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22 Mayıs 940 Çarşamba 

Avam Kamarası bugün 
bir içtima yapacak 

Londra : 21 (a. a.) - Parlamen

to mahfilleri, winston Churchillin'ia 

yarın Ava'll kamarası açıldığı zaman 

harbin seyri hakkında beyanaıta b ı· 

lunmak t ısavvurnnda olmadığ'ıoı bil· 
dirmckted ı ler . 

Jl • ~p yatağa girmek üzere ı en 
arısın bütün canavar düdükleri yine Muttefik orduları hıı..va t:ırassud k(lrnkollarmdn 

ava \ z, avaz bağırmağa başladılar ara· 
~dakika geçmeden top sesleri iştitildi. 

hava t~arru1.una u~radığımız mu· 

Londra : 21 -a.a.- Reuter : 

t ~" otelin sığınaklarına gittim. Artık yolu iyi öğrendiğimiz için aşağıya 
P.,~~ı kolayca bulmakta zorluk çekmiyoruz.~ 

0 
il.J, yarı giyinmiş, rop~öşambrlı, paltolu hdın, erkek her:ıen 

Doğ..ı - şimal cebhcsindeki Al· 
man tcızyiki bu bölgeye nakledilen 
müttefik müsademe kıtalan tarafından 
şiddetle püskOrtülmfıştür. 

Alııusn hucumu ev\'elkindcn daha 
az şiddetle değildir. ~tada idi. Bizimkiler de .• Fakat beş on dakika durduktan sonra her

~ ::h başladı. Yavaş yavaş otelin holünde toplanılıyordu. Saint • guentinin şimalinde ve 

"ıu 1 saat evvel bırakılmış olan 
~~kaşeleri bütün hararetiyl~ 
td·ılcndi, Dışarıda topseı,lerı 

~ilk •Yor. Ne olduğundan habe· 
j fak.at ne oldu ise bizim 

~du. o:ıı 
~ ~ Uykfıyu yeniden bulmak 
~tt~' ben de bu fırsattan isti· 
• Yazıyorum. 
·~~- .... 
-~ ccbheden gelen haberler 
~~l~~ olmakla beraber iyi. Bil
~ alılar, Alman taarruzuna 

. ~anca bir mukavemet gös
~ a 1~anlann hava zayiatt çok 

b~gu~ de düşürülen 140 tay-
~ 30(ı uç gün zarfında aşağı 
t~tirı tayyare kaybettiler. 
~arc b~ harpte kullandığı ye
llld ngız silahın paraşütlü müf-
~-d~ku anlaşılıyor. Sovyetlerin 

ltk& .. tecrübe, kendilerinin Nor
ıt ~uı ettirdikleri bu silahı 
~'st laarruılannda daha ge· 
~ h kullanmağa başladılar. 

, t a a önceden feda eden 
'lta~t~ulann arkasına inerek 
t\tı cıık noktalan, tayyare 
tisi' tt~ınağa memur ediliyor
atı1ı c dili kıyafet etmiş bir 
~"'i'1?rlar. Holanda, Belçika, 

~'lıi ı. .. 1 ~ıyaf etinde inenler o\-
&~~ıa:t~u, hatta papas elbisesi 

A. bu atlıyanlar da çok. 
~ııı~I\ Paraşütçülerin beraber

" "ttıı a~keri kıyafetinde bi!-
t . er ınd· k ıiı}j . ırerek yere bıra -

~iı ~Öt\j bır şekilde kaçmağa 
t ~· \\ıtçu 1!_nektedir. Bu surette 
~ bir ~un öldüğü hissini ver
~t, Fakurnazlık düşünüldüğü 
) ~Öte tt cebheden alınan 
liı1.1e )U paraşütlü kıtalann 
tı 1r. NS~ks~ni ördek gibi av

%.1 1 ckım bugün neşredi· 

ifa/yanın istediklerini 
almak arzusu görülüyor 

Romn: 21 n. a. Giornnled ltalya· 
leceği ilan edildi. Filhakika kıyafet nın muduru yazıyor: 
tebdili ile düşman topraklarına inen Kont Ciyanonun Mil:ınoda söy· 
beynelmilel askerlik hukukunda casus· lediği sH:ıler tasrih ,.e tcfiiire hacet 
luktan başka birşey değildir. Harp lmlmadno anlaplacak kadar açıktır. 
zamanında yakalanacak casusların ce· İtalya harbi istememi,tir. 
zası ise ancak idamdır. Fakat, butun canlı milletlerin 

Hitlerin bu silahla da büyük bir mukadderatı bu ihtilafta mf'vzuu bahis 
· h kk k olduğu böyle bir zamanda İtalya u· 

iş göremıyeceği mu 8 8 tır. Muaz- z:ıktıı kalamaz, İtalya, emelleri, ihti· 
zam b;r harbin bu çeşit hilelerle ka- yaçları ve hakları meselesini ortaya 
zanılamıyacağını anlamak icin büyüle atıyor. Duçenin ve memleketin aerio 
bir zeka sahibi olmağa lüıum yok- hissine tercUman olan keat Ciaııo. bu 
ı ur . Nitekim tatbik edilcii~i ilk za· e_melleı:i şimdi halli !hım gelen milli 
manlarda doğurduğu sürprizle bazı "'?·asetın mUsbet bir meselesi şeklinde 
muvaffakiyetler elde edilen bu me· bır kere dnhn teyit etmiştir, 
tod bugün 1ılınan tedbitlerle iflas et- r·--------------.vı 
miş gibidir . 0 

· 
Paris 13 Mayıs 1 lMilliŞefimiz İnönünün t 
Dün gece yarısından sonra bu • "il • ·· ·· t 

sabah ve öğleden sonra iki alert da· !ml ete sevgı teşekkuru * 
ha oldu. Artık alıştık, bu sabahki t * 
alertde sığınağa inmedim bile . Ôğ· ! Ankara: 2t a. •· A RI· * 
leden sonra olanda ise bulunduğum ! yaaeti Cumhur umumi * 
apartmanın balkonundan seyre dal- ! K:ltipllğinden: t 
dım. 'd ! Reisicumhur ismet lnö + 

Fakat bu cesaret Parislilere 0 • U· ! nU 19 mayı• idman bayra· T ğu gibi bize de henüz Parisin, biz- ! mı münasebetiyle resmi i 
Zat haı.·1 ı.:·1 'oir ta'-•yı:ıre hücumuna ma- t "' J ! makam ve kurumlarla aa-
ruz kalmamış olmasından ile_ri geli- ! ır yurddeşlardan aldlkları * 
yor galiba •. Dün akşnm · Parıse ç k ! tedbirlerden dolayı teşak· ı 
yakın olan Versayın bombardıman ! kUr ve karfılık tedbirlerly t 
edildiği söyleniyor. •. ıe kıymetli gonçllğimizln i Yakında Londraya horeket ede- t ceğiz. Hareket tarıhımizi ~·z. de bil- ! delma artan başarlları hak i 
mıyoruz. hgilızlerin bunu gıılı tutmak ! ktndakl tomcnnııerlnln ib· * 
arzusunda oldukları anlaşılıyor. I ! ıagma Anadolu ajansını * 

gar binde mütlef ik kıtalar la Alman 
kıtaları arasında şiddetli muharebeler 
cereyan etmekte ise de düşman ta· 
rafından dün başarılan kazançlar hü· 
cumun evvelki safhaları esnasında 
cl_dc cttığinden çok daha az mühim· 
dır. 

. . Alma_n zırhlı kıtaları balı şimal 
ıs.ııkametınde taıyiklerine devam c
dıyorlar. Almanlar bu gece Laonu 
zaptederek oise nehrini aine nehrine 
bağlıyan kanala vardıklorını ilan et· 
mişlerdir. 

Fakat düşman tarrfından dün ya .. 
pılan en kuvvetli tnyik batı şimaline 
doğru Manş limanları istikametiadc 
ol mıştur. 
. ~~ansız kıta'arı cambraideki mcv• 

zılerını daima muhafaza d' 1 e ıyor ar ve 
peronne cıvarında şiddetli bir muha
rebe cereyan ediyor. 

Burada vaziyet hala mübhemd' z· h. Al ır. ıra şe rın manlar tarafından t .. 
m_amen işgal edildiğimi yoksa sadc:e 
hır mıktar ilerl~yen öncülerin mi şeb 
re vardığı malum değildiri 

Alman ordusu taıyikini derinle • 
tirmek suretiyle cenahlarını geniş)~ .. 
meğe çalışmaktadır. 

Bu cen~hlar, müttefikler tarafın· 
dan ~ıkı bır surette tutulmakta v 

ta 1 • • e av 
cı yyare erının refakat ettiği bcm-
bardım11n tayyarelerinden teşkil ed·- J 
len geniş bir yelpaze Alman kıta~. 
tının cenahlarını himaye etmekted· 

R t . h ır. 

l
eu. erhın ususi muhabiri bu tay. 

yare erın avada dalgalanan bü)ük. 
( Gt>risi UçUncU sahifede ) 

------
.iaJ;l .. f eJ3U!sJ, 

Musolini ordu şefleri 
ile bir isti~are yaptı 

Roma : 21 (a. a.) - Mussoı· . 
Mareşal Pietro badoglio'yu kab 1 ını,. . . M u ct-
mıştır. areşnl, Batı hududunda 

1 ' Cıtı • ._, 'Yafc[ıyevmisinde paraşütle 
~trirı· ederek inecek her 

111 derhal kurşuna dizi-

Öyle zanııtdıyorum ki, bun.dan i mt:mur etnıışıerdir. i 
Sonrak

i mektubumu Lon..1radan gönde· ı • ... -·---------· .. _. .. , 
tığı teftiş hakkında Musso!ini'ye Y1:';: 

hnt \'ermi~tir. 

receğim . - Nevzad GUven 



S .. !ıife 2 

Karı koca hırsızlar 
yakayı ele verdi 

Günlerdenberi adım adım izleri 
üzerinde yürünülen bir hırsız şebe· 
kesini Jandarma meydana çıkarmağa 
muvaffak olmuştur. 

Bu hadisenin tafsilatını ve şebe· 
kenin nasıl ele geçirilditini nakledi
yoru1: 

Mirzaçelebi mahallesinde otu· 
ran Hataylı Süleyman oğlu Akil 

Türksözj 

Adana Hava meydanın- !Malatya ınen:~ 
d d•• . } takımı ge 

a ort pıst yapı ıyor ~~iıı 

Lumtekin ve karısı Mustafa kızı ikisi asfalt, ikisi beton olarak İnşa edilecek 
Fatma Lumtekin, ayni mahalledtn 'il 

Gençlerımız ço t•' ı, 
neticeler atdı 

Şemsettinin çocuklariyle birlikte olan bu pistlere bir milyon lira gidecek Şehrimiz Malatya b~:i; 
misafirliğe çıkmasından bilistifade fabrikası futbolcularının 1 

•
11 Ş · · k h Memleketimiz dahilinde hava k M ı a g emsettinin evının apısının ana ta· ma üzere a atyay 

rına kilid uydurarak içeri girmeğe seferlerini çoğaltmak için çalışan Ptof. Tankut bildirmiştik. Dün şebriıJJiı:,, 
1 Devlet Hava Yolları umum müdür- k•o 

muvaffak oluyor ar. gençler idar~hanemiz~ ··• 
Y-kt h f'f h d ;ı., d lüğü muhtelif şehirlerde bu yıl mü- ou··a lskenderuna gı•tt•ı d 1,. u e a ı pa a a a6ır eme· rek seyahatları hakkın a 

den oda İçerisinde buldukları bü. teaddit ve modern pist inşa etmeği . 1 d" ~ci s 
ka a 1 t t DeA-erli Parti müfettişimiz Ma· mış er ır. . •

1 
ı.il 'f 1.1,,., tün eşyayı hatta yatakları bile bir r r aş ırmış ır. ~ o> pr 11u.,

1 

B 1 d raş meb'usu Profesör Hasan Reşit Malatyada çok samı 11'-singer dikiş makinesiyle -birlikte bü un ar an dört tanesi ay başın· .. k 1 11uıı 
d Ad d · ı k M Tankut dünkü Toros Ekspresiyle kayla karşılanan ve büyıJ ...ı 1cfik 

Yük bir cür'et ve el çabukluğu ile a ana a mşa o unaca tır. ez· I rı~ ~r· 
lskcnderuna gitmişlerdir. ı·k .. cu • 1 d taşıyarak Salihiye mahallesin ie Meh kiir 4 yeni pistin ikisi asfalt, ve ikisi perver 1 gorcn spor oı *~d 

med adında bir şahsın evine götü. de beton olacaktır. Dün Maarif müdürÜniin müsabakalarını Malatya "1l ıcd a 
.rüyorlar. Beton Pistlerden biri 273 bin li· reisliğinde yapılan içtima fabrikası futbolcuları ··~e 1~ t~~ 

Hırsız akil Lumtekin, ev sahibi raya, öbürü de 280 bin liraya mal takımiyle yaparak 2- ıJ ct ''a 
Mehmede: olacaktır Diğer iki piste de 500 bin Maarif müdürü Bay Ekrem Gür· kalmışlar, ikinci müs• ;.c~ 

" Hükumete borçluyuz, bor- lira saıfolunacaktır. Bu suretle s~l'in riyasetinde dün Maarif dairesin· Malatya şampiyonu fır•t !q
1
: 

cumuzu ve r e m e d i k. Evimiz· yalnız Adanadaki bu modern de bir toplantı yapan şehrimiz ilk 1-0 galip gelmişlerdir. c y 

.deki eşyalara hacz konacağı için pistler 1 milyon liraya mal olacak· tedrisat müfettişleri mekteb binaları M.ılatyada üç ~ün k•~'~ l'o 
ıbir kaç gün muhaf~zanızda bulun- hr. Bunları takiben de Kars, Elaziğ 1 

ve muallimlerimizin terfi ve tefey 19 mayıs bayramına da '"J 
k · · · d'k d ' ve Samsunda üç pist inşa olunacak . - ı · h kk d ı k ı "tf· Of'.. ma iız~re sıze getır ı ,, ıyor. yuz e,..ı a ın a esas ı arar ar ı ı rek girdikleri 100 X 4011 ~ 

Fakat ev sahibi Mehmed bu eşya- tır. I liaz etmişlerdir. rak yarışında birin~i ı'' 
ların hırsızlık olduğunu ve fai!lerinin nşaat bittikten sonra da tay- Yeni sigara 

1 1 
del ~ 

yarelerimizle ticari nakliyat, mal gö malatya va isinin e in f ~ 
jandarmaca aranmakta olduğunu ha· inhisarlar idaresi 16 kuruşa sa· he1iyeleri beraberlerin~ i. ~ 
ber alarak derhal Akil ve F atmaya türüp ~etirme işlerine başlanılacak- . .ı "'~" 

tır. Ayrica ticari nakliyat pilotu ye· tılmak üzere •Gelincik. isimli piya· kulüblerine vermişlerdır·,'t, ildı"tl' 
iade ediyor. Bu suretle müşkil vazi 1 · b" · k aktır ~ 

tiştirmek üzere ngilteıeye 8 genç saya yem ır sıgara çı arac · M ı d b"lh ~ r " 
yette kalan karı koca hırsızlar bu Bu sigaranın tütünü en iyi tütünden aç ar a ı assa , J ıo, 

(Jönderilecektir. h tt' S K 1 r/ e' ı .... eşyaları Mirzaçelebi mahalle-sinin 6 olacak ve s igaranın uçları Narçiçe. a ın, arı cma "' -.Pç 
yarım saat batı ilerisinde vakıflar ği renginde olacaktır. Adil Giray, Abturrahrı>~I~ •~ı 
idaresine ait bir bahçenin hendeği Kanaviçe İmalatı Kız Enstitüsü ve Zeynel pek çok mu~• f -1 

kenarındaki kargı kısımlarının içeri· Merkezi lstanbu!da ve şubesi beraberlikte ve galibiyeıte1,,. ı~I\ 
1 d 1 k b kadrosunda '" ,. · sine saklıyorlar. zmir e bu unma üzere ir çuval, cssir bir oyuı çıkarmışl• .jj~ı ,1'ı' 

H .. d · d d"kk ı k k · e ···t l"t "th ı·t Şehrimiz ismet lnönü kız e sti- fıJ "' a ise üzerın e ı at c ta i · anavıç • ıu ve mamu a 1 1 a a · Her iki maçın h .. ket11 ~,fıl' ; 
batta bulunan Adana merkez jae· çıları birliği kurulmuş ve faaliyete tüsü ev idaresi yemek pişirme sta· gençlerimizden Afta! .;e ,,/ ~I ~ 
d k k 1 k V h.d T geçmı·şt"ır ı'iyeri Bayan Leman Subaşı akşam ...,, '" arma ara o omutanı a ı e· · ş· · D · ·ki "' 'ti 

k ki · 1 Bir lig· in faaliyeti bütün memle- kız ~an' at okulu öiretnıcnliğine ta- . ınası emıryontar 1 
11çl Qf 

mel va anın son şe ini gız ice öğ· idare ederek Malatyalı gt t 
renir öğrenmez gece yarısından son· kete şamildir. Azalık vasfını haiz yin edilmiştir. d 

2 d 1 b 1 d Çuval, kanaviçe ithalatı yapan ta 8ir hırsız yakalandı dirlerini toplamışlar ır. ·~/ ı bQ 
ra saat · e eşya arın u un uğu Dönüşte Malatya f ab'~ ~~ 
mahalle giderek daha evvelce ele cirler bu birliğe aza olacaklardır. Aıif oğlu Antalyalı Yusuf diğı r it.•· 

ŞEHfRD E HAVA dosivle uğurlanan getJÇ. i 
geçirilmiş bulunan hıısızlan birer adıyla Harbiyeli Ali ismindr. biri yunlarmı laakal 8 bin kı~ tt 

birer meydana çıkartmak suretiyle Şehrimizde dün gök yüzü açık, Hasan oğlu Mu>tafa Kırmızının lıir miş ve alkışlamıştır, \ ... 
pek cür'etkar şebekeyi adliyeye sevk hava hafif rüzgarlı idi. heğbesini çalarak sattığı anlaşıldı· ·~ •ı 
ve Adanayı bu yaman hırsızlardan En çok sıcak gölgede 27 dere- ğından derd l' st ed l miş ve adliyeye d Je5ı ~'v~ 
kurtarmış bulunuyor. ccyi bulmuştu. sevkedilmiştir. Ziraat müca e ·ııı' ~dı 
r------------- -------------------~kullandığı pülva~• d ~ 

-ın 'e P et d a ai r 
Ş h . . . t rnucl 

e rımız zıraa ~· 
kullanılan vermorel m•' dt~ 
zatörler için lüzumlu Y~ 1~,r. 

1 .. dıJ' 
lar stanbul ziraat mll JıJ" 
fmdan temin edilmiş bU 

1 
~ 

Reynaud, riyaset eııi~i Fransız Pet ı"n 1span ol d "ktaıo· r ~ F a tt• 
& a • Y 1 u r n· bir müddettenberi rnua ., 

kabinesine, Başvekil muavini olarak conun hocası olduğu için, dıktatörün I bı l ___ a_o_N_O_N_M_E,_v_z_u_u __ I 
mareşal Petaini aldı. Fransa tarafından müzaheret vatörler kabili istirn• 

Petain, Pas - de - Calais ci- tı. Cihan harbinin başında miralayken gören lspanyol cumhıırıyelçilerine tirilecelderdir. 
vannda bir kasabada 1856 senesinde dört ~ene zarfında mareşallık rütbe- karşı temin ettiği galebe üzerine Is· •te' 
doğmuştur. Bu hesaba. göre 84 ya- sine erişti. En büyük hizmeti Verdun panya ile Fransanın arasını bulmak Askeıİ Liselere gı ., 

~ndadır. Binacnleyh, bu sıkışık günle· müdafaasında görülmüştür. Bu müdl\- iç-in Franco nezdine gönderilmişti. Bu l e f 
rinde Fransrzlar • onu daha ziyade faayı muvafiakiyetle başardıktan son- vazifesini imkan dairesinde muvaffa- Ask~ri mektep er jıı' 
manevi noktadan hizmete çağınyor· ra, 191G da şimal orduları başkuman- kiyet:e başardığı görülmüştür. Bina- lcbelerimizin müsab•~: ef 

tar. danı olmu~tu. enaleyh bu seksen küsür yaşındaki ih- rınd yetişebilmeleri .. 1~,l~~I 
Küçük isimleri Henri- Philippe- İlimler akaclemisine ve 1919 da tiyarın dimağca hala pek saglam ol- alakadar mekter> mll ıf .J 

Omer olan mu~takbel mareşal, yirmi mareşal Foch' tan boşalan Fransız a· duğu anlaşılmaktadır. mayıstan evvel yoll•0;,,1ır 
yaşında Saint - Cry mektebinden çtk· kadem isine ilza sçilmiştir. *** Genel Kurmay Baş .~1jşti" 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' tamim~d~ öğnnil~ı 
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h nıd f Dleaılcketler iç" ı 
' el" ~ls,. 1 dep, mcz yalnız 

, 1~!1 zammedilir. 
.. t anlar için idareye 

tdiJın l"d" c ı ır. 

t~ Ctflh • d b .. .. k 
~d esın e uyu 
~ 

1 
an muharebeleri 
•ah·r ~lı 1 eden adan ) 
ıne · ~11. sıne benzetilecek kadar 

ısllrıu b"Jd· . lerık ı ırıyor. 
tı d 

1 
~ırhlı kıtaları düşnrnnı 

"d 0 durrnata müsar;ıata çaa .d Cde şı detle sarsmakta ve 

td~ı lllütemadiycn yeni kıta 
k~ıa~ ıne~ tedir. 
~te e Şıddetli hava muhare· 

Yarı d" fidd e •yor ve Alman kuv• 
q etıe bombardıman ediliyor 
e a Alınan tazyiki ehell'miyet 
~b~vçaşlamış görünmektedir. 

USUNUN MAHARETi 

'• 21 -a a f ·ı· d ~lr)d • ·- ngı ız ra yo 
IJı111J • .-1ı1ı .an gece neşredilen ha· 

nı, düşman tarafından ya· 

aına bombardıman hare· 
Q ~Almanların verdikleri za 

ıl· ç lllistı fazlasını verdik le· 
'fit~· 
)o •Uir. 

loıı' A.lınan gazetelerinin in· 
\Qr"1ı.ırıun meharetinden acı 

• bahsettiklerini kayde Jj. 

tte ' ~'- •j,': 2 t -ı.a.- Belçika 
i11ııt~e ij"'•k•ırurı ınuhabiri iyi malfi· 
~' 1 

• · td~a olan bir menbadarı 
111,~ı ''tik '>'or. 
tllçl f \>• cephesinde vaziyette 

ta~ •~dır, Müttefik kuvvetler 
bfİ~/ l. ~~k .. Y•kinc mukave-met etmek 
iti" . ~bi,u'tıct zorla işçiler ordusu 

ç . ecele 1 b- - h kifl 16 ... o an utun eş asın 

:tiıı ıla 50 yaşında bulunarı 
jh Poıtacılırın şimendifer 

ı.. •• ın··h 
~kı •. u l'!ndıslerin ilah Fran· 

"tın· 
~dıt, 1 lemin etmeğe uğraş· 

Türkıiizü Sahife 3 

Ruzvelt ile Musolini 
arasındaki muhaberat 

lsveç - Alman 
gerğinliği 

Paris : 21 (Havas) - lsvcç ile 

istişare çok mahrum tutuluyor 
Almanya arasında son günl"de ger 
ğinlik hissedildiği söylenmektedir. 811 
na sebep f sveçin müdafaa tedbir· 
leri almış olmasıdır. Vaşington: 21 a. a. - Reisicum. 

burun umumi katibi matbuat mü· 
messillerine beyanatta bulunarak 
rcosevclt ile Mussolini arasındaki 
muhaberatın hiçbir kısmının gaze
telerde neşredilmemiş olmasına bi 
nacn bu iki devlet adamı arasında 
teati edilmiş olan son mt-sajları ntş 
rctmek için hiçbir sebep göreme· 
mekte olduğunu beyan etmiştir. 

Vaşington 21 a. a. - Gazete· 
cileri kabul edtn selahiyattar bir m,: 
mur ne Rooseveltin Mussoliniye olan 
meujının ne de gelen cevabın neş· 

redileceğini bildirmiştir. 

Vaşington: 21 a. a. - Rcisı
cumhur 8. Roosevelt, mangcnez, 
kalay, krom ves. i ·e gıbi milli mü· 
dafaaya lazım maddclcıin 1 Haziran 
1940 tarihinde ba;,lıyan mali sene 
zarfında satın alınmasını temin için 
kongreden 35 milyon dolar tahsisat 
istemi~tir. 

Avam kamarasının Türk 
matbuat heyetine ziyafeti 

Londra : 21 (Royter) - Türk 
matbuat heyeti bugün öğle yeme
ğinde avam kamarıısmda misafir 
edilmiştir. Tevfik Rü~tü aras da bu 
akşam bir resmi kabul tertip et-

miştir. 

Alman Macar konuşması 

Budapeşte : 21 (a. a.) - Dün 
Budapeştc'de hukuki meselelere mü· 
teallık Alman - Macar muzakereleri 
başlamıştır. 

Fransız Başvekilinin 

nutku 
Paris: 21 (Havas) ·- Pol Rey· 

no bugün öğleden sonra meclisde 
beyanatta bulunarak Vatanın teb · 
likede olduğunu çok citti bir lisan· 
la teşrih ederek, Fransadaki her 
ferdin yaşanılan feci halin manasını 
bilmesi lüzumundan bahsetmiş, bu· 

Batan İngiliz kruvazörü 

Lorıdra : 2 t (Royter) - Norveç 
sahillerinde lngilizlt rin Vıkuhhanı 
kra~uzörü kaya a a çarparak bat 
mıştır. Bu kı uvazör 9500 tonluk 
idi. 

Mareşal Petenin zevcesi 
Maarid : 21 (a. a ) - Bn. Ma. 

reşal Pctain, F ransa'ya dönınck ü
zere MadricJ'dcn hareket etmiştir. 

Lebrün dün 5ğlesonu 
Veygandla görüştü 

gün cephede olan Veygand'ın Fran· Paris : 21 (AA.) - Rcisicum. 
sanın istikbalini temin edt'cek tek hur öğleden sonra General Veygandı 
adam olduğunu söylemiştir. kabul etmiştir. 

Japonlar son muharebede Türk - Yunan dostluğu 
kırk sekiz bin ölü verdi Atina 21 : a.a. - Atina cıjansı 

Çung - King 21 ( A...A) - Çe· bildiriyor : 
kay ajansı, Honan ve Hupeh vila· Yunanist~n ile Türkiye arasında 
yetlcri hududunda cereyan eden mu siyasi mahiyette müzakereler ecre· 
harebelcr esnasında Japonların ver· yan ettiği hakkında Bulgar gazete
diği zayiatın kırk sekiz bine baliğ leri tarafından istinsah ediltn haber l 
olduğunu bildirmektedir. asılsızdır. 
Harp kurbanları ianesi Ehemmiyetle malum olduğu üze 

. re, Türkiye ile Yunanistan hepsi de 
Vaşıngton : 2.1 (~.A.) - Ame· nesredilmiş olan bir seri anlaşma 

rika kızılhaç cemıyt'tı hup kurban- üzerine mütsscs çok sıkı bağlarla 
farı içi.n on milyon dolarlık bir iane ı' uzun zamandanbcri birleşmiş bulurı 
deften açmışhr. maktadırlar. 

1 
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lld•rı b 
"•tı b aşka f abrilcaların afat 
tarar er nevi nakil vasıtaları 

)ttlc ırıdan kullanılmaması için 
Mütte/ iki erin lıavalarda çalışması 

,. tc nakledilmiştir. 
~ .. : 2 
~""ett ~ - a.a. - Kraliyet 

L '"eı Ctınc mensub bir tek 
°"~koıı tayyare ferinden mürek 
~ So darı cumart~si ve pazar 

tiİtQı .. crı fazla Alman tayya· 
llı~b, lışlcrdir. 
~l~a tcbelcrde lngilizlerin za 
t 1rı;.1 • zııyiatının yarısı bile 
tlt,İrı! ız Pilotları bu Alman 
ttltıışı ırı tahrip edildiklerini 
tııııı ~~ Ye bundan mada 16 
~ ceık •tra lyt}z: ateşi ile ışe 

• ~t 1 hale g •tirildiğini bil
t r 
t c b. 
~ti:~tcn lngiliz radyosu 

1 altıncı sahifede ) 

İngiliz ha,•:ı işleri ncz:ırcti, lngiliz hava kuv
vetleri ı mayıs t:ırihinde buyuk bir mıntıka da
hilinde duşman kuvvetlerinin taha~şud noktnlari.} le 
ta,·yare meyJnnlarına ve mUnakalat dönUın nokta 
ıa:ına karşı yapmış olduklar.• taarruz hakkında mu 

t ·m malômat vernıcktedır. cm mı . . 
Guııduz blcnkeiın sistcmındekı bombardıman 

t releri Londreces istikametine doğru , urum ek· ayyn . _ 
te olan Alman t:ık viye kıtnahnın ıleri harekatını 
Jurdurrotı~n teşebbUs ı tmişlerdir. 

Bir motorize kuv,•etc karşı tnm i nbetlcr ya 

l t İngiliz ta.}·~arcleri Alman tny,·nre d:ıfii 
pı nıış ır. .J 

1 .. e Alman a\•CI tayyarelerinin mudaha-top arının • 

ı ı · ~men mutemadi,·en pike sureti,·lc hucum e erıne rac -
larda bulunmu~lardır. . 

G 
buc.ımların hedcflerı arasına hanevra 

ece · d ·ı hl · 
k d d · burg Leıızın epo u ı e gem ou ~·· yn ınıo ıı uıs 

vet, dinent ve namurdaki duşman hatları gerisind~ 
bulunan yollar ve köprüler de dahil olmu tur. 
Duısborç benzin deposuna aP,ır bombalar atılmı 
ve birçok infiliiklar vukua rrclmistir ş 

D J • 

OönUştc İngiliz tayyareleri cuma gecesi içle-
rinde yangın çıkmış olan bem·in depolarının hala 
yonmakta olduklarını görnıuşlcrdir. Yangınlar çok 
uzaklardan görUnU;> ordu. 

Bu esnada Vcllington sistemindeki bombardım 
1 . b a~ 

tın yare erı gar i Almanyanın mUn:ıkalat dön Um 
noktalnrını bombardım:ın etmişler ve mUhim ha. 
nrııta scbcbisct vermişlerdir. 

Namurun cenubunda Snmbre Uzcrinde k_ain bir 
köpru bombardıman tesiriyle yıkılmıştır. Genb· 
lok-; yakınında bir yol UZc:rinde yÜrU.} u) halinde 
bulunan Alman kıtaltırı mitralyöz nteşine tufolnrak. 
da~ıtılmıştır. 



Türk Rövü 
Heyeti temsilleri 

c:;p cmsi'lcr vermek üzere ıeh 
U rimize gelmiş bulunan ün 

lü büyük san'atkir Bay 
Muhlis Sabahittin'in 40 kişilik 'Türk 
Rövü Heyeti ,, bu akşam ilk temsi· 
line Ostad Muhlis Sabahittin'in en 

yeni ve en orijinal eseri olan " Efe· 
nin ~kı ,, OReretiyle başlıyıcaktır. 
Efenin aşkı gerek müzik ve gerekse 
lostüm ve mizanstn bakıcnların 
dan cidden fevkalade ve sırf Türle 
motifleri üzerine yapılmıı yep)''ni 
bir eserdir. 

Türk Rövü heyeti ştbrimizde 
lcaldığı müddetçe çok mütenevvi 
bir program tahtında muhtelif ianr 
ve tarzlarda operetler, · başka başka 

çeşnide. başka başka renkte, başka 
başka kokuda devolope edilmiş halk 
komedileri, rövü tarzını sokulmuş 

halk masalları, sazlı Anadolu rövü· 
leri, vodviller ve konserlerle halkı-

.ınızın zevk ve hislerine bitab etme
ğe, bedii ibtiyaçlarımızm tatminine 
Üstad Muhlis Sabahittin ile birlikte 
çalışacaktır. 

Sahnemizde büyük birer ~·arlık 
<>lduklarını halkımıza muhtelif eser
lerde~i rolleriyle kabul ettirmiş o 
4an Leyla, 5ıtkı Akçatepe, Necdet 
ve .genç istidatlardan. sahnede bihak 
lun hakkı olan Saide, Mustafa, Şinasi, 
Zeki, Sıtkı Evrensel, Hamdi, Süley· 
man hey'etin temsil kadrosunda bu· 

1 lunmaktadırlar. 

Bütün eserler Muhlis Sabahittin 
tarafmdan sahneye konulmuş, mü· 
zikler tamamen kendisinin, operet
lerin kaffesi " Muhlis Sabahittin ,, 
imzasını taşımaktadır. 

Yeni tay yare siparişleri 
Vaşington: 21 a. a. - Mütte 

fiklcr, gtçen hafta Kaliforniya' )a 
150 tayyare sipariş etmişledir. eu 
rakama evvelce bildirilen Douglas· 
lar da dahildir. 

Douglas'lardan gayri olan 750 
tayyare bocing kumpanya!ı tarafın· 
dan yapılacaktır. 

Frans z endüstrisinden 
Pori5, 21 a.a. Tcslihat nezare-

tinin bir tebliğinde tatil gün'e inde İs· 
tırahatin, şimdi istihsala!ını artırması 

lazımgelen madtn endüstrisi için de 
kaldırılmış oldulu ~ildirilmektedir. 

r ŞakaDar 

• 
Çorap meselesi 

iki serseri arasında: 
-Ne o ? Çorap mı giyiyorsun 

artık? allah versin! 
- Çorap giydiğimin sen farkın· 

da değil miydin? 
Halbuki ben bu çorapları üç 

aydır hiç ayağımdan çıkarmaksızın 
-..jyiyorum. 

Tür1uöz 

AKDENiZDEKi FiLOLARI 
KiMLER iDARE EDiYOR ? 
Müttefik ve Italyan donanmaları 

Akdenizdeki İngiliz, Fransız ve 
İtalyan donanmalarının kumandanlara 
Amiral Este\·a, Guninghamı \'e Ka
vaniyari'dir. 

İngiliz · ve Fransız müttefık do
nanmasının müşterek faaliyeti şu şe. 

kildedir. Akdenizin garbını Fransız, 
şarkını da lngiliz donanması idare 
etmektedir. Müttefiklerin kara o:du· 
!arının Fransız generali Veygandın 
altında bı:lunması gibi Akdenizdeki 
müttefik donanmalarının başkumanda· 
sı da lngiliz amirali Cuninghamın e· 
lındedir. 

Amiral elli alrı }aş nda olup ln
giliz deı iz mahafilinde yüksek ~abi· 
liyetleriyle tanınmış bir kumandandır. 
O hc..yatın kırk üç senesini denizde 
geçirmiştir . 

Faaliyeti daha fazla muhripler Ü· 

zerindedir. Muhripler Akdeniz için 
iıususi bir ehemmiyeti vardır. O yir· 
mi sene müddetle Akdenizde dolaş· 
mıştır. Cıtıan harbi zamanında Ça
nakkalede harp eden kumandandır: 
İspanya \'atandaş harbi zamanında 
da fngiliz Akdeniz muhripleri filosu 
kumandanı idi . Geçen sene yazın 
harp patlamadan az zaman evvel Ak· 
deniz hakkındaki geniş malümatı do· 
layısiyle Britanya bahriyesi genel 
kurmay reis muavinliğinden Akdeniz 
donanması başkumandanlığına getiril· 
miştir. 

Gunir.gham donanmasının kuvvet
lerini ve zayıf taraflarını çok iyi 
bilir. 

Bu zayıf taraflar meyanında ola
rak Fransa ile Fransız Şimal Afrika· 

sı arasındaki rabıta ve Malta adası· 
sının kolayca bombardıman edilebil· 
mesi misal olarak gösterilebilir, 

Fakat o, vaziyetin İtalya için de 
başka türlü olmadığını bilir. İtalyanın 
da şimali Afrikada müstemlekeleri 
vardır. İtalyanın da deniz ortasında 
bulunan Pantelleria adasında bir de· 
niz üssü vardır ve limanlariyle, şehir 
!eriyle, tersanelerıyle ve demiryolla· 
riyle ftalyan sahilleri Fransız sahille-
rine nazaran on defa ra'ıa uzundnr. 

İtalyan donanması başkum anda 

:--~~------ Yazan 

** * 

nı Amiral Cavagnari ltalyanm ( zayıf· 
noktalarında ) hiç bir zaman hayale 
kapılmamıştır. Cavagnari Amiral Gu· 
ninghanın en kuvvet Ji rakibidir. 

Bu ltanyan amirali de altmış üç 
yaşında olup askeri mahfıllerce büro 
generali diye anılan tipik numune si. 
dir. 

Mesleğ'inin çok az bir kısmını 

denizde geçirmiştir. Daha fazla ne· 
zaretlerde ve bahriy dairelerinde 
çalışmıştır· 

Cavagnari büyük bir teşkilatçı 

ve idarecidir. Esasen Musolini de 
iyi idareci olmıyan memurları kendi 
maiyetinde çahştırmak itiyatında de· 
ğ ld'r. Üç sene müddelle krallık 

Bulgarlar stoklarını 
tesbit etmeğe başladı 

Sofya: 21 (Radyo )- Hükume. 
tin benzin ve petrol hakkında itfr 
haz ettiği yeni bir karar bugün muh 
telif vasıtaları,. nalka ilan olunmuş· 
tur.Bu karara göre ellerinde benzin, 
petrol, mazot ve emsali bu!unan şa· 
hıslarla, müessese ve şirketler yarın 
pazar olma5ına rağmm akşama ka· 
dar maliye dair~lerine l:eyanname 
vermek surctile ellerindtki bı-ozin, 
petrol ve mazot miktaı mı tam ola· 

iÇ iŞLERiMiZ 

rak bildiı meğe mecburdurlar, 
Bu beyannameleri almak üzere 

yarın maliye dairelerinde nöbetçi 
memurlar bulundurulacaktır. Bu 

f'mre riayet etmiycnlerin a~ır ceza· 
larla tecziye edilecekleri de ayrıca 
ilan edilmiştir. 

Bulgar hükumetinin petrol, ben 
zin, mazot ve emsalini tcsbit ıçın 

aldığı bu tedbir muhitte derin bir 
alaka uyandırmıştır. 

Beden terbiyesi - Vilayetler 
Beden terbiye'Iİ niz:ımnam~si Resmi Gazetede neşredilmiş ve tatbik 

mevkiine girmiştir. 
Bilindiği Uzere Beden terbiyesi kanununu gençliği spora tep-·ik ve böy· 

lece ne.;lin gurbuzlugunu temin içindir. Kanunla Vali, Kaymakam ve Na· 
lıiye Mud•Jrlerine gençliğe terbiye hurnsundıı yeni mesuliyrtler verilmiştir. 

Her \'ilayet beden terbiyesi i~inde lazım olan parayı kıın•ınun icabı dahi
linde tedarik ederek azami randımanı temine çalışacaktır. 

Bu sebeble vılayetlerde Halkrvleri ve sp::> r teşekk.iilleriyle işbirıi~i ya· 
pılacak \'e (esisata ıhtiyaç gösterilmiyecek bir şekilde açık tıava sporların
dan bilhassa istıfade yolu aranacaktır. 

BaşvekAlet, beden terbıyesi kanununun yürürlü!e girdıği bugünlerde 
bütün bunlMı hatırlatan bir tamim neşrederek vilayetleri deruhte edecek
leri yeni ,·azifeler hakkında tekrar ikbz etmiştir. 

deP 
deniz akademisini idar.e de ~tel 
nari sonra Spegia'dakı e 
nelerine müdür olmu~tur. t 

b • bi:ı:'• 1983 yıhndan erı ti 
idare etti~i bahriye ne:ı:~:e ~ 
şarhgma ve ltalyan den• ı"I 
ninrgencl kurmay başkan 
zile görmektedir. ~ llcıçi 

Orta hoyda bir adalfl ftl ktc 
yaz amiral Uııiforıaasını ~-~~ llı~y 
bir şekilde ta~ıdığı için •111b~ı' ~ C 
vagnariRomnh kadınl:ırı ceı tı 

k. 1ı11t 
rafettedir. Onun kes an .~ 

de ağır duşuncelerini o~"; 1r 
kuntlur. O kendi kanaati" d 
yanın buyuk bir Ok.r•"ıl\ 

b'' o oll!!a::.ını teminedecek 1 ,c ~ 
ya sahip olması için yapıl~~ i.ttıbftl 
yuk bahri ~iH\hlanın:ı 1' ~ ra 
teşvikçisidir. ,J \ta 

t frt".j I~ 
Bu harpten az ev\"~ ~ıı ~ 

fene giderek Alman denıı , •r lll 
şefi amiral Ridet ile ınih<ebjJ ' 
tinin donanmaya sureti t•t d:: 

• ş ~ş 

muştu. Fakat bu komşulll~ı' 
.sinden çıkan yegane şey, . ~j( 
nanma :ıra~anda çıkan giı:l• ı,1 
leşmenin tesbitinden b11şkll 
mamıştır. 

\\•f ' İrlandalı ihti1• 1J ~o 
Doublin, 21 a.a. - O'(~ 

ta tatili esnasında bati ıf ~t' 
ihtiyat sımflarının silah • ~ \ 

1 

rılmış olduğu bildirilmekte l 
Amerika Kızılb'~ı 

Fransaya yard• ~ 
Vaşington, 21 a a. " fr' 

Kızılhaç te~kilitı derhal ~ ,,. 
seyyar hastaneler ve et .,ı 

gönderilmesine k~rar ver~:~ 
dan baş 1<a 500 bın dolar d•' 
derilmesi derpiş edilmek~eb' \ 

Bir İtalyan şileb1 ·l lı~ 
Londra: 21 a.a. - lt•1

., ~ 
daralı 3500 tonluk Afaıe'',,I 
evvelki gece trindad açık~:. 
kayaya çarparak 15 dakı 
batmıştır. ıır· 

Mürettebat kurtarılmış fı 

Kanada üçüncü"',, 
kuvveti hazırlıtf' ~ 

CttaW .. : 2! a.a. -: ~; 
Başvekili Bay Mackensıle 11, -

vam kamarasında beya~•,,,ı J 

narak Kanada'nm üçüncıJ /, ~ 
için kayde tevcs~ül ede' 1 

parlamento.ian bir ha~' ıtıi 
ihdasını istiy~ceğini bitdır 

9
§ 

lngilterede silah 1 O' 
Londra : 21 (a. a.) -: ;ıı 

ntzareti, yabancıları, p0115,ıf 
müsaade olmadan hava ~,ıJ' 
!ahları da dahil olduğu f', 
türlü silah, mühimmat ~eb11!İ 
yıcı maddeler taşııoak ~~(11,~t 
maktan men'eden bir eril' 

retmiştir, 



CEPHEDEN 
lEBLtGLER 

-....... . 
'•ılliz Teblili 1 

1'ı•· 21 ( a. a. ) -- lngiliz 
İ· "Vvttleti umumi kararıibının 

~. lllüttefik kuvvetler tara
._..vaffakiyetle bombardıman 
~ ~lel_nt mevzilerile scarpo 

~,."<lekı Alman motörlü kıtala
'-"'e Yenicien hava hücumları 

lfttt. 
Btı 'k kt çı 1 -orduıu, halen devam 
~ 0lın müdıf aa harbine ge· 

~•1tı ve muvaff akiyetle iş 
ett.aelt'ed. 

ır. 

~ .. Fr•nıız TebliOi 

t.etııb:! ~l (ı.a.) - 21 mayıs sa· 
& qtı: 

11 ltcc cereyan eden birçok 

b~lıra raıı.men somme ile ,,. . 
" ' ırasında hala rııübhem 
•ıiyette mühim hiçbir deti 
kaydedilmemiştir. Cebbenin 

lrı~htelif noktalarında, ezcümle 
dij Uzcrinde ve Rethel bölgesin· 

ltnan hücumları püskürtülmüş-

l 
'~Yarclcrimiı düşman ierile· 
4ıddctli gece bombardıuıan· 
devam ctıniıtir. 

~ n antantı ekonomik 
01\seyi hazırlıkları 

,~ 

et, 
ıı y; ~t· ' ~ fttıı, 21 a a. Haber alındığına 
tl_J ' . •ikan antantının ekonomik ,.r bnııe iştirak edtcrk olan Yud•' ~~t~etirıe ezcümle hariciye ne-

~,~ 111llurn müdürü Argiropulos 
'-d, edecrktir. Konferans 28 Ha· 
le ~etil 1 Haziranda Dubrov· 

' lcdilccrktir, 

!l~s d·· unya şanpıyonu 

'-ır t- .'
1
1bore : 21 (a. a.) ·- Harry 

1 c . 
hp 

1 
Joc archibald arasında 

ııı%; •rı boks maçını jeffra ka
._trı '. J~ffra yeni tüy siklet dün· 

ll~nu telakki ed:lmekte· 

a" ~~ hirle d. h k • litii .. r ığer al şcırltrinde 
tGtk~uz. Şekiller - yani koş 
t (c•~ ( 11 li ve 8 li ), ve des

ıtsc . 
• "c h~ıya l.1 heceli fakat u· 

Türksöıü 

" y E t 
H i K A 

M A R 
P 

avlo, beş saattaoberi durma· 

dan çaliştılı masasının başuı• 
da idi. Mariya geniş bir kol~Ja gö• 
nıUlmU?, ona bakısord11. Canı sak.ıh· 
yordu. Birkaç defa konu~mak iste· 
diy5e de, c-evap :ılamadı, Çunku Pav
lonun işi :ıcele idi, vaktini boşuııa öl· 
duremezdi. 

Her zaman bu böyle idi. Ne '&&• 

aan beraber olsalar, PaYlo ç"hşır 
.Mariyanın canı sıluhrdı. 

- Pavlo, bu akşam gezmeğe çı-

kalım mı? 
- Bir tcrcUme teslim edeceğim. 
Pavlo, pazar guau r,ıöllere gide· 

lim mi? 
- Kanaryalara ait bir ma1'ale 

yazacağım. 
Çok defa kanarya yerine porta• 

kal, kaplumbll!a ve :;-işe oyunları hak. 
kanda makaleler yuıhr, fakat neti· 
ce itibariyle her zaman .Mariyanın 
canı :tıkılırdı. 

Birçok defalar Mariya çıkıp git-
meyi duşttnduysed<!, ya buna cesaret · 
edememiş veya fırsat bulamamı~tı. 

Pavlo başını işinden kaldırmada.a 
eliyle masllnın U,;erinedeki sıgaralar1 • 
nı aradı. Sıgarası kalmamı~ta. Ho
murdandı. 

- Ne vat"? 
- S1,aralarım bitti. 
- Ben gidip alayım. 
Peki cidm, yalnız çabuk dön! 

O gidiş bu gidi~. 
Aradan iki sene geçtiği halde 

Mariya hala dönmemişti. Xe ol!Duş · 

• 
1 v A 

tıı? basit: 
Mariya o gUn ıokaıa çtkar çık· 

maı, Luçanoya rastlamıştı: 
- Mariya bu ak1am Amerikaya 

hareket ediyorum, nıUkeaımcl bir iş 

bul dom. 
- Ne mutlu sana Luçano~ Ab. 

hilsen böyle bir şeyi bende ne kadar 
isterdim. Hayatımdan o kadar bık· 
tun ki, 

- Ne diyorsun? Sen de gel! 
- Hemen mi? 
- Derhal, bu akşam beraber ha-

reket ederiz. A ma, iki sene içinde Mariya 
Pavloyu unutamadı. Kaç defa 

onu rUya'tında, başı yazısına elilmiş 
çala~ır gördu: Onun yanında olmak 
yUzUnU ~·UzUne dayamak ilıtiyaciyle 
yandı. 

İşte iki sene sonra evine dönUyor· 
du. Kapıcı Pavlonun hala orada o• 
turduğunun ve evde oldugunu söyledi. 
ı\\ariya derhal ona koşmak için ileri 
sıçradı. lakin akltaa bir şey geldi. 
Gidip tutuncudeıı bir paket sıgara 

satın aldı. 
Kapı açıktı. Genç kadın, yUreği 

çarparak içeri girdi. Pavlo masasın· 

dan başını kaldırdı, Onu görUr gör
mez sarardı. 

- .Mari.ra! 
- Evet, Pavlo .. Affedersin, tU· 

tuneU kapalı idi. Açılması için bek
ledim. 

Tcşekkur ederim .M.ariya; lakin 
ben ı;ıgara içmiyorum. 

Sılıile ; 

BUGUNKUPROGRRM 

TÜRKİYE RADYO OIFOZIYON 
POSTALARI TORKIYE RADYOSll 

ANKARA RADYOSU 
Çarıamba 22 - S - - 940 

· 12.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayarı 

12.35 A j A N S ve Meteoroloii 
Haberleri 

12.So Müzik: Muhtelif prbla 
13130 
14.00 Müzik: Küçük orkestra 

( Şrf: Enver Kaptlmın 
18.00 Protram, ve memleket • 

at ayan 
18.05 Müzik: Cazbant (Pi) 
18.30 Müzik Türk 
19.00 Konuşma (Dış politika 

Hadiseleri ) 
19.20 Müzik Türk 

20 00 Müzik: Fasıl heyeti 
19.45 Memleket saat ayan ajana 

ve mett'oroloji habuleri 
20.35 Temsil: Orduya niıanlayan 
Yazan : Kemal Tözem. 
2135 :ierbet saat 
21. 45 Müzik: Reisicumhur ban

dosu ( Şef: Ihsan Künçer ) 

22.30 Memleket saat ayar1, A
jan• haberleri; Ziraat, Esham -

( Gerisi altıncı sahifede ) 

Muhtekirlere 'karşı memlekette 
amansız bir mücadele açılacak 

1 Haz;randan itibaren vergileri 
ve rüsumu artacak olan .!iİgara, içki 
kahve ve tm.ali gibi bazı maddele
ri toplayanların çoğaldıtı görülmüş-

tür. 
Ayni hal hemen her vilayette de 

müşahede olunduğundan Maliye 
Vekaleti bir kararname hazıflamaya 

başlamıştır. 
Bu kararname mucibinct; mal 

sakladığı görülen her ş1hsı hemen 
milli korunma kanunu hükümltrİ· 
ne göre müddeiumumili_ğe verilecek· 

tir. Bunların muhakemeleti ele ttt~v· 
kuf olarak gorülecektir. 

Diğer taraftan 1 haziranda her 
dükkancı elindeki bu kıbil vergi 
ve rüsumu artan m~llaı için beyan
name vermife mecbur tutulacak• 
tır. Bilaharede umumi bir petrol i; 
ra olunecaktır. 

Mallarını evinde, deposunda ve 

yahut da dükkanında sakladığı ve· 
ya saklattığı tesbit olunanlar hemen 
tevkif edilecekler v~ muhakemeye 
verileceklerdir, 

-•TÜRKIYEDE ---------· 

H a o k ş.a ü ır o e ır n 

Bunİar hakkındaki ceza 
ve icabında emliklarının da 
dere olunması Jır 

.. ·' -
.!Ürgüa 

mü sa· 

Mısndaki Amerikalılar 

Kahire: (a. a) - Amerika se· 

fareti, Amerika tebasına seyrisefa· 

inin serbest olduğu şu sıradan Mım· 
rı terketmelerinin ihtiyatla bir hare
ket olduğunu bildirmiştir, 

yalısının şahit olduğu trajedilc bir 
kaç kıta içinde tasvip etmektedir. 

tirıi k 1' valı:ayı hi~aye eden) 
~~d, ullanırlar: bunların bir 
~t trııchhat hayatmm, yapılan 
· ~Uhu •rcbelerin akialerini bu
t~'tc, ilrcbclcrde fevkaladelik· 

J) 0~11 kahramanların, veyahut 
t,~ıı·r llkları büyük kumandan· 

---tO -----------Yazan: P.N. BORATAY --

hatta Cezayir,., Tunus sahillerinde ilk 
devrin fütuhat, son asırların hezimet 
ve inhilal tarihinin bütüıı safahatının 
sanatkarane bir surette ifadesini bu 
Yeniçeri Şairlerinin destanlarında 

Mi.sal'i Cennettir cv•;elba
han 

Açılır kırmı,.i gülü Tuna. 

nan 
Ôter bülbülleri leylü nehari 
Eser bad'ı saba yeli Tuna-

* . * * 
OlD 

"'. 
1 ınj ~tıfcı . Yapmakta bu şairle-

~ ..... Ctırı d h. . '<it~ 1_. c a ıldır: 
"~ ııtı b . 1 b. . •ıf u şaır er ır nevı 

~Itri .~8~tyor lar. Yani, tarihi 
~~'t ~''.halinde ifade ediyor 
~tıl~ Pılc edebiyatın uzun so· 

ın .eserlerinde mevcut 

değildir: keza epik olabilmek için 
bunlar fazla realisttirler. 

Epik şiir, destan ismini taşımak· 
la beraber, y cniçeri şairlerinde ta
rihi ve realist bir karakter almış 
tir: 

Biz, Osmanh imparatorluğunun 
Rumeli ve Anadolu hudutlarında, 

·buluruz, 
Mesela öhüz aşığın şu şiiri, 

Tunayı ve asnlar boyunca Tuna 

Hiç kimseler bilmez kande-

. dir başı 
Tazelemp akar yiğindir cu-

Eksik değil yalısının savaşşu 
Leş ile doludur gölü Tuna~ 

nın 

-SONU VAR-



Sahife 6 

llava Kurumuna 
aza olanlar 

Bölgemizden Yemişli köyünden 
Hava kurumuna aza yazılanların lis

teli. 

Yılda verecek' Adı 

Kuruş 

1200 Abdil Koca 
1200 Mehmet Mutlu 

600 lbrabim Çöktü 
300 Kadir Metelikçi 
300 Yusuf Kurt 

300 Osman Utur 
300 Mehmet Uğur 

120 llyas Kahveci 

120 Kadir ltyas 
600 Mehmet Ôz 
600 Mehmet Kırk 

300 Abdi} Kurt 

1200 Durmuş Ali Sakar 
300 Ahmet Kır 

300 Ahmet Metelikçi 
600 Muhiddin Sakar 
120 Mustafa Çöktü 

300 Kazım Erdo~an 
60o Yusuf Kankal 

120 H. Ali Tüylü 
120 Mehmet Özgül 
600 Lütfi Koca 

600 Cabbar Can 
600 Durmuş Koç 
300 Mustafa Badıl 
120 Ahmet Şimşek 

1800 Mehmed Menzi 
300 Ali Müslüm Atar 
4zO Ali Gümüş 

300 Durmuş Ali 
300 Hasan Emir 

240 Ahmed Ke hveci 
240 Mehmed Ali Kafası Bu-

y_ük 
300 Mustafa Çalakal 
600 Mustafa Tufan 

t20 Ali Çopur 
600 Omer Çırak 
300 H. Abdil Taş 

120 Mehmed Yıldırım 
120 Durmuş :kanmaz 

120 Mebmed Kahveci 
120 Durmuş Yıldınm 

300 Mustafa Buruzan 

120 Ali Kıraç 

120 Ali Kankal 

300 Süleyman ikiz 

300 Mahmtd Başeğmez 

300 Ali Buhur 

120 Kerim Kaya . 
120 Mehmed Azan 

120 Cumali Aslan 
120 Mehmed Kaya 

300 Durmuş Ali Kanmn 
120 Ali Kaya 

120 Halil Doğan 
300 Mustafa Mıha 
120 Duran Kırk 
120 Abclur rahman Çakıa 

. 

Garp cephesinde büyük 
meydan ıouharebeleri 

( Üçüncü sahifeden artan ) 
düşmanın hava kuvvetleri tarafin· 

dan pike suretiyle yapılan bombar· 
dımanlar esnasında Alman tayyare· 
lerinin sebep olduklar1 zayiatın üç 
misli nis"etinde zayiat verdiklerini 
bildirmektedir. Rad70 Alman gaze· 
telerinin lngiliz topçularının mıha· 
retindcn hararetle ltahıdttiklcrini 
ilave eylemektedir. 

RADYO 
( Beşinci sahifeden artan ) 

tahvilatt kambiyo - nukut 
Borsası ( Fiyat ) 

22.50 Müzik: Cazband (Pi) 

23.251 
23.30 Yarınki projnm, ve ka· 

panış. 

Pamuk ve koza 
KiLO FIATI 

CiNSi En az 
K. S 

Yapağı 

lieyaz 
:Siyah 

ÇIGIT 
YCrfi yemlik,_ 3;...,s,....o _ _ ,__ _

tohumluk 
HUfSUlfAT 

Buğday ~ıb. , ı---, 
; ,, ycrlı 00 

--'--- -.' 
Arpa ı 3.30 ____ , 
Fasulya 
YÜlaf--·ı---,oo=----ı 

-Delice O 

-KUŞ-yemi •~--- ---
susam 00 

Liverpol Telgraflan 
21 I 5 / 1940 

Pen~ Sontl• 

,_H_a_zı_r_· ______ ,_O _ _QQ_ 
Vadeli ı. Fofo 00 
Vade'i 111 • O 00 

-H-i~nd..:._h_a-zı_r____ O 1 00 
_N_c_vy_o_r_k _____ 00 00 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Ureı ı----Rayişmark 
Frank (Fransız ) -2-94 
Sterlin ( İngiliz ) -5- 20 
Dolar ( Am._er--=ik..!..a-:-)- - 1641 20 
Frank (İsviçre) 00 00 

Yazı işlerimizin 
kabul saatleri 

Gazetemiz yazı işleri heyeti ile 
trmasta bulunmak isteyenler ancak 
öğleden evvel 11-13 ve öğleden 
sonra 17-19 arası büroya müraca 

1 

at edebilirler. Bu saatler_ haricin~e 
müracaat yapılmamasını rıca ederız 

TJrk~öm 

Amerikadan 
demir geldi 

Haber aldığimıza göre, üç ay 
evvel Ticaret V ekiletinin yardı mile 
Amerikayı ısmarlanan demirlerden 
ilk partisi lstanbula gelmiştir. Is
marlanan 4800 ton demirden an· 
cak l 200 tonu havi olan bu parti 
piyasa ihtiyacmı karşılamaktan u. 
zakbr. Esasen şimdiden bu demir
lerin resmi makamlar tarafından mü 
bayaası kararlaştırılmışbr. Diter 
partilerin ne vakıt gcleceki malum 
değildir. 

Hükumet yeni gelen malia: ın 
maliyet fiyatlarına göre yeni bir 
satış listesi hazırlayacaktır. 

Büyük Millet Meclisinde 
Ankara: 21 ( Hususi muhabiri· 

mizden) Büyük Millet Meclisi bu· 
gi" n toplandı . 

Encümen mazbataları üzerinde 
jCerüşmeler yapıldı. 

Bir Yugoslav heyeti 
Budapeşteye geldi 

Budapeştc : 21 a. a. - Macar· 
Yugoslav ticaret odasının teşebbüsü 
üzerine Yugoslav sanayicilerinin rei· 
siyle Yugoslav ekonomi hayatına 
mensup diğer bazı zevat Budapeş· 

teye gelerek dün akşam Yugoslav 
ticaret odasının ictimaında bazır bu 
lunmuşlardır. 

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlerlmlzln ço

l•lmasana yardım ediniz 1 

:layi askerlik vesikası 

7 inci fırka erzak katarından 
aldığım askerlik vesikamı zayi ettim 
yenisini alacağımdan eskisinin bük· 
mü olmadığını ilin ederim. 

Paşanebi mahal· 
leJinden Mehmet 

otlu 315 do 
ğumlu Hamit 

Şendir. 
11905 

Yuvanın saadet ve varlığını 

do~uran, Aile düğümünü. kuv\·et
lendiren çocuktur. Çocuğu sev. Se
vilmekten mahrum bikes yuvaları
da hatırla yılda bir lira ver Çocuk 
Esirgeme Kurumuna Üye oll 

or. Muzaffer 
f ç hastalıkları 

~-GAZETE VE MA 19 

Bürolariyle birlikte Abid::: 
caddesinde ı, Bank•., r' 
eınclakl bln•Y• t••'ilfl"f .i 

~er 
lunuyor. Gerek. Matb•~ J.ııl" 
rekse Gazelcmi7.le iflerl ;_.,. 

rın yeni blnemıza 1 .. 

rlnl rlc• ederiz. 

24-Mayıs-1940 Cuoı• _., 
de'"' akşamı Hataya hareket e ~ 

bölgemiz muhtelit futbol t~.,a 
mayıs- 1940 perşembe gıJ 
lığımız nezareti altında aP 

yapacağından adları yaııh ~ 
lann futbol malzemeleriyle 

5
t/. 

saat onbeş otuzda Adana dı 
munda hazır bulunmalarını p.4 

Adana ldmanyurdu : 
Tüzel, Kemal Ôzdilelc 

Toros spordan : Kazııll 
Milli mensucat spor : ~ ~ 

man Vuran. Gani Çokgünfö'f 
mut Paksözlüt Hasan Ar•0 r 
Timür. lbrahim Kulus, ı 

Erkek lisesi : Viktor 
han Dölckt Rif at . 

Tümenden : Sabri, H•~ 
11~ 

Zayi şahadetna 

334 Senesinde Turan ~ 
6 ıncı sınıfından aldığım 111 

hadetnamesini muhı.ceret e 
zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan ~dl' 
hükmü olmadığını ilin eJert ~o 

Karakuyurnt" tlıl 
den Durmuş 0 

Rıza Doğar 11~ 

Aspirin t 
Baye 

Tahsin eczane 
ne g~lmiştir· ~ıf 

i 

Lokma11 
mütehassıs1 

Hergün muayenehanesinde 

başlamıştır • 

"'~ hastalarını 



~lsaray Sinemasında 
AKŞAM BU 

~r d Dans Kral ve Kraliçesi 

~. Astaır VE Ginger Rogers 
lfından cazip ve çok güzel bir tarzda yaratılan, Musiki, R o Gök v·EgYkler filmi: 

~~ 
SERANA Dl 

•iade ve bış döndürücü cazip numaralar, nefis bir müzik 
J tlllllcı ~~z kamaştırıcı emsalsiz bir dekorasyon, Göz ve 

" •çın hakiki bir ziyafet teşkil edecek olan büyük bir film ~ 
.~ ~ iLA VETEN : 

~AMUNT JURNAL EN SON HARP HABERLERiNDE : 
tJl\~ff< VE ALMAN TA YYARELERI ARSINDAKi HARP 
~Ott A BiR ÇOK MERAKLI HADiSELER VE HABERLER ... 

GONoUz 2.30 da 

BRODVEY SERANADI ve SON ÜMiT ............ ._. ....................................... . 

't AN Sinemasında 
Bugün gündüz ve Bu Akşam 

İKİ HEYECANLI VE MERAKLI FiLM BiRDEN 

1 

Karakolu Kahramanı 
2 

SON SiPER 

Yakında Pek Yakında 

ARKA SOKAK 
VIVIAN 

En 

TORKIYE ClJMHURIYETl 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve &jrns adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Zira t a Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Ad~t 1000 Liralık 4000 Lira 
4 it 500 .. ~000 " 
4 " 250 ,. 1000 ,, 

40 " 100 " 4000 " 
l 00 •• 50 " 5000 " 
ı 20 " 4 J .. 4800 " 
160 " 20 " 3200 it 

til~IKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Ji. 
10 ~n aş~ğı dü~miyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 

1\ azlasıle verılecektir. 
ve 1Urala~ senede 4 defa, 1 Eyliil, 1 Birincikanun, 1 Mart 

Hazıran tarihlerinde çekilecektir. , 

Sahre 7 

ASRi SiNEMAoA 
BU AKŞAM 

Dünyanın iki meşhur kahkaha kralları 

Stan LOR EL 
Oliver HARDi 

Türkçe Sözlü Şaheseri 

ÇQÇUK HIRSIZLARI 

iLAVETEN: 
Umumi arzu ve istek üzerine 

Charles BOYER'in emsalsiz filmi 

CEZAiR SEVDALARI 
Bugün gündüz 2,30 matinede 

1 - Cezair sevdaları 
2 - Goşolar geliyor 

Pek Yakında!.. 1 

GARY COOPER 1 
KOVBOY AŞKI 

1 

ilan 
Adana 2 Hukuk mah-

kemesinden: 

Adananın Huımalı mahallesin· 
de oturan Mehmed kızı Meryemin 
ayni mahalleden mustafa oğlu Ah 
med aleyhine açtığı boşanma da 

vasının -yapılan duruşmasında; dava· 
lı namına çıkarılan davetiye mahal· 
li ikamet sekiz scnedenberi meçhul 
bulunduğundan bahisle iade edil· 
miş ve davacı da halen nerede ol· 

duğu belli olmadığından ilanen teb· 
liğat ifasını istemiş olmakla gazete 

ile ilanen tcbliğat ifasına muhakeme• 
nin 27·6·940 tarihine müsa~if Per· 
şenbe saat 9 talikine karar veril · 

miş olduğundan mezkur günde 
mahkemeye gelmediği veya bir ve
kil göndermediği takdirde muhake · 
mesine gıyaben bakılacağı ilan olu· 
nu~ 1190G 

1 
1 

Zayi askerlik vesikası 
y ~dinci. topçu alayından aldığım 

a~k.e~lık vesıkamı zayi ettim. Ye· 
nısını alacatımdan eskisinin hük· 
mü olmadıtını ilan ederim. 

Karataş iskelesinden Ah· 
met oğlu 323 doğumlu 

Mustafa Bak 
11904 

Zayi nüfus kiğdı 
Elazıt vilayetinin Palo kazasın. 

dan aldığim nüfus kağdımı zayi et-
tim. Yenisini alacağımdan esk'ıs· . 
h-k .. J d . .. IOIQ u mu o ma ığını ılan ed~rim. 

Palo kızasın•n Siv· 0 h" . • na-
ıyesı apdalıı köyünden 

Ahmet oğlu 336 do-
• ğumlu ~ehmet 11903 

Zayı askerlık vesikası 
7 inci Fırka karargahından al· 

mış olduğum askerl:k vesik . . y amı za-
yı ettım. enisini alacaıı.ımd 

k" . . h.'k 5 an ~s-
ısının u mü olmadığını W . an ede-

rım. 

Kuru köprü mahallesin 
den Mahmut oğlu 3l] d 

ğumlu Ahmet Akol o. 

c 



Sabile: 8 lurkıözü 

• 
T. iŞ BANKASI 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı . 

K••ideler : t fub•t, t M•rıa, t Alu•toe 
t ıkincitefrin t•rlhl•rlnde yapıllr. 

K tımbauh ve kumbarasız hesaplarda en a'Z elli liruı 
bulunanlar kuraya dahil edilir. 

1940 iKRAMiYELERi --
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
3 ,, 1000 ,, 3.000 " 
6 

" 
500 " 3.000 " 

12 ., 250 :ı 3.000 ., 
40 ., 100 " 

4.000 " 75 ,, 50 " 3.750 ,, 
210 

" 
2ü ,, 5.250 n 

T. iş Bankasını para yatırmakla, yalnız para biriktir
miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

:-------------------------------------------------

l 

Muhterenı Çiftçilerimizle 
Sayın Müşterilerimizin 

"Nazari Dikkatlerine,, 

Dünyaca Maruf ve Çiftçilerimizin uzun tecrübelerile metanetleri malüm 
ve aradıkları 

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

(Şapkalı adam) markasiyle maıuf Orak Makinaları _çarklar yağda döndüğü 

gibi toıdBn n. uhafazalı tamamen kapalı olup tekcrltklcr ttmamcn bilyalidı 

Tica retanemizdc büyük miktarda Yedek parçalar mevcuttur. 

Dünya ahvaline rajmen Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını temin maksadiylc 
Büyük fedakarlığa katlanarak Mahdut bir parti getirtebildik. 

BiR DEFA ARAYINIZ 

Viking markalı maruf ve tecrü 
beli lsveç mamulatı Süt milkinala
rımızde geldi. 

TORIYE GENEL SATIŞ 
DEPOSlfERl 

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

ADANA 

Aceotelerimiz her vilayette mevcuttur. 
Ceyhan ve hinterladı acenttmiz Çifçi Yurdu Mağazası Kadir Çiogi 

20-20 

llan 1 
Hıdırilyas ·mahallesinde Dişçi 

Adlinin çıkdığı 10 numaralı daire 
yazıhane veya muayenehane olarak 
kullanılmaya elverişli olup kiraya 
verileceğinden ,istiyenlerin namık 
Kemal mektebi oğretmeni Medi. 
haya müracaatları 

11861 
17 - 18-19-21- 22 

11766 

ilan 
Kapalı ve açık inhisarlar içki 

bayileri ellerinde~i tezkereler ve 
iki adet fotoğrafla 21-5-940 gü. 
nünden 25-5-940 tarihine kadar 

Tütün bayileri geçen seneki ruhsat 
tezkereleri iki adet fotoğraf ve satış 
defterleriyle 26-5 -940 tarihinden 
30-5-940 gününe kadar inhisar
lar idaresirıe müracaatla ruhsat tez· 
kirelerini tebdil eylemeleri ilan olu· 
nur. 

11901 21- 22 

' 

Devlet hava 
yolları .tayyarı 

• • 
servısı 

Seyahatlerinizi en e 
ve en ucuz seri vas 

olan tayyare He yapın• 
Hergün Ankara - İstanbul b 

arasında muntazam seferler biled 
Abidinpaşa caddesinde 

\,/ 

Muharrem Hilmi Remo ticareth~i ~ ·~ b· 

sinde satılır 
1 

Telefon: 110 

ilin 
Seyhan Viliyeti Hususi Muıı' 
sebe Müdürlüğünden: 

1 - Aşağıda sahi bile cinsi mevki ve muhammen bedeli yaııl• :;. 
menkul vergi borcunun temini tahsili için açık artırma ile satıl•" 

2 - Açık Artırma 940 senesi hazıranmın 7 inci cuma gurıU 
(10) da yapılacaktır. ., 

3 - ihale vaktinden evvel maliye veznesine yatırılmış bLl)ıJ 
lazım gelen pey parası miktara aşağıda gösterilmiştir, . 

isteklilerin muayyen vakıtte vilayet idare hey' etinde istekliler•" r· 
ayyen vakıtteviliyet idare hey'etindc hazır bulunmalara ilin ol&.1"" ~ 

t'•' 
Cinsi Kapt N. Mahallesi 

Sabş bedeli Pey 
Sahibi Lira Lir• 

Bina 54/1 Hamamkurbu Memili oğlu Nazım) 
Ciritçi ) 350 

• 54/2 " . " . ) 
16-22-28-4 11853 

llan 
Seyhani Vilayet Defter
darlığından: 

Adana Merkez kazası sahillerin 
de ruhsatlı balıkcılar tarafından av· 
)anan balıklardan alınacak O/o 12 say 
diye resmi bir - Haziran - 940 
tarihinden 31 Mayıs 941 gayesine 
kadar bir sene müddetle idare ve 
cibayet olunmak üzere açık cırtırma· 
ya çıkarılmış ve Mayısın yirmi dör
düncü cuma günü saat 16 da ihale· 
si mukaner bulunmuştur. iltizam et 
mek isteyenlerin şeraiti öğrenmek 
üzere her gün varidat dairesine ve 
ihale günü senelik 264 lira muham· 

.,,ı 
. betı 

me bedelin •/o 7,5 ğu nıs d ft 
minat akçalarile birlikte ~. 
lıkta müteşekkil ihale ko1111 

,, 
müracaat etmeleri ilin oıuıı; 

5 - 12-16-22 1180 

M.. . 1 ~'d•ı 
urettıp a acPc 

~· Matbaamızm gazete ·be 
1 k 

.. b. ..,etl• ça ışma uzere ır mu ·ıe 
yaç vardır • ldarehaneıııı 
racaatları ______ ..---/,. 

.. d~"' 
Umurnı neşriyat ;rıuliİ 

Macid GuÇ 
Adana Türksözü pıat 


