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Somme cenubu . dün 
.Almanlardan temizlendi 

•• 
Son on beş 
topraklarında 

gun 
1000 

içinde yalınız 
Alman tayyaresi 

Fransız 
düşürüldü 

•• •• 

GENERAL VEYGAND bUYUK 
A 

TAARRUZ PLANI HAZIRLIYOR 
tVAMDA Manş sahil indeki Bulon Jimanın1 

alakaları 

işgal 

dün 
eden Alrnanların diğer 

A lman kuvve tleriyle tamamen k~sildi 

Londra: :24 (Roytcı) - Garp 
cephesinden alınan son ma:fımata 

göre, şimal mıntıkalarında şiddetli 
muharebeler rlevam etmektedir. 

Fransız ileri kuvvetleri Amien 
voroş!arına geldi. Almanlar Eskoyu 
geçmişlersede. şıddetle geri püskür· 
t jlmüştür. 

Somme \'C Aıas arasından zayıf 
Alman kıtaları ~ifuza dev11m et
mektedir. Bunlaıı müttefikler müessir 
surette bombardıman etmektedir. 

SABRI OÜL 

~nkara : 24 .l\Ja')'IS 

okuzyüz ondört harbile 
t 40 harbi arismd• muha 
Cbe silahlan noktasından ... . 

11•tbinde denizaltı silahJan 

~~llt devam eden bu cihan· 
' !ıtıanın muvaffak olmuş ve 

ISVlÇRE GAZETELERiNE GÖRE 

İtalya oniki adaya 80 
hin asker çıkarmış 

Paris: 24 a.a. - Ha\'as, askeri 
vaziyet hakkında saat 15,45 de aşa· 
ğıdaki malümatı veriyor: 

Cambrai etrafında harp henüz 
mebdeindedir. Müttefikler öğleden 
sönra, si\bah kaybettikleri araziyi is• 
tirdat etmişlerdir. 

Fransız askeri mahafili vaziyetio 
memnuniyet bahs bir suıe~te inkişaf 

Pıcardiede'de alman motorize 

1 
ctti~in i beya n etmektedir • 

~()re en yeni sayılan s:ıahı 
~,..,atbindc bu silah yerini ta· 
'~ta Silahlarına ve seyyar de 
'ıı ta~~' Y:Yar ateşler ve korl;u 
~, blara bırakmıştır. 

~~il Brbin sonlarına doğru 
~ ç0~Çllşları \le ufak tefek iş· 

llıu trıuvaffak olan tayyare, 
A 'liııc aı).arn ve tarihin şimdiye 

4 V tııc ıastıamadığı haı bde mu 
/il ,J tlc,; ~af er in ve emniyetin en 

Adana TiiıM:ıı
şıt bu devre çalı§· 
masırıı dün bitir• 
miştir. 

Resmimiz 1ü•h· 
ku§U talrbeleriııden 
bir grubzı, göster
mektedır. 

Bu11a dair ''o::ı. 
mı.:: ıkinci sa')fada 
dır. l,J.' %.ıı 8 1'rıili olmuştur. 

" ~ uııdan b " d ------~ ay ugune ı<a ar ge- ~-------- _ _ _..-.~~v-ı 
lıııd dtınberi Avrupanm gaık )" ~ 
be~ devam eden ve kf)tkunç T M•ll" Ş f. . . Ad t 

bGt'a tr.utıafna eden muhare. ' l 1 e ımızın ana t 
~ ı~~ Planços\:nu tayyare ve t İle yüksek alakaları t 

t~· noktada toplamak mec· • * 
>l~ı •ı. I t 
l 939 • t H '~~ sabahı Almanların l Ankara: 24 ( ususi mu· * 
~l)atı\ıluc tank kuvvetleriyle hablrimizden telefonle) - ·ı 

k TUrk hava kurumu kurul· 
Otd ve Avrupanın en * \ı ı tayının büyük sevgi ve bağ· 

't~ ~una nhip bildi~miz lılığını arz için Milli Şefe ı 
~tı:tırıc~ saldırışları ve da· gönderdiği heyet içinde ·ı 
~1ilk ı gun)erinde elde ettik· • AdanE mümessilleri de vıır * 
" hal" ' ' i "tt". a unutulmamıştır, $ dJ. Milli Şefimiz inönU he- t I 
~1 be~nci sahifede ) i yete yüksek lltıfatıarı sıra i 

"i" ---= t sında Adana ile pek yakın· ı 
~l ~~eh d ' • dan alakadar o•muş ve B. + 
~~ • U udu naa * Sabri GUiden mahsUI va· * 

1 hıss diliyor ı ziyeti hakkında izahat al· t 
~~ mışlerdır. * 

. ( Yazısı üç üncüde ) ( Gerisi dördUncU sahifede ) 

Ankara 24 [ 1 Iususi muhnbirimiz• 
den J - HukCimetimiz yakanda r;İraafr 
bnnkası vasıtasiyle Adanadan muay• 
yen fiatn bir miktnr Lamla buğday 
mUbayansınn başlıy:ıcaktır. Ke2a yu• 
laf da alacaktır. 

Arpa için de ajans şeklinde çift• 
çiye ynrdımlar ynpılncakhr. 

INGILIZ - SOVYET 
MÜN AS EBE TLERi 

Bu münasebatın islahı için tedbirler alınıyor 

Londrn : ~4 n. n.) - Ro.) ter'in 

b0-rendiğinc göre, lngili:r. - So\'j"t:t 

tic:ırtt mu akerel ri hakkınd:ı. İngiliz 

notnsınn Son·etler'in \"erdiği. ce\•np 
dun nk.,ıı.m B. ,\iaiski ta.-nfındnn İn· . 
gili7 h:ıricı.'•eoıine te'ilim olunmuştur. 
So\"yet <'e\•abı halen tetkik ctlilmek· 

tedir' 

Mussolininin bir nutuk 
söylemesi muhtemeldir 

. 
Roma; 2'1 n. a . - B. Mussolini 

pazıır günü bir asırdan beri ziraat 

işlerile uğraşan ve bu surette • · top. 

rağa sııdık ' ' unvanını al"Uış. 

olan ailelere diblomalar verecektir. 

• 

la~· ': ....... lsv;çre hudu· I Milli Şefimiz bi5nc 0
sa * 

ıl 11h~Und~n beıi kendini I pamuk mahsulünUn iyi bir " 
~ttc~'1.er~ne hükumet bir i vazi ette 0,uşundan b. y:ık l 
\ h 

1 
bale kantonunda y n·ıyet duymuşlardır. 

Ye • memnu• 
~lar etrnış olan ana t J 

Londrn radyosu, <lan snbnhn knr• 
şı, yuknrdnJti haberle nliik:ı.dnı· oln· 
rnk lrriliz hukünıetinin So\•yetler 

Biı-li i ile olan mUnnscbetlcri ıoı;lnh 
için tctbirkr nlncngııı1 haber verrııiş· 

tir . 

Duçenin bu münasebetle hale 
uygun mahiyette bir kaç söz söyleme 
si varid gôrülmektcdi:. 

1 l~krar celbe da\ et * _.. ___ ......... • .. .. .. .. ........ .. ... 



Sahif P. 2 

ZiRAAT IŞLERiMIZ 

YURDDA 
PAMUK 

fE5\ amuk mahsulünün ıon zı 
o---' manlarda yüksek bir fiyat 

la satılması üzerine Çuku 
rovı ve Eğe müstahsilleri bu yıl da 
da fazla ekime ririşmiş bufunmak 
tadarlar. 

C•Jmburiyet bökimetinin fiıli yar· 
dım ve teşvikleri sayesinde Adana 
da bir hayli ilerlemiş olan pamuk 

ekiminin bu yıl 2.100.00J ve Eğe 
çevresinde 700,000 dekan geçece· 

ti tahmin olunmaktadır. 

Eekiden oldu\cça mühim miktar 
da pamuk yetiştiren Trakyada bu 
ziraatın ihyası için tedbirler alınmak 
tadır. 

Tekirdı1ğ ve Keşandaki deneme 
ter iyi netice vermiştir ıiraat veka

leti bu yıl Tekirdağ ve Edırne müs 
hhsillerine meccanen 13,000 kilo 

• saf Akala tohumu datıtm"ktadır. 

* 
Bu yıl ziraat vekaleti başta Mı 

nisa vilayeti ol'llak üzere Antalya 

Muğla, ispanya, Burdur \'İlayetle
rine 1,000,000 lcilo saf Akala ve 

Çukurovada 500,000 kilo saf klevland 

tohumu tevzi etmiştir ayııca muhtaç 
çiftçilere meccanen yerli klevland 
tohumlan dağıtılmıştır. 

Hatayda pamuk ziraatının inkİ· 

şafı için ziraat vekaleti bu Yilayeti 

klevlınd bölgesine almış ve 210,000 

kilo saf klevland_ tohu.nu vilayet 
-çiftçilerine meccımen tevzi edilmir
tir. 

Hatay miistabsilleri hükumetin 
gösterdiği bu fıi!i yardım ve hima

yeden pek ziyade cesatet alarak pa 
muk ekimine girişmiş bulunmakta· . 
dırlar. 

Ana vatana ilhak andan evvel 
20,000 dekar o1an pamuk ziuatr
nm bu yıl 40,0JO dekarı aşacağına 
muhakkak nazariyle bakılacaktır. 

r 

Türksôı3 

Türk Kuşu imtihanları 1 

dün netice duldu 
Talebelerimiz güzel deıece aldı 

Güzel Sanatlar 
Evvelki gün, Cümhuriyet Hüku. 

meti'nin, Cümhuriyet Halk Partisi'nin 
güzel sanatlara ne derecede yakından 
alakadar olduklarını, ne kadar önem 
verdiklerini gösteren iki toplantı 

yapıldı. 

Bunlardan biıisi. Ha'kevleri'nin 
amatör resim ı·e fotograf meraklıla
rının buraya göndeı dıkleri eserleri 
sinesinde toplıyan bir serginin açılışı 
ile, birisi de bir memleket turnesine 
çıkan lstanbul Şehir Tiyatrosu artist· 
1eıine verilen bir çay ziyafeti ile te-
7.ahür etti. 

1
- 00N0N MEVZUU ) 

ı--·--' 
Başveldlimizin. Genel Sekreteri

miz in ve Maarif Vekilimh:in sanat 
eserleri ve sanatkarlar arasında çı· 

karttıkları resimleri dünkü gazeteleıde 
görmüşsunüzdür. 

Bu iki toplantı ile rejim, hem ta
nınmış ve rr.uvaffak o !muş artislere 
verdiği deA"eri, hem de sayın Genel 
Sekreterimizin nutkunda 5öylediği 
gibi,, memleketimizin en ücra köşe· 

!erine kadın yayılmış Halkevlerimizde 
çalışan k<: biliyetli Türk gençlerinin 
kendi zevk ve hevesleriyle yaptıkla
rı eserlere,. karşı takındığı te'şvık 
edici ta•m göstermiş oluyordu. 

E .ki rejimin bir şairi: 
Marifet iltifata tabidir. 
Mısrcıtını 

durmuştu. 
gevelemiş. 

Burndaki ''marifet,. in bir mana
sı güzel sanatlar ise, Cümhuıiyet sa· 
natkarı bunu, evvelki gün olduğu 
gibi, her vesile ile, sık sık gördü~ün
den dolayı bahtiyardır. 

. ilk ok~Uar~ _____ ..../_ 
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'

1
"' musikimizde öyle 

'ı :atıı zenginlill vardır 
1 

"' hiç bir millet mu,. 
1
"• "••ib oımaml• bir -•tt· ır. 

Türksazü 

Tayyareci Lindberg'in 
çok büyük bir gafı 

Lindberg Radyoda, beşinci kuvvetin maksadına 
uygun görülen bir nutuk söyledi 

Ncvyork : 24 (a. a.) - Stnato 1 
azasından B. Jamcs Byrncs radyo 
ile şu beyanatta bulunmuştur: 

• - Ne albay Lindberg ve· ne 
de her hangi başka bir tayyareci, 
Birleşik Amerika'nın harici siyaseti 
hakkında söz söyliyccek aıf atı haiz 
değildir . ,. · 

Bu beyanat Pazar=günü Lindbcri 
tarafından radyo ile yapılan, ve hü
kumetçe ittihaz edilen müdafaa ted 
birlerini tenkit eden konuşmay:t, 
hükümctin cevabını lt'şkil etmekte· 
dir. 

B. Byrncs şunları i!ave etmişe 
tir. 

" - Btşinci ko 'o ı Amerika'da 
da harekttc geçmiştir. Bilerek veya 
bilmeyerek, Amerikanın müdafaa 
tetbirlerini geciktirenler btşinci ko
lonun en iyi istinatgahını ve en iyi 
tezgahtarlarını teşkil etmektedir. 

Lindberg, "bize tec•:vüz etmeti 
kimse düşünmüyor. dediği zaman, 
Hıtlcr'in veya Göring'in namına söz 
söylemeğe mezun mudur? .. 

Amerikan silahlanması 

Son hadisatın irşadatından son
ra bu g~nç bayın tr.min etti~i gibi 
• biz harbi istemezsek, harp de- bize 1 

gelmez., kaziyesini Amerıkan mille· 
1 

( Gerisi altincı sahıf ede ) 

Tevkif edilen Alman 

Ncvyork: 24 (a.a.) - Aflanta
orgie-dc oldukça iyi bir aksanla 
Almanca konuşan bir şahıs tevkif 
edilmiştir. bu şahsın üzerinde yolla
rın haritası, gaz mecraları il.~ demir
yolları hakkında şemalar bulunmuş
tur. 

Sovyet -İsveç Konuşması 

Stokholm: 24 (a.a.) - lsveçle 
Sovyetlcr birliği arasındaki ticaret 
müzakereleri iyi bir yol takip et· 
mekle beraber bir müddet daha 
devam edecektir. 

Hoverin nutku 
Vaşington: 24 (Radyo) - Es

ki Amerika Cumhurreisi bir nutuk 
söyliyerek Amerikanın Avrupada 
da ki facialara ve bilhassa kadın ve 
çocuklara karşı a-österilen vahşete 

göz yummıyaca~ını bildirmiştir. 

Bir Alman Spor şefi 
Sofyaya geldi --

Sofya: 24 (a.a )- Alman Spor 
t ş kküllerinin reisi lschamme 
üsten :!Ün öğleden sonra tayyare 
ile Sofyaya gelmiştir. 

Sahife 3 

lngiliz imparatorluk 

günü tesit edildi 

Londra: 24 (Royter) - Bugün 
bütün logiltcrede ve müstemlekeler 
de imparatorluk günü tcsit edil· 
mektcdir. 

lngiliz Kralı lngiliz milletine ve 
dominyonJara hitaben bir nutuk söy_. 
Jemiştir. "' 

Norveçte vaziyet 

Londra: 25 (Roytcr) - Narvilc 
civarında Almanların vaziyeti pek 
fenadır. 

Buradaki kıtalar paraşütlerle talı 
viyc ediliyorlar. 1~ Alman Neferi 
müttefiklere teslim olmuştur. 

fsviçre gazetelerine göre 

( Birinci s:ıhifeden artan ) 

Paric;, 21 (Radyo) - Bern gazc• 

tclerinin yazdıgınn göre İtalyanlar 

c;on gunlcrdc Oniki aday11. asker tah~ 

şid etmişlcı·dir. Rodos \'C diğer bu· 
yuk adalara çıkarılan ltalyan a .. kcr• 

lcrinin mikdari 70-80 bin arasında• 

dır. Rodosa 30.000 İtalyan askeri 
çıJrnrılmıştır. 

Tiran, 24 (A.A.) - Kont Ciaoo 
Jşkodray:ı hareket etmi~tir. 

Kahire, 24 (A.A.) - Romadan 
Elehram gazetesine bildirildiğiue gö-

re ltalya matbuatı artık ltah·anuı 
.ıhrupa ihtilafına mUdahcle edip et-

nıiyecc~i tlegil, ne zaman mUdabele 
edeceği meselesinin mevzuu b:ıhsolun• 
dugunu yazmaktn ve ba vadide mU• 

tclealar scrdctmcktcdirlcr. 

------------ ------------

OONUN MÜHiM · MESELELERi KARŞISINDA 

• • • 

Jngiltere hürriyetini muhafaza için 
/ngilizler hürriyetten vazgeçti 

fürk beş dakika gibi bir zaman içinde lngiliz 

lordlar kamarasının fevkalade salfıhivet· nvnm ve , · J 

l 
ı. ununu kabul etmcsı dUn.}'a efkarı umumi~·e. 

er K :ın d · • k' J c;iode ve dllnyn nıatbunbn a gcnış a ı~lcr yaptı. 
it:ıh·nn radyoları ş<iylt' diyor : 

~" lngiliı hukümcti tornfından alınan yeni tcd-

b
• l · cv~·uubnhiç eden ltalynn mntbuatı bu tcd· 
ır erı m J 

b
. 1 · İngiliz hukiımctinde · vnziycti ne buyuk 
ır crın 

b
. · "ılc karşılamıya azmetmiş bulunduğunn u• cncrp . 
.. t. dillini kaydctmekfrdır. 

go:> er 0 t 1 'lt 'h" d · ı· 
G eteler hukôme ·e ngı ere tnrı ın c mıo; ı 

az b d l · ' .. l is salahiyetler veren u te bir crın sur • 
gorU mem ' 'k d"ld. · · t b tt' k 

l 
•tt"h \'C tntbı e ı ığlnı e nruz c 1rme -

ate ı ı nz 

tcdir!er. l di Romn gazetesi, 43 dnkika içinde 
l opo " . k 

t
'k ·steınden bılkuvve di ·t:ıtörluk siste· 

demokra ı 51 

mine geçilmiş olduğunu yazmaktadır. 

Amerika m:ıthuabnda bu hadiseye buyuk bir

yer tahsis etti. Bilhns'ln Nevycrk Taymis şöyle 

demekte : 

:. İngiltere, hurriyctini muhnfnzn için bir kn

lemde bu klymetli hUrriJ•etindcn nrzusiyle vnzgcç

miştir . Almnnlnr tnrnf ındnn knznoılmış olan hiç 

bir zafer, knn karşısmdn buyuk demokrasinin bu 

mukavemet znferi ile knznndıgı znfcr kndnr buyuk 
değildir.,, 

TebarUz ettircb1liriz : 

İngiltere hurriyctini muhnfnzn için: hurriyot

ten vazgeçti. 



-

Almanya, İtalya 
•• • 
uzerıne tazyik 

mi ? edecek 

24 Paris 
azeteler pek tabii olarak 
askeri vaziyete geniş bir 
yer ayırmakla beraber 

Almanyanın ltalya üzerine bir taz· 
yikte bulunmasını da derpiş etmek 
Hlman Sovyct münasebe· 

· leri hakkında tcfsiratta bulunmakta 
ve fakat bilh&ssa logiltercuin insan 
ve mal itibariyle tam seferberlik hu 
susundaki mükemmel gayetini ter
barüz ettirmektedirler. 

B. Attlee'nin dediği gibi, tam 
hürriyeti zaman .altına almak için 
bazı hürriyetlerden mahrum kalma· 

· sını bilmek lazımd r., 
Petit Parisien gazetesinde Char· 

Jes Moıice ciiyor ki : 

Türlcaöı 

Semme cenubu d(J~ 
aıınd1 AlmanlaFdan gerıi ( 

~ s,, 
'•ııa 

Son on beş 
topraklarında 

•• gun 

1000 
içinde 

Alman 
yalnız 

tayyaresi 

ı ~ttı f ransı ı teıt, 
· · Jd~ d~ a 

düşürU ~ıııa11 
ı g 

. • ~I 
( Birinci s:ıhifeden artan ) 

müfrezeleri a~ınlarma deyam etmek· 
tedir. Fakat somme mıntıkası mütte· 
fıkler tarafından sıkı bir surette tu
tulmaktadır. 

Diğe r taraflarda olan şeyler az 
veya çok şiddetli topçu p~mbardı · 
manian ile alman piyade hücum ara· 
balarının hücumlarından ibaret tir. 

Valencie!'lnes ve Cambrai arasın-
da son derece şiddetli :reni büyük 
bir muharebe başlıyor. 

Bu harp med ve cezir harekatı 

göstermekte ve dünkü gün zarfında 

rnüttei kler Cambrain"n ya~ ınlarına 
kadar arazi istiıdat eylemişlerdir. 

Longuy ion mıntıkasında Mont· 
medy \e Longvay aıasında, gece 
esnasında almanlıır şiddetli topçu ha· 
rekatı yapmakla ıktıfa etmişierdir. Bu 
sabah da Rethel ş .rkında topçu ha-

mukavemet etmiştir. 
İngilizler Arras ile Douai arasın

daki bölgede mukabil hücumlarda 
bulunmuşlarsa da netice henüz ög-
rcnilınemiştir. 

Londraya gelen haberler, bü
yük mikyasla bir mukabil tarruza 
daha geçilmemiş olduğunu bildir· 
mektedir. 

Mamafi bu büyük mukabil ta· 
arruz her dak;ka başlıyabilir. 

M~nş limanlarının ağır bir bom 
bardımana tabi oldukları muhak
kaktır. M mafi, bu limanlar istimal 
edilemiyecek bir hale gelmiştir. 

Alman ıaeyosu, general Gam 
lenin int har ettiği hakkında bazı 

haberler yaymıştır. 

tüldüklcrini bildirmekttdır· ı, 1•t " 'fC ~1' 
Valencienne, carnraı t,j nqa 

bölgesinde şiddetli muhare 
reyan ediyor, 

Somme ile Arras ar• . 
dikten batı istikametinde f1~ 

e doğru hafif Alman kıtal•~ 
devam etmektedir. Bu ıııo 
riün gündüz çok şiddetli 
manlara maruz kalmışlard;J 

DÜŞÜRÜLEN ALI 
TAYYAR ELER , 

Londrat: 24 a.a.- f-f•",,,ı 
retinin teb iğinde dün akş'·ııi' 
ru lngiliz avcı tayyareler!,~ 

"'' Alman bombardman ta ı 
Muharebe şiddetle devam edi· 

yor· Şu veya tu şeh•in kayıb veya 
ıistirdat edilmiş olduğuna :ıüzumuo· 
dan fazla ehemmiyet vermemek la· 
:zımdır. Zira Jownal gazetesinde 
general Duval'ın1ddiği~gibi dikkat· 
ler Soınme ve Escaut üzerinde tek· 

, rekfıtı yabılmışlır. 

Londradaki selahiyet'i Fransız 

mahfilleri bu haberin·tamnmiyle a · 
sılsız olrluğunu söylemektedir, 

şürdükleri hildirilmektedif· 
10 tayyareye mitralyöz ~01 
isabe. etmiştir. Bunların d~ 
d!n sakı~ hale geldiği f• 

.. sif edilmektedir. 
Muharebelerin neticesini itimad 

la bekliyeli;n: 

Epo5ue g.ı7etesinde kerilliş st
ratejık panda \ aıiyet ne kador 
ciddi olursa obun bu vehametin 
artmamış olmasının da mühim bir 
şey olduğunu bidırİ} or. 

j ourechode caris gazetesinde 
general Braecard yazıyor. 

Somme aisne ve majıno hattı ye 

ni cephenin heyı::ti umumiyesi te · 
mamen mas n bir halde olmakla .. 
beraber sahile doğıu olan Alman 
tazyiki bertaraf edilmediği müddet 

çe de vaıiyet nezaketini muhafaza 
edecektir. 

Victoire gazete~ir de gusta ve 
hervc diyor ki : 

Bu çetin çok çetin olacaktır fa· 
kat Vcyganda itimadımız vardır. 

justice g JZetesinde gounin de Vey 
ganda olan itimadi kaydettikten 
sonra kıtaatın başına geçen bu şan 
lı asker gibi bütün Fransanın haki · 
ki çehresini bulmakta oldugunu bil · 
dirmektedir. 

r 1 1 ------ . ----
İngiliz f krası 

Fransaya gönderilmiş olan fogi 
liz zabitlerinden tetmen Cons, fn· 
giltereden henüz aldığı !bir mektu. 
bu okuyordu. Birden yüzü güldü. 
Arkadaşı Vilyams sordu : 

- iyi haberler aldın galiba ? 
- Fevkalade haberler. ><: lima· ı 

nına Almanların bir taanuzu neti-
cesinde golf sahasında şimdi 9 ye · 
rine 21 delik olduğunu yazıyorlar. 

Rethcl·in garbinde Neufch:ıteau 

de şiddetli bir fa1liye. vukua gelmiş 

olduğu hakkında yabancı ıncnbalar· 

d n verilen haberler Paıiste yalıın· 

!anmaktadır. 

Ne, Aisne üzerindeki Neufchale· 
au'dıt ne de Bray'daki 'Neumchate
auda hiç bir şey olmuş değildir. 

Londra: 24 a.a. - Dün akşam 

Lcnd:aya gelen ma ümata göre, İn· 

gılil ceplıesi dün bütün noktalRrda 
knyrJe de~eı bır zayi.ıt \ermeden 

Oığer taraftan i ngıliz kuvvetle· 

ri Başkumandanı g eneral Gorl'm 
lngi 'tereye dö 1 nü ş olduğu ha be· 
ri de yalanlanmlkta:iır. 

-POSKÜRTÜLE~ AL Vf \NL ı\R 
Paris : 24 a.a. - B~lt,.ıka resmi 

tebliği, dürou~enarde civarında c-s· 
C:\ut' yu geçmi!ğ~ mu ıffak o'an al· 
man kıialaıının biraz sonra püskür 

- ··- - -------------------------

imanının bir 
ihracatı 

IL.nir : 24 - 1939 Yılı zarfın· 
da E i<: mmtikası lim1nlarından dev 
Jet itibariyle dış memleketlere ya· 
pılan ihrac lta dair ticaı et odasınca 

bir istatistik hazırlanmıştır. 

Bu istatistiğe göıe geçen yıl 
45, 172,202 lird kııınetinde 464,475, 
425 kilo muhtelif mahsul ihraç e· 
dilmiştir. 

Alnı tnya geçen yıl ihraç mah· 
sullerimizin en iyi miişterisi idi Eğe 
liınan 1 arından 13,446,009 lira kıy

metinde 89 Rlilyon 67,000 kilo muh 

FRANSIZ MATBUATINDA 

t~lif mahsul çekmişti İkincilik 11,908 
000 lira kıymetinde 18, 173,000 ki

in i!e Amerikadır. Üçüncü derec;! 
müşterimiz 4,450,000 fira ile ltalya 

ondan sonra da 3,5 milyon lira ile 
lngılterc, 1,40Q,OOO lira ile Çekos 

lavakya ve ~. 145,000 lira ile Fran· 

sadır. 

Hollandaya da 1,312,000 lira 
kiymetiode rakamlar teşkil etmek. 

tedir. Ve bir milyon lirayı bulma· 
maktadır. 

Müttefiklerin geçird~ği imtihan 
PARfS: 2 4 

dilmrktedir., 
Son iki gün zarfında 

mız 50 kadar dü~man 

düşürmüşlerdir. 

Dünkü h:ırekat esns5l 
giliz tayyaresi üslerine 
ledir. 

ALMAN TEBLlGl NIK' 

Zürich : 24 (a. a) ~ 1 
1 

Zeitung gazetesinin Beıl1~ 1 
bugünkü A!man gazetele'~ ı' 
az bir şe\ k ve heyecan 

ve t::sbit etmektedir. 
Muhabir di)Ot ki: ~ıt 
Son Alman tebliği.~01~~ 

şiddetli mukabil taarruıl• ~~ 
yan ettiği ve akibet us~ 
dikçe mijttefikler salı.rı ~j~ 
küntüden bahsetmeğe ıııJ 
dığını göstermektedir. / 

Londra : 24 (Royter) r 
hattı üzerinde büyük ç~ f . oe 
olmaktadır. Soin üzerıf1 
kıtalan bir seri harekatı ti~ 
k. 1 • · S c,e ıyet e ıcra cttı. orn .. ,,, 
bütün mıntıka Alman r11t1 ~ 
den temizlendi. Bura~• .~~e~ 
ri ... urctte iyileşmesi uı111 

Sedan ceou ~unda Al t 
de ettikleri küçük kılıçl• 
kaldmlmışhr. . bJ. \ 

Müttdık tayyareler• ı.ı~' \ 
man to~rakları üstünde 11 . d f bO man ıaşe epo aıanı tır 

etmiş, yangınlar çıkarın•:,, 
laran elinde bufuıı ; 
tayyare meydanın_' Ordre gazetesinde Reı tinaks ge~irilrn imtihanın Fransız re İngiliz kay· 

.nakları oın çok natamam ve çok ağı" sefeıber edılmiş olmasından mütevel
lit clduğu kanaatindedir. 

Ga1.eteler, İngilterede Avam ve Lordlar kamarcıiarının içtimalarında ln
giliz ananevi tarihinde emsali olmıyan kanunların kabulündeki ehemmiyeti 
büyük başlıklar altında tebarüz ettirmektedirler. 

O:dre gazetesinde PerlİniiX di ·or ki: 

I bombardıman etmiştır· yılı~ 

1 

Selahiyettar bir zat ub' 
sız arazisi üzerinde ~1 .,,,
lanğıcındanberi 1000 .. Je~f 
resi Jüşürüldüğünü so'/ ) ;// 

İngiliz halk1, Bu kanunların lüzum zail olduktan sonra bir saat bile tat 
bik edilmiyeceğıne kani olarak bu tedbirleri kabul etmektedir. 

Popul:ıire gautesinde Lcon Blum gertk Avıupada ve geıek ild Amc· 
nkada Fransız ordusunun mukavemeti ve lngiliz hıımleleriyle sağlamlaşan 
t fıdinı umumiye ye işaret ederek " zafere tekrar eri~mek için buna layik 
olmamız kafidir " demektir. 

te' · Londra : 24 (R0 Y .. 1Atı · bOJ-, 
limanlanndan Blonı ~ti 
yük muharebeler olrn• ~ 

&ndan maada ar•5
• 

( Gerisi altu>CI 



BOVOK 
SİLAH 

( Bi. 
s.ıd rıncj sahifeden artan ) 

11t~•na ırışın haftasında Varşovaya 

Türkaö&ü 

1 Bulgaristan' da askeri 
1 hazırlıklar yapılıyormuş 

-. 
:Sahile S · 

• . BUGÜNKÜPROGRRM · :: 
j ~tıı n bir ordunnh bu beklen· 

1 ~ttıtc ınuvaffakiyetini ne adedi fa- Gelen muhacirlerin anlattıkları 
l 
J~ d~ ar:e nede sevkilceyşi imkan· 
O ~ llııın mamalıdır. 

1~ı ,. •Yıldırım harbi deditimiz ta lıtanbul : 24 ( Hususi muhabiri- pılmasıdır. 

TÜRKiYE RADYO OlFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANK~RA RADYOSU 

~ ~.,ı,/sterninin tıava silahlarının ve mizdeo ) - Bulharistanlı Türklerden 
• 1 •nın f 'k · d h' t d l /<, 1 .,,e fit p aı ıyetınde aramalıyız; ana yur a ıcre e en er ço6 a mış-

Türk halkı Ankara radyosunu 
ancak evlerinde ve gizli olarak din
liyebiliyorlar. bl ~llQan o~onya muvaffakiyeti ta oza- t•r. 

e Ve bııaraf veya bir taraf, muha- Bugün de böyle yerlerini terket
miş yuttdaşlarımızdan on kişilik bir 
kafile konvansiyonel treniyle gelmiş. 

Bulgar memurlar, hudutta muha
cirlerin elinden yeni eşyalarının da 
almışlar, eski eşyalarınında ancak 
mahdut miktarını götürmelerine 
müsac.de etmişlerdir. 

ıııu Ya gayri muhrrip milletlere 
ıtıc~a~~akiyetin sırrı hakkında mü 
811 rn_ır rnisaJ olmuş ur. 
illa •&allar yalınız Polonya ile 
S llııştır 

b <>vyet ' en N • Fin muharebesi, onu ta-
~da Orvcç işğalı ve nihayet Hol. 
~ iç~e Belçika hadisesi, hatta bu· 
har ~de . yaşadığımız tarihin eşs: z 

~l ve tsı bize bu hususta mükem
i ı b~ derhal istifade edılmesi ha
:lı•kır mesele olarak la.ıım bir ders 

• lır 
Dl~·~ ı 
frı Ya·Ja. günlük h:1yatımızın her 
ld ilsında olduğu gibi, her ş eyi dur 

·~•: .. değiştiriyor. Yaşayışımız, işi 
~11 • (j~ . Uşüncelerimiz her türlü telak 
d• ı u 'ııniz k d ' . . k. 1 ~rıkü 0 a r çabu değı~~yo~ .': 
fıb (~ 1 hayatımız bugünkü gıdışımız 

§ısınd d 1 a a eta hiçe iniyor. 
nsan 1 ık h •.. ı- · ı. • 1 ·yıe •r .. er uru ımt1arı arı 

~ gun Yeni bir dünyamıza doğru 
Y.~r .. Artık dünkü muharebe te· 
1 erımiz bugün ·ıeri karşı· \ .. h , yenı 

c,, .0 ne ve modası gtçmiş faydasız 
lıj ''tttm haline gelmiştir. Bugün 
l~ a ilaya çekilen bir millet hiç ol· 
, sa nıutaarrızın vasıtalarına az 

( 

hkırı bir derecede hazır bu 
'tl;ı es' Ş:ırt olmuştur. 

"\~lı b·Ç.!ıı ve gözlerin.iz önünde 
~ b ır misal halinde duran hadise 

iık'k ,.~ 
1 

1 atlerdı:n ders alamı}'an ve 
1 il 

'~t llanıayan milletler •' ben ne 
lltl 

~t. " ciye kafalaıına \U:uyor· 

"- J\u "k ·~ı kr;u ve zayif ınilletler ı,. " bi· 

ll~d·'' Politikasının cezasını çr k
~ıjll it, Fakat bu ceza yalnız kc n 
ht ~-nıurıhasır kalmamış l:i akis 

\ 11. Uyüklere de büyük zararlar 
tıışlir. 

1 'ltı~ .. 'lı~ "Urıkü hadiselere göre biL • 
Ve b' ırtaraflık daima, her an ve 

tir . . 
Filibe civarında Hasan Uğrat ve 

kuklen ka.rnbaları halkından olan bu 
muhacirlerin verdikleri malumata gö-

re, son zamanlarda Bulgaristanda 
Türklere karşı fena muameleler art
ması yüzünden birçok yurttaşlarımız 
muhacerete hazır bulunmaktadır. 

Bulgarlar, kendi parasiyle gelen 
rnuhacırlerimizi paraları tükeninceye 
kadar pasaport işlerini üç ay uıatmış· 
!ardır. 

Fakir köylülerin ekseriya çeşme 
!erden su almalarına bile imkan bı
rakılmamak t · dır. MJhacirleıio nüfus 
başına ancak 500 leva (takriben beş 
Jıralık ) para çıkarmasına izin veril· 
miştir. 

Cuma ""e çarşamba günleri et ye· 
mek kat'i surette yasak edilmiş ve 
eulerinde bugünlerde et bulunan Türk 
!er a~ır surette cczalandmlmışlardır. 

Yolda bulunan daha altı muha· 
cir ailesinin de yarın geİmeleri bek
leniyor. 

Eti mesutta dün 
yapılan hava tezahhürah 

Ankara: 24 (Hususi muhabiıi· 

mizden) - Bugün Etimesutta Türk 
havacıları tarafından büyük göste· 
ıi!er yapılmıştır. 

Başvekılimiz bu hareketleri ta· 
kib buyurmuşlardır. 

Asker çağındaki Türkkrin taş 
kırmak gibi ağır işlerde kullanılması 

devam etmektt'dir, 

Yolc.ıların en çok dikkatlerine i· ·ı ispanya bitaraf kalacak 
}işen nok.tala~ muhteH _.mıntıkalardaki Paris : 24 (1 lnvtts) - İ:.pnnya 
cephanelı~.le~ın geceler~ boşaltılması \ huklrneti bitnraf kalacagı hakkında 
ve bu mulıımmatl:ı bırlıkte Yunan Framınyıı bir kere d:ı.hıı feıninat ver· 
hududuna asker ~e top sevkiyatı ya· nıiştir. 

her hususta kuvvetli bulunmakla 
m'..imkürıdür. Aksi tak~irde beynel· 

m:lel h•ı 1<Uk kaidelerinin bugÜll için 
ihtiyarlam • ş prens p ve kaidelerine 
br:l bağlıyaıak varlığı muhafaza za

manı artık geçmiştir. 
Yıldırıın harbi:ıin rn uiÜes~ir 

silahı te!a1dti edilen tayyare kuvvet
lerinin uçmağa bile vakıt bulamadık 
lcmnt 'rluymuştuk. 

Faik bir tayyare ku..,veti karşı· 
sında zavallı Hollandanın iki yüz 
tayyaresi ne işe yaıamıştır ? Mem· 
le ket mü 1afaasında çok müessir o· 
lacağı zannedilen su kana il arının a· 
çılması müdafaaya ne derece yar-

dı nı olmuştu; ? Bu .ılar bizce mec
huldur diyemeyiz. Hakikat sırıtıyor. 

Dfoyanın en kuvvetli hava or
dusunıt ve kara silahlarına sahip o· 
lan Eransa ve lııgilt~re bile duşına
nın ana vatan toprakların1 ayak hlS 
tığı dakikada karşısın fakinirı hava 
ve tank faikiyetini görmüş ve itiraf 
etmiştir. 

Silaha silahla, kana kanla, tay
yare ve tank-t 'ayni şekilde karşı koy 
mak bugün artık • yaşamak şartı ,, 
olmuştur: 

Alman ordusu bugün Fransız 
topraklarında, bu yürüyüşün en bü· 
yük amilinin evvela tayyare 1 

-• TÜRKIYEDE .............................. 

---13 ------------Yazan: P.N. BORATAV -

............................................ 
Köylerde yetişmiş şairlerin bir 

çoğu da bu kasaba - şehir şairle 
tinin vasıflarını taşırlar. Halk şairli. 
ği - aşıklık, aynı zamanda seyyah 
lık demek olduğu için, köylü aşık, 
ekseriya hayatının büy~k. ~ir ~ısmı· 
nı gurbet diyarda •. ~etıştığı koy mu

hitinin dışında geçırıyordu: 
Halk şairlerinin büvük bir kıs· 

mında bu gurbete çıkış bir hikaye· 

ye bc:ğlanır. Şair rüyasında gördü· 
ğü maşukasını aramağa çıkar. 

Bu gurbet hayatı, bir çok haller· 
de şirin bütün köylü husnünetlerini 

yok ttmiştir. Kasabalarda yetişmiş 
yüzlerce, binlerce halk şairlt:rinden, 
köylü olduğuna dair bir alamet gös· 

termedikleri için köylü menşeleri u
nutulmuş bir çok şairlerin bulunrna . 
dığını iddia cdem .. yiz. 

Cumarterte&İ 25 - S - - 940 
13.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 

13.35 A J A N S ve Meteoroloji 
Haberleri 

13.50 Müzik 
Çalanlar: Cevdet Çağla. Kemal 

N. Seyhun, Şerif içli, fızettin Oic. 
te. 

14 15 Müzik: Halk Türküleri { 
Ahmet Gürses ) 

14 30 Müzik: Reisicumhur Ban-
dosu ( Şef: lhs3n Künçer ) 

15/15 

15.30 Müzik:. Cazband (Pi) 
18 00 Pıoğram, ~e memleket aa 

at ayaıı 

18 05 Müzik: Karışık müzik (PI) 
18.30 Müzi .. : Radyo caz orke~

trasi ( Şef: lor ahim Özgür ) 
l 9.00 Konuşma ( Yurt bilgi 

ve Se\gisi ) 
19. 15 üzik: Nuri Halil Poyıaz 

dan seçilmiş eserlerden 
Çalanlar: Kemal N. Seyhun , 

Cevdet Çağla, Şeıif içli, İzzettin 
Oktf". 

( G0rİc;İ altıncı sahifede ) 

sonra tank oldu~unu müttcfıkler bi 
le açıkça söylüyorlar. Fransız g•ze-

tderi bas bas bağırıyorlar: "Tayyare. 
Anavatanın kurtuluşu ve zafere var 
malJlız için en büyük silah budur. 
Bunu biran - e\'u"I duşmanınki kadar 
daha frızla artıralım . Vatan tehlike· 
dedir. Bugün bu noksanımızı . kana· 
mızla öJt>yoruz. ,, Diyorlar ... 

. ~ünyanın en buhranlı )'aşadığı 
bır gunde Ankarada Türk Hava lcu-
rumu kuru tayının toolanışı, bizim de 
bu silahları bir an evvel çoğaltmcı
mız için yeni bir hamle, yeni hız al
mamıza mükemmel bir vesile olmuş 
tur. 

Bir çoklarında bu guıbet, şaire 
köylü aslını unutturamayacık kadar 
uzun ve devamlı olmamıştır. Veya. 
hut köyünde - veya köyler arasen 

da - kalmış şairler de yetişrniştir. 
Bilhassa Orta ve Şarki J\nadolu 

sahasında buna şahit oluyoruz. O 
zaman şair de köyü bulmak müm
kündür. 

B~ sa~t>ce mevzularda deti ı. e. 
sere smmrş, kaba. haşin, realist b. 
"f d . ır 
ı a enm mevcudiyeti 11de de 5 •1• · ezı ır. 

Karacaoğlanın bir çok şiirlerinde 
bu hava vardır. 

Keza son devrin kuvvetli b. 
halk şairi olarak görülen Bayb ._,ır 
C ·~ı ur~ u 

eıa inin, bir şiirin 1e, aynı edayı 
bulursunuz, 
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Somme cenubu dün 
Almanlardan temizlendi 

( Dördüncü sahifeden artan ) 

ıve Amilcn gibi dört bölgede kanh 
pr~malar oluyor. , 

Almanlar Bolni şehrine girmişler 
dir. 8olnidelci alman 1'uvvetlerinin 
lliter alman kuvvetlerilc alakası ke 
silmiştir. 

Müttefikler Arasdan Butan neb. 
riDe kadar ilerlemişlerdir. 

Suıar boyundaki müteaddit köp · 
ıü başları Almanlaun elinden alın-
mıştır. 

Sedan cenubunda Almanlar bü· 
yük hücumlar yapmış ve kuvvetler 
hırcamışlarsada muvaffakiyct gös· 
terememişlerdir. 

Yalnız UdtUatta Almanlar neh. 
;ri geçmiştir. 
ASKERİ MÜŞAHiTLER Muha· 

rebenin biıkaç gün daha seyyal 
bir şekitde devam edeceğini söy· 
liyorlar. 

General V eygand büyük muka
bil hücum planını hazırlamaktadır. 

RADYO 
( Beşinci sahifeden artan ) 

19.35 Müzik: Okuyan: - Azi
ze Tözem 

19.45 Memleket saat ayan ajans 
ve metroroloji habuleri 
20.00 Fasıl heyeti 
20 30 Konuşma ( Günün mese· 

leleri ) 
2Q.SO Müzik: 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Kemal 

N. Seyhun, Serif içli, izzettin ok 
te. 
1 - Okuyan: Radife Erten 
21.20 Müzik: Siret Tayfur tara

fından Gitar Havayen Soloları 
2 t.30 Müzik: Küçük orkestra 

( Şef: Necip Aşkın ) 
22.30 Memleket saat ayarı, A-

iına haberleri; Ziraat, Esham -

tahvilat, kambiyo - nukut 
Borsası ( Fiyat ) 

22.50 Konuşma (Ecnebi dillerde 
- Yalnız kısa - Dalga Posta· 
sile ) 

22.50 Müzik Cazband (PJ ) 
Saat 23.20 - e kadar yalnız 

uzun - Dalga ile ) .ı 

22.50 Müzik: Cazband (Pi) 

23.251 
23.30 Yarınki proğram, ve ka

panış. 

Zayi askerlik vesikası 

Yozgad 93 ünbü alay 2 inci 
tabur 8 inci bölü~ünden aldığım as 
kertik vesikamı zayi ettim. 

Y ıenisini alacağımdan eskisinin 
-kmü olmadığını ilan ederim. 

Urfa vilayetinin 
Birecik kazasının 

Halfeti nahi· 
ycsi Cebinislam 
köyünde Mehmet 
oğlu 325 doğum 

lu Ahmet ince 
11934 

Bizim Musiki 
Üçüncü sahifoden artan ) 

konuşmağu başladı: 
• - Histen gelen ve hisse giden 

bir madde üzerinde inkılib ve tadi· 
lit yapabilmek, bilmem ki kabil· 
midir? 

Her millet kendi milli natmesi 
üzerinde çok titiıdir. Değişiklik kı· 
bul etmez. 

Şu misal her zaman ve her 
yerde trkrar edilebifir: Kuşlann 
bile kendi vatanlarını, kendi muhit
lerine göre bir ötüşleri vardır. Me 
seli, saka ku~u Rusyada başka, ln
gilterede yine başka ve Avustural· 
yada başka öter. Bundan bir za· 
man evvel Türkiy~ye bir kuşbaz 
Alman profe.sör zelmiş, An .1dolu 
dan bir çift saka kuşu alarak Al· 
manyaya götürmüş. Bu bir çift ku. 
şu Berlinde itine ile beslemiş, fak at 
120 sene sonra bu saka kuşları Al · 
manyada yine Anadolu lehçesiyle 
ötmete başlamışlar. Bu bir hakikat· 
tır. Fakat bu hakikata rağmen, 
biz Garb mu!lilcisini tettbbü etmi · 
yelim denmez. Türk musikisini asır 
larm ve nesillerin bize devrettiği 

şekilde ifrad derecede titizce mu· 
hafa edelim de denemez. Bizim mu· 
sikimizde öyle bir motif zenginliti 
vardır ki, bu, dünyanın hiç bir mu· 
sikisine nasib olmamış bir servettir. 

Bizim musikimizde noksan olan 
cümleler ve ifadelerdir. Bunları tek· 
mil etmek ve bugünkü duyguya hi
tab edecek bir lisanı musiki mey· 
dana getirmek şarttır. 

Milli Türk musikisi o zaman in
kişaf eder,ki selahiyctliler bu mev
zu üzerinde çalışmak lazımgeldiği 
kanaatında halis olsunlar •. 

Muharrir, kompozitör ve piya· 
nist Korto Fransızlar için nasıl büyük 

bir kı)md ve dahi ise Y. Ştravs da 

Almanlar için ayni şeydir ve İtalyan 
)arın çelist Paganini ile öğünmekte 
hakları vardır. Bizim için de Muhlis 
Sabahattin bu çaptadır. Muhlis Sa· 
bahattin nağme yaratmakta, dalga
lı ve coşkun jl!slcrle piyanosunun 
tuşlarına vururken Türk ruhunun 
engin terennümlerini bol bol bize 

içirerck san'atı önünde kalblerimi
zi vecde getirmekte yekta bir san' 
atkardır. Bu büyük san'atkara bir 
sual daha sordum ve şunları dikte 
ettim: 

11 
- Daha evvelce de Mekki 

Said Esen'e söyledikbrimi size de 
tekrarhyabilirim dostum . Ben , en 
kuvvetli nağme diye ona derim, ki 
cılız bir enstrumanla bile, varlığını 
belli eder ve ifade kudreti sakat 
vasıtaların elinde olduğu halde, ya· 
şar, kendini gösterir. 

Sazla Vağner çalınabi l i r mi ve 

fa yy areci Lindbergio çok 
büyük bir gafı 

{ Üçüncü sahifeden artan ) 
ti kabul edebiıir mi? Bir istila fe
laketine utrıyıcatız diye titremenin 1 
histerik bir hal oldutunu B. Lindberı 
istediti kadar bize söylesin. Hayva· 
ni kuvvet ve hududsuz hırslar tara
fından tehdit edilen bir dünyada bu 
gün mevcut olan tehlikelerden A· 
merikanın , hiç olmazsa haberdar 
edifditinden doJayı, ve müdafaası 
için son haddine kader silah'anmatı 
kararlaştırdı!'• için Allaha müteşek
kirim.,, 

B, Byrnes şunları ilave etmek 
suretiyle Amerikalılara ikaz etmiş· 

tir. 
" - Farzı muhal olarak şayet 

bir gün lngiliz donanması teslim ol· 
mağa mecbur olsa, Hitler, Ameri-

kanın önüne Birle~ik Ame,ikanın 
donanmasına faik bir donanma ile 
çıkar.,. 

B. Byrnes devam ederek şöyle 

Kiralık 
.. el \'f 

Muntazam oturaklı ~u~ 't 
yakın bir bat icara verıle i ~ 
lstiyenlerin Ete Palas oteliıt:ı ı 
racaatları 

25 -26 

zayi askerlik vesik•
9 

7 . . . d a .~ 
ıncı seyyar ıan arm . 

dan almış olduğum terhis te 
yitirdiğimden )'enisini alacaJıll'
kisinin hükmü olmadığı ilio 0 ~ 

Konyanın durak f• 
halleıindtn olup }. ; 
nın Ganisaf zade 
halltsinde 5 nu 
evde Rıza oğlu 1 

doğumlu Şefik A~' 
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i ı an ( 
demiştir. 

• - Ameı ikalılar. Almanların 

Japonlarla ittifak el tiğini biliyorsu
nuz; fakat, ne şeraitle oldugunu bil 
miyorsunuz. 

Seyhan defterdarlığı"~ 

Almanyanın deniz kuvvetl~ri, 

Japonyanın deniz kuvvetlerine ilti· 
hak ederse, muharebenin Birleşik 
Amerikayı gelmiyeceğ'ni temin eder 
Lindberg'in sözlerine güvenebilir 
misiniz ? 

lngiltere ve Fransanın yapmış 
oldukları tccı übf.den istifade etme• 
liyiz. 

Yabancı bir emmiyet havası ile 
uyu$muşlaı ken, istila kurbanlarına 
yardım etmemenin, istilacıları teski · 
ne çalışmanın kendilerini muharebe · 
den kurtarmadığını ve bilakis süpü
rücü alevi davet ettiğini, pek grç 

olarak anlaşmışlardır.,, 

ilan 
Seyhan Vilayetinden: 

Seimbeyli kazası Hususi muha
sebesinde aylık (40) kırk lira ücretli 
Köy işleri katipliği için müsabaka 
açılmıştır, 

imtihan 940 senesi Mayısının 28 
inci Sah günü saat (15) de yapıla
caktır. 

Memurin kanununda aranılan 
şartları haiz olan isteklilerin imtihan 
vaktından evvel istida ve evrakı 
müsbiteleriyle müracaat etmeleri ve 
imtihan zamanında da vilayet umu· 
mi meclisi· salonunda hazır bulun· 
mal arı ilan olunur. 

11929 

Muamele vergisi borcund'~, 
fayı kılınçlı köyünden Nafize • 
beygir kuvvetinde Alman t11•lı 
zotla müteharrik 429 numar•11 

motor ve t~ferruatı mabafli11dl 
lım edilmek üzere tahsilat 
yonu kararile satışa çıkarı 

Alıcıların 27-5-940 günü 
belediye müzayide saionuna 
caatları ilan olunur. }, 

1ır 

"l<'5J Zayi askerlik vesı 
I 

• deıı ~ 
Adana askerlik şubesın (1 ~ 

. ,t 
dığım askerlik vesikamı za)'l ~jf ~~ 

Y enı=ıini alacağımdan es 
hükmü olmadığını ilan ederi~j/ı ~ 

Paşanebi 111ah• ,,,ı~ 
• OJ i den Hüseyın 0 r 

doğumlu Abt11e 

Çokay 11953 

~8· 
Zayi askerlik vesi 

' 6 ------- 23 .. .. 1 2 . c·ı tal ıJ :t 
uncu a ay m · ıc ı1e' niçin çalınmadığını bir ke ıre olsun dü· 

şündünüz mü? 
iyi bir terzinin eline çuvalı ve

riniz, onu lspanyol dantelalariyle de 
süslesin: Ne güzel tuvalet, cJeiil 
mi? Ya bu dantelalar, ya bu terzi · 
Jik benim has ipeklimin üzerinde 
olursa? .. 

Dostum! Milli Türk Musikisi ku· 

maştır ve biz dişardan bayağı 
kumaş ithal etmek istemiyoruz. Asıl 
kontenjan buna konmalıdır. Biz, t,.r
ziliğini öğrenmek, makasını getir
mek ve nihayet en geniş bir, müsa· 

maha ile astarını tedarik etmek ih· 
tiyacındayız,.. 

Yusuf Ayhan 

cı bôlükten aldığım askerh 

mı zayi ettim. . .k ~e5l~ 
Yenisini atacağımdan yıtı jıtl' 
hükmü olmadığını ilfın eder1şb j 

Adana J(1~ıef"'/ 
yünden ıJ Y 
322 doğU(l]I J t9 
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Sinemasında Alsaray 
~~ BU AKŞAM 
cık St l'ırilain en kanh Vablır1ndan birini yqatu büyük m_ubarip 

ıar Borjiyanın harkulide kahramanlıklarıle dolu 
11 

[SEZAR BORJiA 1 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

.Aşk Sauş, Kahramanlık ve Vatan anerlik ~ahaşc.ria.i 
lL .Mutlaka CörUDUz 

~VETEN: 
~ PARAMUNT JURNAL EN SON HARP HABERLERi : 
~M G0ND0Z 2.30 da 

f•~ ""'z SEZAR BORJIA ve BRODVEY SERANADI 
A; 

(Je TAN Sinemasında 
BUGÜN GÜNDÜZ •e Bu Akşam 

lKI HEYECANLI VE MERAKLl F1LM BiRDEN 

( ~lCHtl RD oıx ) 
1 . 
Tarafından Yaratılan 

Kara Çanta 
2 

Cöı Karakolu . Kahramanı 

ARKA SOKAK 
Vf VfAN ROMANCE'ın Şaheseri 

~,--------------------1 
. 1 " Han 
.~ ~~d·k of'.~ ' li Erbaş Hazırlama 
keı 1•f ,{t- okularına talebe 
ıııı . 'll•}"or 

,/ \, ~ - l<ayseo ide gedikli erbaş 
rid" fı~ l<nı orta okulunun 1-11 - 111 sı 
Suctl .~ ıtrın3 I< . . 

defi f" lt ~ • ı· ıkkalede sanat Gedıklı 
0

1
3 1 A.t~, hazırlama Orta okulu ile 

~ 4ıf ~~ ta Musiki gedikli erbaş hazır
ı "'"";.a •o 
ı 19" 'ıfı, tla okulunun yalınız I- sı 

t•c,~na Önümüzd~ki EylUlde başla
.,,~~ ti~ l 

1
°1an 940 - 941 ders yılı i· 

JP 'cb I ~ c alınacdktar. 
siııdeJI ı1 ~ı~d ..... istekli talebelerin Türk ır-
11yi ~ ~Q ~ ~lrnası, kendisinin ve ailesi

es~ ''ı. tu hal ve ~öhrct sabibi o!ma
·01· .J \. ., 1dıh" 

' 1 11,rı .~ J muayenede sağlam çık· 
b• ~ "c 8 ot!~ ~tıltt Yapılacak seçme sınavında 

ed ~ ~ 181 Şarttır. 
111 

'11,t ..... <iedıkli hazırlama Orta O· 
•n~ 

ddt alı.nacak talebenin yıf 

Sınıf 

:Ccdikli Orta 1 
,,, • il 
... .. m 

. Yaş 

14: 17 
15: 18 
16: 19 

~il hı Olmak 
\ ~ti Şta.,a ait boy ve ağırlık 
~ ı§Ubet • 

\ 1l~ k crındcki askeri liseler 
1 ~I 0 • Ullar talim atıcı 71. mad . 
1 ~1 •11c • 

, 1..ı U.)'gun olması lazımdır. ' 
··~r .. k uç o µlµn ~, sınıfa is 

Zayi askerlik vesikası 
23 üncü alay 3 üncü tabur 11 

inci bölükden aldığım askerlik vesi· 
kamı zayi ettim. 

Y enisirıi alaca~ımdan eskisinin 
hükmü olmadıtını ilan ederim. 

Haci cibeyli köyünden 
1
. 

Mehmed oğlu 3'H do- I 
ğum!u Hasan Şıbbar 

11935 1 

tekli olanların beş sınıflı ilk okulu 
bitirmiş olmaları şarttır. Orta il. ve 
lıl: sınıflara girecek olanlar, bu sı· 
nıflara t~rfi ettiklerine dair tahsil 
vesikası vt:ya şahadetname göstere· 

ceklerdir. 
5 - Hangi sınıfa istekli olursa 

olsun iki yıldan fazla tahsili terk 
etmiş olanlar ve evvelce gediklidtn 
veya asl<tri okullardan çıkarılanlar 

alınamazlar. 
6 - Kayseride gedikli erbaş 

hazırlama orta okulunun her Üç sı· 
nıf ile Kırıkkalede san'at gedikli 
hazırlama orta okulunun 1. sınıfları 
köylü istekli, Ankara musiki gedik
li hazırlama orta okulunun 1. nci 
sınıfına musikiye hevesli şehirli is-

tekliler alınır. 
7 _ Yukarıdaki şartları haiz 

istekliler 10/Hazirandan itibaren 
bulundukları yerin askerlik şubesine 
müracaat ederek diğer kaydü~ abul 
şartlarile müracaat yollarını öğren 
meleri ilan olnnur. 

1 

.. 
Sahi'e 7 

ASRi 
BU 

Si NEMADA 
AKŞAM 

8,45 Suvareden itibaren 8,45 
Eşine sinema mevsiminde bile ender tesadüf 
edilen iki şaheser filmden mürekkep emsalsiz 

bir program sunar 

1 
Sinema aleminde eo çok beğenilen 

GARV 
COOPER 

ve MARLE 
OBERON 

gibi iki sevimli artistin ince ve hazin bir aşkla 
çerçevelenmiş muhteşem eseri 

1 

KOVBOY AŞKI 1 
1 

il 
Kahkahadan katılacak komediler ve 
dayanılmaz komik şaheseı ler yaratan 

Stan LOREL 
Oliver HARDi 

nin Türkçe Sözlü Şaheseri 

ÇOCUK HIRSIZLARI 

Bugün gündüz 2,30 matinede 
Son defa olarak 

1 - Cezair Sevdaları 
2 - Çocuk Hırsızları 

İlan 
Askeri Orta okuluna ta
lebe alınıyor 

1 - Konya askeri orta oeuf unun 
her üç sınıfına da öoüıuüzdeki ey-

lulun birinci günü başlıyıcak 940 : 
941 deşrs yılı için talebe alınacak· 

tır. 

2 - İstekli talebenin Türk ar
kından olması, kendisinin ve ailesi 
nin kötü hal ve şöhret sahibi olma 

ması sıhhimuaycnede sağlam çıkma· 
sı ve yapılacak reçme sınavında da 
kazanması şarttır. 

3 - Bir st-ne tahsili terk edenler 
yaşını böyütmüş olanlar, kendi okul· 
!arının sınıf gesme sınavlarında ip· 

ka veya bütünlemeye kalanlar, yaş· 
ları, boyları ve ağırlıklaıı talimattaki 
hadlere uyğun olmıyanlar askeri o 

Zayi askerlik vesikası: 

Yedinci fırkanın ikiııci taburunun 

yedinci bölüğünden • 34 J. seneıia. 
de aldığım terhis tezkeremi kaybet. 
tim yenisini alacağımdan eskisin" 
h"lc .. 1 ın u mu o mıdıtını ilaı1 ed~rirn. 

Kml Tahta. K. dt>n Mustafa 
otlu 316 doğum, Abuzar 

11937 

kullara alınamazlar. 
4 - f ,,teklililerin, şimdi okudUlc • 

lara okullarda tahsillerine devam et
mekle beraber 10/ Hazirandan iti
baren bulundukları yerlerdeki ıak . 

lik şubelerinden diğer kaydülca:ı 
şıırtlarile müracaat yollarını ôX. -

1 . . b aran 
me erını ve una göre de kaydülca-

hul kağıtlarım en geç 30'temmuz/940 
tarihine kadar tamamlamış olmalan 
lazımdır. 
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T. İŞ BANKASI 
1940 ~üçük Cari HesaP,lar 

ll<ramiye Planı 

ll•fid•l•r : 1 •ubat, t Mayı•, 1 Aluatoa 
t ıkincitefrin ıarlhlerlnde yapılır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarda en az elli liraS1 
bulunanlar kuraya dahil edilir. 

1940 iKRAMiYELERi ----
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
!} 

" 
1000 ,, 3.000 " 

6 ,, 300 .. 3.000 ,, 
~2 ıı 250 " :1.000 ., 
40 " 100 ,, 4.000 

" 115 il 50 ., 3.750 H 

210 "> .. 5.250 
" 

_;) 

" " 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir

miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

TÜRKiYE ClJMHURlYETl 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

1 Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
·Şube ve ajans adedi : 265 

zirai ve ticari her nevi banka muameleltri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasınd:ı kumbaralı ' ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara sened~ 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 il :tOOO 

" 
4 ". 250 .. 1000 

" 40 
" 

100 " 
4000 

" 
100 it 50 

" 
5QQC) 

" 120 ,, 40 il 4800 il 

160 il 20 il 3200 il 

DIKKA T : Hesaplarındaki p2ralar bir sene içinde 50 )j. 

radan aşağı düşmiy~nlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 dda, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart 
ve 1 Haziran tarihler inde çekilecektir. 

ilin 
Devlet Demiryolları 6. cı işletme 
komisyonundan 

ldartmizin Adana Ot posuna 1--6-940 tarihinden · 31-5-941 
rihine kadaı gelecek tahminen 30,000 ton her cins maden kömürle· 

rinin vagonlardan depo civarında gösterilecek mahalle tahliye ve istifi 
i'e a)nİ miktar kömiirün yeıdc n makinalara tahmil işi açık eksiltmeye 
konmuştur. Beher tonun t.ahliye ve istifi muhammen bedeli 12 ve tah
mil bcdeJi de 22 kuıuştur. İşin tamamının muhammen bedeli 10200 li· 
radır. Eksiltme 29-5-940 Çarşanba günü soöt 10 da Adanada işlet · 
me binasında yapılacaktır. Mukvakkat teminat 765 Jiıadır. Cüruf meya· 
nmdaki kok kömürleri müteaahide ait olacaktır. 

Mukavele projesi ve şaıtnam,si Adana deı:-m.una ve Komisyonu· 
muza müracaatla badelsiz göıülür. fsh klilerin nüfus tezkiresi, yeni yıl 
ticaret odası Vfsikı;sı ve bu gibi işleri yaptıklarını gösterir vesaikle 
birlikte tam vaktinde tksillmede bulunmaları. 

11838 15-·20-25-29 

Türkıôıü 

1 
• 

Seyahatlerinizi en eını 
ve en ucuz seri vastıı 

olan tayyare He yapınız, 
Hergün Ankara - İstanbul iz 

arasında muntazam seferler biletle' 
Abidinpaşa caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo ticarethane' 
sinde satılır 

Telefon: 110 

ilin 
Seyhan Orman Çevirge Müdürl 
ğünden: ; 

1 - Orman idaresi ve Belediye depolarile yedi Eminlerde met' 1. 
muhtelifülcins müsadereli orman envali 1615/940 tarihindeq itibaren 
gün müddetle artırma ile satışa çıkarılmıştır, " 

2 - Satış 3 \151940 tarihine müsadif Cuma günü ssat 15 te Otdl' 
Çevirge Müdürlüğü dairesinde ya Jılacaktır. I•' 

3 - Hepsinin muhammen bed,-lleri dairedeki mezat kaimesi sır' 
rında mukayyettir. 

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

16-21-25-30 11852 

Seyhan Def terdarlı
ğından : 

Karataş nahiyesindeki deniz pla 
jının tesisatı . hariç olmak üzere 1 
Haziran 940 tatihinden itibaren 1 
Haziran 943 tarihine kadar üç se· 
ne müddetle işletilmesi açık artırma
ğa çıkarılmıştır. Muhammen senelik 
icar bedeli elli beş liradır. İhalesi 
31 Mayıs 940 .tarihine rnüsadif Cu· 
ma günü öğleden sonra saat on beş· 
te yapılacağından talip olanların yüz 
de yedi buçuk teminat akçalarını 
hamilen Def terdarlıktn ihale Kom İs · 
yonuna müracaatları ,ilan olunur. 

11862 17-25 

. 

Hava Kurumu 
hğından o• 

Kurumumuza ait olup ~ıJrl 
kulubünii kirası altında b~ ,,_,, 

•• ıJ il 

bina 30-5-940 Cuma gııo 
15 te kiraya verilecektir' lıtlel 

isteklilerin şubemize ge 
ilan o:unur. 

21-23-25 -------Bu gece 
Nöbetçi eczahaıle 

Hükumet yanınd3 ·d·r 
istikamet ecznhanesı 1 

··dUriİ 
Umumi neşriyat mu 

Macid Güçlü ,. 
ı. ·• ·· nıatb'' Adana Türr.sozu 


