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Müttefikler Abevil ve 
Kamriye hakim oldu 

Almanlar Esko nehrine dün muvaf
f akiyetle neticelenen hücUmlar yaptı 

1 ~dinci Hava Kurultayı 
1 aydamın nutkiyle açıldı 

Qa~vekilimiz Havacılığın büyük ehemmiyetini 
öz\ü 'bir lisanla tebarüz ettirdi 

~------
~Ürk Gazete-
tileri Londra 
radyosunda 

••J in Cahid Ya1ÇIR 
,, . ... LoMr• r•CIJrD· 

Ankara: 23 (Hususi muhabirimiz
den) - Türk Hava Kurumu yedinci 
kürultayı bugün ~aat 10 da. Başvekili
miz Re.fik Saydanı'ın bır nutkiyle 
açıldı. Sayın Başvekilimiz hu nulukla
nnda havacılığın büyiik ehemmiyetini 
ve havacılığa verdiğimiz kıymeti ve 
hava kurumunun bu yoldaki çalışma
lannı çok güzel bir şekilde tebarüz 
ettirmişlerdir. 

Kongre reisliğine Meclis Reisimiz 
Abdulhalik Rcnda, reis vekilliğ'ine Hil
mi Uran secilmişlerdir. 

Garv cephesinqe -..ıUttcfilderin bir meYzii 

" TUrk mlll•tln• hl 
'•p elti. · 

~•a: 23 ~Royler) - Tfük 
~t:k li~y.eti bugün logil_iz ra~· 

. ı~ ~~ıı~ı ziyaret etmışlerdır. 
e~~ İ)I Uştu Aras da Türk gaıe· 

a'tı'Jı~~ ' beraber bulunmaktadır. 
dede ~ . • 

r. f ~arı Cahid Yalçm dün ek-
,cJ~~ ttlt '' istasyonu mikroıu ba· 
_181 't'tti 'ek Londradan meml,kati 

~"'• \'e muhabbet göndermiş 
;tıi:dProopagandasının zehirli 
Gr~ ~n uzun uzun bahsetmiş 

i ttıa~lcti üzerinde bunun as· 
ltıu bır trsir yapamı)acağmı, 
t i~· llıüttcfikltrin hakikaten 
f~ 'ndc bulunduğunu ve fakat 
~~neticeye kat'iyen emin ol· 
~ "llı?nu, Almanyanın düştü· 

' 11\'et içinde çılgınca bir 
l ~' teçtiaini tebarüz cttirdik-

'~'ttı' ~Üttefik harp endüstrisi· 
Cltni " 1 . 1 - h d titıi goz crıy e muşa e e 

'nırı' kaydetmiş ve lngiltcre 
tl,t -1~0n günlerde ne mühim 
~ ~bh ~gı~ın görüldü~ünü, müt· 

lG1/ c ıtidal, sükun hüküm 

~ I~~· rıeticcye kat'iyen emin 
•ın1 .,.. • • 

~IQ ı ave ctmı~hr. 

~la~Ya ihtiyatlarının 
~tş: 2altına daveti 

?ij'\ 3 (Radyo) - Romanya
' ıc;ın ihtiyatları silah altına 

Yeni 'J"hl -b . sı " arın tecru e~ı 

Ebedi Şef. Atatürk'ün ruhunu taziz 
için ihtiram sükütu yapılmış ve Milli 
Şefimize kurultayın bağlılıldannın ar

( Ge•isi i•ç.ıncü sahıfede ) 

Gamlenin intihar 
haberi yalan 
Londra: 23 ( Royter ) - General 

Gamlenin intihar ettiğine dair olan 
Alman şayialan kat'iyen asılsızdır. 

Paris: 23 (Havas) - Garp cebhe· 
sinin şimalinde şiddetli çarpışmalar 

devam etmektedir. Gambr ile Valan
tiyen arasında mühim çarpışmalar ol
muştur. · 

Aras ile Som arasında vaziyet 
pek kanşıktır. Eg üzerinde mühim 
Fransız kuvvetleri birleşmeğe çalış
maktadır. Cebheden dönen Veygand 
kıtaatın, maddi ve manevi her cebhc· 
de vaziyetinin iyi olduğunu söylemiş
tir. 

Vaziyetin bariz vasfı, harekat sa
hasının gittikçe daralmakta olmasıdır. 

Müşahitlere göre müttefikler bü-

-----~----------~--------------------------------~~-

ispanya ve har o 
Londradaki .kanaata göre İspanya hükume ti 
bitaraflık vaziyetini muhafaza edecek 

Londrıı : 23 (Rc~·tcr) - Cebe
luttarıkm tahliyesi lspnnya.}'' h::ırhe 
yaklnşdırır gibi gösterm.cktedir. ~ A • 

kat ispanyanın niyctlerınden endışc 
cdilmrmesi hnkkındaki lspanyA hu· 
k1lmet tebliği ortalığa rahatlık ver· 
miştir. lngilterc, lspnnya zimnmd::ır• 
larmm bitaraflık hnw kındaki beyann-

lngilterede casuslara 
karşı ölüm cezası 

Londra : 23 (Royter) - lngil· 
terede yakalan<scak casuslar derhal 
idam cezasına çarpılacaklardır. 

bnı çok iyi karşılamıştır. 1ı Lorıt llnlifaks dafn bu beyanntında 
l~p~n.}:nn.ı~ bi~a~ııflıgınıı hurmet edilt·ce ~j"o) @f$!ej~ id 
Sın• bıldırılmışhr. ~- ııliiıılııD ıiı İM-~ -----
Bir luc1iliı ınebusu dün 

0 

tevkif edildi 
Londra : 23 (Ro;·ter) - Bir 'n 

giliz mebusu hükumetin emriyle tev 

kif edilı.aiştir. 

Londıa: 23 ( Royter ) - Loo 
drndaki bülün lr gi ıı fnşist rue.!lasi 
tevkif t"di!mişlir. Bunlu mry<1nında 
f şist pa·ti tf"İs 1 eıinde-n E. M. 
Remsey ile p :uti sekreteri de var 
dır. 

yük kuvvetleı le atıldığını ve askerin 
~ükemmcl tcchizata malik olduğuna 
soylemektedir. 

BELÇiKA HÜKÜMETI 

• P~ris:. 23 (Havas) - Belçika hü
kumetı daıma Belçikada bulunmakta
dır. Bu suretle Kral ve ordu ile daimt 
temas temin ediliyor. 

Londr:ı: 23 (Royter) _ BugUn• 
ku hava çarpışmalarmda 24 AhnaD 
tay~·:ır~ i duşurulrnuştur. 

Sekiz lngiliz tayyareo;i kavb a·ı-
. • "' c ' 

mışhr. 

Londra: 23 (Royter) _ Muttc· 
fikler Ren ve Prt\syada hayali he
defler Uzer ine hA .. kıolar ytı pmışlar
dır, 

Stonnger de lngiliı}e,· hll}'Uk 

bir tıkın yapmıştır. Beş tayyarcri 
kııybı:dilmiştir. 

.Muttefiklt!r K:ımbc ve Volnnsiycn 
de çok şitdetli bir muhftrcbc netice• 
sinde kambe böl&;c inin buyuk bir 
k1smıno. h:ıkim olmuşlardır. 

Maoşa doğru uz:ınmağa çclışaet 
Almanları muttcfikler şiddetle bom· 
bnrdmnn etmiştir. Bu mıntıkada 
Belçiknhlnrln çalışnn Alman asker• 
leri bir birine k:ırışdıgı bir csnad 
bitnrnflal' bombardımanı k 'l'ra. csmc6 e 
mecbur kaliyor. 

Almıın zırhlı arnbalnrındrın T o 

1+1otosiklctli kollara bombardıman 
cdilnıi~tir, 

Bir 'lfmandaki Alman zırh lı a· 
rabalarıda bombardıman edile ~iştir. 

Londra: 23 (Royteı) - Çörç;I 
heyıınatında Abevile müttefıklcıın 
girdiğini, İleri bölgelere şiddetli mu..: 
harebeler olduğum ilave etmiştir. 

( Gerisı iiçiincw sahifede } 
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S.nif~ 2 

ADANALI 
K 'AD 1N1 N 
vAziFESİ 

• . 
Adanalı traduıtn vazUesi 
derhal,. Askeri Hastaha
ned~ açılacak olan Yar
dımcı Hemfire Kursuna 
girmek ve bu suretle 
m U • t a k b • 1 tehlikeler• 
karfı bilglll bir ev ve 
memleket kadını olmaktır 

Sıliat müesseseler-imizin 

• 
Şehrimiz Askeri Hastahanesinde 

!Adana bayanlarını gerek zehirli gaz· 
lerden korunmak ve gerekse usulü 
itedavi hakkında malumat sahibi et· 
mek için bir kurs açılacağını yazmış

tık. 

Bu kursa genç kızlarımız ve ba
t'&nlanmız 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 yaralılarımızın ilmi bir 
bir şekilde, müşfik ellerle bakıJmalan· 

111n temini için başka memleketlerde 
oldutu fibi bizde de bayanlanmmn 
bu hususta yetiştirilmeleri Milli Müda· 
faa Vekileti tarafından kabul edilmiş· 
tir. Bu itibarla, Askeri Hastahanede 
açılacak olan bu kursa girmek arzu· 
sanda bulunan bayanlanmızın malü
mıt edinebilmeleri maksadiyle biraz 
izahat veriyoruz : 

3643 sayıla Milli Müdafaa mükel
lefiyeti kanununun iki'lci maddesine 
röre · bayanlara tatbik edilecek mü· 
kellefiyetle (Yardımcı Hemşire) olarak 
istihdam edilecekleri için Ad~na As
keri HastahaneSınde 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 imtiyaz hakkı verilecek· 
tir. 

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

Yukarıda da yaıdığımız gibi kuı
sa 1 haziranda başlanacaktır. Kurs 
sonunda yapılacak imtihanda muvaf • 
fak olanlara Milli Müdafaa Vekatetir.-

1 ce diploma verılecektir. 

r 

. . 

müsliet şekilde mesaisi 
Hıfzıssıfa 

Üstüniin 
Meclisi dün 
riyasetinde 

Valimiz Bay Faik Üstün' ün ri 

yasetinde toplanan Hıfznsıhha Mec 
lisi Ada11anın sıhhi vaziyetini gözirn 

geçirerek halk sıhhatını alakadar e

den birçok mevzu!an ele alınıştır. 
Adana halkının içtiği menba su· 

lan üzerinde ince tdkiklcr yapan 

ve ayni zamanda gı1yri sıhhi bazı 

müesseseler hakkında ciddi karar· 

lar ittihn tdtn Hıfzıssıha Mtclisi 

Seyhan Vilayetinin sıhhi vaziyetini 

pek normal gösteren mevcut sıhhi 

teşekküllerin istatistiklere müstenit 

mraailerini memnuniyet ve takdirle 

karşılamıştır. 
Bu meyanda büyü~ bir intizam 

ve metodla halk sıhbat.ı için ciddi 

ııyretler sarf ede 3 11bbi müüsese · 

lerimiıd~n Dotum ve Çocuk bıkım 
evinde geçen bir ay içinde 134 
kadın vıtarak 436 icadın ayakta 

ve 26 çocuk yıtar1k 448 çocuk ta 

ayıkta muıy~ne ve tedavi edilmif 
lerdir. 

Trahorn mücıdeleıi çıJışmala 
nnda ise bir aylık mesainin rakam· 

larına nazaran 338 trabem1u 331 
trahom1uıun muayene edilditi gibi 

aynca trahom disprnserlerinde 57 · 
646 vatandaşın gözleri ilaçlanmış 

ve trahom hastanesinde de 15 tra. 

homlu hasta yatırılarak tedavi ve 

58 göz ameliyat edilmiştir. 

Adana memleket hastanl"sinin 

bir aylık faaliyetine geline~: Bu 
müddet zaıfında 342 hasta yatarak 

ve muhtelif servisler ~e 2132 hasta 

ayakta, hakterİ>oloji lahuratuvımn· 
da 462 VI! rontken laboratuvanndct 

da 156 muayene yapılmıştır. 

Köy ebe mektebin-jen mrzun 

olarak köyleıimizdtn gruplandırıl · 

Valimiz Bay 
bir toplantı 

Faik 
yeptı 

mış mıntıkalara tayiıı edilen 4 ebe· 

nin talimatına uygun bir şekilde 

Sıhhiye müdürlüğünce hazırlanan 

ilaç ve sıhhi levazımları i1e çanta· 

!arının kendilerine dağıtıldıtı ve 

vazıfeleri başına giden ebelerimizin 

muvaffakiyetli doğumlar yaptıklart 

öğreoiimi~tir. 

Kısa bir zaman zarfında köylü 
için çok fayda:ı olan bu elemanla 

rın köyliilerimizi fena doAum vazi 
yellerinden t a m a m kurtara· 

caklarına şüphe edilmemektedir. 

Diter 7 köy grubu için de köy 

Ebe Mektebinden bu yıl meıun o· 

lıcık 'Adanalı eltmınlara daha pm· 
diden yer ayrılmtştw. 

iki köyde 
kayması 

toprak 
oldu 

Son yatmurlar esna11ndı ıeh· 
rimiıdr, kazalarda ve köyl~rde vu 

kuı reı~n hadiseleri oluyucuları· 

mıza bildirmiştik. Otrenditimiıe 
göre bu yağmurlar Durak ve Del· 

baş koy'eri arasında da bir )tr 

kayrıamasına aeb~p oldu . 

8u iki köv arasındaki uzunluğu 
100 ve genişli~i 300 mt-tr~ kıdar 
tahmin edilen düyük bir ara7.İ par· 

çası kayarak 45 - So metre dt'rİn · 

1 ğinde <sök ,,üş v~ çöken araıi üze 
rinrleki pamuk miihsü ü tamamen 
mahvolmuştur. 

Maddi zarar oıe\'cud ise de İn 
san ve hayvan zayia~ı yoktur. 

GönüUü hemşirele' 
imtihan bugün ... 

Şehrimiz kız lisesi tal 
rasında "gönüllü hasta hl 
şiı eler,. kursu açıldığını k 
velce mükerreren yazmıştı · 

Bü;ük bir muvaff ökiyet 
erdirilen kurs lal~beleri ark 
gün imtihanlara başlınaC:1 

dev.ım edecek olan imtih• 

teıkiben 50 den fazla ge 
lanmıu diplomaları dal• 

1 Hazirandan itibartll 

yazar gl'nÇ ve yaılı bütÜO 

larımız için de aakeı i hal 
kurs açılacaktır. 

~O Ağustos 

Zafer Piyang 

Milli Piyango idaresi 

tos zafer bayramı için 

mahiyette bir ıaf er piy 
tip edtcektir. Piyango 30 
pnü lzmir fuarmda ç~ 
Hükumet Halk 

yardım yapa 
Hıllrevlerine yardim 

mıli yıh bütçeıin4' konul 

lif edilen yedi yü zbin lir 

ıata bütçe encümenince 
ıur lira i ive eddmiftir. 

Halkevle. ine yardım "' 
le bu sene bütçesine konıl 

at 74 t bin lira idi • 

işçi komisyonu i~1 . 
Dün toplanan işçi ~~ 

verdiği bir kararla ot işçi . 

talak ücretini 260 ve kız•~ --' 
haftalık ücretini de 300 "'9-

rak tubit edilmiştir. d8' 
Eski bir suçlu 
yakalan~' 

iki sene tvvel kardt~1,ı 
Mustafayı bıçıklıyarak fır 
bu'unan ve hakkındaki 
yet kararı bugüne kadar 

-------------------, lememiş lulunan ubıtac• 1 
kimselerden Mehmet furt 

Bir boğaz - Bir şehir dün ötledt"n sonra adliye 

dolaşu ken poliı tarafınd" 
lanmıştır. 

Almanhr lngiliz adasının karşı 
sahillerine dotru ilerlemek gayretini 
ıösteriyorlar. 

Adayı kıtad.ın ayır~n bo~az, ya
tıi Pas de Calais, 185 kilometre ge · 
nişıitindedir. Asgari daılığı 31 kılo· 

metredir. 

En derin noktası 72 metredir. 
Botaz1 Fransadaki Gı j<; - Nez ile ln· 
gilteredeki Dungenes arasında ;ıçıl

maktadır. 

Manş denızi ile Şımc; l denizini 

biribirine bağlıyan Pas de Calais je· 
oloiiye nazaran dördüncü devirde a· 

l._ __ a_o_"_o_"_M_E_v_z_u_u __ l 
çılmıştır. E\·velce lngiltere 
bağlıydı. 

kitaya 

Bu boğ'az gemicilik noktasından 

dünyanın en işlek yeddir. 

Roıterdam şehrinin üçle bir r.is· 

bet nde yikıldıgı, nüfusundan da 
100 01)0 kiş in 'n öldüğü haber verilı· 

yor. 
F, lemengin meşhur limanı olan 

ve yeni Meuse üzerinde bulunan ve 
kanaılarla ayrılmış adacıklardan mü

rekkep olan Rotıerdam 587,000 nü· 
fusludur. Kanallarının kıyılara hep 
ııhtım olduğundı!n, bu güzel şehir 
dünyanın en işlek limanlarından bi· 
ıiydl. Bahri inşaat tezgahları vaıdı. 

Rollerdam a) ni zamanda hava 
üssü idi. Maarii müesseseleri de meş· 
hurdur. 

1472 den kalma eski bir kilisesi 
vardır. Biıçok meşhur adamların, 

bu meyanda edib Era mc'ın vata· 
nıdır. 

YENi NE$RiY AT -
Çocuk· 

Çocuk mecmuasının 

say111 çıkmıştır • 
Güzel resim ve hikif" 

lu olan bu mecmuayı Y' 

için ŞE'AiRt'~ HA: 
Şehrimizde dün gök 

hava haf ,f rüzgarlı itli. 
En çok sıcak gölf 

. b 



Hasta, 
bu 

cılız · Palonya · . Y ahtidileii 
filmde figüıaıi oldu ~ 

. -
. Fransı~ ruetelerin'A hıbe.r ver· , sr avukat tayin e<tilmişti. 

dıklerine röre Almanyada (Y.ahodi fakat efendisi olan hiikumdar 
Siiss) isminde bir fıfm yaptlmaktadır 1737 de ölünce ihdas ettiti vertiler 

· ve filmin eıı biiyilk huuaiyeti Alman yüzünden ona düşman kvsilen laılktn 
teroerküı .kamplarında ,.bulun•n ?ol$?~· wari,le tevkif olundu ve bir kafese 
yala yah~dile~.in . bU ~erde fif~_ren kapatıldı. . 

olarak kl:Hanı:malandar. Bir miiddet sonra da asılmak sıı-
~ 

(Yoıhudi Süas) çek meşhur bir 
mevzudur· On sene kadar evvel L1on 
Föbtvarner isimli· meşhor bir Almaa 
muharriri bu isimle bir roman yazmıı 
eser bir çok lisanlara tercüme edil• 
ıniş ve de .. rinin edebi hadisesi ol· 
muıtu. Yedi senrdenberi memleketi 

htric.nde }aşıyao muharrir bu ese· 
rinde, cQa sekizinci asırda Almanya· 
nın en büyük maliye dlhisi, diye 
taaıoan Jozef Oppenheymer Süssün 
hayatını anlatmaktadır. 

jozef Süsı;, on sekiıirıci asırda 
Almanyanın Vurtemberg pirensiplitin· 
de pr~ns Kar . Aeksandırın maliyeci· 
siydi. Devletin boı kasalırmı doldur 
makta bir ıihirbaa mahareti ıösteren 
bu adam 1735 te hükumdırı tırahn· 
dan tMli müşavir; 1736 tlı da husu· 

retiyle idam edildi. 
Nazi idaresi bu mtV7.UU istediti 

şekilde işfiyerek yahudu aleyhtara bir 
senaryo vücuda getirmit •e bundan 
bir film yapılmasını rejisör Vayl Hır · 
lana havale etmiştir. 

.Filmde yahudi kalabalıtını teıkil 
edecek figüranlar Polonyadapi Alman 
temerküz kamplarındaki Y•hudilerden 
ve bunların bilbaisa en hasta, cıhı 
ve $akıt ol•nlarından seçilmiştir. 

Bundon maksat yabadi göster· 
mektedir. 

Bu figüranlar filmin çevrilmesinin 
dtvam ettiti müddetçe Berlinde Ne• 
babelsberı stoüdyoları civarında ba. 
rakalaada yabp hılkaçaklır ve yap· 
cıkları işe mukabil bir fenik bile üc
ıet almıyacaklardır. 

1!• " '· • (. ... • 
• l • 

TORKfYE · RADVO. oltOZIYON 
POSTALARI TORKIYE RADYQSlJ 

ANKARA RADYOSU 

cogA 24· .. _ ·s - - 948 · 
.... .. ı-ı . . . 

12.30 Prorram. ve Memleket Saat . s . 
'Ayın · 

"t2.3S A J ,.A N s . Ve ~ 
Hal,eiteri . 

1313o ' .. •. 
14.00 Miizik: Karıtılc Pıotram 

(Pi) 
18.00 Protram, ~ memleket • 

at ayarı 
18.0S Müıilc: &nf<>nqc Müzik 

(Pi) 
18.30 Müzik:, Cazt>and (Pi) 
19. 10 Müzik 
Çalanlar: Cevdet Çatla, Fahri 

Kopuz, izzettin Ôktt>. 
Okuyan: .::icmıhat Ôıdenses 
19.3S Müzik: Türküler ( oku1an: 

Muzaffer f ıratıı ) 
19.45 Memleket saat ayan ap.. 

ve meh·oroloji hıbuleri 
20.00 Müzik Tüık 
Çalanlar: Fahire F ersan, Veci· 

( Gnisi altanCI sahifede ) 

iSKENDERUN LiMANI ÇOK 
MODERN BiR HAL ALACAK 

()4Qı 
, ~ .. ~"'• imparatorlatunun bü· 
'ltt~\lk •ehirleri bir çok halk 

1
"

1n f ı· k 1 · · 'eli aa ıyet mer ez crını ttş · 

i a.~Ordu . Bunlarda dini-tasav· 
-.ıt• 
''" •e.rden, tıkyelere bıth o· 

lskendcrun: ( Husnsi ) - Türk 
limanları içerisindt-, lskenderun, va 

ziyeti itib1riyle l üyük bir kiymet 
taşımaktıdar. Anado'unu en mühim 
iktisat merkezlerinden birini teşkil 
eden liman yapılacak tesi1atla bü· 

yük bir servet kaynıtı olabilir. Za· 
t.:n Uatayın anavatana ilbalnndanbe 
ri merkuden ıönde-rilen tetkik he· 
yetleri burada bir hayli ~alışmışlar; 
gerek tesisat gcrtkıae tesısalın yıpı· 

-• TÜRKIYEDE 

lacatı yerler hakkında bızırladıkfa· 
fi raporları vekalete göndermif ler 
dir. 

V tkalet bu raı;>ot ları bugün tet· 
kile eto.iı bu!unmııkt.adı·. Pdc yakın 

da lıkcndetunda mo iern lir liman 
inşasrna başlanaktır. 

Llmın, her tüıfü modern ve ftn 

ni tesisatı cami olacaktır. Hülcume· 
tin diter ~ir tas.vvuru da lskende· 
run - Gazianttp arasında asfalt 

Ha Dk ŞaöırOeırü 
td :.•r Çotu yetiştiği gibi yük· 
ttı.:-.t 1Y•tla halk şairleri mahsulü 
"'it~ t2 -----------Yazan: P.N. BORAT.AV --

~l.1~ t •bil tesirlerinin en çok ---
~~t" ........................................... . •baı \1 •ahalar d.i bu şehir ve 

d• l~dı. Onun içindir ki, bura· 
bı:.~tııea oairler en fazla di\·an 
~tı~t' 1nırı ifade ve mevzu husu· 
• 

11ıt •-~1'11 Yaıdaşaolardu. 
~i._11''dıa Yeniç~ri şairlerind< ki 
•i)t~ ~uva2i gidrn bir sanatın 
~I tıı, canlılığı, r aliımi de 

.. ~t ~"~raaz. Bunlarda daha mü 
~tıı,Jf' 1Plışmış bir ifade ,şekliyle 

~tııı :or_ı.ız. D estanlar dahi, ha· 
~. kı~tı;·etin müsaade.si nisb~· 

lıı.'" . ıcsıoden ~ok bayat.n mu 

ayyen bazı h•diselerinin miza~i ve· 
ya 11tirilc bir şekilde fakat bır .za· 
marı ve mekana batlanmadan ,fa 
desini verirler zütürtlülıc destanı, 

pire destanı baskın destanları i;ih. 
Bu mahiyC"tte destanlardır. Halk 

· • fakı'r ıı: .. hir ehalisinin sakıntı· 
şam, v w • • 

farını hangi z4 man, hıogı bellı yere 

türlii mahsulleri, çok taklit olunmuş 
f ayideleşmiştir. 

Şair, kendi zaman ve muhitini 

aksettirmeyince sanat cscrir.in de 
aynı mazmunları1', aynı ifade ka!ıp-

larınıo. bir kaç değişiklik ile iktifa 
edilerek tekrarlanmasmdan ibaret 
kalmtsı tabiidir. ait olduguna ehemmiyet vermeden 

Bu kategoriden sayısız şairler 
bu yetişmiştit; eserleri en çok zaptolu· 

anlatmaktadır. . .... 
Bunun içindir kı halk ~uranın 

bir yol inşaaıdır. Bu takdirde, ctnup 
ve ı~rk An•dolusundaki vilayetleıe 
Mersındcn çok dıhı yakın bir iskele 
bulunan lskendeıunun iktis.den 
mazhar olacatı · ttJakki ve inlciph 
kestirmek fiiç df'tildiı. 

Körftzde tn kıymetli çrıitlerden 
ve kül iyttli mıktuda balık bu!llft· 
maktı<fır. 

Ku•ulacıtk bir lconstrve fabrika 
sı lcö 1 feı balıklannı mühim bir ınvet 
membaı haline getirebilir. 

nan şairler de bunludar; zir• ban· 
larm mahsulleri, sadece halkın mah. 

fozatıoı terk olunmuyort her devria 
tesbit vasıtalarına dı tevdi olunu· 
yordu: 

Biı hılh tairleıinin eserlerin• ib· 
tiva ,den cönlc:ler.ı~, mccmualerda 
en çok bu şairleıin eserlerine rast 
lıyoruz. Gevheri, Aşık Ömer gibi... 

Fakat sosyal kıymet bakımınd8n 
orijinal büyük halk şairleri bunlar 
arasında ptk nadirdir: Sanat bun
lardan, tıpkı bizim Divan Edebiyatı
mızda olduğu gibi ince tdcnilc, ma. 

riftt, maharet işi halin~ gelmiş, iıılt 

kahveleri, şairlık imtih 1ınlariyle ince 
nüanslar ü1erinde kıymetlerin taanif 
ve takdirine yer veren mektepler 
galini almışlardır. 

-SONU VAR-



Sabile 6 

RADYO 
( &pnci sahifeden artan ) 
lae;JüRk Feraan. 

'G~n: Necmi Rru Ahaskan 
20~ Konutm1 ( Milli Kahrı· 

maaltk • enlcibeJeri ) 
2().45 Mürilc 

Türksözü 

GAZETE YE MATBAASI 

Bürolariyle b~likte Abidirrpa~ 
caddesinde .. Bani& ... ar ... 
•ıftHkl ...... ,. •••tnmlf iN 
luMrJor. Gerek Matbaa ve re· 
rekee Ga%elemi%le if)eri oJaıJta. 

Çel.alar: Folldor'umazdan &nek 
ler ( Sadi Yıver Ataman ) 

nn 7...e ltlnamtz• ••lmele 
,.191 rlc• ederiz .. 

21.10 Konuşma ( Bibtiorıfyı) 
21.30 Müzik~ Küçik orkeıtra 

( Şef: Eaver K.pelm1D ) 
2230 Memleket Mit ayan, A

jlal haberler~ Ziraat, E.Hm -

talıvilit, kambiyo - nokut 
Boraaaı ( Fiyat ) 

22.SO Müzik~ Cazbaod 'Pl) 
23.251 
23.30 Y arınk.i protram, ve b· 

paınJ. 

Amerikada l>az1 servisler 
ve adliye 

Loadra : 23 (Royter) - Ruz. 
velt bir mesaj neşrede,ek, muhıce
rd ve kabul aervisltrinin adliye 
nezaretine verildiğini bildirmi~tir . 

Jlan 
Gedikli Erbaş Hazırlama 
Orta okularına talebe 
alınıyor 

1 - Kayseıide redildi erbaş 

bUJrlama orta okulunUn J...:.11- llJ 11 

nıJlıruıa, Kır ık kalede sanat Getlik li 
er baş ha:zar lamı Orta okulu ile 

Ankara Musiki gedikli erbaş ~azır· 

lamı Orta okulunun yıbrıız 1 - sı 

nıflarma önümüzdeki Eylülde başla

yacak olan 940 - 941 ders yıh i· 
şin talebe alınacaktır. 

-------------· 

2 - istekli talebelerin Türle ır 
kından olması, kendisinin ve ailcsi

niA kötü bal ve şöhret sahibi olma-

Pamuk ve lcoza 
KlLO t-IATJ 

ciNSI ---En u En çok 
K. S K. S· 

o:ıa 00,00 -00-
Ma. J>!rlatı_ 44 ,_00 ___ 

1 
ML temizi '43 Y-
oza parlakı, __ _ 

Kapı malı 50 ___ ----ı 
Klev'and 5(00 -1-oo __ 
Klevland çi. O 

Yapıtı 

• ması, sıhhi muayenede aatlam ç.ık· 
' ması v_e yıpdıcık seçme 11navanda 

kazanmaıı şarttır. 

3 - Gedıkli hazırlama Orta O· 

kullarına alınacak talebenin yaş 

haddi: 

Sınıf 

Gedikli Orta 1 

• " JI 
• • lll 

Yaş 

14: 17 
ıs: ıs ~ 
16: 1, 

Ol mık 

Bu yaşlara ait boy ve attrhlr 
__:tie)':.::.L;:;:;u:___..;., ____ ,___ hadleri şubelerindeki askeri liseler 
....:;:Sl;ı.)lalı;::::......-.-~~---- - ' ve orta okullar talimabnı 71. mad. 

ÇiCtr desi öıJerine uygun olmasa lazımdır. 
Teiii yemli~ 3 ~ \ 1 

'--~•:.__ __ - - ! 4 - Her üç okulun 1, smıfa iı 
tohumluk ttkli olanlann beş sımflı ilk okulu 

Jday Kıh.'-::.___--
" yerli ----ı 

-Arpa 
Fasulya 

Yulaf-- 00 
-Delice 

:....--.ı-----ı 
-Kuş yemi 

o 

susam 00 

Live-rpol Telgrafları 
23 / 5 / 1940 

Pr.rw Sonrla 

~==ıı ı. ~ 1 : 
Vade'i 111 -0- 00 

·~~=-----~ı o 00 
ı--=H;,;;;,:in;;.;...d=-hazı-r ____ , oo 1-00 

Nevyork 

Kambiyo ve Para 
iş Banka5Jndan alınmıştır. 

Lira ı t-=R;:..a::..y...,..iş_m_a..,..rk _____ - --

Frank (Fransız ) -2- 96 
•-s-t-cr-li-n ..:....(-in_g_,...ili_z .,...:.) -----5- 24 

Dolar ( Amerika ) 164 J 65 __ ..,.._: ___ .:.._ __ l 00 00 
Frank ( İsviçre ) 

hitirmiş olmaları şarttır. Orta il. ve 
111: sınıflara ıirecek olanlar, bu ır 
mflara t~rfi ettllderine dair tahsil 
vesikası veya şahadetname göstere· 
celclerdir. 

5 - Hangi ımıf ı istekli olursa 
, olsun iki yıldan fazla tahsili terk 
etmiş olanlar ve evvelce gedikliden 
veya askeri okullardan çıkarılanlar 
alınamazlar. 

6 - Kayseride gedikli erbaş 
hazırlama orta okulunun her üç sr 
nıf ile Kırıkkalede san'at gedikli 
hazırlama orta okulunun 1. sınıfları· 
köylü istekli, Ankara musiki gedik· 
li hazırlama orta okulunun 1. nci 
sıoıf ına musikiye hevesli şehirli is· 
tekliler alınır. 

7 - Yukarıdaki şartla'ı haiz 
istekliler 10/Hazirandan itibaren 
bulundukları yerin askerlik şubesine 
müracaat ederek diğer kaydükabul 
şartlarilc müracaat yollarını öğren· 
meleri ilan olnnur. 

Tarkaözü 

Vatandq ! 
Hewa Kurumuna aza ot 

Hawa lluwwettarlmlzln ço
lalnl••ne ,artlim edlnta I 

ilan 
Askeri Orta okuluna ta
lebe alınıyor 

1 - Konya askeri orta olnalunua 
iter iiç anıfınaı dı önümQzdeki er 
lülun birinci rün6 başlryacak 940 : 
941 dqrı yıh için talebe alınacak· 
hr. 

2 - lsttkli talebenin Türle ır· 
kından olmaar, kendisinin ve aileıi 
nin kötü hal ve ıöhret sahibi olma 
mısı •ıhhimuayentde satlam çrkmı
aı ve yapılacak reçme sınavında da 
kazanması şarttır. 

3 - Bir sene tabsili terk edenler 
yaşını böyütmüş olanlar, kendi okul· 
lannıo sınıf gesme sınavlarında ip· 
ka veya bütünlemeye kalanlar, yaş · 
larr, boylan ve ıjulıklarr talimattaki 
hadlere uytun olmayanlar askeri o
kullara alınamazlar. 

4 - J.,teklililerin, şimdi oliuduk 
lan okullarda tahsillerine devam et· 
melde beraber 10/ Hazirandan iti· 
baren buluntiukluı yerlerdeki asker .' 

Jile şubelerinden diter kıydükabul 
şırtlarile müracaat yollarını ötran· 
melerini ve buna göre de lcaydülca· 
bal kitıtlanm en geç 30/temmuı/940 
tarihine kadar tamamlamıı o!malan 
liıımdır. 

Zayi askerlik tezkeresi 

41 inci alay 3 üncü tabur 12 
inci bölükten aldıtım askerlik vui· 

24 

Zayi 

Zayi 

kamı zayi ettim. 

Yeniıini alacatımdan eskisinin hük
i1 

Yuvanın saadet v~ ~~ı 
do~uran, Aile dütümünU ,e' 
Jeodiren çocuktur. Çocu~ll '!'' 
vilmckten mah rurn bikes Ç 
da hatırla yılda bir lira "e'oıı 
Esirgeme Kurumuna Oye 

mü olmadığım ilin ederim. 
Karakuyu köyünden 
Mebmed otlu 325 do 
tumlu Mustafa Bozan 11924 , _______ _ 

ilin 
Seyhan Vilayeti Vakıflar müdürla 
ğünden: 

rıd 
Adanada Musevi cemaati vakfına 2762 sayılı Vakıflar. ~·"~, 

lcümlerioe göre tek mütevelli tayin oluoacaktır. Bu mütevcllıhtt 
isteyenlerin; 

1 - Türk Vatandaşı olması ~ 
2 - Haysiyet ve şerefi bozan suçla veya alelitlak ağır h•P 

altı aydan fazla hapis ile mahkum bulunmaması 
3 - En az lık mektebi bitirmiş olması d• 
4 - Mütevellilik işlerini geregile yapabileceğine dair imtih•" 

vaff ak olması 
5 - Her suretle emin ve iyi ahlak sahibi bu1unması 
6 - Mütevellilik işini bizzat göremiyecek derecede 

maluliyeti bulunmaması. Şarttır. peı 
lmtiiıan onLeş günün hitamında ve 6 - Huiran - 940 

ğünü saat l 4 de Seyhan Vakıflar Müdürlüğünde yapılacaktır. , V 
Bu vasıfları haiz olımların vesikalariyle birlikte o güne kad• 

lar Müdürlüğüne müracatları ilan olunusr. 
11923 



Türkliizü 

Yugoslavyada Alman 
casusları ile mücadele 

Belgratda konser vermeğe ielen 500 kiıilik Alman 
o•usikişinası kafilesinin bavullannda silih dolu imiş 

BeliTad : 23 (Radyo) - Berlin 
fıl<>rmaniic orke;;traıu Belandda kon 
ser vernıekten va1g.çrri,tir. 

Çünkü bunların bavullarında si 
!ahlar bulunmuştur. Bunlar derhal 
memleketi terke davet edildi. 

Belgrad : 13 (Radyo) - Yııgos 
Javyada bir Çetnik teşkilatı ku·ul 
m;ıktadır. 

Bu kuvvet al.mış bin kişi o'.il 

caktır. 
Bu kuvvetler beşinci kol!a ıı.ıı 

cadcle edecek tir. 

Müttefikler Abevil ~e 
l<amriye hakim oldu 

( Birinci c;:ıhifeden art"ln ) 

ALMAN ZA. YIATI 

Müttefik müşahidleri Alman· 
ların son on beş gün ;çinde 500.000 
ölü verdiklerini tahmin et1CJektcdir. 
Müttefiklerin zayiatı ise buı •uı . bt~· 

te biri kadardır. 
SEDAN BÖLGESiNDE 

Londra: 23 (Roytcr) - Sedan 
mJntıkasındıki düşman münakalatı 

şiddetle ·bombardıman edilmekted!r. 
Aras - Baton şehi leıi arasın· 

da Almanlar motörize kuvvet re· 
çirmttc muvaffak olmuşl1rdır. 

Londu; 23 (Royter) Almanlar 
Esko:nehıinc muvaffakiyetsizlikle 
neticelenen hücumlar yıpmışlardır. 

Alman motorlu kuvvetleri Aras 
Beturp arasında bugün motorlu 
kitalar geçirmeie muvıffık olmuş· 
tvr, 

lngiliz mühimmat nazırı 
dün bir nutuk söyledi 

Londra: 23 (Roytcr) - lngiliz 
mühimmat nazırı istihsahn artırılma· 
sı için halkı gayrete teşvik ed~n 
bir nutuk söylemiştir. . 

Sovyet cevabı 
Mo kova 23 (fas) - lngiliz 

notas.ına o!an Sovyet cevabı İngi· 
fiz elçisine tevdi edilmiştir. · 

Paris tahliye edilmiyor 

Londı.ı : 23 (R\lyter) - Fran 
siz hükuıneti Parisi tahliye etme· 
meğe karar v~rmiştir. Bütün teşki 
litı Pariste vazif ·sine devam ede· 
cektir. 

Belçika başvekilinin 
öldürülmesi yalanı 

Londra : 23 (Radyo) - Belçika 
başvekilinin öldürülmesi babeıini 

Belçika hükumeti tekzip etmekte· 
dir. 

Müttefikler Norveçte 
üÇ bölgeye hakim oldo 

Londra : 23 (Royter) - Balak 
Lül ve kovarsalık bölgelerini Nor 
veçte müttefikler almıştır. Alman 
kuvvetleri şimali şarki Norveçe 

ı doğru çekilmekte devam ediyorlar. 

Sahife 3 

lngilterede 
yeni kanun 

Londra ::23:(Royter) - lnriH~ 
Paılimentoıu. umumt nizamın ve mil. 
llmüdıf11nı" temini maksadiyle iaı-. 
endüstri ve bütün resmf şahsi . kay• 
naldan kralın emı ine veren kanunla· 
lan itt,fa~ Ja kabul elmiştir. 

Romadaki lngiliz 
elçiliği hadisesi 

Londra : 2? (Royter) - Avam-: 
da Bay Balter RomacJaki elç'lik 
hacHscsinin kapandığını söylemiş .· 
tir. 

Macar ... Romen demiryohı 
anlaşması 

Lt>ndra : 23 (Roytcr) - Hll· l 
dudda demiryolu hakkındaki Macar 
Romen anlaşması bugün imzalandı. 

Belçikada yakalanan 
Alman casusları 

Londra : 23 (Roytcr} - Bel· 
çikınıe garp kısmında iki ) üz Al· 
man ajanı tevkif edilmiştir. 

Yedinci hava kurultayı 
SaY.damın nutkile açıldı 
( Birinci sahifeden nrtan ) 

z.ına karar verilmiştir. 
Marcşalimiz Çakmağa da kurul· 

tay bağlılık hislerinin iblatı kararlq· 
tınlmıştır. 

Ebedi Şefin muvakkat kabıine blı 
heyet tarafından törenle çelenk kona• 
cakbr. 

Hava Kurumu Başkanı kurumun 
faaliyetine ait raporu okumuş ve bu 
rapQr tasvip olunmuştur. 

Kurultiyın ikinci celsesi Cumacr• 
lesi günü ıktedileccktir. 

-------------····-· ···--------------------------

't..---a-o_"_u_N __ M_O_H_•_M __ : E s : L E L• E_R_._· _K_•_R_'_'_s_'_"_o_• ___ I 

So/ga'nın 
şimdi 

vaziyeti , düşüncesi 
ne merkezdedir ? 

Bulgaristnnın muttefiklerc karşı temayul. ı;~-ı • 
terdiği hakkrndnki habeı·!e~ teeyyUt etmemı~tır. 
Bulgnr hukiı.cneti ,•aziyetl ıdore etmeye çalışmak· 
tn ve muttefik diplomatlnrına gUler ,)'Uz göste~· 
mektedir. Fa.kat hakikatte Almanlarn mlltemnyıl 
bulunmaktn ve sovyetlcre gu,·enmektedir. . 

Sofy:ı ,.e Bulgari:.t:ında Almanların adedı gUn• 

d U Çoı:almnktndır. Butun ott'ller Almnnlorla 
en g ne o• 

:ı l d -=of .. ·ııdn her v<·r<le Almaroca konu~uldugu 
uo u ur. w " - • 

.. l kt d'r Alman "foreh, Non•eç ''c l lollnn· 
gorU me e 1 

• 

dada olduğu ı;ibi, Sofyadn da Polonyaoın işgaline 
ait filmi halka göstermiştir. Bulgaristanda Alman-· 
yndan korkulllyor. Bu sebcblc Bulgaristam istila 
eden Bcş1uci Alman Koluna kar~ı tedbir almıya 

cesnret edemiyorlar. 

Bulgaric;tnn son d:ıkiknya kadar bitaraf kal· 

mı_yn karar vermiş görllnuyor. Fakat Balkanlarda 

bir askeri hareket olduğu tııkdirbe Sovvetlerin 

kendilerini himaye edeceklerini Innncdiyorlar. 



mürakebe 
illdas wevga··n·d 

. . . . .. ,~"' 

. 
Gene· raı 

btanbul. 22 fH1ı11u.i mubabirİtnf:· 
den) Bazı busu.ti iJleri için evvelki 
~ün Ankaradın şehıimiıo gelen ti• 
ceret .Yelı:ili N•zmi· Topçuotlu gü 
nün muht lif meseleleri baklcın-ia be l 
yanıtta bu'uomuştur. Vdcil bilbusa 
ihtilci la mücadele buıusunria alm· 

. . 
General Vcygand Fransanın yakın 

ıark orduları başkumandanhtı 
vazifesiyle Sariyede bulunurken, ge· 
çenlerde kendisini ziyarete fiden bir 
f ran.sıı ıaıeteciaiİıe fiyle demişti : 

1mete baıtadıtı andan itibaren yük.Rk Büyilc·hırbin sona e bi' 
H"erf me:ı:iyetfefini Amirlerine dalma askeri dehasının yeni teı•d, '/. 
tasdak cttirrni~ tir. ları buhuasına mini ol111

1 r' 
Sılvari sııbayı olarak orduya da· teakip şarUa b -:thyın Y~ 

hil olan Veygand g5sterditi bu kı· meye onu rönderdiler. 
biliyet yüzünden yükıek .. askert talim rJ./. ·' Ben nerede yaoıın -çıkarsa onu 

koıup söndüımeye memur bir itfıi· ve terbiye mektebine firmiş ve bu Veni kurulmuş otan P 
mektebi o kadar parlık bir şekilde leti henılz nüve ~alinde bW 
bitirmiştir ki, o zaman yüksek harp siyle Sovyet ordularını ıı:ar~ 
cfjvını reis muavini olan Mare~I Jof. ta müşkilllt çekiyordu. F 

ycciyim. ,, 
makta olan yeni tedbirlerden bıh· M~hur kumandan bu sözü s01· 
sedcrtk Jemi~tir ki: lerken biç şübbesiı yanıının çıkması 

• fhtikirfa olao mücadelemizi 1 muhtemel her yeri aklına getiriyordu; 
daiıa mücı1ir bir şekle solcmık içia ı yalnız garp cebbesi müstesna. 

fre kendisine :) bir Sovyet istilbını JDarı.ıı 
'' Dostum, demişti, bu şekılde ihtimali vardı. 

yeniden tedbirler almaktayız Malum Fakat, yan~n hem de beklenme-
dik bir şiddet ve sür'atle garp ceb

olduğu üz~re miJıi ko u11ma kanunu ' , besini saı mc.ıkta g-ecikmedi.- O umıo 
.nun 32 iici maddesi yalnız ihtikarı memleketinin mukadderatinı idare e· 
tarif etmektedır. Halbuki ihtilı:irın den ıef!er derhal onu hatarfadılar: \'e 
mahkemede delilleıilc tesbit edi1· itfaiyeci bu sefer oraya geç n harp· 
mesi lizundır. Bunu t~min etmek tc: n pek iyi tanıdılt Al 'Danların kar• 
için ön 1 u ic hki b ıftı içinde şısına y•nıın \Öndürmeye koştu. 

._ Bu yetmİf üç yaşına raa-mcn 
yrni bir atararnameyi meriyet mev 

devam ederseniz çok ilcrliyeccksiniı ... 
joff re yamlmıştı. Veyiand yolu· 

na o kadar azim ve gayretle · devam 
etmişti ki, belki o tahminde bulun
muş olanın bıl~ hatırına g-etirmemiş 

oldu~u bir mertebeye kadar çıktı. 
Şiıudı Fransanın ve dünyanın mukad · 
fleratın.ı asabi ellerinde tutan o· 
dur. 

dinç ve enerjik kumındanı, bir kaç 
lciine koymuş olacaju. Bununla bü defa kendisini misafır etmiş olan An• .------ Yazan ----------
tüo viliyetlerdd fiyat mürakcbe ko kara çok iyi tamr. 
müyonlan t~şlcil olunacaktır. Bütün Ttirk • Fransıı • İngiliz anlaşma· 
maddelerin fiyatfarıru murakabesi sının Ankarada Hariciye Vekaletinde 
ahında bu?unc'uıacık olan bu ko· i'Uzalanışıada Fransız genel kurmayı· 

1 1 ı nı o temsil etmi~ti. 
nıisyoo ar stanbul, zmir gibi mm· 
takı ticaret müdürlüklerinin bulun· Sonra Fransız yıkın ıark ordu· 

lan başkumandanı ıı;ıbtiylc bu anlaş· 
dutu vılayetlerdt- 7 kişiden mürelc· mantn askeri hükümleri etrafında ge· 
kep olac.tktır. Komisyor.lır vaıilerin nel kurmayımızda yapılan temasları 
veya v .. li mua"inlecinin rei~liğinde Fransa namıua gene o idare et· 
teşelckül edtct lctir. mişti. 

Mıntıkı ticaret müdürlükleri bu· General veygand, geçen harbin 
lunmıyan daha küçük vifiyetlerdc meydana çıli'ardığt büyük kumandan

ların ef', n hayatta bulunan nadir si· 
ba komisyonlar daha şümuılü o~· malc.rından biridir. 

cakbr. Fr•nsız ordusunda büyük harp 
Bu komisyonlar piyasa}t yakın yadigi!ı üç marcşaldan ( Petain, 

. . dan takip ederde heı hangi bir ih· Foch, j ıffre ) deo sonra ilk hatıra 
\ ti"<ir vak'asını delifleıile tcsbit ede· gelen onur. ismidir. 

ede ve adli) ey~ verect ktir. Kom is. Onun askerJik kariyeri parlak 
) onlar kararr ame meriycte g.rer bir muvalfakiyetler silsilesidir. 

Fransanın en yOkstk askeri mek· 
girmez derhal ttşt lcküf edfcektir., tebi Saint . Cyr'den mezun olan bu 

Numi Topçuo~'u Fransaya sa· ztki,:çevik • ateşili cesur subay 
tHıcak tütünlerle Romanya ile ya· d ıha orduda teğmen rütbesiyle lı ı z· 
pılan ticaret müz•kerclcri h .kJcıoda 
dı şunla" söylf'miştir: 

0
- Limited Şırketirıin Funsa

yı göndercc•ği '.i,5 milyon kiloluk 
tütünden tüccarlara da hisse ayırdık. 
Bv miktarın bir kısmım tüccarlar 
ihraç edeceklerdir. 

Esasen lim;tet Şiıicdine bu yol· 
da bir inhi•ar vcrılmiş d~ğildir. f ran 

sıılar kendileri Limitcttf'n almr k 
istemiılt'rdir. 

Mamaf ıh biz limitetin alac.etı 
siparişlerin bu şekilde bir kısmır.ı 

tüccarlara bırakmağı temin ed ıyo· 

ruz. Bundan sonra da vaziyet bu 
şekilde olacaktır. 

ŞUNDAN BUNDAN 

. ~. 
Harp başladıtı zaman 1914 de 

Veyıand bulundutu alayın başında 
cebhede bulunu)ordu. 

Onun yüksek ukeı t dirayetini 
takd r eden Foch kendisini ıenel 

kurmayına aldı. Ve reis yapiı. 

Vcygınd, müttefik orduhı rı baş

kumandenının yanında "·e onun saı 
eli olarak melodik bir çalışma ile za· 
ftri hazırladı. 

1918 de Almanlara kat,i darbeyi 
indiren taarruz planınırı hu:trlan.maı.ında 

onun }.issesi büyük oldu. Ve bunun 
içindir ki Mareşal Foch ö .ümünden 
ev'llel vasiyet etti : 

" Fransa ne :zaman ıehlıkeyc 
dü~erse Veyıandı iş taşına ça~uın., 

lşte bugün o iş başında. 

Bükrcşt~ devam eden Türkiye· 
Roınanya ticaret müzakerelerinin 
önümüı:deki hıfte içinde bitecetini 
ümit ediyorum. 

Nazmi Tokçuotlu bu sabahki 
tayyare postasiyle Ankaraya dön· 
mü~tür. 

ı __ ş_a--lk~ıa_r __ ı 
Coğrafya 

Muallim, talebeye sordu: 

Almanların son hücum 
planını düşünen adam 

- El rnas en çok ner~dc bulu · 
nur? . 

Çocuk, tNeddüJ etmeksizin ce-
. vap verdi. 

Tabii emniyet sandığında! 

istediği koca 
Ben müşkülpesent olmıyan 

bir koca isterinm. 
- Merak etme şekerim, bulabil 

eliğin koca ancak istcdigin karektcr 
de olabilir. 

Son gUnlc.-rde sık ~ık Schliffeıt planından bahsoluouycr: Almanların 
Fransayt istila etmeleri için Bdçika Uzerinden JUrı.imeleriui o duşUnmU~, 
19 L4 de tatbik edilen bu pl~nı Almanlar 1940 da da a:;ncn tekrarladılar· 

Kont Alfred St•hliffen l ~J:ı de Berlinde doğmu~ ve 1913 de ayni şehir· 
de vefot t-tmiş bir Alman mareşalidır. 

18:13 de ordup intisap etti. 1 10 - 1871 muharebesinıle ,\lccklcmbourı 
Gra.ndukunun erkanı harbivesindevdi. 

1884 de Bı.-rlin t-rkanıha.rbiy~ııi. umumiyesine çağrıldı. 1891 de b11 erka• 
nıbarbiynin reisi olup 1905 taı ihine kadat' ayni Tazifede kal dl. 

Fransay' istila için planım işte bu sıra.da yapmıştir. Plao , bazı tadi · 
tattan oııra tatbik edildi. 1911 de feldruareşal oldu. 

Bunu önlemek için. itil 
Vcygandın Ofıya ritmesıne 
diler. General Veyıınd 2' 
1920 de Varşovıy ı geldi ve 
ya genel kurmayının başıo•~ 
agoitosta Sovyet ordııtart111 ~ 
başladı iki gün müdafaid1,.4 b 
sonra 16 •gostosta Veyf1 

0
/.. llif 

emrini verdi 24 agostost~ ·~e 
dularının ta n mat!ubiyetı 1 

rebe neticelenmi~ti. ~ 

81ından S' ... orı mand• •1~ (\ 
lunan Suriyede kargışatıld~ \t ' 
Dahili isyan Frensrz mak• 
dişeye duıecck bir genişi~ ~ 
O zaman Veygandı Surif17 ~ 
komiser tayin ettiler kıs• r 
rla sükunet avdet etti. l 
hurreisi Poi:ıcare kendisiıı 
gidelidenberi artık Suriy 
dılmet oldu diye takdir 

Yüksd. askeri taliırs ~ 
kurmay feisliti yüksek h ~ 
ikinci reis iti ve ordu uırt 11;-t 
tişliti vazifelerinden <Son'' JJ 
likcsınin baş gösterdi~i s•\ 
yakın şaı k orduları b~ 
sıfatiyle Suriyeye reldi. &· 

~' it 
Fransız akademisi r.f•'~ ıf 

un ölümü üzerine açılan j~eJ 
neral Vcvgandı intihap e\,r• 
tiyle pek nadir kumandarı ,ıı 
bir ihtiram nişanesi iöstef 

Zıhni meniye ber şe~ 
ehemmiyet veren Veygen 1(ı 
naanda mükemmel bır t)lf 
Gençlitinde ilk vazifeye 161f 
layın eskrim şampiyor.u 0 ,ıtı 
kemmel tenis oynar "e 
çok severdi. e 

Vücutce ufak tefek °'~ıt' 
p ld r yii Ü ce radeyi ha)' 
gilerdcn eser görülmez, 

._,.eh; 
Bununla beraber ''"' 

de ene· jik olan yüzündt a•~ 
c:.wal ve canlıdır. aıı y , 
verdiA-i ılk hıs büyük bİ' 
baıdır. ~ 

General Weygand 
omuzlarına, nadir adartı1 VJ 
met cdebileceğ'i ağırlık~; ~ 
mış bulunuyor. Ôyle b• ti ~ 
küçük hatası veya isabe 

.. ıaı 
ce adamın hayatile ölçtJ 
bir vazife ki neticesi 
bütün medeni dünyanın 

5ııı• 
~eya olmamak,. dava J 

tır. ~'"' Bu parlak askeri 1 
mım şimdi milyonlarca dl 
endişeli ve aynı zaP18" 

zarlarla takip ediyor. 
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TÜRKÇE SÖZLÜ 
Aşk Savaş, K bramanhk ve \ ·.atan e\"erlik · şnha:;erini 

~ Mutlaka CörUnUz 

~VETEN : 
AR.~MUNT JURNAL EN SON HARP HABERLERi : -l'AN Sinemasında 

Bu Akşam 
iKi HEYECANLI VE MERAKLI FiLM BİRDEN 

1 
~IC:1; ~ RD DIX ) . Tarafından Yaratılan 

, Kara Çanta 
,;. 2 

ıcı- Cöı Karakolu Kahramanı 
,,- ~ ~ --------·:1 ek . Yak::;.--- Pek Yakında 

,., ,, , 
5,,~. 

bJ t, 
. ~ tefaba kavufturmık iatiyorsamz Çocuk Esirgeme Kurumuna 
r.t•'~ it lira vuip Üye oluoaz ! ÇÔCuk MiJletia en kıymetli hazinesidir. •.. (' 

eıi \-Ocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 
t•'' •" 9tC,_ 

ASRi 
. . . .. . .. ~. .. . . 

BU AKŞAM 
. . 

Düoyan.1.n iki meşhur kahkaha kralları 

. ' Stan LOR EL .. . . .. . 

OliVf!r HARDi 
Türkçe Sözlü Ş·aheseri 

ÇQÇUK HIRSIZLARI 

İLAVETEN: 

Umumi arzu ve istek uzerine 
Charles BOYER'in emsalsiz filmi 

CEZAiR SEVDALARI 
1 Pek Yakında !.. 

Zayi askerlik vesikası 

7 inci fırka sıhbıye Lölütündeo al 

dızı'° aslcerlilc vesikamı z1yi ettim. 
' 

Y tn·sini alac ~ Rım •i ;, n viti • vesikanın 1 

hükmü olmadıtıaı iıao ederim. 

Adananın yarbıf1 mahal 
leıiodcn Yusuf oğlu 3 t 4 
doğumlu Rcmazan Tek 
Karışmaı 

11925 



Sahife: 8 

• 
T. iŞ BANKASI 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 

K•tidaler : t •ullat. t Mayı•, t Ajv.toa 
t ıkincitefrin tarlhl•rlnde yapıla ... 

Kambaralı n kombarasız hesaplarda en az elli lira9' 
bulunanlar kuraya debil edilir. 

= 1940 iKRAMiYELERi --
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
8 " 

1001) o 3.000 ,, 
6 ., 500 .. 3.000 ,, 

12 ,, 250 ,, 3.000 ,, 
40 il 100 ., 4.000 tı 

75 
" 

50 " 3.WO ,. 
210 

" 
25 " 5.250 

" 
T. fş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir

miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans RClcdi : 265 

. zirai ~e ticari her nevi banka muameltleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasındıt kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecel; 

kur•a ile aşağıdaki plana göre ikramiye da~ıtılacaktır. 

4 Adtt 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 ,, ~000 ., 
4 " 

250 .. 1000 
" 

40 il 100 
" 

4000 
" 

ıoo " 50 il 5000 •• 
120 

" 
40 " 4800 " 

160 il 20 ,. 3200 ,, 

OIKKA T : Hcsaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 Jj. 
radan aşığı düşmiytnlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazla sile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

• 

o,. Muzaffer 
İç hastalıkları 

:;./ 

Lokman 
f . .' ~ -
mütenassışı 

Hergü11 muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır • 

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

Çocuk insanların çiçeğidir. Seviniz okşayınız fakat öpmeyiniz. 

Ço~uk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

Devlethav8 
yolları t~Yf ar a 

ı servısı 
Seyahatlerinizi en e a 
ve en ucuz seri vaS 

olan tayyare iie yapııı~s 
Hergün Ankara - İstanbul 1 

arasında muntazam seferler bile 
Abidinpaşa caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo ticareth~~ ~ 
sinde satılır S l 
Telefon: 110 

~ .................................. .,.t 

,TÜRK SÖZ 

GAZETEC. iLIK- MATBAAC~ 
• • • 

Getirilen yeni makinelerle Türksözü 
cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar. mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler , bileti r, karl· 

Renkli 

Ve her türlü re~imli ve renı.n 

baskılar sürat ve rıef asetJe tBb 

edilir • 

___ _.,,, 

•'' En modern vaS 
.,~ 

mücehhez bulıJ 
,.,,, 

Kitaplarınızı Şark . , 
Avrupa kan nefis bit 1 
görmek istiyorsan>ı .11 ı 
Cildhancsinc gönderı 

, ı Zarif 

Bir cild, bölgede 
sözünün sanatkar 
elinden çıkabilir. 


