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üttefikler Arras'ı 
• 

gerı aldı 

Paraştitlü Alman askerleri Fransanın 
lllubtelil yerlerine atıldı; panik 
doğurmak için yangınlar çıktı 

lalld . 
~r, ra: 22 a.a . - Rcyter fıian· 
~iç·:• daki muhabiri bildiriyor: 
~ k1

•
1 
•da ve FransadR takriben 

'hıı 0ınetrc murabbaı üzerinde 
ıııuh Ccrey an eden b ir çok şid

~'t" arebeler hakkında pek aı 
lltıı "ltk mümkündür. Ru mınh 
tı . bazıları hudud civarında 

L ısc k "'tıı uza tadır. 
n•ılerin müdaf .ıa elt ğı bôlge-
;.1ı klt,aları bir şehıi terk 

~ 'Yetinde kalmışlar ise de bu 

1 
'0kaklarında muharebeler ya· 
"e her karış toprak muhare-

&11 R~rıra bırakı l mıştır. 
b· 5·00o kilometre üzerinde her 

1
•
1r cephe teessüs etmiş oldu

()ı:Yle~e~ henüz imkansııdır. 
\it p bıtenı bılccei: vaziyetle o
'1 Subay, her tararta İngiliz ıo
~r C~cut oldu2'un.ı ve bu ~1r11la· 
~a aralta mükemmel bir hamle 

rcbe etmekte olduklarını bil· 
r. Jngiliz askerinin mane\•iya

zamıınk i gibi mükemmel. 
._ 
~~~bıy demiştir ki: 
~tbc halınde b"r ahı)ı 

Romanya hazırlanyor 
Romen 

250,000 
askeri kuvvetlerinin 
artırılması kararlaşdı 

t.i' Gtrisi üçüncü sahifede ) 

IY ~--------------Ruz ve l tin istişaresi 
Bükreş: 22 (Radyo) - Roman· 

~il yılki bütçemiz 
~· ,476,321 lira tes
lt tdildi 

~~~'"a: , 
. "-'1ı.t ' 
ltj . 

ltıız 

~ Unıu. 
t.Ytliı1 

!I llıUıa.. 
tt' ıııc .. 
ıQt\.: Q 

• 1 p ,, t il 
0 plan 

' iti· b b a~ı.. 

~t 'rıla. 
"'dır 
041) • 
ı, »rıa. 

~Qıllrtıi 
ile k. 

~t~j 'k ıı.nunu butçc encUmeninde 
~~t Şı liklcrc u~rnm1şbr . 
. çtni 
1la..,cl n mnsrsflnr Jw:mınn yn 

2fi·) erle huk<ımetten gelen rn-
l cıl '"•312,140 lirtı olnrnk tesbit 
•t,~,t.ıı ttınsrnf yckClnu :!Gö,41ü, 
l} Çtknral mışı.1 .. 

C\rl L '• 

'ı'1~t hutçesine dahil daireler in 

~t-id~ılı tnasraflarınıı knr~1hk 

11 
tıtd ·\ tahminini ihtivn eden ye 

~fi 1 
c U~rnmıştır. 

't !l ıc:r ~.. ,., t klif ettl ~i Hiyihndn 
~ 1"; ' ' U ırn olnrnk tnh-

ı . 

l kcı 
1
. n butçt:' encUrnr-ninde 
•rn olarak değiştirilmiş· 

Vaşington : 2 2 a. a. - B Ruz · 

vclt fılo Başkamtındanı ile bazı mü· 

tahassısları sarayına davet ederek 1 
Amerikanın deniz programı hak\cın 

da görüşmüştür. 

ya, sulh kuvvetleri miktannı 250,000 

kişi artıracaktıı. 

Bu her ihtimale karşı alınmış ih-

tiyati bir tedbirdir. 

CEBELüT ARlt\ TA SiViL 
HALK TAHLiYE EDiYOR 

Cebeluttonk 22 n. n. - Royter: 

Ccbelluttnrıkta kndınlnr · ,.t" çocuk

lar tahliye edilmektedir. İ lk e,;ru.P, 

bugUn Cebclluttarık1 terketmişlerdir. 

Diğer gruplnr: ~·arın \ "C mUtenkip 

gUnler Cebelutinrıl ı terkey liyeceklcr· 

dir, 
Tabliye edilenler Fransız Fa~'ınn 

gHnderılınektedir ' 

Bu tedbir neşl'edil en b ir tebt iğ 
uzcrinc nlınmı 1tır, Bu tebl iğde Cellc 
luttnrık umumi v a li s ınin , hnrp knbi 

. d lU uru hiss ctti ıti t::ıkdirde 
nesın en, 1 c 
Cebcllultarık'ı t:ıhli,) t"dc ser be,,t ol 

dnğun:ı dnir t::ılimet nl n ıo; old..ı~unu 

bildirmekh:dır · 
Tahliye, şf'hir ınecli ,i ni r. . hn\·n ı 

h ı r nJ·nbesi !.o mttC'il\ Je i Ş " 
Ucum arı mu .. ' 

birlibi hnlinde tertip edil miş olnn 

1 
"b"ncc yapılmaktadır. 

. progrnm n.ıucı 1 

r -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 
i Hava kurultayı dola- ! • !yisiyle ba~ vekilimizin t 

i nutku i 
• • • • i Ankara : 22 (Hususi ! 
i muhabirimizden) ·- TUrk ! • i hava kurumu yedinci ku- t 
i ruıtayı yarın sacst 10 da i 
i Ankara halkevinde Başve · i 
i kilimiz Dr. Refik Saydamın i 
i bir nutkiyle açılacaktır. Öğ i 
i leden evvelk! toplantıda i 
i encUmenıer seçimi yapıla i 
i cak ve cncUmenıer ayna i 
i gün saat 14 ten itibaren t 
i hav<' kurumu rrerkez bl· i 
~ nasmda çoh.ş nnfarına baş i 
t lıyacaktır. i 
...-..-.~~~~ 

ADANALI 
KADININ 
VAZİFESi 

• 
Adanalt kalhnın vazifesi 
derhal, Aekerl H••teha
nede açılacak olan Yar
dımcı Hemfire Kursuna 
girmek ve bu suretle 
m U • t • k b e 1 tehlikelere 
karfı bilglU bir ev v& 
memleket kadını olmaktır 

• 
Şehrimiz Askeri Hastahanesinde 

Adana bay;mlarını g erek zehirli gaz
lerden korunmak ve g erekse usulü 
tedavi hakkında malumat sahibi et
mek için bir kurs açılacağını yazmış

tık. 

Bu kursa genç kızlarımız ve ba
yanlarımız milli bir vazife telakkisiyle 
ve tehalükle kaydolunmak arzusunu 
gösteriyorlar. Bu vaziyet karşısında 

1 haziranda faaliyete geçecek olan 
bu kursa kayd için tesbit edilen tarih 
mayıs sonuna kadar uzatılmıştır. 

Bir sefer vukuunda hastahaneleri
mizde hasta ve yaralılanmızın ilmi bir 
bir şekilde, müşfik ellerle bakılmalan-

.nın temini için başka memleketlerde 

oldu~u gibi bizde de bayanlanmızın 
bu hususta yetiştirilmeleri Milli Müda
faa Vekaleti tarafından kabul edilmiş-

tir. Bu itibarla, Askeri Hastahanede
açılacak olan bu kursa girmek arzu
sunda bulunan bayanlarımızın malü
~at edinebilmeleri maksadiyle biraz: 
ızahat veriyoruz : 

3643 sayılı Milli Müdafaa mükel
lefiyeti kanununun ikhci maddesine 
göre bayanlara tatbik edilecek mü-

~e~lefiyetlc (Yardımcı Hemşire) olarak 
ıstıhdam edilecekleri için Adana As
keri Hastahanesinde yardımcı hemşi
reler kursu açılacaktır. 

Bu kurs programına göre iki bu
çuk ay devam edecektir. 

Kursa girmek arzuya tabidir. An· 
cak, bu kursa iştirak edenlere sefer· 
de Yardımcı Hemşirelikte çalışmalan· 
na rüchan ve imtiya7. hakkı verilecek· 
tir. 

Okur yazar olan bütün bayanla
. rımız bu kursa kolaylıkla girebilecek
lerdir. Herhangi bir mektepten mez 
bulunmak gibi bir şart yoktur. un 

Yuka~ıda da yazdığımız gibi kuı .. 
sa 1 hazıranda başlanacaktır. Kurs 
sonunda yapılacak imtihanda muvaf. 
fak olanlara Milli Müdafaa Vekalet· 

d
. 1 ın .. 

ce ıp oma venlecektir. 

Başvekilimizin 

teşekkürleri 

Anknı a : 22 a. a. B l"-vekil Dr· 
Refik Saydam. 19 Mayıs }940 
l'k b - genç· 
ı ayramı munasebetıyl e muht l'f 

makam,
1 

teşekkül ve yurtdaşlardea~ 
almış oıdukları tebriklerden d 1 1 
t kk " ·) . . o ayı 
eşe uı erının ve m\lkabil teb "ki . 
. ' bl~ n erı-

nın ı ağına Anadolu 81·ansın 
t 

. 
1 

d' ı memu.ı-
e mış cr ır. 



Sc.iıiff: 2 

Mersinde atıcılık 
müsabakaları 
başladı 

Mersin : 22 [ Hususi muhabiri· 1 
mizden ] - Devamlı yatmurlar do 
layısiyle dört gündenberi muattal 

kılan atış, havalınn İ)i geçme.si üze 
rine üç gündenberi tekrar başla -
mıştlr. 

Bu ıy içinde atışlar cumartesi 
günleri öğleden sonra paıar öilcdeo 
evvel diğer günler :saat 16-18 e 
kadar devam edecektir. 

Vazife ıtıslarını yapmış atıcılar 

arasında bölge birincilik müsabaka· 
Si devam etmektedir. 

Dün akşama kadarki neficelrr 
(52) ile birincilik Ahmed Aktat, 
(50) ile ikinci.ik Mustafa Sabuncu· 
da~ır. 

Müsabakaya iştirak edecek da
ha bir kısım ikinci olduğuna göre 
bu puvanların daha yükselmesi bek 
-leaiyor. 

Bölgemiz ajanlığının iki aylık biz 
:zat çalışmalıriyle iyi neticeler alı 

nan 12 acemi yetiştirilroiştir. Ya· 
kında bu rakam artacaktır. · 

Bundan başka bir de umL1ml 
mahsus mükafatlı müsabaka başla· 

· mıştır. 
iki gündenbcri saat 16 dan son

ra poligonda bir . kalabalık göze 
_çarpmaktadır. 

Köylere sağlık dolapları 

Değerli Sıh!ıat müdürümüz Dr. 
Bay Kemal lkizer tarafından Kurt· 
tepe, Yolgeçen, incirlik, Suluca, Yu· 
nuı otlu ve Yemişli köyle!İne sat 
lak dolapları datıtıldı~ını daha ev· 

velce yazmıştık. Bu defa Gerdan ve 
Baklalı köylerir.e de birer sağlık 

Hndıtı verilmiştir. 

Tür:Csö2J 

Maarifteki toplantı 

Okullaıın tatili ve öğretmenler 
hakkında kararlar alındı 

Maarif müdürü Bay Ekrem Gür · 
selin riyasetinde dün maarif daire· 
ıinde toplanan ilk mektep ba~mu

allimleriyle ilk tedrisat müf ettişlcri 
bir çok maarif muclelcrini ele ala· 

rak bunlardan bazıları balckmda ka · ı 
rarlar vermişlerdir. 

Bu cümleden olarak ilk mektep 
ferin 4 Hazirandan itibaren tatil 
yapmaları ve 8 gün devam edecek 

olan imtihanlar :hakkında lüzumlu 
tedbirlerin alınması ması ve imtihan. 

lara girecek · mümeyyizlerin tcf rıki 
ile ilk mektep serıilerinin tanzim 

şekilleri karara bağlanm ıştır. 

27 Mayıstan 3 Hazirana kadar 
devam edecek olan ilk mekteblcr 

sergisinin küşadı devrelere göre mü 
r.asib görülmüş ve bu sergilere İş· 

'tirak edecek f'ğitmetlerin sergi f'Ş· 

yaların Seyhan mektebinde teşhiri 

karardan geçmiştir. 

Müfettişler toplantısında ise büd. 
çenin tastikinden sonra senei dersi

ye bidayetine kadar tamire muhtaç 

"mektep l inalarının bir an evvel ta· 
mirden gl'çirilmeleri için mıntıka 
müfettişlerinden bir liste istenme· 
sine lüzum görülmüştür. 

Bu kararlardan başka bu yıl 
fevkalade mesai sarf eden muallim· 

1 

1 

lerimizin tcsbiti görüşülmüş ve gelecek 
1 sene yapılacak işlerin ptcğramı ha· 
· z . rlanm1~tır. . 

Halkevimiz Kitab sergisi 
hergün ziyaret ediliyor 

Halkevimiz tarafından açılmış 

bulunan kitab ser giti hergün hılka 
açık bulundurulmakta ve yüzlerce 
meraklı vatandaş tarafından gezil· 
mektedir. 

Sergi 30 Mayısa kadar açık bu· 
lundurulacakhr. 

Talebenin kağıd israfı 
önüne geçilecek 

Maarif Vekaleti bütün mektep
lere bir timim yaparak talebeye u 
mumi olarak hertÜt lü isrı.ftan ka· 
c;ınmaları telkin edi1mekle beraber, 
bugünkü vaziyet ıebebiyl~ talebe 
tarafından kağıd isrıofının önlenme· 
sini, talebenin vazife kitıtlarında 

ancak lüzumu kadar bir tashih ye· 
ri barak tık tan sonra kiğıthmn her 
iki yüzünu de kullanmalarına def· 
terlere yazı yazukcn şekil yaparken 
katıdan her noktasından azami is 
lıfade etmelerinin teminini İstemiş· 
tir . 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehimizde göle yüzü kısmen bu· 

lutlu, bava hafif rüzgarla idi . 
En çop sıcak gölgede 26 dere 

ceyi bulmu~tu . 

Ziraat 
şefleri 

· ai 
Adana mıntaltasuıın ~ 

yeti ve Adana Ziraat ~ 
alakalı mevzular üzerinde ~ 
gündenb, ri şehrimizde t< tkik 
pan ziraat " bankası idare 

reisi Bay Yusuf Ziya ErıİOı • 
umumi muavini Bay Hulki t 

ve müfettiş Bay Reşid Ete~ 
!erine dün de devam edere 
Birlitinde yapılan bu topl•11 

çilcrimizle kredi ve mahsul 
hakkında görüşmeler yapatl 
çiftçilerimizin bazı dilekleri 
da, kendilerine imkan ve 

nisbetinde İcab eden kol' 
yapılacdğı bildirilmiştir. . 

Şebriroiz:deki tctkiklerjııl 
hey'et bugün sabah trenile 

gideceklrrdir. Hey'et 0 
Oımaniyeye geçecek ve ot 

ayni mevzular Ü7.erinde 
yaparak geceyi OsmaniyJ 
rek ertesi gün Erzin, 
bilahare Hataya geçecek ;J ,t .. 
Bağlara giden oto f.ı ~1-

Dün müteaddit kimıe1' \' 
caat ederek, baj'iara stf~ 
otobüslerin dört yol at~ 
madığını, halbuki buranııı , 
ri olarak tesbit edildiğini .~ 
ler ve bu vaziyetin ttlll1 

mundan bahsetmişlerdir. 
Alakadarların nazırı 

celbe deriz. 
. t 

Orta tedris' 
,- , Tatil bugün b•f1 

Şehrimiztleki L;selerle ~ insanların dostu 
Fransızlar, garp cebhesinnc İ • aa 

nın en sadık, en vefakar dostu kö 
pekten de istifade ed•yorlar. Haki· 
katen; köpeğin bize yaptıtı hizmet· 
ler ne kadar çolc:tur ? 

Sen Bernar ( Saint Bernard ) 
deditimiz bir cins köpek \tardır ki, 
karh Alp datlannda yolunu kayb· 
etmiı yolcuları arar, bulur, ısıtır, 

kurtanr. Boyunda taşıdığı likör şişe 

leri ve ıepet içindegi yiyecekle on· . 
lara imd_d elini uzatır. Barry ismin 
de bu cinsten ~öpek 12 sene içinde 
Alp dağlarında kırktan ziyade yol· 
cu vardır. 

Şimdi resmi lsviçrede Bern ta

bii ilimler müzesinde asılıdır. Paris· 
te köpekler mczarhgında heykeli de 

OONON MEVZUU ' -
vardır. 

Tarihte de köpeklerin insanlar· 
la beraber yaşadıkları, mıtralarda 
insan ve köp~k kemiklerinin yanya· · 
na bulunmasından anlaşılmıştır. 

Köp:k, yabani ku,dların ehli· 
le~tirilmesin:Jen dotmuştur. Sonra 
insan oplları, ihtiyaç vt zevklerine 
göre ondan cinsler çtkarmışlardır. 

Sürü halindeki kuıdltr nasıl hffy 
kmrsa, ava çıkan av köpeği de 

havlar. Bu, ırsi Hr itiyattır. 

Eski kurdlar )'uvalarına oturur· 

ken nasıl dairevi bir hareket yap· 
mışlarsa, şimdiki köpekler de Öy· 
ledir. 

Köpeğin uki cedleri de şimdi· 

kiler gibi fazla olan yiyeyeceklerini 
toprakta sıklarlardı. Koku alma, 
İşitme görme hassaları da aynidir. 

Cihan harbinde köpetin rolünü 
hatırlamamak olamaz: 

Sıçın it!if ede, yaralılan, besler. 

löbct bekler, posta lcötürürdü. 
Hatta mitra lyoz kullanan köpek 

bile olmuştur. 
Köpeğin çeşidi ço\ctur. 150 ki· 

lo ağırhtında Sen Berear köpeti 
bulunduğu gibi, avuç içinde bulunan 

köpek de vardır. 

. dell ı rasat mekt~pleri bugün 
tatil yapacaklardır. cİ 

Bir hıf ta ıoara başlı)''~ 
olgunluk imtihanlarını 27 , 
itibaren Liıe mezuniyet irOt 
talcib tdt"cclc ve 1 S güll 

edecektir. 10 \ 

Erhk Liıcsinin 9 v~iı,I '~ 
sınıflara 7 Hazirandan .1 

'-

lceri kamp görcceklerd•'· 

Sesiıniı ~ 
. t•lt 

Adana Kız Lisesı fıl'I J 
rafından çıkarılmakta 0 ~" 
simiz,, adlı mecmuanın 
yası intişar etmiştir· . tP'.1, 

Güzel ve mütene\'~1 '1~ 
yazılarla nefis bir tıabl~f' 
mecmuayı hararetle tat<"' 

ı 



l2 Aylık 
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"~ UlJ •emleketler ıç 
•'ıt,.. t bedeli değiJmU yalnız 

2 llla&sr-1'1 zammedilir. 
'tt, ..... hanlar için idareye 

taat edilmelidir. 

~-~COiRAFYA 
l<AHIRE 

Türksfaü 

a . 
İngiltere - ·ransa arası 
telef onları dün kesildi 

Eoedra, 22 (a.a.) - Dün akşım 
saat 19.30 danberi fngiltere ve Frın. 
sa uasındaki ttlcfon muhaberatı 
münak~ti : tulunmaktadır, Mamafi 
lngilii~~;anıız hü~uın~t!cri ara· 
sındaki temaslar idame edilmekte· 

dir: 
Bir pos!a idaresi memuru §U be 

yanatta bulunmuştıır: 
- Fransa ve da~. a ilerisi ile 

telefon muhaberat servisi mu. 
bulunmaktadır. Ne z1man iaJf 'iai· 
lebileceğiı i hi lmiyoı uz. Göccteler, 
~u inkıtaın bir kaplo kopmasından 
mütevellit olduğu u söylemekte · 

dir, 

Ciyano Arnavudlukta 
Londra: 22 (Ro\:ter) - İtalya 

hariciye nazırı Ciyano Romadarı 
Arnavu-ilWı!'a h:lreht et'l'İştir. 

Ciyano bir kaç gün tetkiklerde 
bulunacaktır. 

İtalyan analarının 
Mussoliniye 
müracaatları 

Br lfor t : 27: a a. - Belfort 
arazisinde ikamet eden İtalyan ana · 
ları Mussoliniye şu mesaj ı gönder· 
nıişfl"rdir : 

" F r aııs t ve ha 1 yanın müşterek 
medrniyeti olan hıristiyan ve lalin 

medeniyetinin mukadderatı mev 
zuu~ahis olduğu şu saatte Bel· 

fort arazisinde oturan 1talyan anala · 
ları Duçeye müracaat ederek ken-. 

disine kemali hürmetle iki millet 
arasında yapılacak bir harbin bir 
kardeş mücadelrsinin bütün dehşe· 

' tini taşıyaca~ını bildirirler. 

Amerikanın on bin 
tayyare mübayaası 

Nevyork: 22 (Rcdyo) - Erka· 
nıharbiye Reisi Geneı el Mars hal 

kongreden derhal 10 l in tayyare 
mübayaası için müsaade istemiştir. 

Diğer taraftan gtn -r al Arnold 
da ordu encümeninde verdiği iza 
hatta 50 bin tayyareden mürekkep 
bir kuvvetin senede 3 milyar 500 
milyon dolara mal olıfcağını, Al · 
manyanın 24 bin tayyaresinden yal · 

nız altı binini kullandığını söylemiş· 

tir. Ayan meclısi ordu encümeni 

Reisi Mayda: 

Hürriyet için mücadele edenle
re cephenin bulu,,duğu ycfde kıl· 

ma~ı ve askerlerimizi bu cepheye 

göndermtk mecburiyetinde kal· 
maklığımız için lazımgelen malze· 
meyi niçin göndermiyelim. 

Sabifet"'\ 

' Türk gazetecilerinin in-
' giliz bahri· üssünü ziyareti 

Londra: 2l (Royter) - 1ngittere
deki 17 kitilik Türk gazeteciler he· 
yeti bugün lngiliz Portmus bahri us· 
sünü ziyaret etmişlerdir . 

Başkumandan TOrk heyetıne bir 
1iyafet vermiştir. 

Müttefikler Arrası 
aldı 

. 
gen 

( Birinci , nhifcden a rtan ) 

tak\•iye için giden lngi lı z a"kcrleri/e 
dolu bir kamyon göıdüm . Bu ashr
ler şarkı söylüyo ı lar ve gü lüyor ·ardı. 

Muhabir tayyaı eıer ın cks lm •ş bır 
şiddetle mür.adeleye ıştira k eılik l cıi· 
ni ilave c t nıektt: dir· 

Pa ıi s : 22 -c:ı.a.- Rcuter ajd nsı 
bi ld iıiyor: 

Bura1a gc1en habe rl ere ğ"öre yan· 
gın ve infilak tertiba tiyle mücehhez 
paraşi: l ;üler d üşm ;ı n tarafından ev
velk i gece Sommein ş irııal ı nde yapı· 
lan büyük taarr uzdil esas rolü oyna· 
mışlardır paraşütçüler derhal yolların 
telaki noktalarınd~ garlarda köprü· 
!erde ve resmi dairelerde işe koyul
mu~lardır. Motosikletlerle hafif tank• 

ların da iştirak ettiği bu hücumlar ani 
ve kati bir netice almaktan ziyade 

müttefiklerin şiddetli mukavemetlerini 
zayifletmeğe matuf o lduğu an laşılmak 
tadır. 

Resmi ve Pariesmahfilleri bu hü l 
cuma ait kati bir ketumiyet muhafu:a 
etmekte olmakla beraber Cambrı.i 

bölgcnisde mütcaddid yanırınlar vuku 
bulmuştur ve arras ile amiens de 
demir yollan garları yanmaktadır. 

f>aris : 22 -a.a.- Fransız kuv• 
vctlerinin arrası geri aldı kları resmtn 
bildirilmektedir. 

Esir Alman bahriyelileri 

Londra : 22 a. ar - l ngilizler~ 
14 Mayısa kadar Alman denizalta· 
farı mürettebatmdan 29 subay, 96 

Ckücük subay ve 142 er esir almı~ 
tardır, 

' '!...----G--0_N __ O_N ____ M __ 0_H __ l_M--:' 
MESElELERi KARŞISIND 

• • 

•• •• Sovyet gozu 
A dolu aı·an sı baz ı Sovyet gaıatel ainin hülasa na p . 

ederek neşretmektedir, Bunlardan ravda gazctes ı 

har hakkında yazdığı ba§makalede, Londr~ ile 
Parfsin kendı başlanık la rı harp sahasının genışle· 

. • büyük gayretlerini sadet· 
mesı ı ı,;ın · 
'ki . . mu~ t tcfik lerio Belçıka ve Holanaayı bırer 

t ı · erını 
silah meı kezi o!arak hazı ı larken Almanyanın bu-

- 1 d 'ıtrini yazdıktan sonra divor ki: nu on e 5 • . . 

Bel ika \•e H~,landa topraklarında ın~ışaf et· 
'· çtan vakayi, ıa ın!nlerinın keyfine gore, harp 

mcı-..te o b' · t' h 
1 1 · ellerınde d, nc;edir. anc. k ır ın 1 ar 

meşa e eı ı . t kt 
d 1 bılecck bı r J)o• .t kn t n l-.ıp c me e 

olitikası enı e . 
p k ~ ~ ı. de\•letler hükfırn e ılerı ıçın bır ders teş 
olan ·uçu" 
kil etmektedir. 

• 

ile vaziyet 
f rıgiliz Fransı1 blokunun yeni harp mihraklar» 

hazırlamakta olmaları hasebile, bu ders d aha mü-· 
him added ilmekted ır. İngiliz devle t &damlarının 

son za n anlınd a, Akdenizde muhu ebeler in pek 
yakın olduğundan bahse tmeleri bir te~adüf eseri 
değildir. Harp tehditl eri Balkan memleketleri ve 

bütün yakın şark üıerinde dolaşmaktadır. 

Ümit etmek l azımd ır ki Norveç, Belçika ve 
Holandadan alına n dersler , zaminlerinin yakında 

ellerini ha ı p atP.şi ne sok t urmağa hazırlanıklau hü· 

ı.ümetle r· flzerinde tesirlerini gösterecektir. Bu 
mem'eketle r yanmağa ne kadar maruz kaldıklarınıı 
anlamaktad ırlar , 
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Türluöı 23 -
Nev•r? 

yok? 
l Muharebelertin ğişen t 

değildir • 
l 

Hollanda da kalan 
mücevherlerin macerası 

Hollındıdan Londıaya geçmiş 
olan Hollandalılar arasmda bir ta· 
nesinin hakikaten enteresan ve bu 
ıuıi bir vazizeti vardır. 

Bu kısa boylu zayıf orta yaşlı ve 
kır saçh bir zıttır. Bu adamm ce
binde küçük bir anahtar mevcuttur 
fakt bu anahtarla açılan kapıya ge· 
çilditi zaman 88 milyon pırlantanın 
bulundutu muazzam bir hazineye 
getirilmektedir. 

Fakat mesele yAlmız ba anahtar- 1 

la bitmemektedir. Bundan sonra ka 
1ayı açmak için bilinmesi lazım ge 
len formül de küçük boylu orta yaş 
lı zatın kafaamın içind~dir, Çürıkü 
bu b8 milyonluk pırlantanın bufun· 
dutu kasayı açıuak imkanları mev· 
cut dt"ğildir kijsa Amuterdamdır. 

Bu :ıat geçen perşembe (Harp 
başlamazdan bir gün evvtl) Lihey 
den ayrılıp iş için Londraya gitmiş 
ve bera betinde kasanın anahtarını 
da götürmüştür. 

F akıt hl"men ertesi gün Hollanda 
işgale başlandığı için memlekette 
dönmek fırsatım bulamamıştır. Hol 
landanın bütün mücevheratçıları kıy 
metli ptrlantalarını ceketleri kenarı
na dikerken 88 milyon pırlanta sa· 
hibi Ameıterdama dönmek için ça
balamı1 durmuştur. 

Bugun Hollandada kalan yegane 
pırlantalar bu zatın kasasında ki· 
Jitli olanlardır. 

Meclis toplantısı 

Büyük Millet Mecl isi bugün Ra· 
uf Canıtezin başkanlığında toplan· 
mıştır. 

Ruznamede mevcut bazı kanun 
layihalarmı müzalcerl"Sİ cu narh~si 
günü toplanm<tk üzere cel.seye ni· 
hayct verilmiştir. 

1-----ı ŞakaDaır -----1-. 
Asri çocuk 

Baba horuz şekeri alacağım. 
Bana S kuruş ver. 

- Sen yaşta çocuk horuz Şt'ke· 
ri ister mi? 

- Öyleyse 25 kuruş ver de bir 
paket ciğara alayım. .• 

Zamane çocuğu 
Karı, Koca ve beş yaşlarındaki 

erkek çccuklt.rı pazar günü gezme· 
ğe çıkmışlardı. Bir bahçede otur 
dular. Erkek iki bira ısmarladı. 

Çocuk bunun üzerine babasına 
dönüp sordu: 

- Bize iki bira ısmarladın ba
ba, annem ne içecek 

. hiç bir Şey 
l' .• 

Asıl olan neticectir 
( Loodra : ~2 Mayıs ) - l.tih

barat nazırı B . Duff Cooper radyo· 
da \IU beyanatı yapmıshr: 

G~çea haftaki musahabede size 
feoa haberlere intizar dmeaizi söy· 
lemiştim. Ayni z:ımanda bu habederi 
lutahammı Alman hucıımlarına göı1 · 
terdik leri derecede cesaret ve meta· 
netle kar~ılamanazı bildirmi~tim. Ha• 
heder nazik \'e ağırdır. 

Bunun böyle olınadıgma iddia ct· 
mek faydasızdır. Fnkat. telaşa duş· 

Jnek için ciddi bir ıebcp yoktur 

Alman ordıısunun koçuk grupla· 
rı' yeni bir harp tabiyesi kullanmak 
suretiyle uzun mesafeye k:ıdar nufu · 
za mu,·affnk olmuşlardır. 

'Fakat, tekrar eJ•yorunı , bunlar 
kuçuk gruplardır. Elde ettikleri nJU 

vaffakiyetler bu gruplnra mudhiş bir 
tehlikeye ml\ruz bulundurmaktadır. 

Oolard:ın çok daha buyuk lnı;i· 
]iz ve Fransız ordı:ı lal"l asıl m uharc
be meydnnını i~gal ediyorlar ve ı,,, · 
zulmımışlardır. 

Muharebe durduğu zaman bu 
muharebede ne olup bittigini anlamak 
zor bir şeydir. Muharebe yapılırken 
bunu anlamak ise imk!nsızdır . 

Her iki tAraf kuvvetlerinin :çar· 
pıştı!a geni~ biı:- bölge Uzerinde oyoa 
maktadır, Bu belgeden T.aman zaman 
bize ha.zan "nlaşılmayan hazan da 
mutcn3kı s haberlel" gdiyor. 

Ehemmiyetli bir ooktanua kaza· 
ııaldıjmı, diğer dacınaıiyetli bir ook· 
tanın 1'.aybedildiğini, diğer bir öokta· 
oın ise el dcgiştirdigini ölreniyorıız. 
811 bir çok auçuk habt"der hayalimi· 
zi eıtas saçma daııelerine dayanal\ ge· 
ni7 farıu:iyelcr kuraıağ temayul ettiri· 
yör. 

Hakikatte ise tamamen teayyUıı 

et21i~ Uç vak'a ~meYcuttur : 
1 - Ou.şmanın balibazırdaki :he• 

defi Padökale • Pas de Calais - l İ· 
maubnna varmaktır, Buuda.o harbi 

Yazan -----------

Duf Koper 
İngiliz istihbarat Nazırı 

Jngiltereye nakledebilmek Umidinde• 
dir.~ 

2 - ou,manın sadece zayıf mo• 
torlu grupları buyuk mes feye iler· 

lemey e ve hedefleri olan padö kale 
limanlarına ,vaklaşmaga muvaffak ol· 
mu~lardır. 

3 - Muttefiklerin orduları mu· 
habere meydanına işgal etmekte ve 
aded itibariyle Alman ordulaı:-ma fev· 
k:ılade faik bulunmaktadırlar. O su
retle ki , mukabil taarruz b!'şladağı 

Bir Japon generalının 
savaşa dair fikri 
To~io: 22 a.a. - Nişi ~;mlun 

gazetesinin askeri muharriri general 
Oba yazıyor: 

Her muhuebt", müttefıklerin git· 
tikçe aı tan kuvvt"tini gösteriyor. 
Müttefıklcr son dakikada muzaf · 
f<r çikacaklardır. 

Muharrir mütttfık müdaf aala· 
rında geniş gediğin açılabi'mesin-

ECNEBi MATPUATOAN 

f~ l N LANDA 

den mütevcllid h:1yretioi gizlcmt-kte 
fakat bu zifa Alman müsademe kıt 

alarmın sebeb olduğunu bildirmek· 
tedir. . 

General sözlerini şu suretle bi· 
tiriyoı: 

Almanların maj'no hdttrnın şi· 

malinde .,üskürtülmeleri imkanı u· 
zak bir şey dtğildir. 

- BALTIK 
Bern 22 M•Y.!!, 

Bung gaze t esi muhabidn'n Finlandiyada topladığı malümcı la nazaran 
Finlandiyada toplc<iığı malümata na:r.aran Fınlandıyanın üç Baltık devlet n 
daha sıkı bir surette yaklaşmıya ve bunlarla ekonomik ve polıtık bir blok 
teşkil etmiye hazırlanmakte b ılundu~unu bildiriyor. 

Hebinki hükumeti, Baltık devletleriyle olan ticari münaseb~tleıini tevsi 
için, Litvany a, Es or:ya, \'e Letonya ile ekonomik rnüzaKerclerini hitama 
erdirmiştir. 

Bu devletler de, Fınlandiyanın e\.:onomik kalkınması için fıli yardımla· 

rını vadetmişlerdir. Dı~er taraftan, yapılmakta olan bazı teşebbüsler, bu 

siyasi yakl ıı şmnnın yakında dört memleket arasında bazı görüşmelere se
bebiyet vereceğı ı i ıatım in ettirmektedir. 

Finlandi} a Şimal memleketleri arasında münferit le almayı derpiç etmek
te \'e kendi i tiklal nin korunması ile kafı derecede meşgııl bulunan fsveçe 
de artık güvenemiyece~ini zannetmektedir. Fınland .yanın tercihan Baltık 
devletlerine doğru dönmesinin scbtbi de buna atfedifmektedir. 

b•t ,e! 
zaman, La taarruz matı.iş 1 

cakhr. l.iİ ~ ~ 
Muhareb~leriıa degi~e.11 t-~ ~ 

Lir şey değildir. Asıl ola~ .0 ' 1, ~~ 
Ve ıeçen hafta da ~öyledığt.. )Q 
muharebenin octicesi oe ohıt~ l2Q 
lngilteı:-e ve Fransanın harpt~ ·e' / I~ 
olmayacaktır. Bu, muteaıadı) l2Q 
raı:- edilen ve daima da ayn• l 
tezahur eden hikayedir. Aoi i~ f 2Q 
bucumun beklenmeyen şiddeti~ 2Q 
yelte intizar edildiğinden ço 12() 
muvaffakıy'!tler ve daima 191~ 12() 
tosu ve 1918 Martı badise1~~tif •20 
binaen bu sefer de aynı ak&b 12Q 
rar edeceğini Umid ederim. 12() 

Fakat, hepimizin elimizde~ 12Q 
t:n iyi:.ioi yapmasa iC'np cdct• ·~ l 
rebe ktyılarımıza kadar yak1'1 2Q 
ki, hepimiziıı huna i~tiraki 17' 120 
Yani, hepimiz de askeriz ve ,! l2Q 
vazifemizi yapmalı.yaz. Ask tl.,1 l2f) 
vasf 1 ve me1iyeti ise cesarer l2o 
meziyetin bizden . ~ksik ol it.. 
söylemekle muftelıırım. A '1J 

B. Re\'naud nutkunda iti 2Q 
limesinin .. fevkinde bit- gU~~- l~O 
etmiştir. B· Rcynaud birleşın•f ~O 
sa cUmhurİ\•eti kuvvetleriyle 
İmperatorl uğn kuYvetlerinin 
şeyin çözemiyeceğini kati 
ile bilJirnıiş yarın veya otİ 
korkak biri çıkar d11 kendisil11~ 
sayı kurtarmak için en çok , 
lazım oldugunu öylese ve h• 
de bövle olsa bu muC'İzenin dt 

~ ' rılacagını çUnkü Fransaya iı.ı•" 
ğunu ilave etmiştir. 

Ziraat istihsali 

Avrupad .. ki harp hali do1'1 
le zirai istihsalatımızın artı'' 
etrafında vılaydlercc atına~ ti' 
birler çok iyi neticeler verD11ş 

Yurdun her tarafında ve bl r·o 
sa orta Anado1udaki mahsu" 
iyi oldugu görülmüştür. 

Zıui istihsalimiziıı geçen 
1 

ye nisbet'e bir misli fazla 0 

t.ahmin coilmektedir. , 
Di~er taraftan Ziraat Ve~ 

koordinasyon heyeti tarafınd~t 
rilen tahsisatla ziraat vek• ıtl 
makineleri oıübayaasına dev• 
ınektedir. 

Vekalet ayrıca zelzele 1111~,, 
sında bulunan çiftçilerimiz i'', 
humluk ve hayvan mühayass1" 

vam etmekte ve çif tcileriıniıe 
etmektedir. 

Karı koca hırstıl9' 
dün tevkif edildi 

Marif dlerini dün uzun t 
la bilcJirdi~imiz hırsız karıkoe' 
Lumtekio ve Fatma Lumtek~ 
hakimliğince sorgularını ~~ 
tevkif edilerek evrakları lıır1 

liye ceza mahkemesine tevdi 
miştir. 
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~a l<urumiına 
aıa olanlar 
it~ • • , , 'en Kumrubı köyünden 1 

•t 

aa aza yuılanlann li~ 

SUleymın Koçak 
Mahmut filik 
Mıbrnut Filik 
Şeyda Uyum az 
Musa Attş 
Dnut Ytlmu 

Osman Kasım uşaiı 

Ahmet Koç 
Hüatyin Küçük Kaya 

Mustıf a Polat 
H111n Biçer 
Cumıti Erimez 
Mıbmut Şimşek 
Ramazan Yıldırım, 

Mehmet Taş 
Ali Farınmaz 
Mf'hmet Dunder 
Ali Kurt 
Kadir özdemir 

Abdurahman Ülker 

Scl,yman Yıldız 

Sıtlcı bahbak 
Mchnıct Biçer 

!Mehmet Göle Pınar 
Hasan Yıh11az 

' anadolunun 
"dıtılmeısı çalışması 

-Türksöıü 
ALMANLARIN iSVEÇE 1 

KARŞI T AHŞiDATI 

Bugün için değilse de, hücum 
beklenmiyen birşey değildir 

A lmanyanın bugünlerde lsveçe 
taamıı etmesini beklemek her 

ne kadar dotru olmazsa da lsveç u· 
mulmadık bir zamanda yapılacak olan 
bir harekete karşı koymak üzere bil· 
hassa sahillerinin müdafaasına azaırıi 
ehemmiyeti vermektedir. 

Bu Alman blöfü son zamanlarda 
lsveçli müşahitleri fevkalide alakad.ar 
etmeğe başlamıştır. Buna sebep Al
manlann Norveç - lsveç hududunda 
tahşidat yapmakta olmalarıdır. 

RÔROS MINTAKASI ALMAN 
ASKERLERILE DOLU 

Oslo ve l:ivannda ve bilhassa Is· 
veç hududuna pek yakın bulunan Rö
ros'un cenup mıntakalarında külliyetli 
Alman kıtaları mevcuttur. Bunlar Nor
veç harekab Almanlar lehine tecelli 
ettikten sonra buralara yığılmışlardır. 

Diğer taraftan Almanlar Danimar· 
kaya da büyük miktarda asker yıt· 

' mışlardır. Danimarkadaki Alman kıta· 
lan görünüşte on fırkadır. Bunlar tek· 
mil Danimarkaya ve bilhassa lsveçe 
en yakın mesafede bulunan küçük 
Helsingör limanına tahşit edilmişler· 
dir. 

Nihayet Borneo adalarında da bir 
çok Alman kıtalırı mevcuttur. Burada 
fevkalade mühim bir tayyare üssü te· 
sis edilmektedir. 

HAZIRLIK Ml, TEHDiT Ml? 

lsveç mahfilleri Almanyanm bu 

hareketinin bir taarruz hazırlığı mı, 
yoksa yeni bir Alman talebine r.tıazır· 
lanmak için bir tehdit mi olduğıınu 
soruyorlar. 

Almanlann bu hareketlerinden 
gayeleri lsveç, Sovyet iktisadi yakın
laşmasına mani olmak mıdır, yoksa 
hakiki bir hareket hazırlığı mı yap· 
maktu? 

Salahiyettar mahafil Almanlann 
bir tehdit manevrası yaptıklanru ve 
bunun sebeplerinin yakında meydana 
çıkacağını söylüyorlar. 

Fakat lsveç, Alman ümitlerini ce· 
saretlendirecek vaziyette de~ldir. ls
veçin her an artan müdafaa hazırlık· 
lan bu blöflere karşı en mükemmel 
bir cevaptır. - PARl SUVAR 

Bir umumi ev kadını 
hakkında takibat 

Genelev kadınlarmdan Ali kızı 

Gülşen genelev sahiblerinden F et· 

tab kızı Münevverin 450 kuruşunu 

aşırdııı iddiasiyle yakalanarak hık 

kında karıuni mua-uele yapılmıştır. 

. ~ 
Sahile 5 

BUGÜNKU PRQGPRM · 

TORKIYE. RADYO otFozıioN 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSÜ 

ANKAltA RADYOSU . 
Prrıembe 23 - S - - 940 
12.30 Program. ve Memleket Saat 

Af an ' 
12.35 A J A N S ve Mcteorolc>iİ 

Haberleri 

12.So Müzik Türle 
13.15 Müzik: lialk Türküleri 
Azi& Şenıeı ve Sarı Rectp · · 
13/30 
14.00 Müzik: Hafif Müzik (Pi) 
18.00 Proğram, ~~ memleket u 

at ayarı 
18.05 Müzik: Oda Müziti (Pi) 
18 30 Müzik: Radyo caz otkes

trası ( Şrf: lbrahim Ozgür ) 
Soprano Bedriye Tözünün iıti· 

rikile • 
19.10 Müzük: Saz eserleri 

Çalanlar: Haklcı Derman, Şerif 

içli, Hasan Gar, Hamdi Tokay 
Basri Of fer. 

19.25 Müzik: Okuyan - Safiye 

19.45 Mc-mleket saat ayan ajana 
ve metroroloji haberleri 
20.00 Müzik 
Çalanlar: Kemal: N. Seyhun, 

Fahri Kopuz, jzzettin Okta. 
1 - Okuyan: Sadi H<>1ıes 
20.30 Konu~ma 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

~tv 
~°t ckaleti, hazırlanmış bu-

1;•nıına göre orta Ana
İr, •tlandırılmasını devam 

~~t k 
~"' adar Ankara, Eskişe· 

"•rı 'l"' 1 • d ~~ k .. \'1 ayet erın e bulu· 

TÜRKIYE'NİN iHRACATI VE 
YABANCI MEMLEKETL-ER 

~ ~)'lcrde ba~ ve mey· 
tdıl . . 

~!Ilı ınış, bır çok orman-
'!ct. Uştur. 
~'b .mevcut tahsisattan ve 
f ttınd h 'd,,,

1 
e alkımıza me-yva, 

~ .• ilt ·ı a~ 1 ı e bağ çubuğu tev· 
ttrnekt d' e ır. 

'11 ...... d 
atından beri grçmiş 

~, .. 
t 111 İliod '' •tı en yollu açmıştır, 
'-it iltrnış, kanlar içmiştir, 

\~ı Yo~tuı dili Tunanın 
t• k ' 

Ankara: ( Hususi muhabirimiz· 
d~n ) - Ticaret Vekaleti dış tica
retteki takas muamclelesini tanzim, 
kontrol ve Takas mevzuıttını birleş· 
tirmek maksadiyle kabul edilmiş 
olan kararnamen·n ikinci nıaddf'si-

nin tatbik şeklioi gösterir bir tali· 

matname hazırlanmıştır. 
Bu talimatnameye göre aramız· 

da ticaret ve tediye veya takas an· 
laşması bulunmıyan ve ihrac-ttımıza 
döviz takyidah vazttmiş olan mem-
leketler Almanya. ispanya, lran ve 
Danimarkadır. 

Bu mt-mleketlerle yapılacak ta· 

-·TÜRKIYEDE _, _________ _ 

I t 01aıuş, yerdedir yü 
'ıı lttlt~ :~~~ Karadenizi, ---11 ------------Yazan: P.N. BJ~ ATAY --

''• OıkUfunce sökülür buzu, •••••••••••••••••-
~ •ıık ar •eli Tunanın, 
1>,,,, böyle d d' · ? \ ,t e ı mı,. 

1•~1 ' basta kademi, 
'ıtı ı 'Jsturgonla budini, 

~:tilit~~r yolu Tuuanın, 
\

1 G~ttleıl.gasından sonra 
~ıı, rır.e orduda asker 
~ rı ••. 1 
~Q dc~·ır er alıyorlar bil 

~-k· •rlerde ıbazan or
t .. ~ eahs•yctlorde de .. ,t ' 

destanlar _:YUIDl.f 

Ş- h 'z bu olanlara rastlayoıuz. up esı 
destanlar her zaman hakikıtı ifade 

etmezler bunlara askerlik gayreti, 

şairin mensup bulunduğu paşaya 

vezire, beye karşı bağlıl~ğı bi.r ç~k 
badi:selerin realist ifadesıne ımkan 
vermf'z. 

Fakat bu şairlerin mukadderatı 
sık sı~ değişen, talileri harplere ve 

• 
bu harpleri idare eden talilerine 

bağlı kimseler olduklarını düşüne· 

relc, bunların bilhassa felak~t an

larınd~. hakikata ifadeden çekinmi· 

yecekleri daha kolay anlaşılır. 

Diğer taraftan, bunların büyük 

bir organizmin iztirap çeken basit 

cüzleri oldukları için, aksülamelleri· 

kas muam,.lclrri bu talimatname hü. 
ldirnlcri dairesinde tak-as limided 
şirk,.ti tarafından yapılacaktır. Ti-
Jimatnamedc takas limited şirketine 
veriltcek taltpnameye göre yapıfa
cak muameleler hakkında izahlı hü· 
lcümler vardır. 

ni hiç bir hesaplamaya tabi tut· 
madan adeta uıvi "ıefleks. ler gi· 

bi yapmaları da tabiidir. Nitekim 
' 

bu bir valcıa olarak bu türlü halle 
şairlerinin eserlerinde görülür: Şair 
zaman zaman padişaha, sadıazama 
serdara nasihatler verir, (}tdunun ha. 
linden :ıkayet eder, askerin neler 
çektiğini anlatır; elden giden kale
lerin matemini tutar; ordunun düş· 

man tazyikına karşı gC.sterditi gev
şek mukavemete isyan eder, ilib. 
Bu şairlrrde. her.şeyden evvel şe gö. 
rülür ki, bunlar umumiyet itibariyle 
bütün balkın mümessili olmaktan 
uzaktırlar. 

C smanlı ordusunun, fak at basit 
askerlerin, kapu kullarının ilk ha· 
yatlarını, hissiyatını ifade eden sa· 
natkarlardır. - Sonu var-



Sahife 6 

Belediye memurlar1nın 
tekaütlükleri 

Ankara ı 22 (Husuıi) - C.H P. 
B.M.M. Grubu 21-5- sut on beş 
it! reil vekili Seyhan mebuıu Hil· 
mi Uramn reitlipde toplandı. 

Ruınamede meclisin müteaddit 
eeciimenlerioden müzakere edilen 
ltet-hanfİ bir kannn liyihuı veya 
teklifinin umumi heyette müzakere· 
ıi s1raamda hangi encümen mazba· 
tuman müzakereye meuzu ittihaz 
edilme11 muvafık ofıcıtı hakkındı· 
ki parti komisyonu maıbatasiyle 
Ankara ve lstınbul belediye memur 
lırı müstesna olmak üzere belediye 
memurlannın bugün tekaütlükler 
istifadeleri için hükumetçe bir kı 
nua layihası tanzimi muvafık olaca· 
tı bakk1ndaki diter bir parti ko-

misyonu mazbatası vardı. 
Hck iki mevzu etrafında cereyan 

eden müzakere ve münakaşa sonun· 
dı komisyon mazbata)ar1 grup umu. 
mi heyetince tasvip edilerek heyet 
müzakerelerine dah:r; nizamnamerıin 
(35) İnci maddui esası dahilinde. 

ihtisas encumenleri mazbatala
rınmın esas ittthaz edilmesi ve bele 
diye memurlarının da tekaütlük hak 
kından istifıdelerıni ttmin .edici hü 
lcümetçe Meclise bir layiha getiril 
meıi muvafık görülmüş ve ıuzname 
de başka madde olmadıtı için riya 
setçe celseye nihayet verilmiştir. 

RADYO 
( Btşinci sahifeden artan ) 

2Q.45 Müzik: Fasıl heyeti 
21.10 Konuşma ( Sihhat saati ) 
21.30 Müzik: Radyo orkestrası 

(Şef: H. Ferid Alnas ) 
22.20 Müzik: Cazbant (Pi) 
22.30 Memleket saıt ayarı, A· 

ian~ haberleri; Ziraat, Eıham -

tahvilat, kambiyo - nukut 
Borsası ( Fiyat ) 

22.50 Müzik: Cazband (Pi) 

23.251 
23.30 Yarınki protram, ve ka· 

pamş. 

Norveçte vaziyet 
Nevyorkda bir mahal : 2l a. a. -

Müttefik kıtalarla Norveç kıtalan 
Narvik'in 300 kilometre kadar ce· 

nubundıki Rana mıntıkasında yeni 
mevziler İşgal etmiş ve Alman yü 
rüyüşü bu cebhede durdurulmuş 
tur . 

kıtatık stratrjik hareketleri bir 
kaç gün sürmüştür. Bu hareketler 
hiç bir zayiııt verilmeden yapılmış, 

Almanlar ise bilhassa dağ geçidle· 
rinde faaliyet göstcTen kayakçı dev 
riyclcri arasında ağır zayiat vermiş· 
)erdir. 

lngilterenin seyyar 
kaleleri 

Londra : 22 - a.a.- Dail tege· 
• raph gazetesi yazıyor, 

Tank ve nakliyat umum müdürü 
Perter Bennet geçen haftanm tank 
inşası bakımından en müsait hafta 

Pamuk ve koza 
KiLO FIATI 

ClNSI 
---En aı En çok 

K. S K. S· 
ı ....... .._,,.,..:.=~1 .. ....--.:oo.ı!'i'.=iooo~-=- -oo-

---~-• 44 00 
•~.--::---- --4-3--~~ ~--

-vCrli yemlik' 3,50 \- _ 
tohumluk =::!:=-=-=== 

HUBUBAT< _ 
Buğday Kıb. , ı 

,, yerli 00 ___ _ 
1 

Arpa ı 3,30 
Fasulya 
-~{ulaf-- 00 
DciiCe O 

-----ı 
Kuş yemi , _____ 

1 
----ı 

susam 00 

Livcrpol Telgrafları 
22 I 5 / 1940 

Puıe Sonılm 

__:H.:.:azı~r ______ ,_Q_ 00 
Vadeli l. O 00 
Vace'i ili O 00 

ı-...:..H::;in::.::d~h....:azı....:r _____ --0- 00 

N~vyork 00 00 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınnuşbr. 

LıreJ 1 ı--=R::::.::ay-iş_m_a...,rk:----------

Frank (Fransız ) -2- 94 
'-s~t:..::e~rlı:.:..n..!(.,...,i-ngı-=·~ı""iz=)~-=--=--=---- --5- 20 

Dolar (Amerika) !64 2o"" 
1 --f=-.r:::.a:.:;nk:..-!.(..:..is~v-=iç-rc-=)_.:... __ 00 00 

Zayi askerlik vesikası 
41 Ci fukanın 16 cı alay 1 ci 

tabur 3 cü bölüğünden almış oldu· 
tum terhis tezkeremi zayi ettim ye 
nisini çıkaracağımdan eskisinin hük 
mü olmadığını ilan ederim. 

Adres 
Adananın Şaba· 
yadı köyünaen 

Mehmet oğlu Hü 
seyin 317 
11922 

Yitik askerlik tezkeresi 
Cezirenin yedinci hudud tabu· 

runun birinci bölüğünden aldığım 

askerlik tezkeremi kaybettim. Yeni 
sini alacağımdan eskis,nin hükmü 
yoktur. 

• 

Adananın Kayışh kö 
yünden Yusuf oğlu 

3 J 9 doğumlu Recep 
Uzun 

11909 

olduğunu çünkü amelenin Pantkor 
yortusunda bile çalışmış olduğunu 
beyan etmiştir. 

Bennet halka Almanların 90 ton 
luk tankları olduğuna dair çıkarılan 
şayialar yüzünden telaşa düşmeme· 
ferini tavsiye ederek demiştir ki : 

lngilterenin de onlara be~ur sey 
yar kaleleri vardır. 

Adani 1 icra dai
resinden: 
Gayri menkul malların 

açık artırma ilinı 

940- 815 

Açık arbrma ile par•~ çevrile 
celc rayri menkulün ne oldutu: altı 
parça arsa Gayri Menkulün bulun 
dutu Mevki, Maballeıi, Sokıtı, Nu· 
mar111 : Reşat Bey M. Takdir olu 
nan kıymet : Beher metru murabbaı 
birer lira ve elli ve yetmiş beşer 
kuruşdın ( 1 ) ci artırma 26 -6-

. 940 Çar: Saat 10 - 12 Artırma 
nm yapılacatı yer, gün saat : (2) ci 
artırma: 11-7-940 per: Saat J0-
12 

1 - işbu gayri menkulün artır
ma Şartnamesi 18 - 5 - 940 tari· 
hinden itibaren 815 No ile Adana 
1 inci icra dairesinin muayyen nu · 
marasında herkesin görebilmesi için 
açıkdır. ilanda yazılı olanlardan faz 
la malumat almak istiycnler, işbu 
şartnameye ve 815 dosya numa· 
rasiyle memuriyttimize müracaat et· 
melidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin ~o 7,5 nisbe· 
tinde pey veya milli bir Bankanın 
teminat mektubu t(vdi edilecektir 
(124). 

suf Ziya T 
ıı 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin ıayri menlcul üzerinde· 
ki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari· 
hinden itibaren yirmi gün içinde ev 
rakı müsbiteleıile birlikte memuriye 
timize bildirmeleri icap edtr. Aksi 
halde hakları tapu sicilliyle sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma 

Zayi askerlik " 
41 inci alay 3 üncG 

ıldıtım askerlık vesı kaı111 
1 tim. 

sandan hariç kalırlar. 
4- Gösterilen günde artırmaya 

iştir ak edenler artırma şartnaya

mesini okumu~ ve lüzumlu malumat 
almış ve bunları tamamen kabul et 1 
miş ad ve itibar olunurlar. ı 

5 - Tayin edilen zamanda gay 
rimenkul üç defa bağmldıktan son
ra en çok artırana ihale edilir. An· 
cak artırma bedeli muhammen kıy· 
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya sabş istiyenin alacağına rücha 
nı olan diğer alacaklılar bulunupda 
bedel bunların o gayrimenkul ile 
temin edilmiş olacaklarının mecmu 

Yenisini ılacatımd•• 
hükmü olmadığım ilin e 

Çukurmesçid 
sinden Bekir /ı 
doğumlu Ali 

11914 

Hava Kurumu b1 

hğından 
Kurumumuza ait 

kulubünii kirası altınd• 
bina 30-5-94) Curn• 
15 te kiraya wrilecektii 

isteklilerin şubemiıe 
ilin O:unur. 

~1-23-~ 

undan fazlaya çıkmazsa en çok ar- d r 
nan kimse arzdmiş ol " 

tıranırı taahhüdü baki kalmak üze· , 
re artırma on btş gün daha temdid almağa razı olursa on• ~ 

veya bulunmazsa hef1J 
ve on b~şinci günü ayni saatta ya- t1I 

ün müddetle artırl1l 111~ 
pılacak artırmada, bedeli satış isti· en çok artırana ihRfe ed 1 
yenin alacağına rüchanı olan diğer arasındaki fctrk ve gt' 
alacaklıların o gayrimtnkul ile te- için yüzde 5 ~en he5'P 
min edilmiş alacakları mecmuundan faiz ve diğer zararlar ı1 
fazlaya çıkmak şartile, en çok artı- me hacet ka lmaksızın ~ 

rana ihale edilir. Böyle bir bedel el· mizce alıcıdan tahsıl ol 
de cdil~mezse ihale yapılamaz ve (133) 
satış talebi düş e r. Gayri menkul yok'~ 

6 - Gayrimenkul kendisine iha. rilen 26-6- 940 tarıh• 
le olunan kimie derhal ve ~ a vt ri· 1. icra memurluğu od 
)en mühlet içinde paravı vermz~~s ilan ve gösterilen art1' 

ihale kararı fesholunarak kendisin· mesi daıtt sindeki s•~ 
den evvel en yüksek teklifte lulu· . olunw. 



Tirkıôzü · 

saray Sinemasında 
..,, BU AKŞAM 

Dans Kral ve Kraliçesi 

:d Astaır VE Ginger Rogers 
•r•(ın<J.n cazip ve çok rüzd bir tarzda yaratılan, Mu.siki. R o D VEgüYkler filmi: 

:~ SERANADI 
b-' ~alide Ye bış döndürücü cazip numaralar, nefis bir mütiJc 

~~klı ~~z kamıştıncı emsalsiz bir dekorasyon, Gö~ ~e . . 
5 'ki r •çın hakilci bir ziyafet teşkil edecek olan buyük bir fılm 
ev ~ iLAVETEN f 

~l\MUNT JURNAL EN SON HARP HABERLERiNDE : 
bAJil'(. VE ALMAN TAYYARELERi ARSINDAKi HARP 

A. BiR ÇOK MERAKLI HADiSELER VE HABERLER ... -l'AN Sinemasında 
Bu Akşam 
VE MERAKLI FiLM BİRDEN 

1 
Tarafından Yaratılan 

Çanta 
2 

Karakolu Kahramanı 

Pek Yakında 

ARKA SOKAK 
VIVIAN 

ilin 
0 1119 A..d ana Belediye Riyasetinden 

~Cll~ . 
,ıcı esnafına : 

' 1 t•liao d"'-- · · · ·b· h h ~ı b" y•rde hal'-• Ç•l • u5 un, nışın merasınu il ı er a~g " .. "' 
)~ ._ tı çalmak suretiyle icrayi sanat ~den bılumum çal!1cıların, 

~ ;~•nu - · · 16 4 940 ~ 1~8 nunun 15 ci maddesi ve beleJiye f'ncumenıntn - -

1 
.- t\ı· ••yılı kararı mucibince belediyeye müracaatla sıhhat cüzda· 

otoıı»- 'ht d 1 k ,1 ~t~ ~eıilcası almaları ve aksi taktirde cezalan m acı ları ve 
00' e' ~ ._ ruhsat alınmadan yapılan dütün, nitın veııir merasimlerde 
herl1 "'t ed "f • 1 · 

1
, it .... en çıltıalarm da beş lira hah para ceıuıy e teczıye 

ır11l11d~~ " •lan olur.ur. 11921 
le e / 

e gt' 
hcs'f' vesikası 
lar •i' İtd r \M e 17 

~ııııı / f~~t(·~ 6 ıncı alaydan aldr 
sil ol..ı1 ~tııi ~esilcımı ıayi ettim. 

1 ı" h~lacatımdan zayi o!an 
yok'~/ llkrnü olmadıtını ilin 

tarİ~1 

od " fi Mf,. 
arı· 

~ ··~ 
Döteme mahallesinde 
Stvıcı Muharrem o~-
lu 320 doğu-nlu Hü- ı 
.scyin Akdede 

11916 

Zayi askerlik vesikası 

Elizığ 25 inci ılay 7 inci bölü
tünden aldıtım ıslcerlik vesikaı:nı 
kaybettim. 

Y rnisini alacatımdan eskisinin 

hükmü olmadığım ilin ederim, 
Dö~e ne mahallesinde 
Mebmed oğlu 326 do 
ğuınlu Ferhad Tekin 

11918 

Sabi'e 7 

ASRi SiNEMADA 
BU AKŞAM 

Oüoyanın iki meşhur kahkaha krallan 

Stan LOREL 
Oliver HARDi 

Türkçe Sözlü Şaheseri 

ÇOCUK HIRSIZLARI 

iLAVETEN: 
Umumi arzu ve istek üzerine 

Charles BOYER'in emsalsiz filmi 

CEZAiR SEVDALARI 

1 
Pek Yakında ! .. ----··-GARV COOPER 

.1 KOVBOY 
1 

Uan l 
Adana Askeri sahn alma 
komisyonundan: 

1 - Adana garnizonu için 
(240)ton Un kapalı zarfla eksitmeye 
lconulmuşt1r. Mubammera bedeli 
(29400) liradır. lık teminatı (2205) 

liradır. . 
2 - Eksiltmesi tOll Haziran / 

940 Pazartesi saat (lO) da Adana 
Askeri aatın alma lcomiıyonunda 
yapılacakbr. 

3 - Şartnamesi Ankara, lstan· 
bul, levazim amirlikleri ve Kayseri, 
Adana Askeri satın alma komi1-
yonlaıinda her gün görülebilir. 

4 - T ılibler kanunun 2,3 inci 
maddelerdeki şeraiti biiı oldukları 
na dair vesaiki hamil olarak tayin 
edilen saattan en az bir saat evvel 
zarflarını vermiş olmalan lizimdır. 

23-28-2-7 11911 

Zayi askerlik vesikası 

23 Alay 3 inci tabur 9 uncu 
bölükden almış olduğum askerlik 
vesikamı zayi ettim. 

Yenisini alacatımdan eskisinin 
hükmü olmadıtını ilin ederim. 

Halil otlu Said Pişkin 
11913 

ilan 
D. D. Yolları Umum Mü

dürlüğünden : 
Hububat un ve diter zabirelere 

mahsus 9 No. lu tarife üzerinden bu 
bubat ve un nakliyatına aynca ten
zilat yapmıştır. 

Tarifenin baza münasebetlere 
ait ücretleri det!şliıilmiştir. 

Bu husustaki tarife 16 6. 1940 
tarihinden itibaren tatbik edile

ceı-..tir. F aıla tafsilat için istaıyon. 
tara muracaat edilmelidirler. 

11794 19 - 21 - 23 

Zayi askerlik vesikası 
Nakliye katarı cephane taburua. 

dan aldıtım askerlik vesikamı z.a • 
t
• ,. 

et ım. 

Yenisini alacatımdan eskiıioia 
hükuıü olmadıtıaı ilin ederim. 

11911 

Hurmah ınaballesinden 
Ahmed otlu 312 do
ğumlu Hasan 

Zayi mühür 
Adana z i r a a t Bankaa11110 

14132228 numaralı evrakını ko , 
muş olduğum tatbiic mühürüınü le 

1
• 

. t . • 
zacn zayı e hm. 

Hükmü olm~dığını ilin ederim, 
Tayyıbe Erzin 

! 1920 



Sabile: 8 

T. i Ş BANKASI 
1940 Küçük Gari Hesaplar 

ikramiye Planı 

KefiHler : 1 •ub•t, 1 M•J••• 1 Alu•toa 
t ıkincitefrin tarlhl•rlnde J•pıflr. 

K umbauh ve kumbarasu: hesaplarda en aı elli lirası 
pulunanlar koraya dahil edilir. 

= 1940 iKRAMiYELERi --
1 Adet 2000 Lirahk 2.000 Lira 

'1l 
" 

1001) ll 3.000 " 6 
" 

;>{)() , ~ 3.000 
" 

12 ., 250 ,, n.ooo " 
40 ,, lOO " 

4.000 " 75 ,, 50 " 
8.750 ,, 

210 c,- 5.2ö0 
" --> " 

,, 

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

TÜRKiYE ClJMHURIYETl 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve a j ıns adedi : 265 

zirai ve ticari her nevi banka muamelcltri 

Para biriktirenlere 28.800 liia 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasınd;ı kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 tt 500 " 

:tOOO 
" 

4 " 250 ,. 1000 ,, 
40 ,, 100 .. 4000 

" 
100 " 

50 it 5000 ,, 
120 

" 
40 it 4800 

" 
160 " 20 " 

3200 ,, 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Ji. 
radan aşağı düşmiyen1ere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasi)e verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eylüi, 1 Birincikanun, 1 Mart 
ve 1 fiaziran tarihlerinde çekilecektir. 

ilan 
Seyhan Cumhuriyet Müddei Umu
miliğinderi : 

Seyhan Merkez Ceza ve Tevkil evinde bulunan mah~um ve mevkuf· 
lar için ikinci nevi undan yapılacak bir senelik ekmtk ihtiyacı (yüz elli 
bin) kilodan ibArct olup 1015/940 gününden itibaren on beş gün müd 
dctle ve kapalı zarf usu)ile aşağıdaki şartlar mücibirıce münakasaya ko
nulmuştur. • 

1 - Teklif edilecek fiyat muvafık görüldüğü takdirde 2C/Mayısl940 
Cumartesi gürıü saa.t on birde Seyhan C. Müddei Umumiliği makamında 
toplanacak komüsyon marifetile ihalesi yapılacaktır. 

2 - Yüzde yedi buçuk nisbetinde 1068 lira 7 5 kuruşluk teminatı 
muvakkate alınacaktır. 

3 - Şartname parasız olarak Ceza ve Tevkifevi Müdürlüğünden 
verilecektir. 

4 - Teklif mektupları ihale günü oları 25-5 - 940 Cumartesi gü· 
nü saat ona kadar konıü syon reisi tarafından kabul edilecektir. 

5 - Fazla malumat istiyenlerin Ceza ve Tevkif evi Müdürlüğüne 
n.üuıca&tları ilan u!ur.ur. 10- 14-19-23 11b23 

Türkıö:ıü 

DevlethavS 
yolları tayyar 

• • • 
1 servısı 

Seyahatlerinizi 

..._ .. , 

.ıill~ ,, 
en ._ .. ,, . 

• • ve en ucuz serı va .. ~tc 
olan tayyare iie yap111f·'· 

Hergün Ankara - İstanbul 1 ~ 
arasında muntazam seferler bil a 
Abidinpaşa caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo ticareth3° 
sinde satılır 

Telefon: 110 
·ilin 

Seyhan Vilayeti Nafia 
r Müdürlüğünden : 

l - Seyhan Vilôyeti dıhilinde Ceyhan kazasında inşa edil~ 
Ceyhan köprüsü sağ sahil tahkimatı kfşif tutarı olan (24480) 
kuruşla kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. fJ 

2 - Eksiltme 7·6 940 tarihine müsadif Cuma günü saat 
Seyhan Nafia daiıesinde yapılacaktır. ~ 

3 - lstiyenler bu işe ait keşifname ve sair evrakını görrı>e 
han Nafia Müdürlüğüne müracaat edebilirl~r. Iİ 

4 - lsteklilrrin (1836) lira muvakkat teminat vermesi \ 'C eb~Iİ ) 
sikaları alabilmeleri için evvelce yaptıkları inşaata mukabil atdde ~ 
rakı müsbite)erini diltkçelerine bağlamak üzere ikinci madde f ı.: 
günden sekiz gün evvel Vilayete müracaat etmeleri lazımdır. ~tı' 
gönderilecek tekliflerin dış zaıfı mühürle iyice kapatılmış oJac•28ı .,_tc 
tada olacak gecikmeler kabul edilmn. 11883 18-2~.- ~ 

ilin t~~ 
Ziraat Mücadele İstasyoıııl ' 

Müdürlüğünden : , 
1- lstas) onumuz için bir adet G. M. C. marka 6 silindirli~ 

bir kamyonet şlfsesi on beş gün müddetle açık eksiltmeye korıjit' 
2-Şasenin muh'ammen bedeli " 2250,, teminatı " 168 ,, 

kuruştur. _ . .. . M~o~ 
3-lhale 28·5 940 Salı günu saat 10 da Vılayet Zıraat 

de yapılacaktır. . _ . . Ptfe/ 
4 - Makina ihale gününden itibaren nıhayet 3 gun ıçınde 

rüğünde teslim edilecektir. . 9,,,e' 
5 Şase, iç ve tış lastiğiyle bir yedek tckerlrk ve fabrık8 

len bilcümle standart teçhizatla birlikte teslim ediıecektir. 
6-Bilumum masraf müteahhide aittir. " 
7-Şartname)'i görmek istiyenlcrin müt.ssese müdüJüğÜfle 

)arı. 11836 14- lS-23-26 I 
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Umumi neşriyat •. I~ 

Macid GıJ~ ,, 
Adana TürksözÜ P' 
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