~ısındn mu\·nffokiyetle mııkn' emct 

~ tnıiştir . 

Pnris: :?0 :ı. n. - )\uharebenin 

inki,:ıf halinde bulundugu bir znman• 
dn Gcnrr:ıl V c'"Sl\nd'm tıı_yiııi Fran
... ı z mah i'lerinde memnuni ·etle 

0

kar

şıl:ınmnklnrlır. 

Bo mnhfılll'r Vt"ygnnd'ın evvelce 
de bu mnknmı iı;e:ıl ettiği c::ıhavı j,.;. 
ce tanıdığı bc,,·an edilmektedir.~ -

Lonılr:ı: 20 a. a. - Dun secc 
cenubu ~:U'ki snhili :u;ıgındu yeniden 
du~ııınn tn' y:ırelcri görUlmuştUr. 

Fasılalı top sc leri ve şiddetlı ;n. 
fılaklar isitilmi .. tir. Maoc:'m 

öte tarafından da top ~e ... leri du,·ul· 
mu ... mermilerin handa infilak g~rul 
a: u~tuı-. 

ALM ı\N PETROL DEPOLAR! 

- Ayıp oldu g.tliba, heyetin en 
ihtiyari ile, en genci ilk önce kaçan
lardan olduk dedi. 

Şaka ıle va:r.iyeti tamirr çalıştım: 
- fa·d dedim, ölümden en n 

korkrrası lazımgelenlerimiz evvela 
sığınağa koşmuşuz. Fakat bu kor· 
kumuzdan detil , tavsiye edilen ted
birkre h .. rfiyyen riayet endişesinden 
ileri geldi. 

Hakıkaten bu, ilk tehlike ile te
mas bizi biraz telaşlandırmıştı.. Sı· 
tımakta fÖZÜme ençok çarpan birşey 
oldu. Bir kerre daha inandım ki; bu· 
kadar büyük tehlike karşısında bile 

kadın rüzel görünme dava~ından vaz 

Sahife 3 

Kont Ciyanonun nutku 
( Birinci ~ııhifeden artan ) 

!• İtalya, Avrupa hayatının had·. 
seferine big1ne kalamaz. Romanı1n 
bJ bapta sözünü söyleınesi lazımdır 
ve söyliyccektir. Duçe parolayı verir 
vermez derhal harekete geçeceğiz. 

Bu parolayı sulhta da harpte de 
yegane şcf.miz olan Cuçe vu ecck
tır . ., 

~~0 1 HiŞ ŞEK iLDE BOMB LAi\ Dl 
l onrh.: O (Roytcr' - Hllmt u· ~ 

v.: H '' o ~ A 'm:ın r t l fc~ olnrını 
bg hz lı~\a i..tıv\eıl,.ıi rı.uılı ş ~u.e·
tr bcımbarrlım n ~ ınıoc:ıir ' . 

t:lura.aıoa oı-.aJ.r bü,ük )angın-
lar olmuş' ur ki, 8 O rııt t e 11 tıfaıda 
bir gazete ol..u; ,,c. k ı.adı:r e ıı cıfına 

ışık do.muştur. 

Bu p:ılazl ar ~5 m 1 urakt.-n gö
riilmekte idi. 

ALMANLAR RE.TERDE 
PÜSKÜRTÜLDÜ 

Londra: 20 (Royter) - Alman 
kuvvetleri Reter civarında püJkürtül· 
dü, 

KALELER MUKAVEMETTE 
Londra: 20 (Royter) - L yej ka

leleri mukavemette berdevamdır. 
700.000 ALMAN ZA YlA Ti 
Londra: 20 Royter) _ hal yarı 

matbuatının da teyid ettiğine göre 
Almanlar son muharebelerde 700.00t 
asker kaybetmiştir. 

geçemiyor. Sığınaka gelen her kadırı 
bir müddet, sonra götüs \'e bacak
larını bile kapama~ı düşünmeden 
mantosunun cebinden gözellik alat v~ 
edevatını çıkararak dudaklarını, ya-

naklarını boyamaQ-a başlıyordu . 
Tehlıkenin geçtiğini bildiren si

renden sonra otelin holüne çıktıtun 
zaman biıimkileıd~n daha bır çotu· 
nan bizim ıibi yaptıtını ~ rdüm. 
Metersr-, (,telin muhtelif sığınakları 
varmış .. 

** . Bugünkü Paris, bambaşka bir 
Parıs. harp içinde; bir Puis ve bir 
Paris hayatı var. Burıu da baıka bir 
mektubumla anlıtrnata çalisacagım. 

, ___ a_o_"_u_" __ M_O_"_' -M- : E s : L E : E_R_i __ K_A_R_,_· _·_· _"_D_A ___ , 

General ve9gand lıakkında 
Mah fiJlerdc haS11 olan k :ınnate göre. harelı.et 

barbinia mUtabas ısı olnn Wc gand dikkate şa_ran 
bir intibak meziyetine nıaliktir. Bu mukcmmel !U

varinin bir nc~·i v.ırhlı "Uvari kuTveti olaa motör· 
Ju f ırkal.:ır1 ram eJc:ceğinden şUphc c:dilm~mektc:-

diı·. 
We~ ':ınd da hpkı foch gıbi seri knrn• lar itti· 

haz t:dt:n ve c uretldi.r:we muharebelere giri ::n bir 
kumandandır. Mum:ıilt"~ h tnkdirc: li.' ik sUldlnttİ 
ile \\ cygand'ın co;-funlugunu il idnlc sfl kt dt:n mo.

rc:ş:ıl Pctain ile birlikte ç:ılı;-ını~fır. 
Mezkur nıabfillcrdc netice: olarak şö,\ le de-

nilm,.ktedir: 

wcygana> o;Urati ba~da ıclen bir Tauf add~ 

den en buyuk t:ıbiycci)erden biridir. General Bu
'uk ~eflcrc ve a~kerlerc mahsus bu tun mczi tl 
re m:lliktir· Onun bilgi~i 1 kati azmi ve dı' .Y~ e: l . nam1z•ııı 
< ~snıanın. cUrehne gıılebe çalacakhr. Motorlu hu. 
hın ~uralı l~eygaod gibi çevik TaZiyctlc:ri çabuk 
k:ıvra) :ın bır kumandanı ,.m avlayaaı ak ıyac . 
hr. 

W"~;;and mareşal Foch•un H~ahth bir halefi-
dir. 



llava Kurumuna 
aza olanlar 

Bö gtmiıin Ziamet köyünd.en 
bava kurumuna aza yaZJlanların lis· 
teıi: 

Yılda verce ·ği 

Kuruş 

Adı 

2000 
1200 

600 
300 
2-lO 
120 
120 
120 
120 
300 
300 
120 
120 
300 
120 
240 
120 
120 

2-40 
240 
300 
120 
240 
200 
120 
300 
120 
120 
120 
120 
600 
600 

120 
120 
240 
120 

1200 
240 
300 

Talip Bolt 

Nazım Dokuz 

Bahri Dokuz 

Cemal Gücüklerden 

Haçi Alikara 

Mehmet Kiş 

Ramazan Topak 

Ati Şimş·k 

Hasan Avcı 

Hüseyin Tekin 

Reccep Akkan 
Halil Uysal 

Muhiddin Şahin 

Osman Uzun 

Mehmtt Kara 
Hasan Mapcı 

Hüseyin Didan 
Ahmed Bt-kdik 

Huan Bekdik 
Cumali Do'rnz 

N ıdİr Kubad 

Cemal Doğruyol 
Ahmet Şeker 

Zt:keriya Sungur 
C smao Kdsap 

i-faJim Koca 

Bekir Avcı 

Osman lnidi 

Hur~id Şahin 

H~san Şahin 
Seli:ni D.>kuz 
Süleyman Şahin 

Mehmet Bekdilc 
Duran Cında 

Abdullah Polat 
Hasan Dokuz 

Ahmet Dokuz 
Ahmet indi 

Mehmet Kocadayı 

Türlsöt 

Spor ve Gençlik bayramını Adali P~: 
büyük tezahurat içinde kutladı 1~11a 

Valimiz Gençliğe özlü bir nutuk verdiler 
( Birinci sııhif eden art'lD ) 

hir stadyomuna uzanan caddelerde, 
yollarda .. 

Valimiz Bay Faik Üstünün 
direktifleriyle, bütün işler diklc.,t ve 
intizam çerçevesi dahilinde yürütül· 
müştü. 

Atatürk lıeykeline çelenk konduk
tan sonra saat 16, 13 de stadyomda 
yerltrini alan gençlik valimiz Bay fa. 
ik Üstün , Tümen komutanımız Tuğ· 
general Bay Arif Tan}eri ve bera· 
ber!erinde daha ba=i ze\'at oldu,fu 
halde lefti~ edilmiştir. Müteakiben her 
ke lyerlerini işğ'al elmiş, ve bunu, bü-
tün gençlerin halkevi bandosu ile 
biılikte olrndttkları istiklal marşı \ ' C s \· 
haya çekilen barrak dikme merasimi 
ni takip etmiştir. Bılahare değerli va 
!imiz Bay Faik Üstün aşağıdaki özlü 
nutuklarını irad buyuı muşlardır. 

Yurttaşlarım. 

Bugün fl\nİ vücudü aramızdan 
ayrılan manevi varlıİı ise bir inkilap 
ve medeniyet meşitlesi gibi kafa ve 
kalplerimizde yaşayan büyük şefi°miz 
Atatürkün Srtmsuna ayak bastığının 

yıl dönümü ve aynı zamanda gençlik 
ve spor bayramıdır. Bu iki bayramın 
medlülltri ve bir araya getirilmesinde 
ki mana ve işaret üstünde biraz du· 
ralım. 

19 Meyıs 1919 da Atamı= -Sam· 
suna ayak bastığı gün Türk milleti, 
en ümitsiz ve b:tkin bir hayat için 

de idi. Büyük h;.rpten maQ-lup çık 

mıştık. Vatan barap olmuştu. Ültelik 
hariçte ki düşmanlar vatanımızı par· 
çalamak için üzerimize çullanmışlardı 
dahılde de yer yer gayri Türk un,.ur
lar intikftm \'e istihlas d iye kıyam et· 
mişlerdi. B:.ınların h:psinden acı ola 
rak asırlaıca fena idareleri} le Türk
lüğü çürüten osmanlı hanedarının son 
mütereddı evladı düşmanlarla ~lele 

vermiş, öz Türkü boğmakla meşkul 
işte Türk milletinin bu kadar bitgin 
bir halindedir ki Atatüıkü~ kudümü 

onun ha~ atında büyk b r inkılabın dönüm 
noktasını teşkil etm:ş ve sanki 
Tüık itila güneşi bird1.n bire Türk 
semasında \'e Alatürk.ün varlığında 

teşahhus ederek doğmuşl.ır. 
Ondan sonra eşine tarihte rast· 

1 omiyan binbir inkılap ile onu yok· 
tan var etmiş ve me-:feni dünyan.n a· 
r.lSlr.daki yüksek me'.ldıne çıkarmış~ır. 
Anc.ık bı.:g~ne kadar geçen fena ida· 
reler yüzünden Türk milleti ile diğer 
medenr d nya ara•ındaki uçurum o· 
kadar büyümüştürki Atatürkün gös· 
terdiğ'i hedefe bu milleti ulaştırmak 
için yaşayan neslin ömrü vefa etmi· 
yece~i muhakkaktır. 

Onun için bu mukaddes emaneti 
gençliğin omnzlarına yükldti. Bu ağır 
ve büyük vazifeyi gençliğin yürüte· 
b:lınesi, matlup hedefe götürebilmesi 
için kuvvetli olmvlı lazımdı. Gençli· 
ğin kuv\'eti ise fıkirde, ahlakı~. seci· 
yede, iıadede, bedende sağlam olma· 

1 
lstanbulda altın fiya

'tının düşdüğü söyleniyor 
fstanbul : 20 (Hususi muhabiri 

mizden) - Altın fiyatı dün ilk de-

fa olarak düşmüştür. Evvelki akşam 
22,20 olan altm dün 21,60 tan alı· 
cı bulamamıştır. 

Hükümetin tedbir alacağını ve 
Suriyeye yapıldığı anlaşılan kaçak· 

' çılığın önüne geçileceğ~ni anlayan 

kimseler dün altın toplamaktan vaz 
geçmişler ve ellerindeki altınları da 
ucuz pahalı satmlta başlamışlardır 
fakat fiyatların bundan sonra mü· 
t.:madiyen düşeceğini hesaplıyanlar 

altın alm~ktan v.az geçmişlerdir. f-i 
yatlarını bundan sonra yavaş yavaş 
normal haddine düşeceği muhakkak 
görülmektedir. • 

siyle kaimdir, Beden tabii ol~~ 
diğ'er vasıflar temelsiz kah~· 111ıs 
mızın dedifi gibi sae-Jam vııc, 
lam fıkir ..• Sız bunu şöyle 1

1,1' 
} abiliriz: .;,c.~lam vücutta sa~eo 
rakter, sağ'lam irade... Be 01 
veti ise tabiatın insısnlara ıııd 
yen bahşettiğ'i yemeklerden 
Bulduğ'u spor usulleri ile _"~~~~ 
d~r~ek l~zı~dır. İşte Ataturk t>8 
buyuk gununü gençli" spor. il' 
yapmasındaki büyük mJna "·eıo 

Spor medeni mHletlet .ıç ~ 
ve .b~gün en ehemmiyetli bıf ııı 
halını almıştır, Bugün her t. 
memleket spora en büyük 

't ayırmıştır. Sporsuz med~ni bı fil 
tasav\ ur etmek imkanı kalt118 

Tarihte de spora verilen eheııı, 
tin mısalini Türk tarıhinde bt11"

1
e 

Bu millet yül:sek bir medeni.f~, 
Jı:ındığı büyük ikbal devrclerı!I 

1 ru daima baş işleri arasına ~o 
·sı' tur . Türk o 2amanlar af ıı.ıl 

spor oyun alanında, harp (llerz 
da çtvik çalak, kuvvetli, cesıırı 
kelli, gürbüz ve neş'eli gökS~ 
başı yukarda bir kudret hef~e~ 
Bunun tersine olarAk Türk ,,JJ 
yetin:n inhisafa uğradığı zalll 

' Türk sporu da ölüme do~rll ~ 
tu. O ıaman Türk harekettt ll ~~ 
neffir, abl, uyuşıık, bedbin, ~ıı ı 
takaısız bir nesildi. Onun jçı~ 

mak bir ayıp, ayakta dıırmal' et \ta 
mak, oturmağa yatmak mürtC \; 

Bugün Atamızın işareti ı;e ~;6 ~'ti1 
Şefimiz kıymetli lııönü \ 'C oıı"~tıt il, J 
L • ' ' e~ , ) 1 1) 
.... u~etının }Ü~sek ve itinalı r jJıP' ~. 
ğı ıle spo-, mı iletin mecburi ~ıt~ ·t 
ve hareketle~i arasına gir111e~, ~t 
A: tık her Turk genç, ihtiyar, ii~~ ~~t 
erkek kavi, zayıf, yaşına ve b ~ ~ ~ 
ne uygun olan sporla uğraŞti19 ~I ıltı.a 
gün bıraz daha kuvvetlenece~: 1 t,~ 
sJp o'du~u camianın kuyveti11 ' .P ~ 

~ ,s, w{ 'ıı-· racaktır. KuvveıJı fertlerin mll !i ti' 

sı kuvvetli cemiyettir. KuV\'el Jdf bit 
cemiyet hür, müstak'ıl mes'tJd• 'iti . '( ~ 

manla~ından eınin of an milleftı ' ~t, 
ıs l\~11 ti'" r Şakaaar ------. 1 1 

YE Ni NE$RiYAT 

BABAMDAN HATIRALAR 

Alamııın bu ideal emniye Jiıı'I 
hakkuk ettirmek için hepirnit ~ıtı' 
den geleni ynpacağ'ız. Bu he!'' 
mukaddes boıcudur. 

Tarihten fıkıa 

Eskiden kadınla.r lngiltere de 
sahneye çıkamazlar, piyeslerde ka· 

dıo. rollerini erkekler temsil eder· 

lerdi. Bir gün fngiliz kralı ikinci 

Şarl tiyatroda temsilin başlaması 
gecikince sinirlendi. Direk tcir, kral. 

dan özür diledi ve geç kalışının se. 
bebini iznh etii: 

- Majeste, kusura bakmayınız. 
"raliçe sakaılnı tıraş ediyor da ondan! 
recıktik! 

Kral gü'dü ve hiddetini unuttu. 

Biiyük mütefekkir ve ideeliı>t Ahmet A~aoğfonun tam b;r yıl önce kay 
betmiştik 

Bu ölum memlekette en derin bir teessürle karşılandı ve kıymetli mu
harrir hakkında matbuatımızda birçok güzaf yazıların intişaıına vesile oldu 

Fakat Ağaoğlu eserinin külliyalını bir.arada görmeden gözlerini hayata 
yummuştu. Merhumun hepsi kendi sahalarında birer kıymet olan çocukları 

b.ıbalarının hatırasına bir hürmet nişanesi olmak üzere bu 1..ulliyaıı bastırmıya 
te~e?büs .ett'.l~r ve ilk c:ildi. ~lü~ünü müteakip neşrettiler şimdi Ağaoğlu 
kullıyatı ısmını alan bu serının ıkir ci cildi de çıkmı~tır. 

Merhumun oğlu Samet Agao~lu tarafından hazırlanan bu e~er, üç kı· 
sırdan lereHüp elmekledir. BiriRti kısımda genç \'e kı~ melli muharrir ar
kadaşımız babasına ait hatıralarını içli \'e san'atkıir bir kalemle tesbit ct
mt>ktedir, 

İkinci kısımda Ağaoğ)unun hatıra defterimlen biz'Zat kendi kalemiyle 
çıkarıp mc~·dana geliımiş o'du~u hatıralarını oku;oı uz. Üçüı cü kısım, Ah. 

med Ağ'aoğlu hakkında, öli'münü müteakip intişar eden ve 
80 sayfalık bir yekuna bali~ olan muhtelıf yaıılar toplanmış bulunmakta· 
dır- Bu suretle Ağ'aoğlunu sevenler. onun hayalı ve eserinin kıymeti t.ak· 
kında etr~flı bir fikir verecek bir kitaba sahip olmuş bulunmaktadırlar. 

Bu guzcl ve faydalı eserin vücüde ~elmesini temin eden Samet Ağa· 
ol!lunu tebrik eder ve kitabı bütün okurlarımıza tavsiye ederiz. 214 sayfa
lık kitap yüz kuıuş fiatla satılmaktadır. 

Cümleni1,e sporu 5 evme.ri ,~ı 
sporcu olmı;yı öğüller, baY'3111 ~~ 

~ıt ~ 
kutlarım, 

\·alimizin bu kıynıetJi 1111 ,ı.-11 ~t 
J · ,·ııP ı 1.ı. 

rın ıın sonra geçit resm• • •'ıtJ"" ... 
ve bunu erkek talebelerimizİO 11 0~1 'tltı. 
tik hareketleri takibetmişt:ir· geı:ıl•~ lı 1 

. . . b ı· hıı>'11 
'• rımız ararct ı :ı.lkışlarl:ı, \ 

bıkdir edildi. ,,,Ji ' tı 

•\1Uteakibcn gureşçilerc ,11d~ 
. d . • tor ' mı.t: ma ıılyalar vermış ve 61Lr',-

sonra Maarif mudurumUZ • bir t 
GUrı;elın mekteplerden scçdiı• tıal~ 
ı 1 k. btıS 
e JC grupu hasfonelerde 1 • Jd 

1 

ziyaret etmiştir. Gere IIıılkc\"' 11,, 1 16' 
,·ıır 

buyuk bir gençlik toplantısı "' 
tır. 

,,,, 
"' btı~' 

Aldığımı:ı: telgraflara gSre ı·ıı ıı' 
butun yurddn aynı hararetle ' 
mıştır. 



~~ .. 
'-şa\ Petain ve 

\tty d . _, ganda aır 

.;C ~, ~'tiı 
"~ııe' 'l·J : 20 (Havas) - Gmerıl 
re . J 'ı... ()lltn l . . k' ~i'" "'· • gaıeaesınde dıyor ı: 
e~ı1 ~:'••I Petain'm bükümete iş
' !'/ı ~11,""'Ygan'nın Milli müdafaa 
bıl: ~ 't l'tJ f'tlıy ba~kanlığına tayininin 
'' 111 ıltı.ı 11•ı11m bir ümid verdiği· 
!.:; l t,a~ ek isterim. 
rı• ' ""l&td it''· ~ ~'tıG ı~•rla lr.gilizler arasında-

ti• ~ l· ( u " k . e d-' "İt gorme te çok tesellı 
d. tııi tltyd:r, Dün, gazetderin 

dt, .•tafından neşredilen söz
' '"gil' ~tıa ıı Başvekili, Fransız 

Türksöıü 

H.ollanda'nın son 
günleri ve Almanlar 

1 
l 

Yalnız Roterdamda 100 bin kişi olmüş 

Paris : 20 -a.a. - Hollanda el 
çiliği Hollanda müdaf aasanın son 
günlerine ait tafsilat neşretmektc 
ve bilhassa Almanların Amsterda
mı sistematik surette tahrip için 
tatbik ettikleri misli görülmemi~ u· 
su ileri anlatmaktadır. 

Sık saflardan müteşekkil iki 
bombardıman tayyare filosu şehrin 
üzerinde uçarak gayet muntazam 
f asılalarlı her biri 1000 kilodan 
fazla ağırlıkta bombalar yatdırmış 

lardır. 

Diğer taraftan, elçiliğin verdiği 
malumata nazaran Hollanda ordusu 
çekilmeden evvel, azami su ette kur 

taracağını kurtarmış ve geri kalanı 
da işe yaramaz bir hale getirmiş· 

tir . 
Ezcümle Flessinıue pilot ge-

misinin, bütün tayyareleri öğretmen 
ler ve talebesi Fransız tayyare kamp 
larına nakledilmiştir. Limanlar, uzu ı 
müddet kullanrlmayacak hale ko
nulmuştur ve harp donanması he· 
men hemen lngiltereye gitmiştir. 

Harp gemileriyle bir çok da is 
lcer gelmiştir. Hollandalılar doklarda 
bulunan ve inşaatı henüz tamamiyle 

bitmiycn gemileri bile lngiltereyc 
oakletmcğe muvaffak olmuşlar-

15 ita 20 bin kilometre murab· 
baındın daha geniş bir saha bu su 
retle bombalanmış ve bir tek ev 
sağlam kalmamıştır. 

En aıağı bir tahmine göre mis
li kat'iyen görülmemiş olan bu mu· 
azzam tahrip hareketi neticesinde 
ölenlerin adc:Ji 500,000 f nüfustur • 

Roterdam Rehrinde lQ0,000 ki 
şiyi bulmuştur. ·rahribata uğrayan 

saha ise, şehrin tahriben üçte biri· 
dir . 

Batan vapurlar 
miirettebatı 

Londra: 20 (A.A,) - Bir Hol· 
landa vapu ·u süvarisi ile Almanlar 
tarafından batırılan vapurların mü· 
rettebatından 6 Yunanlı gemici dün 

gece bir Hollanda vapuru tarafından 
lngiltere limanlarından birine çıka· 
rılmıştır. 

Yeni gönüllüler 

Londra : 20 -a.a.- Terre·neuve 
gönüllülerinden mürekkep altıncı 
kafile dün bir lngiliz limanına da· 
hil oll'Duştur. 

Belçika kral ailesi 

Sabile S 

. BUGÜNKUPROGRRM 

TORKlYE RADYO OIFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
SAL l 21 - S - - 940 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 
12.35 A J A N S ve Meteoroloji 

Haberleri 
12.so Müzik: 
Çalanlar: Ruşen Kam, V ccibe .. 

Cevdet kozan. izzettin Okte 
Okuyan: Muıaffer ilk Ar 
13130 
14.00 Müzik: Ha!i" müzik ( Pi ) 
18.00 Pro~ram, ve memleket u 

at ayan 
18.05 Müzik: Cazbant (Pi) 
18.30 Çocuk saati 
19.00 Müzik: Fasıl heyeti 
19.45 Memleket saat ayara ajanı 

ve melf'oroloji habuleri 
20 00 Konuşma ( Çifçinin saati ) 
2Q.15 Müzik: Ankara radyosu 

küme ses ve saz heyeti 
idare c~tn: Meaud Cemil 
21.00 Konuşma ( iktisat ve hu-

kuk saatl ) 
2 ı .20 Scrbet saat 
21.30 Müzik: Küçük orkestra 

( Şd: Enver Kapelman ) Soprano 
Bedriy Tüzünün iştirakile 

22.30 Memleket saat ayan. A· 
jans haberleri; Ziraat, Eıbam -

tahvilat, kambiyo - nukut 
Borsası ( Fiyat ) 

dır • 1 Paris : 20 -a.ı.- Reuter aian· 
Bütün benzin stoklara imha edil• sı havcredan verilen bir hıbere göre 

'?İş ve. Alm~nların eline _bu kıymet· ~elçika kral ailesinin. yakında . sa- I' 

h mayıden bır damlası bılc geçme- ırıtc adrene gelmesı beklendığioi 
miştir. bildirilmektedir. 

22.50 Müzik: Cazband (Pi) 

23.25/ 
23.30 Yarınki protram, ve ka· 

panış. 

Roma mahfillerinin F ransadaki 
kabine tadilatı hakkında tefsirleri 

Roma : 20 (a. a.) - Reuter I· 

jansı bildiriyor: 
Buradaki bazı siyasi . mahafil, 

umumi katibliğine Ltger'in yerine 
RouX' nun tayin edilmesi keyfiyeti 
nin, Fransa dış siyasetinde czcümte 
ltalya' ya karşı olan siyasetinde bü· 

~'&ıl Ve bu ordunun şeflerine 
1)1t ~11 irnınını ifade ctmtk 

~~ tıhSıılarla ayni ruhu ta· ' 
CiOŞl• • 

Fransız kabinesinde yapılan değişik· 
lerin ve bilhassa hariciye nezareti 

yük. tebcdd~llere önayak teşkil ede· 
ceğı kanaatındedirler. 

Bazı kims~ler, L'geı'i, Frınsı 
Hariciye nezareti diktatörü telakki 
etmekte idiler. Bunlar, Paris ile Ro 
ma arasındaki iyi münasebetlerin in· 
kıtaından Lcgcr'i masul tutmakta
darlar 

'"'lllıştir. 
~~-- ~-- -----------------'---==---· 

.-• TÜRKIYEDE ________ ._ 

---9 ------------Yazan: P. N. BORATAV -

............................................ _. 
sanatkarları oluyorh•r: Hatayi yahut 
Pir Sultan gibi. . Nitekim, Yunus 
alevi köylerinde okunduğu, Bektaşi· 
lik kadar diğer bütün tarikatların 
da ayinlerinde terennüm edild iği, ta· 
rikata mensup olmaya kimselerin 
dahi dini lirizm ihtiyacım tatmin et· 

tiği halde, Hatayi, Pir Sultan gibi 
şairlerde hal böyle değildir. 

Bektaşilik, lran şahlarının siyasi 
nüfuzlarına tabi kızılbaşlak, ilah .. , 
Gibi dini ve tasavvufi zümre ve 
mezhepler ancak bu tipte :sanatkar· 
lar yetiştiriyorlar. Başka v.asıf lar 

taşıyan bir zümrevi karzkter ikina 
ırup halk şairlerinde, layık mevzu· 
ları işleyen şairlerde, daha çok gö. 
ze çarpar: Bunlar, Yeniçeri ocakla· 
rrnın şairleri, şehir ve kasabalann 

aşıkları, köylü ve göçebe (Türtmcn 
tahtacı, yörük ... ilah) şairlerdir. ' 

Y cniçeri ocaklarının şairleri ba
zı mevzularda umumiyetle bütün di
ğer layık şairlerle müşterek va!lıflar 
gösterirler. 

Bu müşterek vasıfların dışında 
Yeniçeri şairlerini, kendi hususi ha 
yatlarına ait meV7.ulan eseı terinde 
aksettirmiş olmalariyle diğerlerinden 
aymyoruz. 



SAhif e 6 

Şimali Fransadaki 
müdafa hattı 

T.irlcaözii 

,; 
t MUHAREB~ YERiNDEN ROPÖRTAJ \ 
I 

Alman 
nasıl 

paraşütçüleri 
yere indiler ? 

, 

. b• 
Fransız gazetelet1 

Bu sa 
Pariı: 20 a. •· - ~ 

gazellerde şu haber ok "•ı d'k•51 ~ 
Pari matbuat sen 1 itil>"' 

gazeteler 21 mayıstan 
sahife olarak çıkacaktıt· 

..1 ,._ 

M-ı . an vır u tecı taşıy 

Almanlar Sedan civanoda üç 
nöktadı F ran11z müdaf 11 .batbnı 
rirdiklerini telgrafla haber veriyor. 
Hıv11 Ajansı ~u muoasebetle di· 
yor ki: •Alman motörlü kollarının 
airditı f ranıız müdafaa tertibata 
Maıioot battı deiildir. 

Mıgind batt büyük istih· 
.kimlarile lıviçre l u iut Mont• 
medy'ye lcadar devam ttmelctedir. 
tamamen masundur Montm1:dy'den 
~imal denizine kadar yalnız beton 

"Bitler benim Allahımdır,, hücuma maruı k• 

•rtınak şeklinde islah edilmiş sahra 
mevzileri vaıdır. fşte :Almanların sal· 
drrdıklar1 mevziler bunlardır. 

Havas ajansısın bu tebllğindtn 
Fransanan Bel~ka hududunda Ma· 

'flnot hattı mevcut olmadığı anla~ıl· 
maktadır. Umumi harpten evvtl 
Fransız - Belçika hududunda pek 
az tahkimat mevcuttu, Burada müs· 
tahktm mevki olarak Maubeuge ve 
Lille kalefeı i vardı. Bunun için Bel 
çikadan intn Almanlar bu iki kaleyi 
.ele geçirerek kolayca ileri hareketi 
ne devam etmişlerdi. 

Umumi Harpten sonra Fransız. 
lar herşeyden evvel Alr'1an hud1Jdu· 
!1U enıniy~t altına almak istediler ve 
burada Maginot hattını vücuda ge-
tirdilu. Bur.dan sonra Fransanın 
diter hudutlarını, bu arada Belçıka 

•hududunu tahkim etmete başladılar. 
Maginot hattı uzun zamandanbui 
müthiş para sarfiyle vücudı getitil· 
miıti. Bunun için diğer hududlarda 
bu tarzda istıhkamlar yapılmamış, 

Havas Ajansının tebliğinde bildiril
diti gibi sahra istihkamları "ücude 
retirilmiftir. Bu istihkamlar bir kaç 
laat üzerindedir. Bir Fransız gaze 
tHİ bu hususta diyor ki: 

•Fransız ·- Belçika hududunun 
denize yılun kısmı bataklık ve bir 
çok kanallarla kapalıdır. Burada a
razi çabuk ıu ılbnda bırakılabilir. 
Ardenneler ise orm11nlılc ve sarptır. 
Bu tabii manialardan başka mühim 
müdafaa tertibatı vücuda getiril· 
mittir. 

Bu tertibat ftçen eyluldtnberi 
IMr kat daha kuvvetlendirilmiştir 

Burada bir çok iıtihlcim hatlan 
vardır. 

Kaamatlara teNdüf etmeden bir 
lülometre bile ıeçmt k kabil defil· 
m. 

Kumatl., bütün yolları çapraz 
atql'!rİ albnda tutuyorlaı dı her ta· 
nfta tanklara lcarıı minialar ve 

dikenli tel tertibata vardır. Bunlar 
pde ıörülenludır. 

lir takım rizli tahkimat da mev 
ottur. Meacli bir kenarda görülen 
lialü bir ev hakikatte bir istiblcim 
.W ins•nı çeken J'Üzel bir villa ve 
çiçekle dolu olan bahçuide iıtih· 
kimdır. 

f akıt bu tahkimat Maginot hat 
ima luyas edilemn son haberler 
Frao11z Başkumandanhğının burada 

1 müdaf a harbinin ço'< zayiata sebeb 
nla~atınr göz önüne rJuak müdafaa j 
yenne hareket harbini teıcih etti- 1 
pii bildirilmektedir. 

Amsterdam, La Paye ve Rot· 
terdam üzerinde Alman tayyareleri 
ilk defa olarak törür.ür görünmez 
telefon santralfarı, nazi partisi şefi 
ve vatın haini Mussertin teşki et· 

·----- Yazan -----

Pari - Suar 
.Muhabiri · 

---- ol. 
Loodra : 20 - ı.ı, - tı" 

legraph gazetesinin yı~' ,t. 
lngiltereyc 800 mü'tecİ ~ ,_M ~ 

• d ıtıl"'- t~ 
te olan vapur şimal ea.. diJi •l 

miş olduğu adamlar adamlar, ve ge· -------·------· 
Alman tayyaresi düşürnıuf ıtri- 1 
tayyareyi de hasara u_tratdl ·~ı. 

ce yarısı kendil~rine gizlice tebligat 
yapılmış olan Alman seyyahları ta.~ 
rafından ttcavüze utramıştır. Ams· 
ter dam istes} onuna kar~ı olan ve 
bir Alman tarafandon işletilen muh· 
tf ş :m Vocto i ı oteli derhal mem· 
leket içinde çalışan beşinci kolun 
karargahı haline ge"mhtir. 

Bir tayare mcı<danı her iki ta· 
rafından ve havanın ayni zamanda 
ta~ıruza uğradı. 

Hava mtydanları elrafına Hol
landa üuüforması giymiş F araşüt· 
çüler yayıyordu. Muhafız kıtası ayni 
ünüformafı taşıyan düşman neferle· 
riyle kendi mensuplarını ttfrik ede· 
mez, bale gelmişti. Mus~ertin adam· 
ları sırtlarında kara gömlekler ol· 
duğu halde dizlerinden tırnaklarına 
kadar sılihlı olarak sokaklarda do
laşıyorlardı. 

Paraşütçü ya&muru çok iyi ha 
zırlanmış tedbirler ve hilelerle de· 
vam ediyordu: Ben şahsen birçok 
inişlere şahit oldum, / ' 

il'< inen p; uşü· çüler müttefik 
askerleri tarafından delik deşik e· 
dildildi!er. 

Yere düşen cesetlerin yanın• 

relince bunların birer mınkendfn 
ibaret oldutu anlaşıldı. 

Bu eınada bir kilometre daha 
1 rde l ı':iki askerler yere iniyor 

!ardı. Bunlara karşı açalan mücade
leye bi. kaç ıivil de iıtirik ediyor 
du. 

Bir paraşütçü ölü olarak yere 
serildi. Bir ikinciıi •trr yarah ola· 
ralc ele geçti. Üçüncüaü teslim ol· 
du. 

Beni hayrete düıüren bu para· 
şütcünün genç hali oldu. Henüz 17 
y-..nda bile olmasa gerekti. 

Kendisine sorulan bütün süallere 
•ben almanıırı., cevabını vermekle 
iktifa etti. 

Biraz ıonr a şu izahatı verdi: 
Laypzirıte bir makiMcilik mekte· 

binde çalışan 30 genç h~p birlikte 
paraşütçü olmak üı.ere gönüllü ya· 
zılm.ışlardır. 

Bu "intıhı r namzetleri. dört ay 
.. paraşütçü keıif kolları için tek .. m· 
mül mektebi., haline konulmuş olan 
eski sportforum'na talim görmüşler 
di. 

Bir büyüle Belçika şehrinin mer 
kezinde bir paraşütçü bir dama 

düştü. 
Büyük bir karabalık evin etrafına 

toplandı, mahalle ku,atıldi, bütün 
evler arandı . Paraşütçüyu bulmak 
ümidi ke•ildiği bir sırada gözlüklü 
ve elindeki kitabı okumakla meşkul 
ihtiyar bir papas kala balığı yardı. 
Biri şaka elti. 

- Sakın Paraşütçü şu papasın 
kılığına girmiş olmasın? 

Gülüşüldü. Fa~an papasın yürü· 
yen bir tramvaya çevik bir sı~rd• 
yışla arladığı görüldüğü zaman gül
meler kesildi. Polis bir otomobille 
takibe çıkarak sahte papası yakal 1· 

dı. Adam yakalanırken: 

•Hitler benim Allahımdır Hayl 
Hitlerl. diyer haykırdı, ve ilave elti: 

•Benim gibi hayatını vatana nez· 
retmiş 20.000 paraşütçü vardar . ., 

·~· Yolculardan biri gerfl 
kere limanda bir kerede 1 
olmak üzere iki dcf .ı ta•''0' 

ı adığını s;)ylemiştir. 

Aspirin r 
. BayB, ~ 
Tahsin ecza 
ne gelmiştir . . 1 

, 

........................................ ~ 

,TÜRK SÖZ 

GAZETEt iLiK- MATBAACll) 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matb"• 

cıhkta son teknikle çalıııyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni tip harflerle 

Kitaplar, mecmualar, gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart· 
viıitler, haritalar, planlar, mak
buzlar , her boytfa defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve rtn11. li 
baskılar sürat ve nefasetle ı•D 

edilir . 

• T .. k o··ıO ur s . 
Cilthanesı 

En modern yaııt• 

mücehhea bul111111f 
~ 

•• '!'. 
Kitapla nnm Şark _k• ilci w.J 
Avrupa kin nefis bir c il~' 

- k =-·· • 1 rormt ~ıyonaaı . . . 
Ciidbaneei..e gönder.,.., 

Zarif, sağl•d' 

Bir ciJd, bmg~e aıı'~1 
sôıünün unatka· r»il' 
eliDden. çıkabilir. 

1l 
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Tirkıöz:ü. Sabi"e 7 

Sinemasında 
- BU AKŞ~M 

Dans Kral ve Kraliçesi 

t;d Astaır VE Ginger Rogers 
f ltlfından cazip ve çok güzel bir tarzda yaratılan, Musik~ 

Gençlik ve Beddii güzellikler f ılmi: 

RoovEv 
SERA.NA D 1 

,tlf ~,~,,. d . 1 f" b" - "k 
dır a e ve b•ş döndüracü cızıp numara ar, ne ıs ır muzı 

ıştır f ~ Göz lcamaştırıcı cmsalsiı bir dekorasyon, Göz ve 
~ lır İçin bakiki bir ziyafet teşkil edecek olan büyük bir film 

PA. İLAVETEN : 
r,. ~l\MlJNT JURNAL EN SON HARP HABERLERiNDE : 
~ EFii( VE ALYAN TA YYARELERI ARSINDAKi HARP 
~li~ BiR ÇOK MERAKLI HADiSELER VE HABERLER ... -l AN Sinemasında 

Bu Akşam 

İKi HEYE.CANLI VE MERAKLI FlLM BiRDEN ---1 

Karakolu Kahramanı 1 
2 . 

SON SiPER 
~~~.......,,..... ................ 
~ Yakında Pek Yakında 

ARKA SOKAK 
V1V1AN 

Mevsiminin 

büzeltme 
19 

J ı~•Yıs-940 Pazar günkü 
lld 

111 
8 İnci aahifesinin 3 üncü 

~~'rı' Adana ikinci icra me· 
)';, u~ 940-1056 numrolu 
tıtı,,: 1 t. motor sabşının birinci 

•~Jı 31-5-940 y .. zılacağı 
1111~'0 31-4-940 yazılmış 
~~ .ı düzertiriz. 

'~rumu başkan
~ "da-. 

"tu 
~l\ij~Utnuıa ait olup Adana 
'o,

5 
-kirası altında bulunan 

~kit -940 Cuma günü saat 
'ıt~~ı·'ı Ya ~erilecek tir' 
o• 1 er llııu ırı şubemize gelmderi 

t, 

((· 2l-2B-2S 11900 
't"hk dükkanlar 

~lf 
1 'it d .. 
~1tıcıtı 0 rt)ol ağzındaki köşe 
•r~lık~tcı ve bisikletçi dükkan· 

~1~ f.:!· ır taliplerin ziraat. ban
•cabj Kalapaya müraca-

11882 
18-19-21 

En 

ilan 
Seyhan P. T. T. Müdür

lüğünden: 

Mali sene bitmek üıercr oldu
ğundan radyolarını mühürletmek is
tiyenlerin .3 ti mıyıı/ 940 .akşamına 
kadar muımelclcrini yaptırmaları 
aksi takdirde 1 Haııran / 940 ta· 1 
ıihinden itibaren müracaat edecek· 
lerden senelik ücret alınacağı ilin o· 

lunur. 
11851 16 - 21 - 29 

ilan 
Kapalı ve açık inhisarlar içki 

bayileri clleıindeh.i tezkereler ve 
iki adet fotoğrafla 21 -5-940 gü
nünden 25-5-940 tarihine kadar 
Tütün bayileri geçen s~ncki ruhsat 
tezkereleri iki adet fotoğraf ve satış 
defterleriyle 26-5 - 940 tarihinden 
30 _ 5 -940 gününe kadar inhisar
lar idaresine müracaatla ruhsat tez· 
kirelerini tebdil eylemeleri ilan olu· 

1 nur. !1901 21- 22 ' 

Daima şaheserler, daima büyük film 
göstermekle Qn alan 

ASRi SiNEMA 
BU AKŞAM 

Dünya sinemacılığının bir şaheserini daha sunar. 

Charles Sigrid Hedy 
LAM AR BOYER GURIE 

ın 

Hatırasını ebediyen unutamıyacağınız 
muhteşem temsili 

1 CEZAiR SEVDALARI ı 
Ateş gibi yakan bir aşk. Öldüren bir giiz~llik, sıcak ( 

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

AYRICA: 1940 senesinin en büyük aşk ve 
ınaceralarla Meksikada çevrilmiş, baştanbaşa 

heye~an ve sergüzeştlerle dolu büyük 
kahramanhk filmi 

GOŞOLAR GELiYOR 
1 Pek Yakında !.. 1 

1 GARY COOPER I· 
KOVBOY AŞKI 1 

ilan 
D. D. Yolları Umum Mü

dürlüğünden : 
Hububat un ve diğer zahirelerc 

mahsus 9 No. lu tarife üzcrirden hu 
bubat ve uo nakliyatına ayrıca ten
zilat yapmıştır. 

Terifrnin bazı münasebetlere 
ait ücretleti değ!şlirilmiştir. 

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

cer.. tir. F az'a tafsilat için istasyon 
lara muracaat edi!melrdirler. 

ı 1794 19 - 21 - 23 

1 

llan 
Hıdıril yas mahallesinde Dişçi 

Adlinin çıkdığı l O numaralı daire 
yazıhane veya muayenehane olarak 
kullanılmaya elverişli olup kiraya 
verilece~inden .istiyenlerin namık 
Kemal mektebi oğretnıeni Medi. 

1 

hara müracaatları 

11861 
17 - 18-19 - 2 ı - 22 



T .. ~ 
ürkıoıu 

• 
T. iŞ BANKASI 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 

Kef id•l•r : 1 Şubat, 1 MaJı•, 1 Ajuato• 
1 ıkincite•rin tarihlerinde yapılar. 

Kuaıba,..Ia ve kumbarasız hesaplarda en :ıı elli lirası 
bulunanlar lı.uraya dahil edilir. 

1940 iKRAMiYELERi 

1 Adet 2000 Liralık 2 .000 Lira 
;3 

" 
JQ{)t) ,, 3.000 " 6 it 
:>(){) :3.000 

12 ., 250 ,. :3.000 ., 
40 :• 100 ,, 4.000 ,, 
75 n :JO ., 3.7j0 

" 
210 9• 5.2jO ,. _., ., ., 

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

1 

~------------------------------------------------
Muhtereın Çiftçilerimizle 
Sayın Müşterilerimizin 

"Nazari Dikkatlerine,, 

Dünyaca ~aruf ve Çiftçilerimizin uzun tecrübelerile metanetleri malüm 
ve aradıklara 

"MELiCHAR GRATiA,, 
. Orak makinalan g e) d İ 1 

(Şapkafı adım) markasiyle maruf Orak Makinaları çarklar yağda döndüğü 

gıl:ıi tozdın n ubafazalı tamamen kapalı olup tekerltkler temamen bilyalidır 

Ticaıelanf'mizdc büyük miktarda Yedek parçalar mevcuttur. 

Dünya ahvaline ratmen Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını temin maksadiyle 
BUyük fcdakarlıta katlanarak Mahdut bir parti getirtebildik. 

, 
Bl { DEFA ARAYINIZ 

Viking markalı maruf ve tccrü 
beli fsveç mamulib Süt m.kinala· 
nm1zde geldi. 

TORIYE GENEL SATIŞ 
DEPOSITERI 

YAKO BENYEŞ ve oGUU..ARl 
Kızılay karşısı 48-50-52 numarala 
dükkan Posta Kutusu Nr. 9 

ADANA 

Acenteltrimiz her vilayette mevcuttur. 
Ceyhan ve binterladı ıctnltrniz Çifçi Yurdu Marn.ası Kadir Çinıi 

19-20 11766 

ilan 
Seyhan Orman Çevirge Müdürlü
ğünden: 

1 - Orman idarcai ve Belediye dcpolarile yedi Eminlcrdc mevcut 
mubtelifülcins müsadereH orman envali 1615/940 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle artırma ile satışa çıkarılmıştır, 

2 - Satış 31151940 tarihine müsadif Cuma günü ssat 15 te Orman 
Çcvirge Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır . 

3 - Hepsinin muhammen bedr.JJeri dairedeki mezat kaimesi .snala· 
rmda mukayyettir. 

4 - Müvakkat te'minat altmış bir liradır. 
5 - Satış Umumidir. 

16- 21-25-30 11852 

DevlethavS 
yolları .tayyare~ 

• • 
ı servısı 
Seyahatlerinizı en eJJl 
ve en ucuz seri vast 

olan tayyare ile ·yapınıı :.t 
Hergün Ankara - İstanbul fı1 İ 

arasında muntazam seferler,· bilet 
Abidinpaşa caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo ticaı:etlııı'e V€ 
sinde satılır 

Telefon: 115 

llan 
Adana birinci icra 
memurluğu odan 

940-132 
Bir borçtan dolayı 4-4-940 

tarihinde ihalesi icra kılınını~ iken 
ahiren icra ifıi' kanununun 133 iin 
cü maddesi mucibince ihalesi fes.· 
hedilen Karasoku mahallesinde Abi 
dinpaşı caddeıinde 3~5 metre rniY 
rebbahk bir matbaa bin111 ve ar· 
sası yeniden ve 2 J - S - 940 tari· 
hinden itibaren arhrmaya bırakılmış 
ve 4-6-940 tarihine müsadif salı 
günü saat 10-12 de tekrar birinci 
icra dairesinde kati ihalesinin icra· , 
sı takarrür etmiştir. 

Talip olanların ve i:ıahat almak 
iateyenlerin biıinci icranın 940-132 
dosya numırasile memuriyttimize 
lüzumu müracaatları ilan olunur. 

11898 

'.layi askerlik vesikası 

Adana askr.ri hutenesinden al~ 
drğım askerlik vesikamı zayi ettim. 

Y cnisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilin ederim. 

Adana Kautaş 
iskelesinde Süley 
man oğlu 312 do 

ğumlu Şürkü Atlas 
J 1897 

Eşya Piyango#, 
tip heyetinde~· 

Zayi askerlik 

Ankara Cebtci rne~ke:,~ 
nesinden aldıtım askerlilc 
nyi ettim. ,ı~ 

Y enilini ılıcatır11d•~eıİd' 
hükmü olmadıtım iliP e .. ,,ôt~ 

K.ıyışh kôY" d 
un otlu 3}9t''-~ . 

Süleynı•' J 

~ 
et~ 

Matbaamızm gaı tib' 
çalışmak üzere bir rnU'et,.,;1' 
yaç vardır • raareh11nf 
rKaatluı 


